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Наш
Заснований у червні 2013 року

Життєві  історії 
від Зіни Кушнірук
у «Сімейному гніздечку»

6  стор.

10-11  стор.

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

1 місяць – 8,36
3 місяці – 24,48

4 місяців – 32,39

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

Триває передплата на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

«Мамо, я живий…»

Троє тернопільських хлопців пройшли крізь 
пекло війни. Через те, що  залишилися 
живими, тепер рідна держава їх судить  3 стор.

Тернополянин Андрій 
Дрьомін  загинув у 
бою під час насту-

пу на Донецьк з боку  Іловай-
ська. Він був бійцем батальйо-
ну “Азов”. Мав позивний «Світ-
ляк». Так називали його друзі.  
Того фатального дня він разом 
з побратимами потрапив у за-
сідку. Цей бій став останнім та-
кож і для його бойового това-
риша Миколи Березового, чо-
ловіка Тетяни Чорновол. 

Авто із загиблим героєм зу-
стріли на під‘їздах до Тернопо-
ля. Через усе місто до рідного села Вели-
кого Глибочка Андрія проводжав кортеж 
побратимів. Сотні містян виходили до до-
роги, якою везли тіло бійця, аби віддати 
йому останню шану. 

Тим часом, на похорон сина із заробіт-
ків повернулася мати. Андрій був єдиною 
дитиною у сім’ї і, хоча у січні йому випо-
внилося 32 роки, ще не встиг одружитися. 

Андрій Дрьомін разом з побратимами 
з УНСО з перших днів був на київському 
Майдані. 

– Ми маємо стільки героїв, ми проли-
ли стільки крові уже там на Сході, що ця 

війна однозначно має закінчитися нашою 
перемогою, – каже товаришка загибло-
го Люба Буряк. – Герої вмирають, не вмре 
наша пам‘ять про них. Ми з друзями бу-
демо звертатися до міської ради з пропо-
зицією одну із вулиць Тернополя назвати 
ім‘ям «Світляка».

– Краще б я його живого зустрів і потис-
нув йому руку, – каже односелець Василь 
Івасечко.– Сумно, що зустрічаємо Андрія за 
таких обставин.  Він дійсно патріот. Напев-
но любов до України була в його генах.

Тернопільщина сумує і оплакує сво-
їх героїв. В області оголошено дні жалоби 
12 та 13 серпня. 

Тернопіль зустрічав загиблого героя

На фото Ігоря Крочака:   20 липня 2014р., 
база спецбатальйону “Азов”. 

Микола Березовий і Андрій Дрьомін “Світляк” 

Майдан  повертають 
киянам  і...  Україні

4  стор.

Голова сільради 
з родиною незаконно 
продавали 
елітну земельку

6  стор.

І раптом – мить, 
що осяйне добром

Ось підросте
син…
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Анатолій Гриценко: «В Україні розпочнуться 
реальні позитивні зміни, коли 
у парламент прийдуть нові політики»
Новим політичним силам по-
трібно дати шанс пройти до 
парламенту

Дострокові парламент-
ські вибори мають стати  сво-
го роду політичною люстраці-
єю для тих політиків, які вчи-
няли злочини проти своїх ви-
борців та зраджували їх. У но-
вому парламенті мають бути 
нові політики. Для того, щоб 
дати шанс новим політичним силам 
пройти до парламенту, варто змен-
шити прохідний бар’єр до трьох відсо-
тків та за жодних умов не можна під-
німати суму грошової застави до 12,5 
мільйонів, як це пропонує Банкова.  
В іншому випадку - це будуть ті самі 
мультимільйонери і мільярдери, які 
зараз сидять в Раді

Бажання зекономити на виборчій 
кампанії з боку держави також є непри-
пустимим. Вважаю недоцільним ново-
введення, відповідно до якого членам 
виборчих комісій платитимуть лише у 
день голосування. Це означає,  що їм за-

платять все-одно, але ті партії, які ма-
ють мільйони і мільярди. 

Таким чином ВР не оновиться і якщо 
йти цим шляхом, неважко спрогнозува-
ти, що не буде серйозних змін ні в робо-
ті парламенту, ні в роботі уряду. І тоді в 
нас попереду будуть ще не одні достро-
кові вибори.
Найоптимальнішою зараз  
є пропорційна виборча система

Війна накладає певні обмежен-
ня на виборчий процес. Коли окупова-
ний Крим, коли частина Донбасу зараз 
під контролем терористів, там немає 
можливості провести вибори в окру-

гах. Тому, виходячи з інтересів держа-
ви, найоптимальнішою на виборах до 
парламенту буде пропорційна вибор-
ча система, без мажоритарних округів.

Провести вибори, як пропонують 
деякі політики,  за відкритими списка-
ми, за умов що склалися, буде немож-
ливо. Погоджуюсь, відкриті списки – 
абсолютно правильна система за мир-
них умов. Однак ця система передба-
чає балотування кандидатів-партійців 
в округах.

Якщо під тиском президентської ко-
манди та олігархів буде збережена чин-
на виборча система з мажоритарними 
округами, і інтереси виборців на Дон-

басі не будуть представлені у пар-
ламенті, це буде великий козир для Пу-
тіна, бо у Донецьку, Луганську та Кри-
му кандидати в депутати не мати-
муть можливості проводити агітацію. 
Це може спровокувати в подальшому 
розхитування ситуації та  розмови про 
створення донецьких парламентів, лу-
ганських парламентів тощо.

Зараз політики і влада мають зна-
йти найоптимальнішу формулу прове-
дення чесних парламентських виборів 
в Україні, щоб «перезавантажити» ро-
боту найвищого законодавчого органу 
країни та дати шанс народу на реальні 
позитивні зміни.

Попри проведення на Сході України антитерористичної операції, 
українців хвилює питання, а чи завершиться процес зміни влади 
шляхом обрання нового парламенту.  82% українців  не просто 

підтримують, а вимагають дострокових парламентських виборів. 
За результатами соціологічного опитування соціологічної групи «Рейтинг», опри-

людненого минулого місяця,  подолати 5 відсотковий бар’єр на виборах у жовтні мо-
жуть  партії  «Солідарність», «Радикальна партія, “Батьківщина»  та політична 
партія  “Громадянська позиція”.  За якою виборчою системою мають відбутися вибо-
ри, з урахуванням ситуації на Сході України, у коментарі народного депутата Украї-
ни,  лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

– Сьогодні Інтернет – не розкіш, а по-
всякденна потреба кожної людини, – каже 
Ірина Зуляк. – Це одночасно середовище 
як  для спілкування і розваг, так і для на-
вчання. Він дозволяє робити покупки та 
оплачувати послуги. Мені дуже приємно, 
що сьогодні, завдяки компанії Укртелеком 
швидкісний Інтернет став доступний для 
нашої родини. 

Ірина Зуляк отримала в подарунок су-
часний планшет Lenovo та стартовий па-
кет для користування 3G Інтернетом від 
Укртелекому.

– Для нас це дуже знаменна подія, до 
якої ми йшли дев’ять років, –  зазначив 
директор тернопільської філії ПАТ «Ук-
ртелеком» Валентин Костогриз. – Було не 
просто досягти такого результату, адже у 
цій галузі надзвичайно велика конкурен-
ція. Швидкість, тарифи і ціни приблизно 
однакові у всіх провайдерів. Однак ми від-
різняємося високою якістю обслуговуван-

ня. У нас розвинена лінійна і диспетчер-
ська служби, контроль за виконанням ро-
біт.

«Укртелеком» постійно розширює ге-
ографію покриття фіксованого Інтерне-
ту на всій території  України. Це має вели-
ке значення не тільки для населення, але 
й для забезпечення життєдіяльності інф-
раструктури. Нашими послугами активно 
користуються школи, будинки культури, 
лікарні. Поява швидкісного Інтернету в 
маленьких містечках та селах є важливою 
подією для громад цих населених пунктів. 

– В селах Тернопільської облас-
ті  лише від початку року введено у екс-
плуатацію 11 майданчиків широкосмуго-
вого доступу до мережі Інтернет. На чер-
зі ще – 16, – розповів заступник директо-
ра з питань маркетингу і продажу послуг 
Роман Лісович. –У  2014 році  Тернопіль-
ською філією ПАТ «Укртелеком» заплано-

вано  збільшення кількості нових ADSL-
майданчиків  більш ніж на 35%, що дозво-
лить забезпечити швидкісним Інтерне-
том  тисячі мешканців області.  

У цілому в Україні фіксованим швид-
кісним Інтернетом  від компанії Укртеле-
ком користується понад 1 млн. 650 тисяч  
абонентів та їх кількість постійно зростає. 
На Тернопільщині – це 95 населених пунк-
тів. 

«Укртелеком» постійно вдосконалює 
якість своїх послуг і впроваджує нові. Зо-
крема, з липня абоненти мають можли-
вість підключити інтерактивне телеба-
чення. Це 130 найкращих популярних 
українських і світових телеканалів на 
будь-який смак, необмежений доступ до 
кінозалів, батьківський контроль, 10 000 
фільмів і серіалів у бездоганній HD-якості 
і на будь-якому телевізорі.

«Укртелеком» прагне стати інновацій-
ним лідером телекомунікаційного ринку 
і активно працює над тим, аби забезпечи-
ти високий рівень сервісу для своїх клі-
єнтів. 

Юля ТОМЧИШИН.

На  Тернопільщині 50 тисяч мешканців 
користуються швидкісним Інтернетом 
від «Укртелекому»
З кожним роком  у Тернопільській 

області зростає кількість 
користувачів широкосмугового 

доступу до мережі Інтернет від ПАТ 
«Укртелеком». Влітку цього року ця 
цифра  перевищила позначку 50 тисяч. 
Компанія привітала свого ювілейного 
абонента цінним подарунком. Ним став 
мешканець села  Озеряни Борщівського 
району Ярослав Бажовський. Його 
онука Ірина Зуляк  була ініціаторкою 
приєднання дідуся до всесвітньої 
мережі. Дівчина навчається у 
медичному університеті Івано-
Франківська. 

Ющенко 
користувався 
низкою пільг 

з подачі Януковича
Колишній президент 

України Віктор Янукович 
закритим указом закрі-
пив за своїм попередни-
ком  трьох радників і двох 
помічників (серед яких 
прес-секретар Ірина Ван-
никова), чотирьох водіїв та 
охоронця, а також двох по-
коївок, офіціантів і кухаря, 
повідомляє ЛІГАБізнесІн-
форм.

Усі люди, які перебува-
ли у розпорядженні Ющен-
ка, числилися в штаті Дер-
жуправління справами, а 
значить, утримувалися за 
рахунок платників подат-
ків.

Крім того, колишнього 
лідера «Нашої України» за 
державний рахунок обслу-
говують два автомобілі і 
два будинки в Конча-Заспі. 
Він має право на лікуван-
ня та відпочинок у кліні-
ках і санаторіях Державно-
го управління справами.

Руки не крали, 
бо в них 

давали...
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Син жінки – 24-річний 
Василь – служив у 51-ій 
механізованій бригаді 

на Луганщині. Наприкінці 
липня після затяжних боїв 
чотири десятки військових 
цієї бригади опинилися на 
території Росії, після чого 
росіяни повернули їх Україні. 
Зараз у Запоріжжі триває суд 
над хлопцями. Їх підозрюють 
у дезертирстві.

51-а бригада збиралася з усієї 
Західної і Центральної України. Се-
ред військових, які перебувають під 
слідством, – троє з Тернопільської 
області. 

Згорьовані жінки вперше за чотири 
місяці обійняли своїх синів у Запоріжжі. 
«Вони худі, втомлені. Їм потрібно допо-
магати, а не судити», – кажуть матері. 

«Земля горить від куль»
Повістка до війська Василеві при-

йшла навесні. На початку квітня хлопця 
мобілізували. 

– Ми з Василем жили удвох. Чоловік 
помер ще до його народження, а стар-
ші сини повиростали й поїхали з дому, 
– згадує пані Зоя. – Василь завжди мені 
допомагав. Після школи почав їздити на 
заробітки, а взимку знайшов роботу в 
Тернополі. За кілька місяців його забра-
ли до війська. Їхня бригада збиралася у 
Володимирі-Волинському. Частини бри-
гади потім кидали в різні місця. Василя 
направили у Луганську область, до кор-
дону з Росією. 

Почувши, куди поїхав її син, жінка 
пережила мікроінсульт. Просила Васи-
ля, щоб телефонував їй, аби знати – він 
живий.  

– По телефону я чула, як стріляють, – 
зауважує. – Якось син зізнався: «Мамо, у 
нас бій. Іде такий страшний бій, що зем-
ля горить від куль».  

Військові 51-ої бригади опинили-
ся затиснені між територією, підконтр-
ольною бойовикам, і російським кордо-
ном. Бійці кажуть, що їх обстрілювали 
«Градами». Після затяжних боїв україн-
ські солдати виявилися відрізаними від 
постачання. Техніка була розстріляна, 
стволи – порожні. 

У полоні
– Василь казав: коли бойовики впер-

ше нападали, то вони з хлопцями відби-

лися, а потім не мали чим відстрілюва-
тися, – розповідає пані Зоя 

Після однієї з розмов зв’язок із Васи-
лем пропав на тиждень. Коли матір зно-
ву почула в телефоні голос сина, пер-
шими його словами були: «Ти тільки не 
хвилюйся. Ми в полоні». 

– Як вони опинилися на боці Росії? – 
перепитує жінка. – Син казав, що не мо-
гли залишатися на місці: або вмирай – 
або рятуй себе сам. Хлопці здали коман-
дирові зброю, бо після обстрілів не за-
лишилося набоїв. І той наказав їм іти на 
чотири сторони. А вже згодом дорогою, 
як розповідав син, їх перехопили бойо-
вики і вивезли на територію Росії. 

Хлопці розповіли рідним, що там їх 
стали залякувати: мовляв, якщо повер-
нуться в Україну, то їх посадять, як зрад-
ників. Пізніше запропонували статус бі-
женців і житло, але наші солдати навід-
різ відмовилися. 

– Син казав: ми за Росію не воюва-
ли, а за Україну, і хочемо в Україну, – пла-
че жінка. – Коли я його побачила, не 
могла стримати сліз. Він заспокоював 
мене: «Мамо, я живий, оплакувати тре-
ба мертвих».

«Не зізнавався, 
де служить»

Зараз хлопці 51-ї бригади перебува-
ють у Запоріжжі у військовій частині, 
яку в народі називають «уральські ка-
зарми». Перше судове засідання вже від-
булося. Військова прокуратура наполя-
гала на арешті, проте суддя обрав запо-
біжний захід – особисте зобов’язання. 

Хлопцям допомагають місцеві во-
лонтери: збирають для них продукти, 
привезли холодильник, телевізор.

63-річна Марія Буя-
новська з Чорткова везе 
до Запоріжжя харчі та 
документи для сина. 
Іван до останнього не зі-
знавався, що служить на 

кордоні з Росією. 
– У мене хворе серце, а чоловік – 

інвалід 3-ї групи. Син оберігав нас, як 
міг, – каже жінка. – Чоловік дзвонив 
до нього, питав: «Іване, ти де?». А він: 
«Зі мною все добре». А в той час уже 
був на Луганщині. Маленькі племін-
ники постійно питають: коли дядь-
ко повернеться з війни? А що я можу 
їм відповісти? Я щаслива, що син за-
лишився живим. І що змогла побачи-
ти його після тих страшних подій. Це 
було 2 серпня, у цей день йому випо-
внилося 32 роки. 

Загинути, 
але не здаватися?

Історія ще одного бійця 51-ї брига-
ди з Тернопільщини – 30-річного Пе-
тра Хрупалика – така ж проста й драма-
тична, як і в інших хлопців. Народився у 
звичайній сім’ї. Працював у місцевій по-
жежній команді в селищі Гримайлові, 
що на Гусятинщині. Одружився. А за сім 
місяців, 10 квітня. був мобілізований. 

Про ситуацію, у яку потрапила бри-
гада, де служив Петро, його сім’я дізна-
лася з новин.

– Син ніколи не жалівся, не хотів, 
щоб ми переживали, – каже 53-річна 
Дарія Хрупалик. – У Запоріжжі інші ма-
тері розказували: хлопці їсти не мали 
що, з калюжі воду пили. Наших дітей 
бомбили день і ніч. Знайомі, які пе-
режили війну в Афганістані, кажуть: 
хлопцям треба медалі дати, що вони 
під обстрілом і без зброї вирвалися 
з оточення, вижили і повернулися в 
Україну. А їм закидають, що вони по-
винні були стояти до кінця й не мали 

права здаватися. Загинути, але не зда-
ватися. 

Україні потрібні живі герої 
– Військовим потрібна допомога, а 

Україні – живі герої, а не мертві, – каже 
народний депутат від Тернопільщини 
Михайло Апостол. 

Він взявся опікуватися бійцями з 
51-ї бригади. Хлопці, розповідає він, у 
дуже важкому емоційному стані, вони 
пригнічені. 

– Вони були у такому «котлі», що на 
той час допомогти їм військовими мето-
дами було неможливо – російські «Гра-
ди» знищили б усе, – зауважує народ-
ний депутат. – Ще три місяці тому в нас 
практично не було армії. Це теж тре-
ба врахувати. І хлопці прийняли рішен-
ня підібрати поранених і якимось спо-
собом рятуватися. Але їх схопили сепа-
ратисти, завезли в Росію. Там до них, до 
речі, лояльно поставилися й відправи-
ли в Україну. З одного боку, може, укра-
їнські військові показали неправильний 
приклад. Але хлопці рятували поране-
них і свої життя, щоб далі жити і бороти-
ся. Я вважаю, що вони зробили правиль-
но і вийшли із ситуації, у якій були прак-
тично приречені на загибель. Зараз я за-
ймаюся тим, щоб з ними працював пси-
холог, аби їх відпустили їх додому і дали 
відпочити.

Сьогодні біцями 51-ї бригади опіку-
ються активісти, допомагають волонте-
ри. Поки прокурори продовжують слід-
ство, українські матері вдячні кожно-
му за добрі слова та підтримку. Завдя-
ки громадськості, вважають рідні сол-
датів, у їхніх синів є надія повернутися 
додому.

Самі ж хлопці неохоче розповіда-
ють про пережите навіть рідним. Зі-
знаються: перейшли крізь пекло, яке 
пам’ятатимуть усе життя.  

Антоніна БРИК.

3Люди Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua

«Мамо, я живий…»
Троє тернопільських 
хлопців пройшли крізь 
пекло війни. Через те, 
що  залишилися 
живими, тепер рідна 
держава їх судить

«Наших синів звинувачують у дезертирстві. Але їх вина лише 
в тому, що вони рятували свої життя. Бойову техніку їм розбили, 
вони не мали чим захищатися. Син телефонував до мене, казав: 
їхня частина біля поля з пшеницею. Як не мали що їсти, рвали ко-
лоски. А в дощ підставляли пакет і ловили дощівку, щоб попити 
чаю», – витираючи сльози, розповідає Зоя Соя (на фото) з села 
Велика Березовиця, що неподалік Тернополя.

Василь  Соя Іван  Буяновський
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«Я здивований підходом Уряду 
до соціальних проблем»

Як пояснює Микола Рудьковський, 
зміни, запропоновані Кабміном, передба-
чають, що в країні буде знижено ВВП на 
6%, інфляція буде на рівні 19,5%, реаль-
на заробітна плата зменшиться на 6,3%. 
Фінансування АТО нині обходиться у 1,5 
млрд. гривень на місяць, а до кінця року 
може знадобитися додатково ще понад 9 
млрд. 

– Ми бачимо, як урядовці хваляться, 
мовляв, ми обклали податками великий 
бізнес, а насправді, людей тримають за 
дурнів. Адже завдяки компромісу між уря-
дом і олігархами було знижено податки на 
ренту газу і палива, а також на альтерна-
тивне паливо, - коментує політик. 

Микола Рудьковський обурений змі-
нами до Податкового кодексу. Зокрема, за 
ініціативи Уряду передбачено на три міся-
ці продовжити звільнення від обкладання 
ПДВ операцій з експорту зернових і техніч-
них культур. Але цей законодавчий крок 

вдарить не стільки по зернотрей-
дерах, як по простих селянах, на 
яких посередники, як завжди, пе-
рекладуть свої витрати. 

Несправедливим, на його дум-
ку, є і введення військового подат-
ку в розмірі 1,5% доходів грома-
дян. 

– Це знущання, коли родина 
відправила сина та чоловіка на ві-
йну, витратилася на те, щоб при-
дбати йому обмундирування, а  
тепер із них вимагають ще й вій-
ськовий податок. Народ уже за-
платив 30% інфляційного подат-
ку, адже коли Уряд приймає рі-
шення про замороження зарплат і 
пенсій, саме інфляція є тим подат-
ком, який народ змушений плати-
ти, – каже Микола Рудьковський. 

На перший погляд виглядає 
справедливим, що членам Кабмі-

ну, керівникам центральних органів ви-
конавчої влади та народним депутатам до 
завершення АТО нараховуватимуть заро-
бітну плату лише в розмірі окладу. Це до-
зволить зекономити близько 400 млн. грн. 

Але, разом з тим, дохід зменшиться і у про-
стих держслужбовців, у більшості з яких 
зарплати мізерні. А чого варте рішення 
про так звану оптимізацію, яка передбачає 
неоплачувані відпустки, зменшення над-
бавок до зарплат. І це стосується бюджет-
ників, у яких заробітні плати надзвичай-
но малі. 

– Знімається надбавка за престижність 
вчительської праці! Нам уже не потріб-
ні освітяни? На жаль, у нашому Уряді не-
має людей, які хоч колись у житті жили на 
зарплату. Я здивований підходом і таким 
розумінням Уряду у вирішенні цих про-
блем! – обурюється Микола Рудьковський. 
Додаткові надходження треба 
шукати в бізнесі 

Микола Миколайович переконаний: 
джерела для фінансування Антитерорис-
тичної операції є. І їх можна знайти, не за-
чіпаючи інтереси простих людей. Насам-
перед, слід збільшити податок на прибу-
ток підприємств. 

– Протягом останніх років семи по-
даток на прибуток підприємств змен-
шувався і нині сягає 18%. Такі інтереси 

відстоював великий бізнес, щоб плати-
ти менше. В умовах кризи, коли народ і 
так обклали зборами, треба підняти по-
даток на прибуток підприємств щонай-
менше до 35, а то й до 37% і  наповнюва-
ти бюджет за рахунок надприбутків ве-
ликих корпорацій. По-друге, слід ввес-
ти прогресивне оподаткування прибут-
кового податку з громадян. Не можуть 
людини, які отримують 1700 гривень і 
10 мільйонів гривень,  платити однако-
вий податок. Прогресивна шкала має ся-
гати до 60%, – розповідає Микола Рудь-
ковський. 

Політик не згодний із тим, що при-
пинено фінансування видаткових ста-
тей щодо соціальних виплат чорнобиль-
цям, дітям війни, афганцям, ветеранам. На 
його думку, додаткові джерела надходжен-
ня можна натомість шукати  в банківській 
системі, якій в часи кризи було надано кре-
дити на рефінансування. 

– Криза минула. Будь ласка, повертай-
те в бюджет гроші! А якщо не можуть бан-
ки повернути, їх треба націоналізувати та 
розпоряджатися майном, – зауважує лідер 
соціалістів. 

Нарешті, 1,5% податку слід наклас-
ти не на простих громадян, які живуть на 
зарплату, а одноразово на балансову вар-
тість підприємств. 

– Це десятки мільярдів гривень! За ці 
кошти можна було б купити необхідне об-
мундирування, підготувати військових до 
зими, купити техніку, і виплачувати учас-
никам АТО не ті мізерні кошти, як зараз, а в 
межах 7 тисяч гривень, – зауважує політик. 
– Я підтримую Уряд у всіх починаннях. Але 
такі зміни до Бюджету, якими перекреслю-
ються всі соціальні програми, – це безвід-
повідально. 

Микола Рудьковський: «У нашому Уряді 
немає людей, які хоч колись 

жили на зарплату»Депутати в Парламенті мають стоя-
ти на позиціях соціального захисту насе-
лення та відстоювати права простих лю-
дей. Тільки тоді в країні можна буде уник-
нути гуманітарної катастрофи. Саме з 
такою метою нещодавно представники 
соціалістичних, соціал-демократичних по-
літичних та громадських об’єднань прове-
ли в Батурині Форум лівих і лівоцентрист-
ських сил, аби консолідувати зусилля в бо-
ротьбі за соціальну справедливість. 

Лідер Соціалістичної партії України Ми-
кола Рудьковський переконаний, що зараз, 
на жаль, в країні помітна протилежна 
тенденція – до відстоювання прав олігар-
хів, а не простих людей. Це засвідчують, зо-
крема, і зміни до Бюджету та Податково-
го кодексу, що були прийняті в закритому 
режимі за поданням Уряду. 

Про своє бачення щодо впровадження 
урядових ініціатив він розповів під час за-
сідання Медіа-клубу «На власний погляд», 
який відбувся за участі редакторів та 
журналістів з усієї України 5 серпня. 

Микола Рудьковський про… 
… роботу колег по Парламенту

«Оцінювати народних депутатів треба за результатами голосування. Ось, не-
щодавно, було принципове голосування по позичальниках – людях, які взяли кре-
дити, а тепер залишилися без зарплат і пенсій. Я виступав з трибуни і наводив 
приклади, як нараховуються жахливі штрафи та пені. Що ви думаєте? Тільки 170 
депутатів проголосували за захист людей. А те, що стосується захисту бізнесу – го-
лосує більшість. Тому якщо депутати чують людей і стають на їх бік, то вони на-
родні депутати, якщо ні, то вони депутати капіталу».
… губернаторів-олігархів

«Коли відбувалися такі призначення, я говорив, що це неправильний підхід, 
що потрібно зібрати представників областей і сформувати Уряд народної дові-
ри, аби регіони відчули, що вони всі однаково важливі. На порядок ефективнішим 
би був на Донбасі губернатор, скажімо, лідер шахтарської профспілки. Тоді жодні 
мітингувальники не змогли б дестабілізувати ситуацію, бо на захист би вийшли 
шахтарі. В кризові моменти завжди потрібно призначати на посади в регіонах тих 
людей, які користуються народною довірою».

Притулок для дармоїдів, рай для «гопників», Мек-
ка для дезорієнтованих патріотів. Майдан перетворив-
ся з місця пам’яті у місце, небезпечне для відвідування. 
Саме тому більше 90 відсотків киян вимагали від но-
вообраного міського голови Віталія Кличка адекват-
них дій зі звільнення центру столиці. Натомість мер 
вагався, «застряг» у перемовинах з «сотниками», бо-
явся «рубати з плеча». За владу це зробили самі меш-
канці Києва. У суботу та неділю вони організували ге-

неральне прибирання «окупованої» території і, 
незважаючи на відчайдушний опір «алкосотень», 
розібрали або ж просто спалили завошивлені на-
мети. Не обійшлося без бійок та інших інциден-
тів, проте набагато значимішим є кінцевий ре-
зультат: Майдану у вкрай негативному значенні 
цього слова більше немає. Значно поменшало на 

ньому і «майданутих» безхатьків.
Майдан не розігнали, його звільнили після май-

же піврічної ганьби. Майдан знову народний, і тепер 
справа народу не допустити його нового захоплен-
ня – пивними кіосками, п’янками-гулянками та феєр-
верками, написала у публікації на «Українській прав-
ді» Мар’яна П’єцух, зафіксувавши побачене об’єктивом 
фотоапарата. 

Майдан, точніше декорації від 
нього, врешті розібрали. Майдану 
ж там давно вже не було. Після 

зими на його місці був просто наметовий 
табір - без чітких цілей та революційного 
духу, натомість з гидливим душком в 
прямому значенні цього слова.

Майдан  повертають 
киянам  і...  Україні
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Деякі вітчизняні спеціалісти 
військової справи 
небезпідставно вважають, 

що офіційна інформація про події 
на Сході не завжди відповідає 
дійсності. Зокрема, екс-міністр 
оборони Анатолій Гриценко 
переконаний, що втрати наших 
військових та мирного населення 
у зоні АТО значно занижують, і про 
це він відверто сказав в інтерв’ю 
одному з всеукраїнських видань.

Відтак, виникає цілком логічне запитан-
ня: з якою метою це роблять і навіщо? Не-
вже влада ще й досі не усвідомила, що по-
сіяти паніку в українському середовищі не-
можливо, бо чим загрозливішою є ситуація, 
тим більше згуртовується суспільство. 

Один Майдан, другий, а, якщо доведеть-
ся, то й третій… З фанерними щитами – на 
«Беркут» та під кулі снайперів… З націо-
нальним прапором – на озброєних росій-
ських окупантів… Хіба цього недостатньо, 
щоб переконатися у незламності патріотич-
ного духу українців? 

Невже Герої Небесної сотні, закатовані у 
лісах та підступно вбиті на вулицях столи-
ці, інших міст і містечок України активісти 
не заплатили найвищу ціну за те, щоб нація 
завжди знала правду, якою б гіркою вона 
не була, щоб влада враховувала думку своїх 
громадян, а не лише «ставила їх до відома», 
спотворюючи реальну картину народної ві-
йни проти російських загарбників?

Причому, саме війни, а не аморфної ан-
титерористичної операції, участь у якій за 
юридичними канонами можуть брати тіль-
ки професійні специ силових відомств, але 
аж ніяк не призвані на строкову службу 
безвусі юнаки чи зовсім літні добровольці-
патріоти. До речі, саме вони – ненавчені, не-
захищені і недостатньо озброєні – найчас-
тіше гинуть там, де, за визначенням воєна-
чальників, немає війни.

Ніби випереджаючи спростування ін-
тендантів щодо неналежного екіпіруван-
ня учасників АТО, генеральна прокуратура 
встановила, що у березні-травні цього року 
міністерство оборони закупило для вій-
ськових більше 17 тисяч полегшених броне-
жилетів на суму понад 71 мільйон гривень, 
які не відповідають стандартам захисту лю-
дини від ураження вогнепальною, холод-
ною зброєю та уламками ручної гранати.

У результаті цього, лише з 31травня до 1 
серпня щонайменше 67 військовослужбов-
ців збройних сил отримали поранення різ-
ного ступеня важкості, в тому числі - смер-
тельні. Іншими словами, «штабні пацюки» 
відправили споряджених «липовою» бро-
нею вояків на вірну смерть.

На початку серпня уряд виділив 99,3 
мільйона гривень для виплати одноразо-
вої грошової допомоги членам сімей вій-
ськовослужбовців ЗСУ, служби безпеки, дер-
жавної прикордонної служби та головного 
управління розвідки міноборони, які заги-

нули під час виконання ними обов’язків вій-
ськової служби. Ці кошти будуть виділяти-
ся з резервного фонду державного бюдже-
ту з розрахунку 609 тисяч гривень за кож-
ного загиблого.

Здавалося б, усе логічно: не зуміли як 
слід вберегти, то, принаймні, хоч потурбу-
ються про осиротілі родини. Однак і тут не 
все так просто та зрозуміло.

Навіть за офіційними даними станом на 
першу декаду серпня у зоні бойових дій за-
гинуло щонайменше 568 силовиків. А от ви-
діленої урядом суми компенсації вистачить 
заледве на півтори сотні жертв війни. Не-
вже сім’ї загиблих бійців добровольчих ба-
тальйонів, які нерідко діють активніше, 
оперативніше та ризикованіше, ніж регу-
лярні частини, знову не діждуться належної 
матеріальної підтримки від держави. Про 
моральні аспекти вже годі й говорити.

Нібито на Донбасі немає війни, але чо-
мусь у Росії утримують військовополоне-
них, а в Україні намагаються навісити ярли-
ки зрадників тим солдатам, які тижнями до 
останнього патрона і під перехресним вог-
нем «Градів» утримували оборону, але зму-
шені були відступити. Народ зустрів звіль-
нених десантників як героїв, а прокурату-
ра порушує проти них справи і направляє до 
суду. Парадокс та й годі!

Щодня, щогодини вся Україна пильно 
стежить за подіями на Сході, спрагло чекає 
обнадійливих вістей з фронту, вслухається 
чи не у кожнісіньке слово учасників різних 
телевізійних політичних шоу.  

На одній з таких передач гнітюче вра-
ження справив на мене  заступник міні-
стра оборони, який, очевидно, дорвався до 
мікрофона у студії Савіка Шустера лише 
для констатації факту, що таке відомство 
справді існує. Жодної конкретної відпо-
віді, крім «робимо все можливе», жодно-
го більш-менш обґрунтованого прогнозу 
щодо подальшого розвитку ситуації не по-
чули від цього воєначальника ні гості студії, 

і у їх числі бойові коман-
дири добровольчих ба-
тальйонів, ні мільйони 
українців перед екрана-
ми телевізорів. Зрозумі-
ло, що під час ведення 
бойових дій зайве базі-
кання не на часі. Проте, 
ніхто й не просив гене-
рала розкривати якісь, 
швидше всього, давно 
відомі загарбникам вій-
ськові таємниці. Запиту-
вали лише, чому війсь-
ккомати знову призива-
ють в армію необстріля-
них молодих хлопців і, 
разом з тим, «відтира-

ють» кадрових офіцерів у запасі та відмов-
ляють у службі в збройних силах досвідче-
ним добровольцям, які пройшли крізь гор-
нило воєн?

Штабісти й надалі вводять в оману укра-
їнців, не мають чим заспокоїти матерів, дру-
жин і сестер, сини, чоловіки чи брати яких 
захищають Вітчизну від надзвичайно силь-
ного ворога. Тільки й того, що вторять, де 
попало: перемога буде за нами. 

Та, за великим рахунком, ніхто в цьому й 
не сумнівається. Питання в іншому: яку ціну 
змушена буде заплатити Україна за нероз-
порядливість, злочинне недбальство, неві-
гластво, а навіть зраду, «паркетних генера-
лів»?

Уже ні для кого не секрет, що Путін – 
саме те, що про нього співають. Однак, не 
слід забувати, що царська Росія, СРСР, а нині 
- Російська Федерація ніколи добровільно 
не відмовлялася від своїх імперських амбі-
цій. Зокрема тільки у двадцятому столітті 
ця держава прямо чи опосередковано брала 
участь майже у п’ятдесяти війнах та зброй-
них конфліктах із двохсот зареєстрованих 
на всіх континентах світу – починаючи з 
російсько-японської 1904-го і закінчуючи 
загарбанням Придністров’я та першою че-
ченською війною у дев’яностих роках.

 У ХХІ столітті цей перелік Путін успішно 
продовжив подальшим знищенням чечен-
ців, «спонуканням до миру» грузинів, анек-
сією Криму та найчисельнішою з часів дру-
гої світової війною у центрі Європи.

Хто ж зможе зупинити агресора?
Схоже, українська влада все ще більше 

сподівається, що це під силу Заходу  та США, 
тоді як українському народу не залишаєть-
ся нічого іншого, як боронити рідну землю 
самотужки.

Звичайно, було б найкраще, якби ці два 
стримуючі Путіна фактори злилися у єди-
ний потужний кулак. Та чи станеться це у 
недалекій перспективі, а чи й надалі Євро-
па та США «глибоко турбуватимуться» про 
долю України у Брюсселі чи Вашингтоні, а в 
той же час серед жовто-зелених соняшнико-
вих степів гинутимуть наші хлопці?

11 серпня 1984 року у розпал холод-
ної війни сороковий президент Сполуче-
них Штатів Рональд Рейган, не знаючи, що 
вже увімкнули мікрофони для його висту-
пу перед нацією, сказав: «Мої співвітчизни-
ки, американці. Я радий повідомити вам, що 
підписав указ про оголошення Росії поза за-
коном на віки вічні. Бомбардування розпо-
чнеться через п’ять хвилин».

Звичайно, це був лише мимовільний 
жарт, але він добряче насмішив американ-
ців і налякав тодішній СРСР.

Нині ж, тридцять років потому, Путіна 
жартами вже не злякати…

Олег ГРУШКОВИК.

АТО: А Таки Обманюють!

Навіть  маленька  напівправда 
здатна  народити  велику  брехню

До уваги 
платників 
податків!

Відкрито рахунки для за-
рахування коштів до загально-
го фонду державного бюджету 
«Військовий збір». 

Законом “Про внесення змін 
до Податкового кодексу Украї-
ни й деякі інші законодавчі акти 
України” тимчасово, до 1 січня 
2015 р., введено новий загаль-
нодержавний збір – військо-
вий збір, який стягуватимуть за 
ставкою 1,5% із доходів фізич-
них осіб.

Військовий збір буде стя-
гуватися за ставкою 1,5% з до-
ходів фізичних осіб у формі за-
робітної плати, інших заохочу-
вальних та компенсаційних ви-
плат або інших виплат і винаго-
род, що нараховуються (випла-
чуються, надаються) платнику 
у зв’язку з трудовими відноси-
нами та за цивільно-правовими 
договорами. 

Також військовий податок 
(збір) буде стягуватися у разі 
виграшу у державну та недер-
жавну грошову лотерею, вигра-
шу гравця (учасника), отрима-
ного від організатора азартної 
гри.

Казначейський рахунок, на 
який потрібно сплатити 1,5% 
військового збору: 

 - для платників м. Терно-
поля – 31110063700002; 

код платежу – 11011000; 
одержувач УК у м. Тернополі, 
код одержувача – 37977726; 
МФО – 838012. 

 - для платників Тер-
нопільського району – 
31115063700513;

код платежу – 11011000; 
одержувач УК у м. Терноп. р-ні, 
код одержувача - 38038156; 
МФО – 838012. 

Інформаційно-
комунікаційний відділ 

Тернопільської 
об’єднаної ДПІ 

Департамент освіти і науки 
Тернопільської облдержадміні-
страції запровадив телефонну 
лінію, куди можна поскаржити-
ся на порушення у школах та ви-
шах.

У департаменті розрахову-
ють, що це допоможе протидіяти 
хабарництву та корупції, а також 
іншим порушенням у галузі осві-
ти. Звертатися на гарячу лінію у 
разі потреби пропонують учням 
та їхнім батькам, педагогам.

Зателефонувавши за номе-
ром (0352) 52-21-85, вони мати-
муть змогу повідомити про по-
рушення та отримати відповідні 
консультації фахівців.

За словами директора депар-
таменту Любомира Крупи, до 1 
вересня цього року гарячі лінії 
мають бути створені в усіх ор-
ганах управління освітою та на-
вчальних закладах області.

– Лінії допоможуть моніто-
рити ситуацію в освітній галу-
зі, а знання проблем сприятиме 
ефективнішому їх вирішенню, – 
зазначив він.

Телефонний дзвінок, кажуть у 
департаменті освіти, не може ста-
ти причиною притягнення до від-
повідальності, однак посилить 
увагу як адміністрації, так і право-
охоронців до тієї чи іншої особи.

Хабарників можна 
«здати» через 
гарячу лінію
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– Водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на сму-
гу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом. Удар був 
такої сили, що у водія легковика не було шансу вижити. Тіло 
53-річного кременчанина з понівеченого автомобіля витягали 
рятувальники, – повідомили в обласній Державтоінспекції. 

За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів за медичною 
допомогою не звертався. За фактом ДТП розпочали кримінальне 
провадження, кваліфіковане ч.2 ст. 286 КК України – порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспор-
ту, що спричинили смерть потерпілого. Триває слідство.

Не така якісна курка, як про неї розповідають. У 
Тернополі продукцію перед надходженням на 
прилавки готували у занедбаному приміщенні 

колишнього комбайнового заводу. Покупці навіть не 
здогадувалися, що беруть курятину з антисанітарних 
умов.

Несумлінного підприємця викрили працівники відділу вете-
ринарної медицини. Як розповів старший інспектор відділу Ва-
дим Шаповал, чоловік орендував частину приміщення колишнього 
комбайнового заводу і в цеху проводив обвалку курятини.

Хоча на продукцію документи були, проте подібний процес ви-
магає експлуатаційного дозволу ветеринарної служби, а також по-
стійної присутності лікаря для контролю за якістю товару. Ці вимо-
ги підприємець знехтував.

Курятину чоловік продавав гуртовими та роздрібними партія-
ми, без особливої турботи про здоров’я споживачів.

Щодо порушника складено протокол за ст. 107 Кодексу України 
про адміністративні порушення. Вирішується питання про притяг-
нення до адміністративної відповідальності.

Як зазначили у міліції, загалом із початку року в області було 
складено понад сотню протоколів за порушення ветеринарного за-
конодавства. З обігу вилучено 1200 кілограмів неякісної продукції.

Відсутність світла у вікнах, повні 
поштові скриньки і показники 
електролічильника – за цими 

прикметами  злодій визначає, 
що господарів немає вдома. Тож, 
залишаючи дім на тривалий час, 
заздалегідь подбайте про безпеку свого 
житла.

Кримінальна практика свідчить, що квар-
тирні злодії попередньо розвідують місце май-
бутнього злочину. Вони стежать, коли господа-
рі бувають вдома, коли йдуть і приходять.  Час-
ті дзвінки по телефону чи в двері, наче помили-
лися дверима, також можуть свідчити про те, що 
діє злодійська розвідка. Зловмисники для того, 
аби переконатися, що вдома тривалий час немає 
господарів, натягують на ручку вхідних дверей 
нитку або вставляють сірник. Якщо через кіль-
ка днів нитка або сірник залишилися на місці, це 
означає, що вдома точно нікого немає.

Захистити своє житло від злодіїв можна з до-
помогою простих правил, кажуть у міліції. Коли 
залишаєте домівку на тривалий час, створіть в 
помешканні ефект присутності господарів. По-
просіть сусідів, аби забирали пошту й припиль-

нували, щоб біля ваших дверей не крутилися 
підозрілі особи. Повністю довіряєте сусідам – по-
просіть їх увечері на годину-дві вмикати у вас 
вдома світло. Адже злодії, обираючи оселю для 
обкрадання, приглядаються, в яких вікнах тем-
но.

Вхідні двері повинні бути надійними та міц-
ними. Для надійності вставте щонайменше два 
замки.

Гроші і коштовності – це основне, що вино-
сять злодії з будинків і квартир. Тому  особливо 
цінні речі на час відсутності зберігайте у банків-
ських установах або у знайомих. Коли все ж за-
лишаєте їх вдома, то ніколи не кладіть в одному 
місці, поділіть на кілька частин і покладіть у різ-
ні місця. Навіть якщо злодій проникне в кварти-
ру, знайде частину грошей і заспокоїться.

Не залишайте відчиненими вікна чи кватир-
ки помешкання, даючи цим можливість безпере-
шкодно проникнути в житло.

Та найбільш надійно, доводить практика, – 
захистити домівку сигналізацією з підведенням 
до пульту централізованої охорони. Для її вста-
новлення треба звернутись до територіального 
підрозділу Державної служби охорони.

Як повідомив 
начальник облас-
ного управлін-
ня боротьби з ор-
ганізованою зло-
чинністю Василь 
Джиджора, нала-
годив незаконну 
діяльність голова 
сільради одного з 
населених пунк-
тів Збаразького 
району. Разом із ним діяли дру-
жина, донька та колишній зять.

Як з’ясувало слідство, спіль-
ники створили приватне під-
приємство, на яке перерахову-
вали грошові кошти, отримані 
злочинним шляхом.

Спецпідрозділ УБОЗу «Со-
кіл» затримав батька, а згодом і 
доньку, в банку після отриман-
ня $12 тис. Ці гроші вони вима-
гали за проекти землеустрою 
на виділення двох земельних 
ділянок площею 0,24 га та по-

дальше їх затвердження сесією 
сільради.

У цей же час проводили за-
тримання інших учасників гру-
пи. У підозрюваних вилучили 
кошти та банківські «платино-
ві» картки, на які перерахову-
вали гроші.

Щодо підозрюваних розпо-
чали кримінальне проваджен-
ня за частиною 3 статті 368 
(прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомір-
ної вигоди службовою особою) 
КК України.

Керівника одного 
з підрозділів 
управління 

внутрішніх справ 
Тернопільщини 
затримали на хабарі.

Полковника міліції ви-
крили працівники відділу 
внутрішньої безпеки. По-
садовець вимагав 3 тисячі 
гривень у приватної особи 
за надання послуг, які нале-
жать до компетенції очолю-
ваного ним підрозділу. Мілі-
цейського керівника затри-
мали, щойно гроші опини-
лися в його руках.

Підполковнику міліції ін-
кримінують частину 3 стат-
ті 368 Кримінального кодек-
су України – прийняття про-
позиції, обіцянки або одер-
жання  неправомірної виго-
ди службовою особою.

Санкція статті передба-
чає від 5 до 10 років позбав-
лення волі, без права обі-
ймати  певні посади чи за-
йматися певною діяльністю 
до 3 років, із конфіскацією 
майна.

 

У Тернополі з’явилися шахрайки, 
які, ніби знімаючи вроки, 
видурюють гроші та коштовності.

За даними правоохоронців, дві аферистки 
знаходять жертв серед молодих жінок. До мілі-
ції звернулася 28-річна тернополянка, яка від-
дала двом незнайомкам золоті коштовності на-
чебто за порятунок своєї сім’ї. Потерпіла роз-
повіла, що обідньої пори поверталася додому. 
Дорогою її перестріла невідома жінка віком 50 
років. Запитала, котра година. Слово за слово – 
зав’язалася розмова. Несподівано старша жінка 
почала залякувати потерпілу, що на її сім’ю на-
ведена «порча» і невдовзі у них розпочнуться 
серйозні проблеми.

Побачивши, що жертва злякалася, вона за-
певнила, що допоможе, і запропонувала відійти 
у спокійніше місце, де їм ніхто не заважатиме. У 
цей час до них підійшла молода дівчина, яка пі-
діграла зловмисниці.

Далі все відбувалося за звичним шахрайським 
сценарієм. Жінки пообіцяли тернополянці «від-
вести» прокляття від її родини шляхом здійснен-
ня обряду відмолювання гріхів. А для того, щоб 
ритуал вдався, потерпіла повинна зняти з себе усі 
прикраси та помістити їх у гаманець. Тернополян-
ка виконала усі вказівки «рятівниць» і незчулася, 
як залишилася без грошей та прикрас.

За фактом шахрайства відкрито криміналь-
не провадження. Правоохоронці  розшукують 
лиходійок.

Як зазначили у міліції, чимало потерпілих 
від шахраїв приходять з подібними історіями. 
Найчастіше це бувають жінки, а також люди по-
хилого віку та діти. Розкрити такі злочини дуже 
складно.

Аби не стати жертвами ворожок-шахрайок, 
подбайте про свою безпеку та уникайте розмов 
з підозрілими людьми. Коли ж  трапилася біда, 
терміново звертайтеся до міліції.

Автобус із пасажирами 
зіткнувся з легковиком

У вихідні на Збаражчині рейсовий автобус, який 
рухався за маршрутом «Рівне-Тернопіль»,  
зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21043». Один 

із водіїв загинув. ДТП сталася ввечері у неділю, 10 
серпня. 

Як захистити оселю від злодіїв?

Курятину готували до продажу 
в цілковитій антисанітарії 

Підполковнику 
міліції за хабар 

загрожує до 10 років

Голова сільради з родиною незаконно 
продавали елітну земельку

Співробітники УБОЗу викрили сільського голову, 
який разом із родиною налагодив корупційну 
схему збагачення за рахунок виділення елітної 

землі. «Сімейний підряд» пропонував ділянки в 
елітному котеджному містечку поблизу Тернополя.

Женіть у шию цих «ворожок»!Аби помститися батькам дружини, 
зять підпалив їхнє авто 

Полум’я, запах паленої гуми, 
крики та паніка – так закінчив-
ся сімейний скандал на Козів-
щині.

Сварка між тещею і зятем по-
чалася ще звечора, а  свого апо-
гею сягнула близько півночі. 
29-річний чоловік вирішив ви-
словити свою не згоду з думкою 
родичів, підпаливши їхній авто-
мобіль марки «ГАЗ-33061», при-
паркований біля обійстя. Аби до-
бре горіло, під вантажівку наки-
дав сухого гілля.

Господарі вчасно помітили 
полум’я, бо хтозна, чи вогонь не 
перекинувся б на подвір’я. Потер-
пілі негайно викликали пожеж-
ників та міліцію. До приїзду ря-

тувальників люди самі боролися 
з вогнем.

Поспілкуватися з винуватцем 
пожежі міліціонерам на місті по-
дії не вдалося. Зрозумівши, що 
пахне «смаленим», непутящий 
зять накивав п’ятами.

– Зараз встановлюємо місце 
перебування чоловіка, – повідо-
мив начальник Козівського рай-
відділу міліції Михайло Пальчик. 
– Йому інкримінуємо частину 2 
статті 194 Кримінального кодек-
су України – умисне знищення 
або пошкодження майна.

Внаслідок підпалу були по-
шкоджені колеса та днище ван-
тажівки. Збитки потерпілих – 15 
тисяч гривень.
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Народна оздоровниця
Про цілющі властивості «сірчаної» 

води та торф’яного болота з микулинець-
ких околиць люди знали дуже давно. Пер-
ші згадки про це сягають 1675 року. Тоді 
турки і татари намагалися захопити Ми-
кулинецький і Теребовлянський замки. 
Його оборонці – шляхта і військо поль-
ське, які володіли нашими землями, ви-
тримали облогу. А поранених та хворих 
везли до джерел, що поблизу Микулинців. 
Там лікували рани сірчаною водою і комп-
ресами з болота.

«Жива вода», як називали її у народі, 
виручала і місцевих жителів. Знала про 
неї і польська магнатка Людвіка Потоць-
ка, яка у другій половині 18 століття во-
лоділа Микулинцями. Ця пані звела тут 
католицький костел у стилі бароко та по-
будувала розкішний палац. Пізніше його 
добудовували, дещо змінювали, але ця 
пам’ятка архітектури зі своїми класични-
ми формами збереглася донині. І саме тут 
розташована обласна фізіотерапевтична 
лікарня реабілітації.

На початку 19 століття інший власник 
Микулинців і навколишніх земель барон 
Ян фон Конопка, якому відійшло і міне-
ральне джерело за 2 кілометри від маєт-
ку, створює на основі сірчаної води та тор-
фових грязей перший у Західній Україні 
прообраз сучасного санаторію. Курорт не-
забаром стає відомим на всю Європу. Тут 
оздоровлюються вельможі з Австрії, Ні-
меччини, Польщі…

У теперішні часи Микулинецька лікар-
ня стала порятунком переважно для неза-
можних, тих, хто не може дозволити собі 
поїхати на дорогі курорти. Утім, навіть ті, 
хто відвідав розрекламовані оздоровниці, 
шукають можливість приїхати сюди. 

Микулинецька
 «Мацеста»

Колись лікарня була розра-
хована на 200 ліжок. Після чер-
гової реорганізації – залиши-
лося 150. У день, коли ми побу-
вали у Микулинцях, тут оздо-
ровлювалося 245 дорослих і ді-
тей. Тому, як зазначає головний 
лікар Зіновій Ясеник, логічно 
було б збільшити кількість лі-
жок. Адже завдяки фахівцям, 
сучасному технічному забезпе-
ченню, мінеральним водам у поєднанні 
з фізіотерапією і новими методиками лі-
кування, у Микулинцях щорічно можуть 
поправити здоров’я майже 4 тисячі хво-
рих. Минулоріч, до речі, у лікарні побува-
ло десь 4200 пацієнтів.

- Такої води, як у нас, з унікальними 
лікувальними можливостями  в Украї-
ні більше нема, - каже Зіновій Андрійо-
вич. – Головним її компонентом є сірково-
день, який, проникаючи в організм, впли-
ває на тканини та клітини, зцілюючи хво-
рих від важких недуг. Вміст сірководню у 
микулинецькій воді, взятій з джерел, ся-
гає 160 міліграмів на літр, а в отриманій із 
свердловин перевищує навіть цей показ-
ник. Тобто концентрація – оптимальна, у 
природній воді є співвідношення всіх еле-
ментів, тому ефект лікування – дуже ви-
сокий. Між іншим: за висновком учених 
Одеського науково-дослідного інституту 
курортології і фізіотерапії, наші сірковод-
неві джерела не поступаються всесвітньо 
відомим водам курортів Сочі, Мацести.

Мабуть, варто сюди додати і те, що лі-
карня реабілітації розташована у мальов-
ничому старому парку на березі Сере-
ту. Довкола – столітні дуби, ялиці, липи, 
декоративні та реліктові дерева. Недар-
ма цю місцевість у Медоборах називають 
«подільською Швейцарією». 
 І гарне ставлення 
до людей

Останніми роками третина пролікова-
них у Микулинцях пацієнтів – з інших ре-
гіонів України. Люди, особливо зі Сходу, 

дивуються професійності, гарному став-
ленню медичного персоналу, доброзич-
ливості та чуйності, які панують у закла-
ді. А ще – невисокій ціні за медичні послу-
ги. Хоча, наприклад, бальнеологічне ліку-
вання саме собою дороге: слід нагріти для 
людини ванну води, болото теж треба пі-
дігріти вручну – на одного хворого 6 – 8 
відер!, помити потім усе теплою водою. 
Кожного обкутують цілющою масою, ще 
й добре слово кажуть…

До послуг хворих у Микулинецькій лі-
карні 4 відділення: педіатричне,  загаль-
не, яке об’єднує пацієнтів  неврологічно-
го, терапевтичного, ортопедичного про-
філів, кардіологічне та фізіотерапевтич-
не. Крім сірководневих ванн та торфобо-
лотяних аплікацій, для оздоровлення хво-
рих використовують магніто- і лазероте-
рапію, голковколювання, мануальну, гіру-
до- та рефлексотерапію, підводне витягу-
вання, масажі, парафіно-озокеритні аплі-
кації…

Тут успішно лікують захворювання 
нервової та серцево-судинної системи, 
органів дихання, хребта, наслідки травм 
опорно-рухового апарату, ревматоїдні ар-
трити, поліартрити, різні недуги шкіри… 
Напрацювали нові методики лікування 
ДЦП. 

Окремої уваги заслуговує лікування 
післяопікових рубців. Відомий вчений-
комбустіолог, професор Володимир Бі-
гуняк переконаний: ефект безперечний. 
Тому з цією проблемою їдуть до Микулин-
ців і по два рази на рік. Завдяки протиза-
пальній, розсмоктуючій, знеболюючій дії 

сірководневої води її використовують 
також при лікуванні жіночих запальних 
захворювань, безпліддя. 
А поки все впирається 
у кошти

У лікарні – жваво. Хтось спішить на 
ванни, хтось – на обід. Пацієнти дякують 
кухарочкам за смачні страви. Особливо 
багато зараз у лікарні дітей, яких бать-
ки привезли на оздоровлення. Тож голо-
вний лікар знову повертається до про-
блеми збільшення кількості ліжок. 

Взагалі, навіть при хронічній еконо-
мічній скруті, заклад гостинно приймає 
пацієнтів. Безперечно, у цьому заслуга 
головного лікаря Зіновія Ясеника. Капі-
тально відремонтували майже усі при-
міщення, реконструювали бальнеоло-
гію. До послуг пацієнтів – палати поліп-
шеного перебування. Вдалося вирішити 
й одну з найболючіших проблем: збуду-
вати нову, втричі економнішу, газову ко-
тельню, замінити зовнішні теплотраси, 

внутрішні батареї. 
- А тепер, очевидно, прийдеться пере-

ходити на твердий вид палива, - каже Зі-
новій Андрійович. – Ми можемо це зроби-
ти, гроші на рахунку є. Але є інша пробле-
ма: казначейство блокує їх виплату. До-
бре, що допомагають місцеві підприємці. 
Дуже велика проблема також з очисними 
спорудами, які в аварійному стані. Ми вже 
провели тендер, але знову ж та сама ситу-
ація з коштами.

У перспективі також ремонт зовніш-
ніх фасадів, адже колишній графський 
палац – пам’ятка архітектури. А поки все 
впирається у кошти, осипається під пли-
ном літ стародавнє ліплення, розтріску-
ються стіни. Сумно зирять на світ міфічні 
атланти, які не в силі втримати те, до чого 
мають докластися людські руки. Зате по-
сміхаються люди. Надія Гордійчук з до-
нечкою  Діанкою  із села Великі Млинів-
ці Кременецького району вже  втретє від-
почиває та лікується у Микулинецькій лі-
карні. 

– Ми приїздимо сюди із задоволен-
ням. Тут чудово поєднуються мальовнича 
природа, цілюща вода і кваліфіковані фа-
хівці, – каже жінка. – Смачно годують, по-
ряд - затишний парк, куди ходимо гуля-
ти. Після Микулинців почуваємося наба-
гато краще. 

Чули подібні слова і від багатьох ін-
ших пацієнтів. Що ж, багатства рідного 
краю, лікувальні вода це чи болото, по-
трібно берегти.

Зіна КУШНІРУК.
Фото Юлі ТОМЧИШИН. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЗдоров’я 7nday.te.ua

Такої води, як у Микулинцях, 
в Україні більше немає

Або  для  чого 
їхати  у  санаторій  

чи  на  курорт 
 кудись  далеко,  

якщо  поруч  

Саме так називають Микулинецьку 
обласну фізіотерапевтичну лікарню 
реабілітації ті, кому хоч раз довелося у 

ній побувати. І приїжджають сюди знову. А 
ще рекомендують друзям, знайомим, рідним. 
Тож не дивно, що за час існування закладу (з 
1967 року) тут поправили здоров’я більше 
120 тисяч пацієнтів – не лише з Тернопілля – 
з усіх куточків України! 

подільська  Швейцарія?Лікар-невропатолог Андрій Надкевич 
з пацієнткою Марією Обурко

Лікар-терапевт дитячого 
відділення Руслана Курочка

Головний лікар 
Зіновій Ясеник

Медсестра Оля Сивак під час заняття 
у спортзалі
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Божественна природа Ісуса 
Христа, Сина Божого, що прий-
шов на землю заради нашого спа-
сіння, завжди, так або інакше, 
позначалася і на людській Його 
природі. Але слава Божественна 
прикрита була плоттю, і таким 
чином Ісус Христос у земному 
Своєму житті з вигляду був зви-
чайною людиною. Преображен-
ням на горі Фаворі, щоб зміцнити 
учеників своїх у вірі, Господь по-
казав «сховану під плоттю блис-
кавку істоти Свого Божественно-
го благовоління», то був «вогонь, 
не опаляючий тіла».

Під час Преображення Спа-
ситель показав обраним учени-
кам «славу свою, але настільки, 
наскільки вони, за словами тро-
паря, «могли вмістити». Учени-
ки побачили Учителя просвітле-
ним так, що одяг Його став, як 
сніг, і лице Його сяяло, як сон-
це, а від усього тіла випроміню-
валось яскраве світло. На довер-
шення цього, свідки Преобра-
ження побачили великих старо-

завітних пророків – Мойсея та 
Ілію, що бесідували з Господом. 
Все явище було таке надзвичай-
не, що апостол Петро у захваті 
вигукнув: «Учителю! Добре нам 
тут бути. Поставлю три намети: 
один Тобі, Мойсеєві один і один 
Іллі» (Лк.9,33). Не встиг він закін-
чити свою мову, як хмара ясна за-
слонила їх, і звідти чути було го-
лос Отця Небесного: «Це Син Мій 
улюблений, в Ньому моє благово-
ління, - Його слухайте!» 

Апостоли, почувши цей голос, 
у трепеті впали обличчям до зем-
лі. Та Ісус Христос, підійшовши і 
торкнувшись їх, сказав: «Встань-
те і не бійтеся».(Мф.17.5-7).

 «Добре нам тут бути», – гово-
рив апостол Петро на Фаворі. До-
бре - бо апостоли бачили свого 
Божественного Учителя у сяйві 
слави і самі, осяяні ним, наскіль-
ки це можливо людині, відчували 
її. Добре було апостолам і тому, 
що ніщо земне не обтяжувало їх 
душі, свідки Преображення від-
чували в серцях невимовну ра-
дість, споглядаючи славу Госпо-
да...

Добре бути з Христом услав-
леним! Якщо нам приємно почу-
вати себе сонячного дня і значно 
гірше – в день похмурий, добре 

ввечері при освітленні, і сумно 
без світла, то ще краще і радісні-
ше нам, людям віруючим, з Хрис-
том і так важко без Нього... Якщо 
нам миле й конче потрібне ден-
не світло, якщо ми щиро радіємо 
сонцю, коли воно сходить, то на-
багато дорожче і потрібніше для 
християнської душі світло Хрис-
тове, що просвічує всяку вірую-
чу людину. Тому душа християн-
ська радіє в день свята  Преобра-
ження, духовно ніби сягаючи вер-
шини гори Фаворської. Звільнив-
шись від усього земного клопо-
ту, ми у великій радості повто-
рюємо: «Господи! Добре нам тут 
бути!»

О, коли б християнин міг по-
вніше звертати свою душу до 
світла Фаворського!

Життєві турботи під його 
дією розтавали б тоді, як «роз-
тає віск від вогню» (Пс.67.3). Ще 
більше зусиль вимагається для 
того, аби надалі зберегти в душі 
це світло або принаймні привчи-
ти себе хоча б іноді звертатися до 
Христа:

«Господи! Нехай засяє і нам, 
грішним, світло Твоє віковічне...»

Воно засяє неодмінно! Бо Гос-
подь близько: «У світлі Твоєму, 
Господи, побачимо світло».  Як 
вранці християнин проймається 
благоговійним трепетом перед 
величчю Творця, дивлячись на 

зорю, що обіймає небо, так і при 
заході сонця його душа стає ще 
більше здатною сприймати Бо-
жественнее світло. Стомлена піс-
ля денної праці, відчуваючи по-
требу у відпочинку, віруюча лю-
дина, милуючись вечірньою зо-
рею, відчуває віяння благодаті 
Сина Божого, умиротворює нею 
свій дух, повторюючи молитву: 
«Світло тихе святої слави Без-
сметного Отця Небесного, Свято-
го Блаженного!.» 

Щаслива та людина, що кож-
ного дня перед тим, як заснути, 
відчує в собі присутність Сина 
Божого, як тихе світло Отця Не-
бесного. Осяяна благодаттю Бо-
жою, спочине вона із свідомістю 
чесно прожитого дня, промовля-
ючи: «День проживши, славимо 
Тебе, Спасе. Вечір прошу з ніччю 
без спокуси подай мені, Спасе, і 
спаси мене».

О, якби Господь сподобив нас 
кожного разу підносити до Нього 
цю молитву, тоді й при останній 
зорі, в останній день свого земно-
го життя, уповаючи на Сина Бо-
жого, ми повторили б апостоль-
ські слова: «Господи! Добре бути 
нам з Тобою!»

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 
спілки журналістів

України.

Помережана різними подіями 
історія села Плотича  Козівського 

району. Одна з таких дат – 70-річчя 

з дня визволення села від німецько-

фашистських загарбників, яку ми 

нещодавно відзначили. З нагоди цієї події 

ми відновили пам’ятний знак загиблим 

воїнам у Другій світовій війні
Після Служби Божої у церкві о. Богдан Зінчен-

ко разом з парафіянами відправив панахиду за за-
гиблими односельчанами біля обеліска. Люди по-
молилися за душі загиблих у боях, подякували за 
їх мужність. 

Спогади про цю подію, яка відбулася 70 років 
тому, залишив для односельців Іван Фордзюн у 
книзі «Село Плотича. Легенди і дійсність».

Історичні факти, які звучали з уст ведучих Іван-
ни Сичевської та Ганни  Брилінської, перепліта-
лись із патріотичними віршами у виконанні Дари-
ни Ясінецької, Марії Сичевської і Вікторії Ясінець-
кої. Пісню «Ой, у світі величезнім» виконали Ольга 
Штамбурська та Іванна Сичевська. Участь в урочи-
нах взяла сільський голова Світлана Савич.

Під час імпрези було поіменно названо одно-
сельців, які ціною власного життя заплатили за пе-
ремогу у Другій світовій війні. Їх пам’ять, а також 
пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за Україну, пло-
тичани вшанували хвилиною мовчання.

Приємно, що нащадки бережуть пам’ять про 
загиблих. Зокрема, онуки загиблих у війні жите-
лів Плотичі Віктор Масний, Віктор Хома та Григо-
рій Ярема відновили і дбають, щоб пам’ятний знак 
і територія навколо нього були в належному стані.

Того дня плотичани згадали усіх, хто поліг на 
полях битв, загинув у партизанській борні, кого за-
мучили у катівнях, концтаборах, тих, хто пішов з 
життя уже в мирний час…

У боях за Плотичу загинули десятки жителів 
села, а також бійці з Хмельниччини, Вінниччини, 
Житомирщини та Київщини. Ми сподіваємося роз-
шукати рідних людей, які віддали своє життя за 
звільнення нашої маленької батьківщини, тож пу-
блікуємо їх імена та адреси. 

Хмельницька область
Гординський Михайло Андрійович - с. Томашівка 

Ярмолинецького району, Гула Микола Афанасійович, 

Жук Кирило Леонтійович, Шевчук Олександр Ігнато-

вич - с. Ружичанка Хмельницького району, Зізяк Йо-

сиф Тимофійович - с. Кам’янка  Городоцького району, 

Капелістей Іван Барткович - с. Броневка Володар-

ського району, Капітула Іван Семенович - с. Буйголов-

ці Ярмолинецького району, Мазур Трофим Єфімович 

- с. Лекогорна  Летичевського району, Шкробот Олек-

сандр Петрович - с. Гвардійське Хмельницького райо-

ну, Кудов Іван Іванович - с. Перегонка Ярмолинецько-

го району, Пірнат Дмитро Олександрович - с. Клима-

новка Красіловського району, Сейчук Іван Федорович 

- с. Байківка Калінінського району, 
Київська область
Скляренко Олександр Іванович - с. Янковичі  Ва-

сильківського району.
Житомирська область
Цивинський Зіновій Антонович - с. Глиновці Ан-

друшівського району.
Вінницька область
Задроновський Франц Іванович - с. Солодківці 

Улановського району.
Іванна ЯРЕМА.

с. Плотича Козівського району.    

Села, як і люди, мають свої біографії

Преображення на горі Фаворі
 У  віторок,  19 серпня,  свято  Спаса

Після страшної бурі на морі 
вцілілий бідолаха, учепившись 
за рештки свого човна, добрав-
ся до маленького безлюдно-
го острівка. Бідака став гаряче 
просити Бога, аби його поряту-
вав. 

Коли минуло кілька днів, він 
почав потроху облаштовувати-
ся. Виготовив знаряддя для об-
робітку землі, а також для по-
лювання. У поті чола він роз-
клав вогнище, збудував курінь і 
сховок на випадок бурі. 

Так спливали місяці. Бідо-
лаха невпинно молився, проте 
жодне судно не з’являлося на 
видноколі. 

Одного дня вітер несподіва-
но подув на вогнище і полум’я 
підпалило курінь. В одну мить 
усе спалахнуло. Багатомісячна 
праця обернулася у невеличку 
кучку попелу. Бідолаха залився 
слізьми: “Господи Боже, чому? 
Чому це сталося?” 

Через кілька годин до ост-
рова наблизився великий кора-
бель

“Як ви довідалися, що я є 
тут?” – ще не ймучи віри, спитав 
він рятівників. 

“Ми побачили димовий сиг-
нал”, – відповіли йому.

Твої нинішні труднощі – 
наче сигнали, що заповідають 
майбутнє щастя. Бог прибуде, 
щоб тебе спасти. 

Бруно ФЕРРЕРО.

Труднощі – це схо-
динки до щастя 
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Україна
«Дієта» від Путіна 

Після рішення президента РФ Во-
лодимира Путіна відмовитися від 
продуктів харчування із США та Єв-
ропи полиці російських магазинів 
помітно спорожніли. Люди розкупи-
ли всі імпортні продукти. У деяких ма-
газинах ввели ліміт на кількість това-
рів, що видаються в одні руки. Фото з 
дефіцитом товарів викладають у мере-
жу користувачі «Facebook» і «Twitter». 
Крім того, користувачі соцмереж всіля-
ко тролять Путіна. 

Як світ постаріє 
до 2030-го року

До 2030-го року 35 країн світу ста-
нуть «супер-старими», оскільки по-
над 20 відсотків їхнього населен-
ня складатимуть пенсіонери. В Укра-
їні, приміром, людей віком від 65 ро-
ків до цього часу буде 19,1 відсотка. Та-
ким є прогноз міжнародної рейтинго-
вої агенції «Moody’s». До 2030 року най-
старшою країною на планеті буде Япо-
нія. Громадяни, старші за 65, складати-
муть 30,7 відсотка від її населення. Най-
більш юними будуть Об’єднані Арабські 
Емірати. Для них прогнозують цифру в 
1,8 відсотка. Старіння нації не є, як ба-
гато хто вважає, проблемою лише роз-
винених країн. 
Молдова закликає Москву ви-
вести війська з Придністров’я

Міністр закордонних справ Мол-
дови звернувся до Росії із закли-
ком вивести військовий контингент 
і зброю з Придністровського регіо-
ну згідно із зобов’язаннями, взяти-
ми у1999 році на саміті ОБСЄ, повідо-
мляє «Радіо Свобода». Перед цим Мо-
сква звинуватила Молдову та Україну в 
спробі заблокувати доступ РФ до її вій-
ськових у Придністров’ї. Варто нагада-
ти, Придністров’я відокремилося від 
Молдови після збройного конфлікту у 
1990 році через побоювання проросій-
ськи налаштованого населення щодо 
можливого приєднання до Румунії.
Мер Лондона виступає за вихід 

Великобританії з ЄС
Мер Лондона Борис Джонсон зая-

вив, що Великобританії краще зали-
шити Євросоюз, оскільки в ньому не 
робиться жодних дій для вирішен-
ня накопичених проблем. «Спосте-
рігаючи за тим, у що обертається соці-
альна політика ЄС, за стагнацією еко-
номік країн-членів союзу, абсурдніс-
тю низки норм, що вводяться Брюссе-
лем, можна зробити висновок: ми на-
ближаємось до стадії, коли нам, можли-
во, буде краще вийти з незмінного Єв-
росоюзу, ніж залишатися у його скла-
ді», - заявив Джонсон в інтерв’ю «Daily 
Telegraph». Британія вже не раз заяв-
ляла про готовність виходу з ЄС. Рефе-
рендум з цього питання має відбутися 
у 2017 році. Британська преса провела 
опитування населення, щоб зрозуміти, 

які настрої панують у суспільстві. Так, 
згідно з опитуванням «The Guardian», 
48 відсотків британців проголосували б 
за від’єднання королівства від ЄС, якщо 
існуючі умови перебування у співдруж-
ності залишаться тими ж. Проти цієї 
ідеї висловилися лише 37 відсотків рес-
пондентів.
«Ми є свідками похорону Росії»

Президент РФ Путін був одержи-
мий уявною загрозою з боку старію-
чої, мирно налаштованої Європи і ки-
нув свою країну до ніг ще більшої за-
грози - Китаю. Кремль розраховує на 
капітал з Китаю, щоб компенсувати 
втрату західних грошей, пише у статті 
для «The Telegraph» Емброуз Еванс Прі-
чард. Однак мрія Путіна нездійсненна. 
Обидві країни є конкурентами у Цен-
тральній Азії, де Китай систематично бу-
дує трубопроводи, що порушують мерт-
ву хватку РФ. Крім того, Китай має вели-
кі територіальні претензії на Далекий 
Схід Росії. Навіть якщо стратегія Путіна з 
євро-азійським альянсом з Китаєм буде 
успішна, це зробить Росію васальною 
державою Китаю, постачальником това-
рів, наразить її на відсталість, зазначає 
Прічард. «Ми є свідками похорону Ро-
сії», - цитує автор Олександра Коха, екс-
високопоставленого чиновника Крем-
ля. І додає: «Європу Путіну не здолати. 
У нього вирішальна сила лише на полі 
бою у східній Європі. Україна - не член 
НАТО. Захід заявив, що не застосовува-
тиме сили, якщо в Україну вторгнуться. 
Вона відкрита для захоплення. Але це 
його остання смертельна карта». 

У сицилійському селищі 
продають будинки за 1 євро

У сицилійському селищі 20 будин-
ків виставлені на продаж за 1 євро, 
повідомляють закордонні ЗМІ. При-
чина розпродажу - незадовільна демо-
графічна ситуація. Чисельність місце-
вого населення скорочується, багато 
хто виїжджає в інші регіони у пошуках 
роботи, і зараз тут налічується близько 
семи тисяч осіб. Місцева влада намага-
ється оживити селище, приваблюючи 
іноземних інвесторів символічними ці-
нами на залишені будинки. Ганджі, се-
лище XII століття, розташоване у про-
вінції Палермо. Щоправда, одним євро 
витрати не обмежуються. Покупцям по-
трібно буде заплатити ще й за оформ-
лення угоди близько шести тисяч євро. 
Будинками вже зацікавилися кілька по-
купців з Великобританії, Росії, США і 
Швеції. У перший тиждень серпня два 
будинки були придбані італійським біз-
несменом і його російською дружиною. 
Покупці живуть в Абу-Дабі.
Жириновський пригрозив При-
балтиці й Польщі знищенням 

Володимир Жириновський при-
грозив Прибалтиці й Польщі «кили-
мовими» бомбардуваннями, якщо Єв-
ропа і НАТО не припинять свою полі-
тику щодо Росії. Таку думку він висло-
вив в ефірі каналу «Росія 24». «Всі пи-
тання війни і миру сьогодні пов’язані з 
Україною, і вирішуватиме їх одна люди-
на - глава Російської держави», - сказав 
він. Російський політик пообіцяв, що 
згадані країни будуть взагалі зметені. 
«Прибалтика, Польща - приречені. Вони 
будуть зметені. Там нічого не буде… Ми 
не можемо допустити, щоб з їх терито-
рії злетіли ракети, літаки, спрямовані в 
бік Росії… Нехай НАТО терміново вима-
гає переговорів з нашим міністром за-
кордонних справ. Тоді ми зупинимося. 
В іншому випадку будемо змушені про-
вчити і ще раз влаштувати їм травень 
45-го року», - заявив Жириновський. 

Гривня зміцниться, 
коли в країні настане мир 

Нацбанк оптимістично оцінює пер-
спективи гривні, очікуючи позитив-
них тенденцій для національної валю-
ти при відновленні мирної обстановки 
в країні. Про це заявила голова НБУ Ва-
лерія Гонтарєва. За її словами, знецінен-
ня гривні до рівня 15-20 грн. за долар в 
осінні місяці, як це традиційно прогнозу-
ють учасники ринку, очікувати не варто. 
Щодо інфляції, її приборкання триватиме 
близько 18 місяців, прогнозує глава НБУ. 
Якби не війна, це можна було б зробити 
за 12 місяців. До слова, Гонтарєва має на-
мір скоротити штат Нацбанку уп’ятеро. У 
цьому питанні українське відомство кон-
сультує Центробанк Канади. 

Готові мерзнути 
заради енергонезалежності

Експерти кажуть: зима для укра-
їнців буде некомфортною. І поки насе-
лення бореться за енергонезалежність 
від центрального теплопостачання, уряд 
ламає голову, як обійтись без російсько-
го газу. Адже переговори про зниження 
ціни зайшли в глухий кут. Урядовці запев-
няють, що мають трохи газу в сховищах. 
Плюс - сподіваються на реверс з Угорщи-
ни і Словаччини. Щоправда, експерти ка-
жуть: на останнє сподіватись не варто. Бо 
в угодах із «Газпромом» цим країнам за-
боронено використання газотранспорт-
них мереж у зворотньому напрямку. Щодо 
відключення гарячого водопостачання 
заради економії газу, то цей крок експер-
ти називають дурницею, оскільки еконо-
мія у такий спосіб  абсолютно не суттєва. 
І радять провести енергоаудит, аби зрозу-
міти: хто і в який спосіб може економити. 
Батареї ж у помешканнях українців узим-
ку будуть холоднішими, ніж зазвичай. І 
це, за словами фахівців, правильне рішен-
ня, повідомляє телеканал новин «24».  

Вартість залізничних 
квитків зросла

Тарифи на проїзд у пасажирських 
потягах зросли з 8 серпня, наступний 
етап підвищення цін відбудеться 1 
жовтня. «Вартість проїзду збільшилась 
на 10 відсотків у всіх категоріях пасажир-
ських вагонів, окрім вагонів СВ та поїздів 
Інтерсіті+», - повідомили у прес-службі 
«Укрзалізниці». Тарифи на перевезення 
багажу та вантажобагажу не змінилися. 
В «Укрзалізниці» пояснили необхідність 
підвищення вартості проїзду збільшен-
ням цін на продукцію, що закуповують 
для потреб пасажирських перевезень, зо-
крема на дизельне паливо і електроенер-
гію та гарантування безпеки руху.

Президент - за скасування по-
датку на благодійність для АТО 

У Верховній Раді зареєстровано 
проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо деяких пи-
тань оподаткування благодійної допо-
моги. Про це повідомляє сайт парламен-
ту. Ініціатор законопроекту - Петро Поро-
шенко. Глава держави заявив: суть зако-
нопроекту полягає у тому, аби благодій-
ні внески волонтерів на потреби АТО - за-
купівля обладнання, харчів або виплата 
компенсацій з переміщення - у кінці року 

не обкладалися прибутковим податком з 
громадян. 

В’їзд у центр Києва можуть 
зробити платним

Столичні чиновники розглядають 
можливість запровадження платного 
в’їзду у центр міста, щоб отримати гро-
ші на ремонт доріг і мостів. Коштів на ре-
монт мостів останні десять років у бюдже-
ті катастрофічно не вистачає і навряд чи 
вони з’являться найближчим часом, пише 
видання «Сьогодні» з посиланням на депу-
тата від «УДАРу» Ігоря Кононенка. «Креди-
тами питання вже не вирішити. Потрібні 
радикальні заходи: будувати платні доро-
ги й робити платним в’їзд у центр, як у ба-
гатьох столицях світу. В Україні можна зро-
бити в’їзд у центр за 5-10 гривень», - ска-
зав Кононенко. Брати плату за можливість 
заїхати у центр Києва можуть уже в най-
ближчі три-чотири роки. 

Що найбільше дорожчає?
В Україні з початку року споживчі 

ціни зросли на 12 відсотків. Найбільше 
подорожчали, повідомляє «Інтерфакс-
Україна», яйця, м’ясо птиці, яловичина, 
рис, макаронні вироби, свинина, фрукти, 
соняшникова олія, хліб, риба та продукти 
з неї. Також підскочили ціни на алкоголь-
ні напої та тютюнові вироби. Зростання 
цін (тарифів) на житло, воду, електрое-
нергію, газ та інші види палива відбулося 
за рахунок підвищення тарифів за корис-
тування каналізацією на 49,7 відсотка, га-
рячу воду - на 34,4, водопостачання - 32,5. 
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 
1,2 відсотка. Це зумовлено зростанням 
цін на фармацевтичну продукцію.  

35 українських банків 
працюють у збиток

35 українських банків закінчили 
перше півріччя цього року з негатив-
ним фінансовим результатом. Як свід-
чать дані Нацбанку, найбільший збиток 
за шість місяців отримали «Райффайзен 
Банк Аваль» - 1 млрд. грн., «ОТП Банк» 
-995 млн. грн і збанкрутілий «Південком-
банк» - 889 млн. грн. Водночас найприбут-
ковішими, за підсумками першого півріч-
чя, були підконтрольні російським акціо-
нерам «ВТБ Банк» - 1,026 млрд. грн. і «Про-
мінвестбанк» - 875 млн. грн. А також «Сі-
тібанк» - 804 млн. грн., що входить до аме-
риканського конгломерату «Citigroup». 
Найбільший український банк «Приват-
банк» став п’ятим із 387 млн. грн. прибут-
ку. Станом на 1 липня в Україні налічува-
лося 173 банки. З початку року збанкру-
тували вже 14 банків. 

Євросоюз виділить 
Україні гуманітарну допомогу 

на 2,5 млн. євро 
Євросоюз готовий виділити 2,5 

млн. євро на гуманітарну допомогу для 
України. Про це під час телефонної роз-
мови з президентом Петром Порошенком 
повідомив президент Єврокомісії Жозе 
Мануел Баррозу, повідомляє ТСН. Під час 
розмови сторони обговорили ситуацію на 
Донбасі та ініціативу українського Прези-
дента щодо здійснення міжнародної гу-
манітарної місії для Луганська під егідою 
Міжнародного комітету Червоного хрес-
та. Петро Порошенко заявив про готов-
ність до багатостороннього міжнародно-
го обговорення врегулювання ситуації на 
Донбасі у Нормандському або Женевсько-
му форматі. І висловив побажання, щоб 
українське питання було внесено до по-
рядку денного й отримало належну ува-
гу під час наступного засідання Європей-
ської ради 30 серпня. Баррозу підтримав 
ініціативу президента України. І повідо-
мив, що ЄС готовий виділити гроші на гу-
манітарну допомогу й закликав до ство-
рення спеціального координаційного ме-
ханізму для надання допомоги та перемі-
щення переселенців.

Україна Світ



У журналістських буднях, 
коли доводиться зустрічатися з 
багатьма різними людьми, інко-
ли забуваються ті чи інші жит-
тєві сюжети. Та Надію я впізна-
ла одразу. Та ж сама худенька по-
стать, не по роках спрацьовані 
руки. Лише очі тепер світилися 
по-новому. Тією особливою ра-
дістю, коли людина просто щас-
лива. 

- Пам’ятаєте мене? – усміха-
ється ще з порога Надія. – Я до 
вас колись зверталася зі своєю 
бідою та проблемами, - починає 
переповідати мені той свій дав-
ній біль.

Перериваю жінку. Для чого 
ворушити сумне? А його на долю 
Надії випало немало. 

Жила, як і більшість сільських 
жінок. Вічна, зранку до вечора, 
робота. Разом з чоловіком утри-
мували господарку, обробляли 
паї. У сім’ї уже підростав син. Тієї 
осені мав до школи піти. Мріяли 
про доньку, бо, як кажуть, у наро-
ді, одна дитина – сирота. 

Чоловік трапився Надії до-
брий, непитущий. Усе для дому 
старався. І дуже хотів купи-
ти машину. Надія не перечи-
ла. Тож коли на їхньому подвір’ї 
з’явилося нове авто, тішилася 
разом із Степаном і малим Петру-
сем. Якби ж то було знаття…

Ще в суботу звечора до них 
заглянула сусідка. Чула, ніби 
вони збираються до Хмельниць-
кого на ринок. Може б, і її взяли 
з собою? 

Взагалі-то, Надія поїздки не 
планувала. Але, власне, чому б і 
ні? Степанові нової куртки треба, 
і Петруся до школи зберуть. 

Виїхали на світанку. Найбіль-
ше радів Петрусь – чи не впер-
ше дорослі взяли його з собою у 
таку «подорож». 

А за якийсь час нічого не ста-
ло. Ні їхнього щасливого сміху, ні 
жартів у легківці. Лише суцільна 
темрява і біль. Надія отямилася у 
лікарні. Як і сусідка – покалічена, 
але жива. А Степана з Петрусем 

на цьому світі уже не було. Їхню 
легківку підім’яла під себе ванта-
жівка, яка, не знати чому, виїхала 
на зустрічну смугу. 

Відтоді Надія ніби не жила. Ме-
ханічно вставала удосвіта, щось 
робила. Найстрашнішими були 
ночі: довгі, нестерпні, болючі. 
Просила в Бога смерті і для себе, 
якоїсь невиліковної недуги. І якби 
не цей маленький хлопчик… Він 
був таким схожим на її сина.

Надя зустріла його в інтерна-
ті. Від громади села вони збирали 
для цього дитячого закладу кар-
топлю. Разом із ще кількома од-
носельцями поїхала до інтерна-
ту і Надія.

…Білявий синьоокий хлопчик 
самотньо стояв біля вікна. Щось 
видивлявся у великому незнано-
му світі.

- Як тебе звати? – погладила 
дитячу голівку Надія.

- Петрусь…
У неї затремтіло і, водно-

час, завмерло серце. Пригортала 
хлопчика до грудей, а з очей капа-
ли і капали сльози. Разом з ними 
спадав страшний тягар, і вона, чи 
не вперше за багато часу, відчула 
дивне полегшення у душі. 

Після цього Надія приїхала до 
редакції. Разом з нею ми телефо-
нували у різні інстанції, цікави-
лися, які довідки, документи не-
обхідно зібрати, щоб усиновити 
дитину. А потім жінка пропала. 
Не телефонувала, не з’являлася. 
Інколи, згадуючи Надію, я дума-
ла про те, що, напевно, вона пере-
думала. У житті усе так непросто. 

І ось Надія знову у редакції. 
- Тепер я інша, правда? Це все 

Петрусь. Він повернув мене до 
життя. 

Надія розповідає, який чудо-
вий у неї син. А що не давалася 
чути, якось так вийшло. Нечасто 
вибирається вона з села до Тер-
нополя, удома клопотів вистачає. 
Тепер уся господарка на ній. Але 
нічого, ось підросте син…

Надія усміхається. А я ловлю 
себе на думці, що життя – справді 
велике диво. Здається інколи: усе 
погано, нема більше сили, нема 
надії. І раптом - зустріч, мить, що 
осяйне добром і вірою. І знову хо-
четься жити.

Зіна КУШНІРУК. 
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Ти була царівною
польового духа.
Тобі вітри грали
на місячних струнах.
Райдуга воду 
носила в відерцях. 
Ти була вільна 
від світу.
Але якось віддала
свій віночок
звичайній людині,   
бо здавалося -
закохалася.
Небо зайшлося дощем:
навіщо?
Залишайся царівною.
Бачиш,   твій віночок
кинуто долу,  
його розтоптали…
Не послухала -
жінкою стала. 
Натерпілася,  
наболілася,  
І врешті собі зізналась,  
що лише 
польового духа кохала. 
… Для себе лишилась
царівною.
А для інших… 
Та їм байдуже. 
Від людей заховала 
і сльози,   і радість,  
і душу. 
… Її б повернутись
у рідну стихію.
Бо тут - 
і чужа,   і зневажена. 
Вірить:
дух польовий   
простить 
і покличе:
«Ти бажана,  
бажана…».   

*    *    *    *    *Сидимо удвох -
я і самота.
Мовчимо.
Кожна думає про своє.
Гріємо руки
при згаслій свічі.
Пригадуємо те,  
чого не було. 
Дорікаємо одна одній
і не знаємо,   за що.
Самота колись
також була жінкою.  
Їй було холодно
під спекотним сонцем,  
бо спробувала
смак кохання і зради.
Вона була шаленою,   
забувала 
про завтрашній день.
Перед нею вечір
молився на колінах - 
не міг відвести очей 
від зухвалої зваби.
А ранок 
накривав туманом 
її тіло
і зітхав:
не його кохана…
Коли це було?!
А потім вона 
стала тінню,  
загубила душу,  
ім’я.
Її нарекли самотою.
Відтоді клянуть,  
проганяють.
Але вона 
не може 
без людей.
Бо й самота боїться
самоти. 
… Сидимо удвох
за філіжанкою 
холодної кави.
У нас одна думка:
важко бути жінкою…

Ольга ЧОРНА. 
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Дві історії для «Сімейного гніздечка»

гніздечко
Сімейне

У житті кожного з нас бувають хвилини, 
коли немиле ніщо, і навіть не хочеться жити. 
Здається, весь світ утратив кольорові барви. 
Немає ні сил, ні надії. І раптом  - мить, що 
осяйне добром і вірою, чиєюсь беззахисністю, 
ще більшою, ніж власна. Зустріч, що 
переверне долю. І велике диво – любов. 
І тоді… Зрештою, прочитайте ці дві історії.  

У палаті тихо і сумно. Усі по-
розходилися на вихідні додо-
му. Ольга з сином залишили-
ся одні. Вони ще довго будуть 
слухати цю лікарняну тишу. 

Ольга тепліше вкутує ви-
снажене тільце хлопчика. До-
бре, що Василько заснув. Лікар 
каже: сон для сина – зараз най-
кращі ліки. А ще потрібно ро-
бити переливання крові. У Ва-
силька – рідкісна четверта гру-
па, до того ж резус мінус. У неї, 
Ольги, зовсім інша. 

- Шукай-
те батька, він – 
найліпший до-
нор. І все буде 
з вашим сином 
добре, - літній 
лікар підбадьо-
рював Ольгу. 

Легко йому 
казати: шукай-
те. Ольга давно 
викреслила цьо-
го чоловіка зі сво-
го життя. Василькові ще й року 
не було, як вони з Ігорем роз-
лучилися. Усі дивувалися: як 
же це? Така любов була.

Вона нікому нічого не по-
яснювала. Просто забрала 
сина, свої речі і повернулася 
до батьків. Ігор просив, бла-
гав її не йти, залишитися, зро-
зуміти і простити. З ким не бу-
ває… Справді, у тому відря-
дженні він познайомився з од-
нією жінкою. Звідки, як вона 
дізналася потім його домашню 
адресу, телефон – незрозумі-
ло. Її дзвінки та лист для нього 
така ж несподіванка, як і для 
неї, Ольги.

Ольга не повірила поді-
бним поясненням. Не зрозу-
міла, не простила – не змогла. 
Справді, любила Ігоря до не-
стями. А після цього листа від 
незнайомки ніби щось обірва-
лося всередині і ту порожнечу 
уже не заповнити ніколи. 

Спалила за собою всі мости. 
Не спілкувалася з Ігорем, не 
відповідала на його телефон-
ні дзвінки, на листи. Навіть із 
сином не дозволила бачитися. 
І ось тепер ця біда, ця несподі-
вана хвороба. Вона б віддала 
синові усю свою кров по кра-
плині, тільки б не бачити зму-
чених дитячих очей, худеньких 
рученят, що безсило розкину-
лася на лікарняній подушці. 

І все-таки треба щось роби-
ти. Завтра до Василька приїде 

бабуся, посидить біля хлопчи-
ка. А вона буде шукати Ігоря. 
Скільки ж це часу вони не ба-
чилися? Майже сім років.

…Він не змінився. Хіба 
зблід, розгубився, побачивши 
Ольгу у дверях свого кабінету. 

- Прости. Якби не Василь-
ко…

Не могла говорити. Нама-
галася не плакати, обіцяла ж 
сама собі бути сильною. На-
справді відчувала, як остан-

ні сили покида-
ють її. Була про-
сто жінкою: втом-
леною, слабкою і 
беззахисною. 

Міцні чолові-
чі руки пригор-
тали Ольгу до 
себе. Як колись… 
Ольга уже не со-
ромилася сліз. 
А він не бояв-
ся сказати, що і 

досі один. Що любить її до-
тепер.

До Василька вони приїха-
ли разом. Невдовзі хлопчик 
став одужувати – хвороба по-
маленьку відступала. Тепер їх 
було троє. 

- Ми з тобою однієї крові, 
- сміявся, вітаючись з сином. – 
Пригадуєш, як у Мауглі…

- Тому що ти віддав мені 
свою кров, так? – запитував 
Василько. 

- Не тільки. Ми з тобою 
справді однієї крові. Колись 
мама тобі про все розкаже. І 
про те, як я довго на вас чекав.

Зіна КУШНІРУК.        

І раптом – мить, 
що осяйне добром

Колись 
тобі розкаже

мама

Вона б віддала 

синові усю свою 

кров по краплині, 

тільки б не бачити 

змучених дитячих 

очей, худеньких 

рученят, що безсило 

розкинулася на 

лікарняній подушці

Віра везла з пологового 
будинку додому маленький 
згорток і заливалася 
слізьми: що вона буде 
робити з дитям? З рідних у 
неї - лише бабуся. Батьки 
повмирали, коли Віра була 
маленькою. Звісно, бабуся 
надіялася, що онука опорою 
їй на старості стане. Вийшло 
навпаки: тепер бабусина 
допомога необхідна Вірі. 

Нестерпний жаль, зрада коханого розрива-
ли їй груди. У голові постійно чувся крик ще од-
нієї дівчинки, яку Віра залишила у лікарні. Жін-
ка з палати порадила, мовляв, з однією дити-
ною їй важко буде, а коли двоє…

Он уже видно село. Що вона скаже бабусі? 
Вдома Віра не була давно, щоб приховати вагіт-
ність. Гадала, батько її донечок опам’ятається, і 
вони разом приїдуть до бабусі за благословен-
ням. Помилилася. За вікном машини, яку вів 
чоловік її подруги Соні, пливли луги, всіяні цві-
том, поля, де ще продовжувалися жнива. «У ба-
гатих місцях з’явилася ти на світ, донечко. Тож 
будеш моїм багатством», - втішала себе Віра. 

Дівчинку назвала Ольгою – на честь бабусі, 
яка ні про що її не розпитувала. Не сварилася, 
не осудила. Заварила ромашки і чебрецю, ви-
купала немовля. «У неділю похрестимо», - ска-
зала коротко. І пригорнула до себе Віру з прав-
нучкою.

Час летів невблаганно, швидко поповню-
ючи у життєвому календарі дні, місяці, роки. 
«Яка красуня росте», - казали усі про Оленьку. 
Віра ж часто думала про другу доньку: де вона, 
з ким? Чи схожа на Олю? Молила Господа, аби 
забрали її добрі люди, щоб не росла у дитячо-
му будинку.

Окрім роботи у колгоспній їдальні, Віра хо-
дила білити по людях, шила, в’язала на замов-
лення. Усе ради Олі.

Коли донька вступила у педагогічний, що-
тижня передавала їй важку сумку. Журилася: 
чи, бува, не голодна її друга донька? Відганяла 

сумні думки, а вони болем пронизували кожну 
клітинку, ранньою памороззю осідали на косах. 

Якось передивлялася Віра журнали з мод-
ними моделями - в’язала обновки для Олі, як 
раптом почула неочікуваний телефонний дзві-
нок. «Хто б це?» - подумала.     

Телефонували з університету. Сердитий го-
лос декана соромив Віру, мовляв, чому вона не 
цікавиться донькою? Виявляється, Оля не хо-
дить на навчання, мала стосунки з одруженим 
чоловіком, якого ще й пограбувала. «Ймовірно, 
буде суд», - останні слова у слухавці вбили го-
строго цвяха у Вірине серце.

Не могла повірити почутому. Оля завжди 
запевняла її, що є однією з кращих студентів, 
що додому рідко приїжджала через зайнятість. 
У голові Віри стало щось пекти, стискати і вона 
знепритомніла. «Інсульт», - констатували ліка-
рі. 

Від хвороби Віра відходила тяжко. «Ваші 
найперші ліки – це спокій», - сказав їй лікар. 
А як їй бути спокійною, коли Оля – за грата-
ми? Чи виправлять її три роки неволі? А, може, 
навпаки? Сумні думки гризли Віру, не давали 
спати ночами. Не уявляла, як би жила без під-
тримки бабусі і Соні, її найкращої подруги ще зі 
швейного училища, яка часто навідувала Віру, 
допомагала, чим могла. Ось і тепер настояла, 
аби Віра поїхала у санаторій. «Час про себе по-
думати, Віро. Підлікуєшся, потім до Олі поїдемо 
разом», - вмовляла Соня.

У санаторії Віра чи не вперше глянула на 
себе чужими очима: тут її ровесниці так мод-
но одягнуті, з гарними зачісками і макіяжем. 
А вона у свої сорок занедбала себе. Лише ради 
доньки жила і то не вберегла від біди.

Одного вечора, прогулюючись санаторним 
парком, вона стріла сивочолого стрункого чо-
ловіка. Якось непомітно зав’язалася розмова. 
Віру вабила неймовірна доброта в очах незна-
йомця, щирі нотки у голосі. І їй раптом захоті-
лося виговоритися, скинути з душі наболіле, як 
тісне намисто. Лише про другу доньку, покину-
ту нею у пологовому будинку, її великий гріх не 
відважилася розказати.

За розмовою й не помітили, як сонце під-
котилося до обрію, як пропустили вечерю. «Те-
пер винуватий буду, що ти голодною залиши-
лася. Утім, я дещо приберіг у холодильнику, по-
ділюся з тобою», - Андрій, так звали чоловіка, 

несподівано перейшов на «ти». Помітивши Ві-
рину розгубленість, додав: «Усміхнися. У тебе 
така гарна усмішка, Віруню. У житті всяко бу-
ває. Я теж один виховую доньку, і колись, після 
смерті дружини, волів померти. Та нам ще дов-
го треба жити, правда ж?»

Віра відчувала, як щоденні прогулянки 
зближують її з Андрієм. Як щемко стає на сер-
ці від дотику його рук, теплого погляду добрих 
очей. Його врода, манери, щирість були такі 
приємні, що Віра злякалася: чи, бува, не закоха-
лася в нього? Чому ж це кохання прийшло аж 
тепер, коли в біді її донька, коли відцвіла моло-
дість?

Крислатий дуб, під яким вони стояли в 
останній вечір, став свідком її тяжкого зітхан-
ня, коли Андрій сповістив, що його путівка за-
кінчується. «Гадаю, ми ще зустрінемося», - він 
легенько обійняв розчулену Віру.

…Андрій телефонував мало не щодня. Віра 
жила тими дзвінками. Ніби помолодшала. Щоб 
не робила – у думках був Андрій. А вчора він 
несподівано, ніби між іншим сказав: «Я кохаю 
тебе, Вірочко». Вона заціпеніла: невже їй не вчу-
лися ті слова? Та Андрій повторив їх ще і ще…

У той день Віра була ніби не своя. Повер-
нулася з в’язниці від Олі. Там побачила наче 
не свою доньку. Вихудла, мовчазна, Оля ста-
ла якась далека, чужа. Здається, що й не дуже 
зраділа матері. Віра, як мара, снувала подвір’ям, 
ховаючи сльози, як побачила, що до її дому 
під’їжджає Андрієве авто. «Не хотів, щоб у свій 
день народження ти сумувала, Віро. Здогаду-
вався, що поїздка до доньки засмутить тебе», 
- Андрій простягнув їй букет зірчастих жоржин. 

Господи, вона й забула, що іменинниця! 
Хіба їй до того? І взагалі – чого він приїхав? Що 
люди скажуть? Донька в тюрмі, а вона чужого 
чоловіка приймає? Андрій обняв її тендітну по-
стать: «Заспокойся. Люди довго не обмовляти-
муть, бо скоро не буду тобі чужим. Звісно, якщо 
ти - не проти. Разом поїдемо до мене. З донькою 
тебе познайомлю. Оксанкою її звати».

За вікном стелилася над землею тепла ніч. 
Терпкий запах жоржин розтікався по кімнаті. 
Вони пили малиновий чай, 
підсолоджений медом з 
Андрієвої пасіки. Вірі було 
надійно і тепло поруч з 
цим чоловіком.

…Чим менше кілометрів залишалося до Ан-
дрієвого містечка, тим більшим ставало Віри-
не хвилювання. Як зустріне її Андрієва донь-
ка? Що скаже їй? І взагалі, чи правильне їхнє рі-
шення?

Вірі здавалося, що стукіт її серця чути на 
весь під’їзд. Зупинилася на сходинках, щоб 
вдихнути повітря, заспокоїтися. Та Андрій уже 
натиснув кнопку дзвінка. Двері відчинила… 
Оля. Ті ж великі карі очі під довгими закруче-
ними віями, пухкі губи і хвилясті кучері на тен-
дітних плечах.

 Віра заточилася, глухий стогін вирвав-
ся з грудей. «О, Господи, хіба таке може бути?» 
- широко відкритими очима вона втупилася в 
Оксанку. Заметушилася по кімнаті, залилася 
слізьми. Оксана розгублено дивилася на бать-
ка. Вона не розуміла такої поведінки гості. При-
несла Вірі води. І лише Андрій, здається, дещо 
здогадувався. «Заспокойся, Віро. Підемо на кух-
ню. Оксана усілякої смакоти для нас наготува-
ла. А потім – поговоримо. Розкажеш, чого я ще 
не знаю».

До самого ранку виливала Віра перед Ан-
дрієм свою сповідь. «А світ, виявляється, справ-
ді, тісний. Скільки років я думала про доньку. І 
ось де довелося її зустріти. Чи потрібна я тобі 
така, Андрію?» - Віра втирала заплакані очі.

З дозволу Андрія Віра, впавши на коліна, 
відкриє Оксані свою таємницю. Благатиме про-
щення. Усі троє вони поїдуть до Олі, де сестри 
вперше побачать одна одну. А через півроку на 
свій ювілей Андрій поведе Віру до РАЦСУ. Вони 
упевнені: кохання не знає віку і соромитися 
його не варто.

Їхньому тихому щастю радітимуть дві 
доньки. Схожі між собою, мов дві краплини 
роси.

Кохання не знає вікуНа життєвих перехрестях

Ось підросте
син…

Етюд
Чай з медом уранці

Двома світлячками у вечірній тем-
ряві світяться твої вікна. Десь там, у 
зашторених кімнатах, ти читаєш кни-
гу чи дивишся телевізор. Поруч, на-
певне, та, яку ти проміняв на мене. Хто 
вона за професією, якого віку? Якого 
кольору у неї очі? Чи знає ця жінка, що 
вранці ти любиш чай з медом, а ввече-
рі – каву з молоком, хоча, здавалося б, 
має бути навпаки…

Я щодня проходжу мимо твого бу-
динку, інколи – біля офісу, де ти пра-
цюєш. Та за два місяці мені так і не по-
щастило зустріти тебе.  Досі не можу 
зрозуміти, чому ми розлучилися з то-
бою, точніше – ти залишив мене. Ска-
зав коротко і буденно: зустрів іншу, 
ніби попросив склянку соку у кафе.

Ти не уявляв, як у цей час розри-
валося на шматки моє серце. Чи не хо-
тів про це знати. Як боліла і плакала 
моя душа. Та насправді, ти не побачив 
моїх сліз. Вони тихою печаллю огорта-
ли усе єство, але я не могла дозволити, 
щоб вони з’явилися на обличчі.

Не знаю, наскільки я ще сумую за 
тобою. Головне, щоб тобі було добре. 
Аби твоя кохана жінка не забула, що 
ти любиш чай уранці…

Людмила В.      

Марія 
МАЛІЦЬКА. 

Хоч спека в нас 
несамовита, 

Та є фонтан, 
а не ріка. 

І бавляться 
у ньому діти, 

Бо манить їх 
вода стрімка.

Фотоетюд 
Івана ПШОНЯКА,

 м. Тернопіль



№33 (62)/13 серпня - 19 серпня 2014 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Єврокубки
Ліга Чемпіонів УЄФА. Третій 

кваліфікаційний раунд. Матч-
відповідь

«Копенгаген» Данія −
 «Дніпро» − 2:0
Перший матч – 0:0.

У гостьовому матчі «Дніпро» 
знову виглядав не кращим чином.

Вперше данці забили у першому 
таймі через помилку нашого захис-
ника. Удруге  «Копенагаген» розписався у 
воротах дніпрян завдяки  індивідуальній 
техніці свого форварда – 2:0. Міг поверну-
ти інтригу суперечці Нікола Калініч, про-
те зі зручної позиції не влучив у порож-
ній кут воріт. А от потім данці були зна-
чно ближчі до третього м’яча, ніж «Дні-
про» до першого. У результаті українська 
команда не затрималася у Лізі Чемпіо-
нів і перейшла до знайомої Ліги Європи 
УЄФА, де вже 21 та 28 серпня зіграє з хор-
ватським «Хайдуком».
Ліга Європи УЄФА. Третій кваліфіка-

ційний раунд. Матчі-відповіді
«Мольде» Норвегія − 

«Зоря» − 1:2
Перший матч – 1:1

Випустивши з рук домашню перемо-
гу, «Зоря» показала, що це її тільки згур-
тувало. Перша ж показова комбінація лу-
ганчан зробила їх лідерами і у повторній 
грі. Після забитого гола, гості й не дума-
ли відходити до своїх воріт, і могли зро-
бити перевагу більш комфортною. Про-
те «Мольде» через банальну помилку 
нашого воротаря зрівняв рахунок - 1:1.

Уже у  другій половині зустрічі саме 

український голкіпер, відбивши два 
одинадцятиметрових штрафних удари, 
став справжнім героєм матчу. А тим ча-
сом «Зоря» ще раз добилася успіху, вста-
новивши остаточний рахунок поєдинку 
-1:2. Останнім супротивником луганчан 
на шляху до групового турніру стане ні-
дерландський «Фейеноорд».

«Чорноморець» − 
«Спліт» Хорватія − 0:0

Перший матч – 0:2
Одесити вдома виглядали зовсім ін-

шою командою – більш, мобільною, 
швидкою та націленою на чужі ворота. 
Проте надійно захищався голкіпер хор-
ватів, а переграти його наші форварди 
так і не змогли. Ближче до перерви темп 
гри трохи знизився, адже підтримувати 
його на початковому рівні за 30-градус-
ної температури мало кому під силу.

Відтак, «моряки» за 180 хвилин так 
і не знайшли ключів до воріт «Спліта» - 
хорвати заслужили путівку у наступний 
раунд турніру.

Також на цій стадії турніру матчем 
з польським «Рухом» стартує харків-
ський «Металіст».

Прем’єр-ліга, 
третій тур

«Говерла» - «Ворскла» - 0:0
Полтавчани перервали свою 

серію поразок і записати перше 
очко у свій актив.

«Металург» Д. – 
«Металург» З. – 1:1

У «металургійному» дербі 
сильнішого не виявлено, адже 
донеччани погано використали 
свій потенціал.
    «Динамо» – «Олімпік» – 0:0 
    Дебютант другим матчем по-
спіль довів скептикам, що здат-
ний на серйозну конкурен-
цію і не випадково потрапив до 
Прем’єр-ліги

«Шахтар» – «Металіст» – 1:0
Вилучення гірника внесло 

корективи у гру, однак не зава-
дило чемпіону України перегра-
ти гідного супротивника.

«Дніпро» - «Карпати» - 4:0
Дніпропетровці продовжу-

ють перемагати у новому Чем-
піонаті, залишаючи «сухими» 
власні ворота.

«Чорноморець» - 
«Волинь» - 1:0

Лучани вдруге поспіль не 
скористалися ігровою перева-
гою, а після перемоги одесити 
вийшли на 3-є місце.

«Зоря» - «Іллічівець» - 1:0
У бойовому поєдинку прин-

ципових та непоступливих су-
перників щастя та майстернос-
ті виявилось більше у луган-
ців.

Паралімпійська 
збірна України 
з плавання ви-
грала чемпіонат 
Європи, який 
проходив у гол-
ландському Ей-
ндховені.

30 секунд для перемоги 

Українець Євген Хитров феєрично розібрався 
з опонентом у своєму шостому поєдинку на 
професійному рингу.

 Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу 2011 
року у середній вазі наш боксер всього за півхвилини нока-
утував американця Віллі Форчуна. 

З перших секунд бою Хитров накинувся на свого опо-
нента, притиснув його до канатів, де почав обсипати гра-
дом ударів, поки рефері не зупинив бій лише на 30-й се-
кунді першого раунду після падіння Форчуна на настил 
рингу.

Загинув за Україну

У зоні АТО на Луганщині 
загинув Ігор Присяжнюк 
– провідний український 

каноїст, багаторазовий чемпіон 
України з, майстер спорту, 
учасник національної збірної 
України Він був прикордонником.

Ще торік Ігор Присяжнюк брав участь 
у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів 
спорту у Кале (Колумбія), а потім була ві-
йна…

Так тримати, хлопці!
Поєдинок третього туру чемпіонату України з 

футболу серед команд першої ліги «Миколаїв» 
– «Тернопіль», завершився першою перемогою 

муніципалів на новому рівні.
Дебют матчу був за господарями. Вони і завдали першого не-

безпечного удару. За такого розвитку подій, несподівано, гості 
зуміли відкрити рахунок. Швидка контратака тернополян за-
вершилася результативно. Ігор Мединський пройшов правим 
флангом та зробив простріл у центр штрафного майданчика. 
Голкіпер ФК «Миколаїв» Олександр Антоненко  відбив м’яч пе-
ред собою. Першим на добивання поспів Ростислав Волошино-
вич - 0:1. Господарі поля отямилися миттєво. Не минуло і п’яти 
хвилин, як у ворота тернополян арбітр з Києва Микола Балакін 
призначив пенальті. Добрий знайомий тернопільській публі-
ці за виступами у тернопільській «Ниві» Сергій Загинайлов був 
точним - 1:1.

Відкритий футбол тривав і надалі та завершився ще одним 
голом гостей Цього разу на побачення з голкіпером господарів, 
вийшов Богдан Семенець - 1:2. 

На цьому тернопільські футболісти не зупинилися і  штат-
ний пенальтист нашої команди Сергій Атласюк не залишив жод-
них шансів кіперові господарів - 1:3.

Фінальний свисток зафіксував першу перемогу «Тернополя» 
у першій лізі. 

Тернопільський стадіон  
вже давно такого не бачив
У 3-му турі Першої ліги футбольний клуб 

«Нива» зазнав прикрої домашньої поразки від 
дніпродзержинської «Сталі» - 1:5.

Абсолютно різний рівень підготовки команд до сезону по-
чав даватися взнаки ледь не з перших хвилин. Гравцям «Ниви»  
вкрай бракувало зіграності та взаєморозуміння, зважаючи на 
те, що команда тренується лише лічені дні. «Сталь» можливістю 
заробити легкі очки скористалася на сто відсотків.

Уже перший вихід форварда дніпродзержинців один-на-
один з нашим голкіпером увінчався успіхом - 0:1. А потім було 
вилучення тернопільського воротаря і пенальті у наші ворота 
- 0:2. 

Під завісу тайму «Нива» нарешті спробувала пробити по во-
ротах опонентів, але безрезультатно.

На 57-ій хвилині гри  «Сталь» втретє вразила ворота госпо-
дарів, а згодом і учетверте. 

Під завісу поєдинку «Нива» скоротила відставання до трьох 
м’ячів, та все ж  остаточний рахунок на табло встановили гості.

У минуло-
му числі «Наш 
ДЕНЬ» уже пові-
домляв про те, 
що чемпіонка 
світу з гімнасти-
ки Наталя Годун-
ко  виставила на 
благодійний аук-
ціон свою золо-
ту медаль, яку у 
2001 році в скла-
ді української 
команди завою-
вала на світовій першості у Мадриді. 

І ось надійшла 
приємна новина: 
минулих вихідних 
організатори торгів 
продали нагороду 
найвищої проби за 
100 тисяч 100 гри-
вень. 

Як повідомила 
спортсменка, кошти, 
виручені за медаль, 
використають на за-
купівлю продоволь-

чих товарів та обмундирування для українських 
військових на сході України.

Патріотичний вчинок Годунко наслідувала і 
триразова чемпіонка Європи та двократна чем-
піонка світу Аліна Шатернікова. Вона вистави-
ла на продаж свій чемпіонський пояс за версією 
GBU. Стартова ціна лота – 10 тис. гривень.

Шатернікова завоювала цю нагороду у 2005 
році у поєдинку проти американки Стефані Добс. 
Цей бій став останнім для українки у її кар’єрі.

Патріотична ініціатива 
спортсменок

Наші паралімпійці 
кращі у Європі  

Наші спортсмени завоювали 94 
медалі: 37 золотих, 29 срібних і 28 
бронзових, ставши кращою коман-
дою континентальної першості.

Друге місце у загальному залі-
ку в Росії, яка завоювала на 2 «зо-
лота» менше. Замкнула лідируючу 
трійку Великобританія.

На цьому чемпіонаті наша ко-
манда боролась нарівні з 375 
спортсменами з 37 країн та була 
однією з найчисельніших: Україну 
представив 51 спортсмен.  

 До речі, команду Росії також 
представляв 51 плавець. Команда 
Великобританії  за кількісним скла-
дом була другою - 29 спортсменів.

 Втім, нашим паралімпійцям 
вдалось не тільки отримати вели-
ку кількість медалей, а й встано-
вити 8 рекордів світу та 10 рекор-
дів Європи.

 Найяскравіше в українській 
команді серед чоловіків виступи-
ли полтавчани Євгеній Богодайко, 
який завоював 7 золотих нагород 
та 2 срібні, і Дмитро Виноградець, 
на рахунку якого також 7 золотих, 
але тільки 1 срібна нагорода.. 

Серед жінок усіх вразив виступ 
дебютантки команди — спортс-
менки з Херсонщини Єлизавети 
Мерешко: 4 золоті та 2 срібні ме-
далі.
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Від кротів 
врятує валідол

Доволі незвичний спо-
сіб боротьби із цими шкід-
никами знайшли досвідче-
ні господарі. Аби на вашому 
городі не з’являлися кроти і 
не руйнували грядки, знадо-
биться всього лише кілька 
упаковок валідолу, які мож-
на купити в будь-якій аптеці. 
Покладіть по одній таблетці 
в кожну нірку, намагаючись 
не пропускати ні однієї. Че-
рез деякий час кроти зник-
нуть з вашого городу.

Від мишей – 
м’ята 

і нафталін
Коли готуватимете ко-

мору до зими, розкладіть 
сухі гілки дикої м’яти біля 
нірок гризунів. Вони бу-
дуть обходити ваше схови-
ще. Мишей та щурів відля-
кує суміш нафталіну з де-
ревною тирсою. Робіть це 
обережно, щоб не зашкоди-
ти продуктам, і засипайте 
суміш тільки в нірки. Інша 
принада проти пацюків: 
200 г цукрової пудри, 20 г 
каніфолі і 15 г бури. Старан-
но перемішайте і посипте 
біля нірок. Розмішуйте при-
наду дерев’яною лопаткою, 
щоб не було запаху ваших 
рук. Не люблять миші жит-
ньої соломи, тож саме нею 
найкраще утеплювати ка-
гати. Відлякують гризунів і 
бузина та полин.

Серпень - насприятливіший місяць 
для повторних посівів. Після того, 
як зібрали часник, цибулю, ранню 

картоплю, можна висівати редиску, 
дайкон, чорну редьку та зелень 

Взагалі, вважається, що редиска - ідеальна 
рослина для повторного посіву. В умовах довго-
го світлового дня (у червні-липні) вона не всти-
гає вкоренитися. А от у серпні, за умови відпо-
відного догляду та поливу, редиска завжди дає 
гарний врожай. При повторному посіві вар-
то враховувати стан ґрунту, а також попере-
дні культури. Наприклад, редиску добре сіяти 
на те місце, де раніше виростав часник. У цьо-
му випадку коренеплоди вийдуть смачнішими, 
а врожай — більшим, ніж навесні. Горох — ще 
один непоганий попередник для редиски.

Сміливо сійте кріп, базилік, салати, петруш-
ку, шпинат, коріандр та інші листові прянощі. 
Ще не пізно сіяти і дайкон. Висіяний у перших 
числах серпня, він сформує великі коренепло-
ди вже до початку жовтня. 

Листовий і головковий салати також під-
ходять для вирощування в повторних посівах. 
Ці культури світлолюбні, але вони нейтральні 
до довготи дня. Обидва види салату погано пе-
реносять засуху, тому для успішного вирощу-
вання їх необхідно регулярно підливати. А щоб 
листя не загрубіло, загущені посіви потрібно 

проріджувати. До речі, щоб запобігти стовбу-
рінню салату, потрібно захистити його від до-
ступу світла та повітря, адже саме вони необ-
хідні для вигонки стовбура. Отож, рекоменду-
ють на 6-10 днів накрити салатні головки квіт-
ковими горщиками, причому треба щільно вда-
вити їх краї в землю, щоб зменшити приплив 
повітря ззовні. Отвір у дні горщика теж при-
кривають листком. Окрім затримки росту, при 
цьому поліпшується і смак салату. Він стає дуже 
ніжним, набуває золотистого кольору.

Для осіннього використання в серпні висі-
вають і кріп. Нагадаємо, що перед посівом на-
сіння кропу попередньо рекомендують замо-
чити у теплій воді на 2 дні. Сіють кріп на глиби-
ну 4 см. Відстань між рядками - 10-15 см. Кріп, 
до речі, також можна сіяти і взимку - на підві-
конні у ящики.

У серпні можна посіяти цибулю на зелень, а 
також буряк і моркву для отримання пучкової 
продукції. Також можна посадити ранні сорти 
редьки. Деякі дачники примудряються саджа-
ти в серпні огірки і отримувати в жовтні непо-
гані врожаї! 

Кінець серпня - оптимальний термін посіву 
газону. Трава дружно проростає і встигає гарно 
вкоренитися до зими. Норми посіву - 300-500 г 
на 10 кв. м. А вже існуючі газони скошуйте не 
рідше, ніж раз на два тижні.

Кращим часом для пере-
садження вважається кінець 
літа-початок осені. Кущики 
встигають прижитися на но-
вому місці, зміцніти й у тако-
му стані піти в зиму. Але не за-
вжди виходить зробити все 
намічене восени, і тоді переса-
дження суниці відкладається 
до весни. Урожайність, звичай-
но, знизиться, але це все-таки 
краще, ніж залишитися зовсім 
без ягід. Навесні пересаджува-
ти суницю можна у квітні. 

Для суниці вибирають со-

нячну ділянку саду, чим біль-
ше сонця, тим пахучішими бу-
дуть ягоди. Ґрунт потрібно 
підготувати заздалегідь, пере-
копати, вибрати бур’яни, вне-
сти добрива й розбити всі гру-
дочки землі граблями. Ділянку 
вирівнюють і залишають мі-
німум на два тижні. За цей час 
ґрунт просяде, і з часом у су-
ниці не оголиться коріння. Пе-
ред посадкою роблять розміт-
ку майбутньої плантації. Най-
більш зручними вважаються 
однорядна посадка і посадка 

у два рядки. У першому випад-
ку між рядами залишається 80 
см, у ряді лунки намічаються 
на відстані 25-30 см одна від 
іншої. Якщо посадка буде у два 
рядки, то ділянку розмічають 
за такою схемою 80х30х30, де 
30 см - це відстань між рядка-
ми суниці на одній грядці, а 80 
см - відстань між грядками. У 
ряді між кущами витримують 
25 см. Суниця з часом розрос-
тається і це потрібно врахову-
вати при пересадженні.

У намічених місцях ро-
блять лунки глибиною 15-20 
см, поливають й у них виса-
джують розсаду суниці. Якщо 
немає можливості придба-
ти розсаду в спеціалізова-
них розплідниках, доведеть-
ся обійтися своєю. Викопу-
вати зі старих плантацій по-
трібно тільки молоді здоро-
ві кущики. Разом з грудкою 
землі кущик пересаджується 
на нове місце, земля довко-
ла нього ущільнюється, ро-
биться полив. У жодному разі 
не заглиблюйте суничні кущі 
в землю, серденько (серед-
инка кущика) повинно пере-
бувати на рівні ґрунту. Якщо 
нижче - серденько зопріє та 
згниє, якщо вище - оголиться 
коріння. Через два тижні мо-
лоді кущі дадуть нові листоч-
ки, це ознака того, що росли-
ни прижилися на новому міс-
ці. Подальший догляд стан-
дартний - прополки, розпу-
шування, поливи.

Перед закладанням на 
зимове зберігання цибулю 
і часник просушуємо до 10 
днів, періодично перемішую-
чи. Повинні висохнути лусоч-
ки і денце. Потім прибираємо 
в ящики у стодолу, на гори-
ща. Можна пов’язати їх в коси 
(використовуючи бадилля та 
шпагат) або відрізати  засохлі 
бадилля. 

Найчастіше цибулю і час-
ник зберігають у сухому уте-
пленому приміщенні, а то й 
просто в будинку або кварти-
рі. Ці овочі дуже легко сплес-
ти у вінки і розвісити. Добре 
зберігати цибулю і часник 
взимку при температурі 18-
25С. Для цього підійде бал-
кон, веранда, горище. 

Часник взимку можна збе-
регти за допомогою парафі-
ну. Просто опустіть головку 
на кілька секунд в розтопле-
ний парафін. Коли він охоло-
не, утвориться плівка. Вона і 
буде служити захистом. А по-
тім просто покладіть його в 
сухе місце. Можна скласти і 
підвісити в панчохах. Дехто 
зберігає у посудині із сухою 
сіллю. 

Можна зберігати часник 
взимку як напівфабрикат. 

Зубки очистити і залити олі-
єю. Такий часник прекрасно 
підходить до салатів, інших 
страв. Та й сама олія набуває 
пікантного смаку. На ній мож-
на і смажити.

І для часнику, і для цибулі 
при зберіганні взимку небез-
печні підвищення вологості 
та запотівання. Це може ста-
тися і за умови використан-
ня герметичної упаковки. Від 
вогкості відбувається про-
ростання, можливе ураження 
гниллю. 

Найкраще зберігається 
цибуля гострих сортів - з осе-
ні до кінця квітня, тоді як со-
лодкі і напівсолодкі сорти 
зберігаються лише до січня. 

 Останнім часом для збері-
гання цибулі і часнику стали 
використовувати картонні 
осередки з-під яєць. У кож-
ному поглибленні - цибуль-
ка або головка часнику. Якщо 
врожай цибулі дуже великий, 
його можна зберігати в сухо-
му льосі при температурі від 
1 до 20 градусів тепла на по-
лицях з рейок, насипавши ци-
булю шаром 20-40 сантиме-
трів. Селяни інколи зберіга-
ють цибулю на горищі поруч 
з теплою пічною трубою.

Гостра цибуля 
краще 
перезимує
Для того, щоб зберегти цибулю і часник взимку, 

необхідно їх спочатку правильно зібрати 
і підготувати. Важливо не запізнитися із 

збиранням врожаю і робити це в суху погоду. 

Чимало троянд у квітниках 
гарних господинь уже квіту-
ють, багато ще от-от пораду-
ють пуп’янками. Але і на тих, 
і на тих можуть з’явитися різ-
номанітні шкідники, які мо-
жуть зіпсувати всю трояндо-
ву красу.

Займатися профілактикою 
вже пізно. А от побороти шкід-
ників можна легко. Народний 
метод, котрий у цьому випад-
ку дуже дієвий, – мильний роз-
чин. Візьміть шматок госпо-
дарського, або 400 мл рідко-
го мила і розведіть у 10 л води. 
Щедро обприскайте вражені 
місця. Не допомогло – повто-
ріть процедуру.

Є ще один засіб – для пра-
целюбних. Гарну жменю чи й 
дві цибулиння замочіть у 10 л 
окропу і настоюйте 5 днів. Об-
прискуйте цим розчином кві-
ти і дуже швидко позбудетеся 
надокучливих шкідників. 

Пересаджуємо полуниці

Садова суниця, або полуниця, як її частіше 
називають, на одному місці не буде давати 
гарного врожаю. Через три, максимум чотири 

роки, плантація вироджується, ягоди дрібніють, 
накопичуються хвороби, і, щоб не залишитися без 
корисних ароматних ягід, потрібно закладати нові 
посадки. 

Сіємо вдруге  
редиску і салат

Що трояндам 
допоможе...
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 Сирний пиріг з абрикосами
Потрібно: вершкове масло – 50 г, вершки – 100 г, бо-

рошно – 225 г, яйце – 1 шт., цукор – 30 г, розпушувач – 0,5 
ч. л., ванільний цукор. Для начинки: сир – 350 г, цукор – 
60 г, яйце - 1 шт., , абрикоси – 300 г, цукрова пудра.

Приготування: збити міксером яйце з цукром. Дода-
ти масло, ванільний цукор, вершки й ще раз збити. Уси-
пати борошно з розпушувачем і замісити тісто. 2/3 тіс-
та тіста розкачати й викласти у форму, змащену вершко-
вим маслом.

 Приготувати начинку: збити яйце із цукром, додати 
сир. Абрикоси розрізати, вийняти кісточки. На тісто ви-
класти абрикоси, зверху сир і корж тіста, відкладений ра-
ніше, закріпити краї. Випікати 40-45 хв., дати трохи охо-
лонути й посипати цукровою пудрою.

Бабка крохмальна абрикосова
Потрібно: 100 г крохмалю, 4 яйця, 2 ст. л. борошна, 

100 г цукру, 100 г абрикосового варення, 2 ст. л. вершків. 
Для соусу: 1 скл. сметани, 50 цукру, ванілін.

Приготування: збити білки з цукром, додати жовт-
ки, просіяне борошно, крохмаль і злегка вимішати. Масу 
накласти у змащену маргарином та посипану борошном 
форму і пекти в гарячій духовці протягом 45 хв. Холодну 
бабку розрізати надвоє по горизонталі, покропити верш-
ками з цукром, перекласти абрикосовим варенням, поси-
пати цукром. Зверху полити сметаною, змішаною з цу-
кром і ваніліном. 

Суфле абрикосове 
Потрібно: 150 сушених абрикосів, 8 свіжих або кон-

сервованих абрикосів, 50 г цукру, 4 білки.
Приготування: сушені абрикоси кілька хвилин ва-

рити у ½ скл. води. Коли вони розм’якнуть, перетерти 
їх крізь сито, додати цукор і зварити мармелад. З білків 
збити круту піну, додати мармелад і збивати до утворен-
ня пухкої маси. Цю масу у формі піраміди викласти на 
вогнетривку тарілку, змащену вершковим маслом, поси-
пати цукром, поставити у гарячу духовку і пекти протя-
гом 15-20 хв. Оздобити нарізаним мигдалем. 

Абрикосовий пиріг
Потрібно: 300 г абрикосів, пів лимона, 200 г борош-

на, 150 г вершкового масла, 4 яйця, 100 г меду, 1 ст. ложка 
цукрової пудри, 10 г розпушувача, щіпка солі.

Приготування: абрикоси помити, видалити кісточ-
ки і нарізати половинками. Відокремити білки від жовт-
ків. М’яке вершкове масло збити із медом до однорідної 
консистенції, потім додати до нього жовтки і переміша-
ти. Змішати просіяне борошно, сіль, розпушувач і, помі-
шуючи, всипати у масляно-медову масу. З лимона вича-
вити сік. Білки збити із цукровою пудрою і лимонним со-
ком у густу білу піну і потім акуратно ввести в тісто. Тіс-
то викласти в застелену папером для випічки і змащену 
маслом форму. Зверху на тісто у довільному порядку роз-
класти абрикоси.

Відправити пиріг із абрикосами в розігріту до 180°С 
духовку і випікати до золотистої скоринки приблизно 
30 хв. Перевірити готовність тіста можна за допомогою 
дерев’яної палички - якщо вона суха, значить, випічка з 
абрикосами готова. Готовий пиріг трохи охолодити, по-
сипати цукровою пудрою і порізати на порційні шматоч-
ки. Подавати з чаєм, кавою або соком.

Пампушки з апельсиновою цедрою
Потрібно: 1 кг борошна, 10 жовтків, 200 г цукру, 200 г 

цукру, 200 г вершкового масла аба маргарину, 120 г дріж-
джів, ½ скл. молока, ½ ч. л. солі, цедра з 1 апельсина.

Приготування: дріжджі розвести в теплому молоці 
з 1 ст. л. цукру і поставити в тепле місце. Коли почнуть 
бродити, влити їх у розтерте з цукром і жовтками масло, 
додати сіль, апельсинову цедру, всипати борошно і замі-

сити. Тісто накрити і поставити в тепле місце, щоб піді-
йшло, а як збільшиться в об’ємі удвічі, перемісити. Дати 
тісту ще раз підійти, а тоді виробляти пампушки і сма-
жити.
Рулетики лимонні з абрикосовим джемом

Потрібно: тісто – 300 г борошна, 250 г вершкового 
масла аба маргарину, 2 жовтки, 2 ст. л. густої сметани, сік 
і цедра з 1 лимона. Начинка: 250 г абрикосового або ман-
даринового джему, 2 білки, 50 г посічених горіхів, 50 г цу-
кру.

Приготування: маргарин посікти з борошном, дода-
ти жовтки, сметану, сік і цедру з лимона і замісити тіс-
то. Розкачати невеликий товстий корж, посипати борош-
ном і скласти конвертом. Поставити на 15-20 хв. у холод-
не місце і знову розкачати. Цю операцію повторити 2-3 
рази, після чого розкачати, нарізати квадрати 6х6 см, 
змастити абрикосовим або мандариновим джемом, скру-
тити рулетики, змастити білком, посипати посіченими 
горіхами з цукром і скласти на змащений маргарином 
лист. Пекти в гарячій духовці протягом 10-15 хв. 

Пиріг з персиками
Потрібно: 4 

персики, 4 яйця, 
1 скл. борошна, 1 
скл. цукру, 1 ч. л. 
порошку до печи-
ва.

Приготуван-
ня: нарізати пер-
сики на кружечки. 
Форму для випі-
кання змастити маслом і викласти на дно персики. Яйця 
збити з цукром. Додати порошок до печива і борошно. Го-
тове тісто вилити у форму з персиками і відправити в ро-
зігріту до 190-200 град. духовку на 20-25 хв.

Булочки з персиками
Потрібно: 1 скл. молока, 50 г маргарину, 2 яйця, 3 ст. 

л. олії, 3 ст. л. цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 ч. л. су-
хих дріжджів, 3 скл. борошна, 0,5 ч. л. солі, персики + цу-
кор.

Приготування: для тіста - розчинити у молоці дріж-
джі і 1 ч. л. цукру, додати 3 ст. л борошна, перемішати і за-
лишити опару. Маргарин розтопити, додати 1 яйце, ре-
шту цукру, сіль, олію і ванільний цукор, перемішати, вли-
ти суміш в опару. Потім туди ж додати борошно. Заміси-
ти тісто. Будьте готові, що це займе близько півтори го-
дини. Тісто поставити теж на півтори години в тепле міс-
це. Розділити на 12 кульок, викласти пластинки перси-
ків і посипати кожну начинку половиною чайної ложки 
цукру. Кінці защипнути. Викласти булочки швом вниз на 
змазане олією деко, залишити на 20 хв., змазати яйцем. 
Випікати 20 хв. при 180 градусах. Пухкенькі ніжні булоч-
ки зі шматочками персиків - спражнє літо на вашому сто-
лі! 

Мафіни з яблуками і корицею
Потрібно: 200 г борошна (+20 г какао за бажанням), 2 

яйця, 100 г цукру, 160 мл молока, 80 мл олії, 2 ч. л. розпу-
шувача, 1/2 ч. л. соди, 2 яблука

Для посипки: 80 г борошна, 60 г вершкового масла, 
60 г цукру, 4 ч. л. кориці

Приготування: духовку розігріти до 180 градусів. 
Традиційно для мафінів беремо дві миски. В одній змішу-
ємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач і соду 
(сюди ж додаємо какао, якщо його використовуємо). В 
іншій мисці змішуємо рідкі інгредієнти: молоко, олію 
та два яйця. Добре збиваємо вінчиком. Далі рідку части-
ну тіста додаємо в суху і лопаткою швидко перемішуємо 
тільки до того моменту, поки борошно помокріє. Більше 

перемішувати нема потреби. Додаємо яблука, нарізані 
кубиками, перемішуємо і викладаємо в формочки на 2/3. 
Зверху посипаємо крихтою

Для крихти руками перетираємо холодне масло, цу-
кор, борошно і корицю. 

Печемо 20-25 хв. при температурі 180С. Виходить 12 
смачних мафінів з приємним ароматом кориці. 

Кексики з динею
Потрібно: 2 скл. борошна, 400-500 г дині, 100 г верш-

кового масла, 200 г сметани, 200 г цукру, 2 яйця, 1 ст. лож-
ка розпушувача, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л. цедри ли-
мона, 2 ст. л. крохмалю, цукрова пудра.

Приготування: яйця збити з цукром, додати 
розм’якле масло, сметану, продовжити збивати. Борош-
но змішати з цукром, розпушувачем, цедрою і добре пе-
ремішати. Додати борошно з наповнювачами до яєчної 
суміші, замісити тісто (по консистенції воно повинне на-
гадувати сметану).

Диню очистити і нарізати дрібними кубиками, дода-
ти крохмаль і перемішати. Додати шматочки дині в тіс-
то, перемішати.

Розкласти тісто у формочки  і випікати протягом 25-
30 хв. при температурі 160 град. Кекси остудити, посипа-
ти з цукровою пудрою.

Бабка рисова з яблуками
Потрібно: на 2 склянки рису — 200 г яблук, 2 яйця, 2 

ст. л. вершкового масла, ¾ скл. сметани, ¾ скл. цукру, 6 г 
кориці, 6 скл. води для варіння рису.

Приготування: рис промити і варити у невеликій 
кількості води. Додати  вершкове масло і  дрібку солі. 
Зварений рис заправити сирими яйцями. Яблука очисти-
ти, нарізати кусочками, пересипати цукром і тертою ко-
рицею. Половину звареного рису покласти у сотейник, 
змащений маслом. На рис покласти підготовлені яблука, 
на яблука — другу половину рису, зверху рис залити сме-
таною і запекти у духовці. Запечену бабку нарізати по-
рційними шматками.

Сливовий сирний пиріг
Потрібно: 200 

г домашнього сиру, 
1-1,5 скл. борошна, 
100 г вершкового 
масла, 100 г цукру, 
1 жовток, цедра ли-
мона, по щіпці солі, 
соди, 2-3 збитих біл-
ка, 3 ст. л. рідкого меду, 3 ст. л. цукру і 1 ч.л. кориці, сливи.

Приготування: ножем нарізати масло разом з бо-
рошном, додати цукор, сир і жовток. Перемішати з це-
дрою, содою і сіллю. (Дуже липнутиме до рук!) Покласти 
тісто на 20 хв. в холодильник. Тим часом, порізати сливи 
скибочками. Вийняти тісто з холодильника. Посипаючи 
руки мукою, розприділити тісто по деку, роблячи неве-
ликі борти. Змастити тісто медом. Викласти сливи. Поси-
пати сливи цукром з корицею. Збити білки, акуратно ви-
лити на сливи. Поставити в духовку запікатись.

Пиріг зі сливами
Потрібно:  600 г слив, 4 яйця, 100 г цукру, 120 г бо-

рошна, 250 мл молока, олія.
Приготування: змастити форму олією і посипати бо-

рошном. Покласти у форму нарізані сливи. Змішати яйця 
з цукром, поступово додавати борошно і тільки потім 
влити молоко. Залити сливи тістом. Поставити пиріг у 
духовку, розігріту до 170 град., і запікати 15 хв. Далі змен-
шити температуру до 150 град. і запікати ще приблизно 
20 хв. Готовність перевірити дерев’яною зубочисткою 
або сірником. Готовий пиріг охолодити перед подачею, 
інакше він буде занадто м’який.

неймовірні 
солодоші 

від літа

Серпень манить наш погляд 
першими яблуками, і – недарма 
– за кілька днів Спаса. Дбайливі 

господарі збирають другий урожай 
малини, а прилавки на ринку 
рясніють абрикосами, персиками, 
сливами… Тож саме час потішити 
себе та рідних, друзів тортиками, 
кексами, бабками, пирогами від літа. 
«Наш ДЕНЬ» підготував для вас, шановні 
читачі, оригінальні рецепти різноманітних 
солодощів. На здоров’я! А щоб завжди мати 
під рукою домашню енциклопедію смачних страв, 
передплатіть видання «Наш ДЕНЬ»!  

Фруктово –ягідні дарунки – 
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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 зварю-
вання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
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 електроустатку-
вання.
- 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 на-
вчання –  1 рік
Запрошуються випускники, які здобули робітничу професію «Опе-
ратор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир в (бан-
ку)». 

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 електроустатку-
вання»
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
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Відповіді

Уперше в Тернополі! 
Відкрито

ІНФОРМАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР
Запрошуємо усіх бажаючих 

до оздоровлення та співпраці. 
Чекаємо на Ваш дзвінок: 
моб. тел: 067-2955998.  

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та 
двоповерховий) на масиві «Східний» у коопе-
ративі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гара-
жів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є 
оглядові ями та підвали. Перекриття панель-
не. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 

Тел.: (097) 50-25-348

ПРОДАЮ

Три стадії бідності в 
Одесі:

1. Немає грошей.
2. Зовсім немає гро-

шей.
3. Доведеться міняти 

долари.
* * *

Тихий чоловік - ду-
має. Тиха жінка - вже 
щось придумала.

* * *
Згідно із соціологіч-

ними опитуваннями, у 
Росії мати дитину від Пу-
тіна мріють 85 відсотків 
жінок і 70 відсотків чоло-
віків.

* * *
- Мамо, що це за вікном 

таке велике й страшне?
- Це Росія, синку.

* * *
У моїй смерті прошу 

винуватити моє життя.
* * *

Мама читає доньці 
казку на ніч. Донька:

- А це правда, що чудо-
висько сховалось від кра-
суні, бо напилося і було 
соромно показатися на 
очі?

* * *
- Вітаємо у нашій 

крамниці! Можу я вам чи-

мось допомогти?
- Будь ласка, відганяй-

те від мене інших кон-
сультантів з продажу.

* * *
- Сьома, ти чув, в 

одеській психлікарні за-
реєстровані два спікери 
російської Государствє-
най Думи і п’ять спіке-
рів української Верховної 
Ради?

- Ну, і що?
- Як це «що»? П’ять-

два - на нашу користь!
* * *

- Чому ви горілку 
п’єте?

- Бо вона рідка. Була б 
твердою, я її б гриз.

* * *
Терористи захопили 

парламент. І пригрозили: 
якщо негайно не отрима-
ють викуп, то будуть що-
півгодини випускати од-

ного депутата.
* * *

Що повинен вміти чо-
ловік: не мовчати, якщо 
їжа приготовлена смач-
но; мовчки їсти, якщо не 
смачно.

* * *
- Тату, я дівчина, а не 

посудомийка!
- А я - батько, а не бан-

комат!

Українські 
анекдоти
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ГОРОСКОП
З 13 серпня до 19 серпня

Овен
Усупереч вимогам оточуючих, 

ви не поступатиметеся своїми 
принципами та iнтересами. Це 
може спровокувати сварку з ко-
легами. У вихiднi вас запросять 
на гостини.

Телець 
У вас буде шанс показати ха-

рактер: вимагати вiд колег 
слухняностi, зайнятися вихован-
ням дiтей. Вихідні проведіть із 
рідними. 

Близнюки 
Тиждень буде сповнений 

неочiкуваностей. Люди, яких ви 
давно знаєте, можуть прояви-
ти себе з несподіваного боку. Не 
поспiшайте робити висновки.

Рак 
Вам вдасться добре повесе-

литися, але вiрогiднi клопоти, 
пов’язанi зi справами близьких. 
Вам знадобиться багато сил i ви-
тримки.

Лев 
Ви зараз на перехрестi. 

Коли закiнчиться смуга 
невизначеностi – залежить 
тiльки вiд вас. У ваше життя 
можуть увiйти важливi люди, 
якi серйозно вплинуть на ваш 
вибiр.

Діва 
Успiх залежатиме вiд вашої 

активностi та комунiкабельностi. 
Добре починати справи, пов’язанi 
з навчанням i спiлкуванням. У 
вихiднi можливі раптовi перепа-
ди настрою.

Терези 
Уникайте суєти та марно-

го витрачання енергiї. Головний 
день на цьому тижнi – середа, по-
чнуться подiї, пов’язанi з важ-
ливими етапами життя. Вихiднi 
краще провести вдома.

Скорпіон 
Для вас настає перiод 

пiдбиття пiдсумкiв. Менше 
спiлкуйтеся з випадковими зна-
йомими, вiдпочиньте, побудьте 
наодинцi зi своїми думками.

Стрілець 
Не бійтеся поступатися. Цей 

тиждень вiдкриває новий жит-
тєвий цикл – у вас пiдвищиться 
активнiсть, проявляться всi та-
ланти. Вихiднi будуть веселими i 
насиченими.

Козеріг 
Ви проживете цей тиж-

день у свiтi фантазiй. На щастя, 
бiльшiсть проблем вирiшаться 
самi по собi. Постарайтеся роби-
ти добро іншим.

Водолій
Настав час термiнових 

проектiв i їх поступового 
здiйснення. Повiльно, але впев-
нено ви йтимете до цiлi й досяг-
нете хороших результатiв. Довір-
теся інтуїцiї.

Риби 
Можливо, доведеться ухва-

лювати неординарнi рiшення, 
брати на себе серйознi 
обов’язки. Активно будуйте 
плани на майбутнє. Друзi нада-
дуть вам неоцiненну допомогу в 
справах.

13 серпня - ясно, місця-
ми можливий невеликий 
дощ, вночі 17-20, вдень 25-
28 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.04, захід - 20.40.   

14 серпня - хмарно з 
проясненням, у другій половині дня 
дощ з грозою, вночі 22-23, вдень 31-
34 градуси тепла. Схід сонця - 6.05, 
захід - 20.38.

15 серпня - хмарно, дощ, вно-
чі 19-20, вдень 20-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.07, захід - 20.36.

16 серпня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня можли-

вий дощ, вночі 15-16, вдень 
23-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.08, захід - 20.34.

17 серпня - хмарно, мож-
ливий дощ, вночі 16-17, вдень 
20-21 градус тепла. Схід сонця 

- 6.10, захід - 20.33.
18 серпня - хмарно з прояснен-

ням, без опадів, вночі 14-15, вдень 
21-22 градуси тепла. Схід сонця - 
6.11, захід - 20.31.

19 серпня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 15-16, вдень 
20-21 градус тепла. Схід сонця - 6.13, 
захід - 20.29.

Погода в Тернополі й області

Народний синоптик
13 серпня - Євдокима. У народі цей день називають Євдоки-

мове заговіння, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. 
14 серпня - Першого Спаса. У Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і 
різна погода, тобто, погоду у цей день передбачити було складно. 
Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж виникатиме. 
З цього дня починаються холодні роси. 15 серпня - Степана. Яка 
погода на Степана - такий і вересень буде. 19 серпня - Преобра-
ження Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину поміти-
ли: зі Спаса «погода преображається». Погода цього дня вказувала 
на майбутню осінь: «Який день - така друга Покрова (14 жовтня)». 
Якщо сухо - осінь сухою буде; мокро - мокра осінь; ясно - слід готу-
ватись до сурової зими.

За кордоном велосипед став 
звичним видом транспорту не 
лише для пересічних європейців, 
а й для високопоставлених чинов-
ників, прем’єр-міністрів і прези-
дентів. А от в Україні народні об-
ранці радше  змагаються, у кого 
дорожче авто. Однак нещодавно у 
Верховній раді знайшли депутата, 
який їздить на роботу на велоси-
педі. Це  “ударівець” Єгор Фірсов. 
Чоловік хоч і має машину, та за-
певняє, що на двоколісному в сто-

лиці йому зручніше пересуватися.
 “От зараз засідання в комітеті, я сідаю на велосипед, їду в ко-

мітети, потім є ряд зустрічей і в Адміністрації президента і ГПУ. І я 
теж пересуваюся на велосипеді”, - розповів Єгор. 

Машину депутат, який приїхав з Донецька, також має. Але нею 
користується рідше. Не переживає депутат і з приводу безпеки на 
дорогах. “Я з Донецька, більшу частину часу проводжу там. Там ще 
більш небезпечно”, - переконує депутат. Поділився Єгор і інформа-
цією, що через нестабільну ситуацію в Донецьку він до Києва при-
віз свою родину, а також прихистив там ще п’ятьох біженців.

Відома співачка 
Руслана готова 
боротись не тільки 

силою свого таланту, а й 
взяти до рук зброю...

Артистка розповіла, що її 
дідусь був танкістом і отри-
мав контузію під час війни. 
Сама вона називає себе Ама-
зонкою і каже,  що теж зі 
зброєю на «ти». Не відомо, щоправда, чи вміє Руслана корис-
туватись реактивним гранатометом, однак непогано стріляє 
з автомата Калашникова.

«Колись хтось подарував мені патрон і сказав «знадо-
биться». Я не маю зброї, хоча колись займалася стрільбою і 
непогано стріляю, знаю Калашникова і можу з заплющеними 
очима зібрати і розібрати його, поки горить сірник… Але моя 
зброя все-таки інша. Загартовую у собі силу духу, характер і 
витривалість», — заявила Руслана. І додала: «Якщо ця війна 
затяжна і надовго, то я до неї готова, містер Хутін!».

19 серпня у Тернопільському об-
ласному драмтеатрі ім.Т.Шевченка – 
актор Микола Булат із благодійною 
моновиставою «Вічна загадка любо-
ві» за творами Григора Тютюнника. 

На зібрані кошти куплять тепло-
візор, або інше військове обладнан-
ня, яке може врятувати життя укра-
їнським бійцям у зоні АТО.

Вітаємо!
Дорогого синочка, 

улюбленого внука і братика

 Милий наш Сашуню, доро-
гий синочку!
Який ти великий, тобі 
вже п’ять рочків!
Хай завжди збуваються 

твої побажання, 
А ми всі шлемо тобі найкращі вітання.
Виростай розумним, добрим і красивим, 
Будь в житті, рідненький, 

ти завжди щасливим.
Любе хлоп’ятко, наша утіхо,
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху.
Щоб мир і спокій тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе берегли!
Нехай з твоїм веселим сміхом
У дім приходить радість та втіха.
 Хай веселочка барвиста і зірочка промениста
В п’ятиріччя, в таке свято 

несуть щастячка багато.

Петручка Сашу
із с. Сапанів 
Кременецького району

з Днем 
народження! 

Мистецтво допоможе 
українським військовим

Депутат з Донецька їздить 
на роботу на велосипеді

РУСЛАНА ЗБИРАЄ АВТОМАТ 
ІЗ ЗАКРИТИМИ ОЧИМА

Мама, тато, хресна Наталя, дядя Вадим, 
сестрички Настя та Ніка, братик Стас, 

дідусь Михайло, бабуся Ніна.


