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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Україно!

З Днем народження,

Дорогі краяни! Щиро вітаю вас
з найбільшим національним святом –
Днем Незалежності України.
Невимовний сум наповнює наші серця від того,
що 23-ю річницю від свого народження наша держава змушена відзначати у сльозах матерів,
сини яких загинули у боротьбі з підступним ворогом, у тривозі за своїх героїв, які крок за кроком звільняють від окупантів єдину і неподільну українську територію.
Нині, як ніколи раніше, наша незалежна
держава складає найважливіший іспит – вона
відстоює своє делеговане народом право на
гідне життя у сім’ї світової демократичної
спільноти. Право, за яке заплатили своїми життями герої Небесної сотні, військовослужбовці

і бійці добровольчих батальйонів.
Ми обов’язково переможемо у цій війні, здолаємо зовнішнього агресора та викинемо на
смітник історії доморощених яничарів, всіх, хто
будь-коли посягав на українську суверенність.
Шановні краяни! Бажаю вам глибокої віри у
краще завтра України, миру
і достатку у ваших домівках,
єдності та згуртованості у
вчинках та помислах в ім’я
нашої спільної перемоги.
Слава Україні! Героям
Слава!
Михайло Апостол,
народний депутат України.

Ексклюзивне інтерв’ю з народним депутатом України
Михайлом Апостолом читайте у наступному номері тижневика

Дорогі тернополяни!
Вітаю вас з Великоднем України –
23-ю річницею її
Незалежності.
Хай це свято єднає наш народ на тернистому шляху до сподіваної волі, духовної свободи, економічного зростання,
національного відродження та культурного піднесення.
Сьогодні нам усім і кожному зокрема
треба наповнити нашу вистраждану незалежність реальним змістом, захистити її від ворожих зазіхань, зміцнити конкретними добрими справами. Вірю, що
українці обов’язково справляться з цим
завданням.
Святкуючи разом з вами, від душі бажаю міцного здоров’я, гарного настрою,
радості, щастя, віри у мирне щасливе
майбутнє України!
Олег Караванський,
начальник об’єднання
«Тернопільгаз».

Дорогі українці,
шановна
українська родино!
Двадцять третю річницю
Незалежності Україна зустрічає у час надскладних випробувань. Споконвічну мрію про соборну та неподільну державу українцям вже вкотре доводиться відстоювати зі
зброєю у руках, платити за неї життям своїх героїв.
Революція Гідності та національно-визвольна боротьба проти окупантів і їх прибічників продемонстрували усьому світу незламне прагнення нашого народу
до волі, його непереборне бажання жити у неподільній,
заможній, демократичній Україні. Тож хай цей величний
для нашої нескореної нації день 24 серпня стане святом
єднання заради нашої спільної, вистражданої поколіннями перемоги. Борімося – поборемо! Нам Бог помагає.
З Днем Незалежності вас,
українці! Миру, спокою та благополуччя вашим родинам.
Слава Україні!
Героям слава!
Від Ліги підприємців
«Українська справа» Михайло Ратушняк.

Триває передплата на

незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

«Наш ДЕНЬ»

1 місяць – 8,36 4 місяців – 32,39
3 місяці – 24,48
індекс -

68710

«Наш ДЕНЬ»

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будьякому поштовому відділенні або у листоноші.

Погода в Тернополі й області

20 серпня - хмарно з проясненням, увечері можливий дощ, вночі 18-19, вдень 24-25
градусів тепла. Схід сонця - 6.14, захід - 20.27.
21 серпня - хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі 15-17, вдень 22-23 градуси
тепла. Схід сонця - 6.16, захід - 20.25.
22 серпня - хмарно, дощ, гроза, вночі 13-14, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 6.17, захід - 20.23.
23 серпня - хмарно з проясненням, місцями можливий невеликий дощ, вночі 11-13, вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця - 6.19,
захід - 20.21.
24 серпня - хмарно, місцями можливий невеликий дощ, вночі 12-13, вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця - 6.20, захід - 20.19.
25 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 9-10, вдень
17-19 градусів тепла. Схід сонця - 6.21, захід - 20.17.
26 серпня - хмарно з проясненням, місцями можливий невеликий дощ, вночі 11-13, вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця - 6.23,
захід - 20.15.

Народний синоптик

21 серпня - Мирона. У народі - Мирон Вітрогон. «МирониВітрогони пилюку по дорозі гонять, за красним літом стогнуть».
У цей день бувають сильні вітри. Який Мирон - такий січень. 22
серпня - Матвія. Кажуть, Матвій негоду підпускає. Цього дня осінній дощ літній перебиває. 23 серпня - Лаврентія. Якщо у цей день
сильна спека або сильні дощі - так буде всю осінь. 25 серпня - Фотія і Аникити. Якщо цей день дощовий - бабине літо коротким буде.
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Тема тижня

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко:

«АТО в теперішньому вигляді
може тривати безкінечно»
- Ви неодноразово пропонували
Президенту ввести воєнний стан на
Сході країни, однак у влади свої аргументи проти цього?
- Я вважаю, по-перше, введення воєнного стану дасть чіткий сигнал всьому світу: є факт військової агресії Путіна
і Україна дає відсіч агресору. Це не внутрішній конфлікт, як намагається подати
світові Росія, мовляв, мирні жителі Донбасу борються за розширення прав місцевого самоврядування, - Росія веде проти України війну, і весь світ повинен це
зрозуміти.
Друге, що дасть запровадження воєнного стану - поява чіткої системи управління військом, чіткої системи відповідальності кожного: Президента, як
Верховного головнокомандувача, далі Генштабу, на основі якого розгортається
Ставка Верховного головнокомандувача,
далі - війська. Це дозволить зробити військову операцію більш ефективнішою і
завершити її набагато швидше.
Введення воєнного стану дозволить
командуванню задіяти всі ресурси, які є
для відбиття агресії. Ні води, ні медикаментів, ні продовольства? В умовах воєнного стану є можливість відчужувати
або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони, швидко
і ефективно, а після війни розрахуватися з бюджету. Нарешті, можна буде ввести комендантську годину, попередивши,
що з 22 години вечора до 6 ранку кожен,
хто з’явиться на вулицях зі зброєю, буде
знищуватися.
- Але чи є в ньому сенс зараз? Донецьк не контролюється українськими силами, а у бойовиків комендантську годину якраз введено...
- Ось, бачите, бойовики роблять те,
що, виходячи з їх завдань, є правильним!
Інша справа, що завдання бойовиків ворожі нашим. Але вони діють логічно, грамотно: вводять комендантську годину,
забирають необхідні ресурси у суб’єктів
економічної діяльності або у громадян
для виконання, повторюся, своїх ворожих завдань. Ми повинні робити це, використовуючи законодавчу базу, використовуючи право на захист населення
своєї країни.
Подивимося з іншого боку: хто хоче
здати Донбас? Я до них не належу. Ми повинні звільнити свою територію, зробити це максимально швидко, з мінімальними втратами для економіки, з мінімальними жертвами військових і цивільних осіб.
Зрозумійте, якщо операція буде продовжена за тим сценарієм, за якою йшла
досі, то вона може бути нескінченною.
Тому що досі не перекрито державний
кордон, і кожну ніч з Росії на Донбас надходить нова зброя, нова техніка й нові
диверсанти. При таких умовах завершити операцію так швидко, як обіцяв Президент, нереально.
Якщо військова операція затягнеться до пізньої осені-зими, виникнуть нові
ускладнюючі фактори, які потрібно враховувати вже сьогодні.
Тиждень тому я публічно звернувся

Т

ак звана «активна фаза» АТО триває вже не перший
місяць. Немає офіційної достовірної інформації про
реальну кількість жертв як серед військових, так і серед
мирного населення. Чому дії військового командування не
принесли досі відчутного результату - терористи залишаються
на Донбасі, а українські військові гинуть?
Про ситуацію на Донбасі та перспективи припинення
військового протистояння в інтерв’ю народного депутата
України, лідера політичної партії «Громадянська позиція»,
екс-міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

до Президента і уряду: необхідно вже зараз спланувати та затвердити план дислокації наших військ на Сході і на Півдні
країни після того, як територія буде очищена від диверсантів і терористів. Тому
що буде немудрим рішенням ті угруповання військ, які прийшли на Донбас з
Миколаєва, Володимира-Волинського,
Бродів, Новоград-Волинського, Житомира, Білої Церкви, Львова і т. д., після завершення операції просто відвести назад. Тоді ворог прийде знову! На Сході і
Півдні повинні залишитися угруповання
військ на тривалий період. Значить, необхідні військові містечка, потрібно відбудувати бази для розміщення військ у
холодних зимових умовах, обладнати
полігони для бойової підготовки. Це завдання для Президента, оскільки він затверджує план дислокації своїм указом,
і це завдання для уряду, оскільки матеріальне забезпечення оборони - відповідальність Кабінету міністрів. Наскільки
мені відомо, зараз цим предметно не займається ніхто - ні на Банковій, ні на Грушевського.
- Не так давно Порошенко провів
масштабні кадрові ротації в силовому, насамперед військовому блоці змінив міністра оборони, начальника
Генштабу. Як це позначилося на армії?
- Заміна начальника Генштабу вплинула позитивно, заміна міністра оборони - негативно. Армія Валерія Гелетея не
сприйняла, це міліцейський генерал, до
того ж не професійно підготовлений до
завдань такого масштабу, та ще й в умовах війни. Вважаю неправильним, що міністр Гелетей практично весь час знаходиться в штабі АТО. Він не повинен займатися управлінням військами і бойовими наказами, це зовсім не його завдання, це сфера відповідальності генерала Муженка, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил. Він повинен командувати військами і зовсім не обов’язково безпосередньо з штабу АТО.
15 вересня у Верховній Раді повинен бути військовий бюджет на 2015 рік.
Цим повинен займатися міністр оборони, це його питання що закласти в забезпечення армії, її комплектування, підготовку і розвиток. За моїми даними, зараз серйозно цим не займається ніхто.
Отже, буде провал з військовим бюджетом і провал з армією в 2015 році. Це неприпустимо!
- Але ж вносилися відповідні проекти у Верховну Раду...
- Так. Але це було вже в травні місяці, не в березні, коли Рада виділила на
АТО 8 мільярдів гривень. Це злочинний

саботаж - інакше назвати не можу.
Тому що із-за багатомісячної бездіяльності Кабміну наші солдати не мали касок, бронежилетів, тепловізорів, приладів нічного бачення, справної техніки...
Чи знали в уряді, в першу чергу
прем’єр Яценюк, силовий віце-прем’єр
Ярема, профільний міністр Шеремета,
про те, що проблему тендерів потрібно
терміново вирішити? Так, знали. До них
неодноразово усно і письмово зверталися міністри-силовики: відмініть тендери! І за цю недбалість членів уряду, у
тому числі прем’єру, доведеться відповідати. Чи буде така відповідальність? Не
впевнений, що при нинішньому генпрокурорі, адже він тоді сам себе теж повинен віддати під суд...
- А яка зараз ситуація з постачанням армії? Міністерство оборони рапортує, що у них все є, а рідня солдатів і волонтери продовжують возити бронежилети і каски в зону АТО.
- Коли триває війна, проблему постачання потрібно вирішувати швидко, з
коліс. Однак державне оборонне замовлення було підписане Яценюком не в березні, а лише 2 липня, хоча це замовлення в умовах війни повинно бути сформовано за 24 години, без паперової тяганини, довгих листувань і погоджень.
Якщо все для фронту, все для перемоги, то всі чиновники державної машини
повинні працювати ефективно. Але ми
бачимо, що ефективніше держави виявився цивільний сектор, який, нагадаю,
державі за його роботу і за оборону країни вже заплатив податки, а зараз люди
змушені платити знову і знову...
- До речі, про податки. Наскільки
буде ефективною норма про запровадження «воєнного збору», коли кожен
працюючий українець буде відраховувати на армію 1,5% від зарплати? Чи
гроші дійдуть до армії?
- Якщо чесно, на мою думку, це аморальний з боку держави крок, хоча і виглядає він, на перший погляд, цілком обґрунтованим. Я пропонував інше рішення: в мирних умовах 100 американських
мільярдерів добровільно віддали половину своїх коштів для вирішення важливих завдань для Америки - на екологію,
медицину, науку, освіту. На мій погляд,
для нинішньої України, в умовах війни
і економічного обвалу, було б правильним і справедливим кроком з боку українських мільярдерів - теж віддати половину своїх коштів країні. Причому, першим це повинен зробити глава держави
- Президент-мільярдер Петро Порошенко. Впевнений, що такий його крок став
би прикладом для наслідування всіма ін-

шими мільярдерами країни. І тоді не потрібно збирати копійки серед зубожілого населення.
Тепер про використання народних
коштів для армії. Знову-таки маємо саботаж уряду: люди перераховували гроші на рахунок Міноборони в березні,
квітні, травні, червні, але - ці гроші місяцями лежали без руху. Чому? Та тому
що Яценюк лише 2 липня підписав документ, що визначає порядок використання цих коштів. Ви уявляєте, лише 2 липня?! А люди віддавали останнє армії, вважаючи, що це відразу забезпечить солдату і каску і бронежилет, і харчування, і лікування. А все тому, що безглуздий і безвідповідальний уряд місяцями у важких муках народжував дозвільний папірець, для написання якого професіоналу
достатньо одного робочого дня! І за це
хтось відповів? Ніхто - в уряді Яценюка
всі залишилися на своїх місцях.
- На жаль, недовіра людей до влади
знову повсюдно наростає… Нас чекає
знову Майдан?
- Є підстави вважати, що за відсутності довіри до влади, при подальшому накопиченні помилок попереду нас чекає
ціла низка перевиборів, центральних і
місцевих, не виключаю, дострокового
переобрання президента і переобраного в жовтні парламенту. Тому що у людей
є межа терпіння. Особливо у тих, хто зараз воює на Донбасі і знаходиться на лінії
фронту. І цим гратися не можна, це може
бути дуже небезпечним фактором.
В умовах війни влада повинна консолідувати суспільство, але зараз цієї консолідації не відбувається. Президент, як
мільярдер, не віддав половину своїх заощаджень на армію, президентський син
- офіцер запасу не покликаний в армію,
сини інших дуже високих чиновників не
покликані в армію, в той же час масово закликають людей знизу, без належного забезпечення. З 1 травня мій син пішов служити, як офіцер запасу, тому що це чесно і правильно, у спікера Турчинова теж є
дорослий син, але він не пішов, у Гелетея
теж є дорослий син - він не пішов, хоча у
генерала Коваля, його попередника, в армію вирушили обидва сина, і зараз виконують завдання в зоні АТО. А візьміть депутатський корпус, суддівський, податковий, митний - їхні чада як і раніше сидять
у казино або відпочивають, поки інші на
Донбасі захищають Україну, нерідко без
касок і бронежилетів.
Люди ставлять ці питання, і на них
не можна не відповідати. Якщо відповідь влади буде переконливою, тоді ніякий Путін зі своїми планами агресії нам
не страшний.

Люди
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Тернополяни
передають на
Схід тисячі
молитовників

Великий Кобзар
у пам’яті поколінь

З

нагоди 200-річчя
від дня народження
Тараса Шевченка,
23-річчя Незалежності
України та проведення
сьомого фестивалю «Цвіт
вишиванки» (парк ім. Т.
Шевченка, 23-24 серпня)
відбудеться конкурс на
кращий вишитий виріб з
нагоди ювілею Кобзаря,
а в Українському домі
«Перемога» (Тернопіль)
відбудеться презентація
книги «Тарас Шевченко у
пам’яті поколінь» (24 серпня
о 15 годині).

Священики створили для
бійців духовні бронежилети

У

Тернополі святі
отці взялися за
зміцнення духу
українських військових.
Для цього уклали
спеціальний “Духовний
бронежилет воїна
великої визвольної
війни”. П’ять тисяч
примірників вже
відправили на Схід.
Невеличка книжечка, яка
може вміститися в кишеню,
підтримує захисників України в ці непрості часи та стає
справжньою духовною бронею для наших хлопців, які
перебувають у зоні війни.
Про те, що бійці на передовій потребують Божої підтримки та молитов, владика Павло, єпископ Тернопільський і Теребовлянський дізнався від волонтерів, бійців
та отців, які побували в зоні
АТО.
– Задум з’явився ще тоді,
коли наших військових виводили з Криму, – пригадує владика. – Ми хотіли роздрукувати молитви на принтері, але
з’явилися благодійники, які
допомогли нам з виданням
книжки.
Нардеп від Тернопільщи-

ни Михайло Апостол підтримав вихід першого тиражу
книжечки. Також він разом з
волонтерами зайнявся розповсюдженням цього видання серед військових на Донеччині та Луганщині.
– Духовний бронежилет –
це захист і тіла і духу,– додає
владика Павло. – Ще Олександр Македонський сказав,
що віра в перемогу це половина перемоги. Це не є молитовник у повному розумінні
слова, це, швидше, посібник
для воїна. Ми старалися дати
у цій книжечці більше пояс-

нень, аніж самих молитов.
На обкладинці видання - зображення Архистратига Михаїла – головного воїна небесного війська. З іншої
сторони ікона Вишгородської
Матері Божої. Її російський
князь Андрій Боголюбський
викрав з України під час розгрому Києва. А тепер росіяни
вважають її своєю.
Всередині – звернення до
захисників України, молитви, псалми. У книжці є молитва, яку слід читати перед
боєм, а також для поранених,
за дітей та за батьків, за припинення ворожнечі і навіть за
ворогів. Також у книжці є поради для рідних і близьких
військових.
– Смерть заглядає в очі
нашим хлопцям. Вони розуміють, що можуть не повернутися звідти, тому їм дуже
потрібна Господня підтрим-

ка, – додає владика Павло. –
У цих молитвах і покаяння, і
прощання з рідними і прохання до Бога вберегти від ран
і смерті. Цим молитвам по
кілька сотень років. Ми їх переклали і впорядкували.
Волонтерка Алла вже протягом кількох місяців допомагає бійцям на Сході. Потреба у
молитовниках виникла ще під
час анексії Криму і виводу наших військ з півострова.
– І військові капелани, і
хлопці просили передати їм
маленькі зручні молитовники, – щоб можна було їх відкрити і перед боєм, і в окопі,– розповідає Алла. – Спершу я купляла для них дитячі молитовники. А згодом виникла ідея видати «Духовний
бронежилет воїна». Для бійців вони дуже потрібні. Це та
підтримка, яку ми можемо
дати для них, будучи за сотні
кілометрів. Коли закінчуються обстріли «Градом», хлопці найбільше хочуть поговорити з рідними, почути їхній голос і просять молитися
за них. Навіть ті, що не вірили, починають звертатися до
Бога.
Перший п’ятитисячний
наклад молитовників вже
доставили в зону АТО волонтери. Але їх не вистачило.
Другий випуск – ще 5 тисяч
примірників – передадуть на
Схід вже на днях. У друкарні
тим часом готують до друку
третю партію духовних бронежилетів.
Юля ТОМЧИШИН.

Марічка Падалко конфліктує з російськими свекрами
Відома українська телеведуча розповіла,
що її родичі відмовляться їхати у Київ через
страх перед «бандерівцями».
З чоловіком Єгором Соболєвим Марічка Падалко з самого початку були активістами Євромайдану. Тепер їхню родину зачепила криза в російсько-українських стосунках.
– Свекри – батьки Єгора живуть в Анапі,
у Росії, – розповіла телеведуча. – Наше спілкування, аби воно дійшло до образ, закінчується дуже швидко. Я їх запрошувала приї-

хати до нас, але вони сказали, що не поїдуть,
бо їхні знайомі знайомих були в Києві і там
– увага – їм робили зауваження за те, що розмовляли російською мовою. На що наші діти
здивувалися та сказали: «А як же ж наші інші
бабуся та дідусь розмовляють російською і
ніхто їм зауваження не робить?».
Єгор Соболев, журналіст і громадський
активіом, з лютого очолює люстраційний
комітет при Кабінеті міністрів. Подружжя
виховує 7-річного Михайла, на рік молодшу
Марію та Катерину, 4 роки.

Видання про генія українського
народу охоплює багатогранну його
творчість, а також пошанування Великого Кобзаря як в Україні, так і в
світі – українською та англійською
мовами. Особливо помітними є розділи про родовід генія, вислови про
нього видатних людей світу. У повноколірному виданні досить вдало скомпонована галерея світових
пам’ятників Шевченкові, передано
його дружбу із кобзарями і побратимами, відомими художниками. Чи
не вперше читачі дізнаються про самоспалення справжнього патріота
Олекси Гірника у Каневі, біля могили Шевченка, – проти зросійщення
України.
А ще Шевченко відображений у
філателії, екслібрисах, купонах. Варто відзначити, що Великий Кобзар
є не тільки на купюрах української
валюти, а й на грошових знаках
Придністров’я. Із його зображенням
побачили світ ювілейні монети, медалі, значки. Особливу сторінку займає Шевченкіана у народній творчості (вишивка, писанка, інкрустація, ткацтво, бурштин). На Кавказі є
пік Шевченка (висота 4200 метрів),
на Меркурії є кратер «Шевченко»
(діаметр 137 кілометрів), а 2 квітня
1976 року астроном М. Черних, співробітник Кримської астрофізичної
лабораторії, відкрив астероїд «Шевченко».
Ця книга розрахована на широке
коло читачів – як поцінувачів його
ідей, так і кожного школяра, студента, вчителя, політика – та для популяризації Кобзаря у світі. Контакти
для придбання книги: 0352-23-6396 (т. моб. 067-354-84-48).
Під час святкування відбудеться збір коштів для захисників нашої
України.
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Прорив Ляшка:
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Тернополянин Ігор
Хомин вдень прац
ює
програмістом
та створює сайти
,
а ввечері приход
ить
в парк і співає
українські пісні.
У такий спосіб
чоловік збирає
гроші для
української армії
.

за 4 місяці рейтинг підскочив у 4 рази
Експерт пояснив, у чому секрет успіху Радикальної партії

З

аслуги перед Євромайданом,
участь у війні з окупантами на
Сході України, активна життєва
та громадська позиція, патріотизм,
принциповість та незламний дух все це ймовірні причини стрімкого
зростання довіри до Олега Ляшка,
визнають політологи.
Ляшко - феномен. І нехай ще не так давно хтось відверто кепкував з нього, хтось не
сприймав всерйоз, хтось просто недооцінював. Утім, за останні місяці ситуація із рейтингом найрадикальнішого у країні політика
кардинально змінилася. Ляшко не намагався
переконати - він просто робив свою справу.
Вдягав бронежилет та берці, сідав у гелікоптер та летів на Донбас. Доставляв поранених,
передавав допомогу, підіймав бойовий дух
бійцям спецбатальонів, ішов на спецоперації
та разом з ними - перемагав у боях за Україну.
Відеозаписи його допитів сепаратистів б’ють
рекорди переглядів.
Між тим, як народний депутат, він встигав відвідувати парламентські сесії, роздати
на горіхи комуністам та регіоналам, просувати закони про боротьбу з сепаратизмом та навіть про притягнення до відповідальності російського президента Путіна. Не дивно, що ця
робота принесла результати: своєю щирістю
та неупередженістю Ляшко довів, що вартий
претендувати на перші ролі в державі.
Соціологія говорить сама за себе. Якщо
у квітні-травні Радикальна партія Олега
Ляшка, за даними соцопитування на замовлення Міжнародного республіканського інститутуту та групи “Рейтинг”, могла претендувати лише на 4-5% голосів виборців та на
5-6 місце у рейтингу популярності партій
відповідно, то вже на початку липня Ляшко лишив далеко позаду більшість партійконкурентів. Так, згідно опитування КМІС,
Ляшко вибився в лідери: за його Радикальну партію на парламентських виборах гото-

О

ригінальні маскувальні
костюми для бійців
української армії
виготовляє тернопільська
родина. Вартість цього вбрання
учетверо нижча, аніж на
прилавках магазинів. А для
їх створення потрібна лише
зелена військова форма,
мішковина, фарба і вмілі руки.
Тернополянин Андрій Пальчик вже
кілька місяців допомагає військовим у
зоні АТО. Чоловік працює викладачем
програмування та дизайну, а в душі він
справжній винахідник. Тож коли дізнався, що на Сході потрібні маскувальні
костюми, вирішив спробувати вигото-

ві були віддати голоси 12,5% українців. Цікаво, що КПУ та ПР, з якими активно бореться Ляшко, згідно з результатами того самого рейтингу, навіть не мали шансів потрапити до парламенту, балансуючи на межі
прохідного бар’єру. Група “Рейтинг” у цьому ж місяці давала Радикальній партії 9,8%
(13% - серед тих, хто братиме участь у виборах), це другий результат після партії Порошенка “Солідарність”. А вже наприкінці липня КМІС провів нове опитування, результати якого сенсаційні. Так, за його даними, за
Радикальну партію Олега Ляшка висловили бажання проголосувати 22,2% українців,
тим самим, забезпечивши їй беззаперечне
перше місце у перегонах!
На думку політичних експертів, секрет
успіху Ляшка простий: він веде себе щиро та,
на відміну від інших партій, не йде на співпрацю з олігархами. Так, за словами директора
аналітичного центру “Політика” Ігоря Попова, олігархи, які бажали просунути своїх людей у списки Радикальної партії, отримали
відкоша.
“Причому дехто вислухав це у настільки
категоричній формі з використанням ідіом,
що тут же дав команду “мочити інформаційно” Олега Ляшка”, - зазначив Попов.
За його словами, Ляшко розуміє, що списки його партії будуть під мікроскопом вивчені конкурентами та журналістами, і тому навряд чи поступляться принципами.
Нагадаємо, нещодавно Ляшко чітко заявив з парламентської трибуни: “Я не проект
олігархів, я проект народу”. І з цим важко посперечатися.
“Ці вибори – унікальний шанс на зміну
формату відносин політиків і олігархів. Важливо перейти від ставлення умов і відкривання дверей ногами – до очікування в приймальні і готовності працювати прозоро”,
- передрікає Ігор Попов.
Галина ОМЕЛЬЧУК.

Наголос

Співає, щоб допомогти
військовим

– Війна – це не
чиясь приватна справа, це біда для усієї
країни, тож кожен повинен допомагати як
може,– каже Ігор. – Я
збираю кошти на рації.
Сьогодні це одна з найнагальніших потреб
армії. Хочу привернути увагу людей до тих
трагічних подій, котрі відбуваються
в нашій країні і закликаю їх не бути
байдужими.
Люди охоче підходять і кидають гроші. Хто гривню-дві, а хто
п’ятдесят та сто. Ігор виконує лише
українські пісні. Композиції Ігоря
Білозіра, Павла Дворського, інших
українських виконавців. Є у його
репертуарі і козацькі та стрілецькі
мелодії.
За два тижні чоловік зібрав більше тисячі гривень. З кожним днем
сума заробітку більшає. Аби люди

знали, що зібрані кошти він дійсно
передає на потреби армії, чоловік
регулярно звітує про свої заробітки та публікує чеки переказу коштів
на рахунки відомих українських волонтерів у фейсбуці.
Ігор Хомин приходить на набережну Тернопільського ставу в четвер, суботу і неділю. Каже, працюватиме, поки не настануть холоди.
Сподівається, що вже дуже скоро
українським бійцям вдасться здолати сепаратистів. А поки робитиме
все для того, аби допомогти армії.
Юля ТОМЧИШИН.

Тернополяни шиють
форму для снайперів

вити їх власноруч. Поки
дружина з дітьми гостювала у матері, випробував різні техніки створення одягу-невидимки.
Перший маскувальний костюм за ескізами
універсального камуфляжу «Лісовик» тернопільський активіст виготовив для свого товариша, який зараз перебуває у зоні АТО. В
його основі – куртка та штани оливкового кольору, на яких нашиті нитки з
мішковини різної ширини і довжини.
– Людину, одягнену в такий костюм
і замасковану серед зелені, важко помітити, – розповідає Андрій. – Він ідеально
підходить для розвідників та снайперів,
адже непомітний у лісовій місцевості.
Коли дружина повернулася, то почала допомагати. До роботи долучили
і куму. Тепер сім`я, у якій двоє маленьких діток, вдень займається хатніми
справами, а вночі шиє костюми.
– Ми закупили мішковину, пофарбували її, – додає чоловік. – Добули із неї

нитки. Далі придбали штани та куртки. Неважливо з якої тканини, головне,
щоб усе було потрібного кольору. Дещо
купили на секонді. За бажанням форму
можна удосконалювати, аби не промокала, додати плащ, рукавиці, утеплити.
Техніку «маскування» тернополянин вигадав сам. Нитки прикріплює
до клейкої стрічки і пришиває до одягу. Мішковина, фарба, нитки плюс одяг
– усе обійшлося Андрієві приблизно у
300 гривень. Маскувальний костюм
у магазині вартує 1000-1200 грн. Однак за міцністю саморобний камуфляж
не поступається фабричному, адже усі
матеріали - із натуральних тканин. У
комплекті, який передали на передову,
були штани, маска для волосся, шапка
та сумка для боєприпасів.
Андрій планує залучити до роботи
сім`ю біженців з Горлівки, які нещодавно переїхали в Тернопіль, а також охочих волонтерів, яким не байдужа доля
наших бійців. Тож закликає тернополян долучатися до доброї справи і на
ділі допомагати нашій армії.
Юля ТОМЧИШИН.
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Петро Ландяк: «Звертаю увагу підприємців,
які орендують нежитлові приміщення:

не платіть ЖЕКам зайвого!»
Д

епутат Тернопільської міської ради, голова ТМО «Асоціація споживачів житлово-комунальних
послуг», голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадська позиція»
Петро Ландяк переконаний, що Тернопільська міська рада встановила необґрунтовані тарифи на
комунальні послуги для власників та орендарів нежитлових приміщень. Своїм рішенням влада змушує
бізнес нести додаткові витрати, а для надавачів комунальних послуг (ЖЕКів) створила можливість
отримувати прибутки за ненадані підприємцям послуги. Свою позицію Петро Ландяк коментує так.

Ще у 2011 році міська рада, затверджуючи тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, затвердила вартість таких послуг і для нежитлових приміщень. Якщо для мешканців будинків без
ліфтів тариф був затверджений в розмірі 1,27 грн. за
1 м2, а в будинках з ліфтами – 1,53 грн., то не зрозуміло, на якій підставі для нежитлових приміщень тарифи були встановлені в діапазоні від 0,95 грн. до 3,77
грн. за 1 м2. (Ознайомитися з рішенням міськвиконкому №1603 від 28.09.11 р. можна на сайті міської
ради). При цьому міською владою не було затверджено іншої структури тарифів, а ніж як для населення.
Виходячи з цього, є не зрозуміло, які додаткові послуги мали б надавати підприємства, що обслуговують житловий фонд, власникам і орендарям нежитлових приміщень, як і не зрозумілою є встановлена
їх вартість.
Треба враховувати, що надавачі комунальних послуг (ЖЕКи) є всі приватними структурами. Однак, ці
підприємства не проводять капітальних ремонтів будинків, а одержані ними кошти мають іти виключно на надання послуг та на утримання і збереження

Є

основних конструктивів житлових будинків.
Зазначу, якщо нежитлове приміщення є прибудованим до житлового будинку, а його власник (орендар) самостійно прибирає територію та в межах потреби періодично проводить її ремонт - то ЖЕК практично надає підприємцю лише одну послугу – це обслуговування внутрібудинкових мереж, що становить 8-10 коп. за 1 м2!
Якщо приміщення є вбудованим до житлового будинку, то до цієї послуги може бути додано вартість
обслуговування вентиляційних каналів, що становить 2-3 коп. за 1 м2 та вартість робіт з ремонту даху,
якщо такий проводиться. Раджу також врахувати, що
для співфінансування ремонту покрівлі доцільно оцінювати дефектний акт та плановий кошторис, а також обов’язково взяти участь у прийомі виконаних
робіт, підписавши складені акти. Такі затрати будуть
не регулярними, а періодичними, раз на декілька років.
З цього випливає, що для вбудованих нежитлових
приміщень оплата не має бути вищою 15 коп за 1 м2!
Тому не зрозуміло, для чого влада міста затвердила

тарифи в рамках майже 4-х гривень за 1 кв.м і цим самим створила умови для ЖЕКів отримувати прибутки від ненаданих послуг.
Розуміючи стан житлового фонду, який протягом
багатьох років мало де обслуговують відповідно до
Правил утримання жилих будинків та прибудинкових
територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року №76 та Примірного
переліку послуг з утримання будинків і споруд та при
будинкових територій та послуг з ремонту приміщень
будинків, споруд, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 року №150, я підтримую ініціативу та бажання підприємців допомогти тим будинкам, де розташовані їхні структурні підрозділи. Однак, декларуючи рух до Європи, влада повинна не лише на словах, а й у справах будувати цивілізовані та прозорі стосунки з громадою міста.
Ми готові надати всім підприємцям кваліфіковану
інформаційну допомогу з цього питання.
За консультаціями та запитаннями можна
звертатись за адресою: м.Тернопіль,
Майдан Волі, 4. тел.: 52-79-95.

Найкращі дипломати - українські вояки,
що тримають оборону на східному фронті

С та НАТО надають
військову допомогу тільки
своїм. Такі правила. А ми
- чужі. Україна опинилася й
залишається з озброєним до
зубів агресором наодинці.
Український міністр закордонних
справ Павло Клімкін звернувся до Заходу
про військову допомогу. Але наша армія
її не отримає. Як зазначила німецька газета «Rhein-Neckar-Zeitung», «неможливо
собі уявити, що ЄС та НАТО підуть назустріч побажанню й нададуть Києву військову допомогу, не кажучи вже про поставки озброєнь… Адже наслідком цього могла б стати гонка озброєнь у регіоні - між регулярними військами, яких би
підтримував Захід, і підтримуваними Росією сепаратистами. Фактично, нова війна чужими руками… Міжнародна спільнота не ризикне такою ескалацією конфлікту». Президент США Барак Обама також нещодавно заявив, що наразі не бачить сенсу в поставках зброї Україні.
Європа намагається домовлятися з
Росією мовою дипломатії. Але потуги
марні. Чотиристоронні переговори між
Україною, Росією Францією та Німеччиною на рівні міністрів закордонних справ
не принесли очікуваних результатів. Німецький міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив: головна мета перемовин - домовленість про припинення вогню в Україні. До того ж, у ЄC не відкидають можливості прямого вторгнення Росії до України. Також існує загроза початку війни Росії і з самою Європою. Тому
дипломатичні зусилля спрямували, аби
уникнути цього. Але пошук компромісів

майже неможливий.
Тим часом екс-генеральний консул
України в Стамбулі, голова правління
фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко упевнений: переговори міністрів закордонних справ у Берліні були
фікцією, імітацією, яка не здатна принести бодай якийсь конструктив. За його
словами, Росія намагається вдати з себе
“голуба миру”. А для України перемовини
важливі лише тому, щоб нашу державу не
звинуватили у небажанні йти на компроміс. «У світі вже давно ніхто не сумнівається, що справжня причина цієї війни
сидить у Кремлі. Її називають президент
Російської Федерації Володимир Путін.
Через те очікувати будь-яких успіхів на
переговорах не варто і в майбутньому», заявив Яременко в інтерв’ю ТСН.
Оскільки дипломатія для Путіна - порожній дзвін, Україна, судячи з усього, повинна готуватися до зимової війни на Донбасі. У Раді нацбезпеки й оборони заявляють: українська армія готова воювати і восени, і взимку. Воякам готують теплі речі
на випадок бойових дій в умовах холодів,
заявив речник РНБО Андрій Лисенко.
Головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав у свою
чергу закликав країни Північноатлантичного альянсу готуватися воювати з
так званими «зеленими чоловічками».
Про це генерал заявив в інтерв’ю німецькому виданні «Die Welt am Sonntag», коментуючи ситуацію у східній Україні.
«Для країн НАТО важливо бути готовими
до бойових сутичок з так званими «зеленими чоловічками» - збройними військовими без будь-яких розпізнавальних
знаків, які порушують спокій, захоплю-

ють адміністративні будівлі, підбурюють
населення, навчають сепаратистів, проводять військовий інструктаж і тим самим сприяють серйозній дестабілізації»,
- сказав Брідлав.
Наразі ж головною проблемою НАТО
є новий гібридний спосіб ведення бойових дій - за допомогою дипломатії, пропаганди, військових та економіки. Росія
використовує всі ці елементи міжнародної політики для вчинення переворотів
в інших державах. Брідлав не виключає,
що аналогічна ситуація, як, наприклад, в
Україні, може скластися в інших країнах
Східної Європи.
Сьогодні виникає питання, чи може
ЄС захиститися від агресивної політики Росії, сказав під час прес-конференцїї
спікерів парламентів країн NB-8 у Паланзі (Литва) голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Україна у цій війні захищає не лише себе, але й систему безпеки в Європі. Але в нас не вистачає зброї,
констатував спікер. І додав, що все-таки
Україна сподівається на військовотехнічну допомогу.
Росія, за словами головного українського дипломата Павла Клімкіна, не готова визнати ні фактів постійного перетину українського кордону найманцями,
ні важкою технікою, ні фактів обстрілів
українських військових з її території. А
це може означати лише одне: Путін хоче
воювати й далі.
Не може не насторожувати спіч, виголошений президентом РФ у Ялті. «Російська армія, - сказав він, - буде оснащена сучасним наступальним і оборонним
озброєнням, яке інші армії світу не мають. Ми ще «потішимо» наших партне-

рів… Дещо вже відомо у сфері стратегічних наступальних озброєнь - маю на увазі сили ядерного стримування». Схоже,
цей маленький чоловічок готовий знищити планету заради своїх великих імперських амбіцій.
…Продовження війни в осінньо-зимо
вий період стане реальною гуманітарною катастрофою для мешканців великих міст і малих містечок Сходу. Інфраструктура там уже знищена. Терористи
залишають після себе руйнацію, подібну,
як фашисти в роки Другої світової. І не
виключено, що у звільнених населених
пунктах не діятимуть диверсанти. Й добиватимуть залишки інфраструктури.
Варто також зазначити, за час проведення АТО загинули 568 українських військовослужбовців і 2120 отримали поранення.
Якщо Донбас впаде - Росія не зупиниться, а піде далі, сказав дипломат Богдан Яременко. За його словами, війну
на Донбасі можна сприймати, як велику
операцію з прикриття анексії Криму. «Головна мета Росії у війні з Україною - знищити нашу державу. Для Росії потрібно,
щоб Україна не існувала як держава, що
здатна проводити самостійну політику,
яка б відрізнялася у плані внутрішнього
устрою, була б демократичною, оскільки це сприймається як загроза РФ… Поки
Росія відчуває себе в силах продовжувати цю політику, вона буде це робити», переконаний Яременко.
Зупинити Путіна повинні ми, українці, власними силами. І зараз найкращі
дипломати - наші вояки, які тримають
оборону на східному фронті.
Ольга ЧОРНА.
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Надзвичайні новини

Банкір «викачував» гроші
з депозитів клієнтів

24

У страшній аварії
на Бучаччині загинуло
шестеро людей

П

облизу села
Скоморохи
Бучацького
району о 19.47 годині 18
серпня водій легкового
автомобіля «Opel
Vectra» не впорався з
керуванням і здійснив
наїзд на пішохода.
Машина перекинулася.
Внаслідок дорожньо-транс

Продавали
жінок
у сексуальне
рабство

На прикордонному пос
ту «Ужгород» Чопського
прикордонного загону мілі
ції тернопільські правоохоронці спільно зі своїми закарпатськими колегами затримали двох жителів області, які власним транспортом намагалися переправити за кордон сімох дівчат і
молодих жінок для роботи
у сфері сексуальних послуг.
Бізнес із продажу «живого товару» організували 31-річний тернополянин і 27-річний житель
Чортківського району. Молоді люди шукали та вербували дівчат через мережу Інтернет. Усіх деталей
майбутньої роботи не розповідали, а щоб майбутні
секс-рабині не передумали,
погрожували, що витрати
з відкриття віз доведеться
відпрацьовувати.
У ході слідства правоохоронці з’ясували, що лише
у липні-серпні цього року
зловмисники завербували 22-річну жительку Теребовлянського
району
та 27-річну тернополянку.
Живий товар з Тернополя
вже чекали в Італії, але правоохоронці зірвали угоду.
Матеріали за цими фактами внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті
149 – торгівля людьми Кримінального кодексу України.

портної події загинуло шестеро
осіб - пішохід, водій і пасажири
отримали травми, несумісні з
життям. Четверо людей померли на місці пригоди, ще двоє під час доправлення до лікарні.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС в області, за фактом ДТП правоохоронці проводяться розслідування.

тисячі доларів та 81 тисяча гривень – саме
на стільки «полегшали» рахунки клієнтів
одного з відділень банку в місті Бучачі.

Тривалий час люди навіть
не підозрювали про зникнення
чималих сум грошей. Пропажу
виявили тоді, коли прийшли
перевірити стан рахунків.
Дізнавшись прикру правду, написали заяви у міліцію.
За словаи в.о. начальника
Тернопільського міськвідділу міліції Петра Гукалюка, у

ході слідства з’ясувалося, що
кошти вкладників привласнив працівник регіонального
відділення банку����������
.���������
Для цього зловмисник скористався
можливістю доступу до інформації про рахунки клієнтів.
Наразі до міліціонерів звернулося троє жителів Бучаць-

Незаконно виготовляв нафтопродукти

На Тернопільщині підприємець організував незаконне виготовлення та продаж нафтопродуктів. Виробництво налагодив в одному із сіл Гусятинського району.
Як повідомили у прокуратурі області, місцевий підприємець організував переробку нафтопродуктів із відходів
паливно-мастильних матеріалів. Власник незаконного бізнесу використовував найману

працю чотирьох жителів Східної України.
Виробництво палива здійснювалось шляхом випалювання рідини з мастила й забруднювало навколишнє середовище. Відтак, сільський голова
звернувся до правоохоронців зі
скаргою на дії підприємця.
За фактом незаконної діяльності органи СБУ в області
розпочали кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Від любові до ненависті – одна чарка
Дружні посиденьки у Кременці горілка
перетворила у криваву бійню.

Будучи напідпитку, 46-річний місцевий житель вбив
свою співмешканку. За вчинене йому загрожує від 7 до 15
років позбавлення волі.
Повідомлення про заги�����
бель 42-річної кременчанки
надійшло у міліцію від лікарів.
З’ясувати обставини, за яких
загинула жінка, допомогла її
знайома, у помешканні якої
сталася трагедія.
Виявилося,�������������
що того фатального дня загибла разом зі

своїм співмешканцем завітала
у гості до товаришки. З собою
принесли пляшку������������
,�����������
відтак застілля затягнулося. Згодом
господар помешкання пішов у
справах, а дружину залишив з
гостями. Компанія продовжувала пиячити втрьох.
У�������������������������
якийсь момент між гостями спалахнула сварка. Чоловік
згадав старі образи, почав докоряти цивільній дружині зрадою. Після словесної перепалки
вдався до фізичної розправи.

«Позичив» у знайомого
телефон назавжди

П

окращити своє фінансове становище
за рахунок товариша вирішив
мешканець Збаража.

19-річний юнак обманом відібрав у знайомого
мобільний телефон. Чоловіки зустрілися на вулиці.
Крадій попросив у потерпілого мобільний, мовляв,
йому терміново потрібно зателефонувати у справах. Та, скориставшись телефоном, не повернув його
власникові, а хутко втік з ним.
Постраждалий, розраховуючи, що «боржник» сам
до нього повернеться, довго зволікав – звернувся до
міліції майже за тиждень. Міліціонери розшукали
19-річного шахрая. Чужий мобільний телефон він
вже встиг продати, а виручені гроші витратив.
Як розповів начальник Збаразького райвідділу
міліції Ігор Саган, підозрюваний не вперше порушує
закон – раніше був судимий за крадіжки. Розпочато
кримінальне провадження. Підозрюваного звинувачують у шахрайстві.

Спочатку кілька разів вдарив
жінку по обличчю, коли ж вона
не втрималася і впала, почав
жорстоко гамселити її ногами
в різні частини тіла, а згодом
душити. У������������������
�������������������
же непритомну жінку витягнув з будинку на вулицю та пішов додому. Там його й
затримали правоохоронці.
Проблеми із Законом у
46-річного чоловіка не вперше. Лише півроку тому він
вийшов із в’язниці, де відбував
покарання за крадіжки.
Наразі підозрюваний у
важкому злочині затриманий.
Його звинувачують в умисному вбивстві.

Допомагали
на будівництві
та… грабували

І

з заявою про крадіжку
до співробітників
Тернопільського міськвідділу
міліції звернувся 46-річний
житель обласного центру.
Чоловік розповів, що з
його новобудови поцупили
перфоратор вартістю понад 5
тисяч гривень.
У крадіжці тернополянин запідозрив робітників, які допомагали йому
на будівництві. Міліціонери перевірили
версію потерпілого. До злочину дійсно
виявився причетний один із найманих
працівників – 28-річний житель Тернопільського району. Проблеми із законом у нього не вперше – був раніше судимий за майнові злочини. Як зізнався,
вчинив протиправне, бо потрібні були
гроші.
Тепер підозрюваному доведеться
відповідати перед законом. Щодо нього
розпочато кримінальне провадження за
частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.

кого району, які потерпіли від
несумлінного банкіра. Однак
таких може бути більше, адже
слідство ����������������������
у ��������������������
цій справі ще не завершене.
Стосовно підозрюваного
вікдрили кримінальну справу. Його звинувачують у�����
шахрайстві, вчиненому у великих
розмірах.

Замолюючи гріхи,
позбулася золота
та грошей

Черговою жертвою забобон і власних страхів перед майбутнім стала 19-річна
тернополянка, у якої шахрайка «під гіпнозом» забрала золоті вироби, 100 доларів, 200
євро та 1300 гривень. «Відмолювання гріхів» – саме такий
сценарій розіграла пройдисвітка перед потерпілою.
Зловмисниця діяла за
звичною схемою: перестріла
свою жертву на вулиці, почала залякувати її прокляттями,
смертельними хворобами та
іншими нещастями, які нібито
наслані на неї та її сім’ю. «Добродійка» пообіцяла врятувати
дівчину від лихих «поробів».
Зі слів потерпілої, вона почувалася наче в тумані, виконуючи всі вказівки незнайомки: пішла додому, взяла звідти
в�������������������������������
сі цінні речі, гроші та принесла незнайомій жінці. Далі був
ритуал «відмолювання гріхів».
Фінал цієї історії очевидний.
Шахрайка сіла в автомобіль та
зникла, прихопивши з собою
згорток з грошима та прикрасами, а ошуканій тернополянці довелося звертатися за допомогою у міліцію.
Правоохоронці одразу
зрозуміли, що студентка
потрапила на гачок досвідченої професійної шахрайки. Зі слів потерпілої склали
фоторобот зловмисниці та
почали її розшук.
Шахрайці на вигляд 35-40
років, зріст 160-165 с��������
антиментрів,���������������������������
с�������������������������
��������������������������
ередньої статури, очі зелені, довге пряме темне волосся, брови тонкі коричневі. Була
одягнена у сині джинси та
кофту. Розмовляла українськоросійським суржиком.
Кому що-небудь відомо
про розшукувану, телефонуйте у Тернополі: 27-12-30,
102.
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Юлій Мамчур: «Ми не пішли
на угоду з власною совістю.

Вірність присязі - понад усе»
Час невблаганно нас відділяє від тих березневих днів, коли відбулося мародерство міжнародного масштабу
під назвою «приєднання Криму до Російської Федерації».
Саме у цей час Україна дізналася ім’я одного зі своїх патріотів -полковника Юлія Мамчура. Командир бригади тактичної авіації, яка раніше розташовувалася в Бельбеку, став відомим після шокуючого відео, на якому
група беззбройних військових з прапором частини з українським гімном на устах пішла на прорив до місця дислокації, заблокованої російськими окупантами. Після цього Юлій Мамчур потрапив у полон, де, не дивлячись на
спроби росіян переманити його на свою сторону, залишився вірним присязі, даній народу України. Потім частина військових разом з технікою була виведена у Миколаїв. ЗМІ тоді приділили цим подіям належну увагу, так що
повторюватися не буду. Минуло кілька місяців. Чим живуть сьогодні наші воїни, на що сподіваються, як оцінюють те, що відбулося? Про це розповідає Юлій Мамчур:
- Спочатку Миколаїв був обраний,
оскільки це найближче місто із авіаційною інфраструктурою. Але тутешній аеродром не призначений для такої кількості літаків, як у нас. А в Дніпропетровську з цим трохи краще. Збереглася інфраструктура, де раніше базувався
винищувально-авіаційний полк (злітна
смуга, руліжні доріжки, необхідні будівлі). Дніпропетровськ більше місто, це дозволило б вирішити і соціальні питання
сімей військовослужбовців. Але приймати остаточне рішення не мені - як командування скаже, так і буде. Потрібно вибрати оптимальну точку на карті України для
дислокації авіаційної бригади.
- Ви згадали про тих 38 відсотків
авіаторів, які вийшли з Криму. А за час,
що минув, ніхто більше не захотів долучитися до вас?
- Ми люди військові. Нам визначили
час до кінця травня і все. Після цієї дати
хто залишився, той залишився. Це зрадники. Їх списки передані в прикордонні
органи та органи СБУ.
- Після кримських подій від слова
«зрадник», все ж можна утримуватися. Адже у когось могли бути сімейні
чи інші обставини, за яких людина залишилася там. Таке життя…
- Військовослужбовець тим і відрізняється від інших професій, що він присягає
на вірність Батьківщині. Знайти собі виправдання у вигляді матеріальних благ,
побутової влаштованості, більшої зарплати (яку пропонували росіяни) можна завжди, але це буде непереконливо. Зрадник - він є зрадник. До речі, при атестації, яку вони зараз проходять в російській армії, в особистих справах є позначка «схильний до зради Батьківщині». Їх
оцінили як належне. Військовий з таким
клеймом подальшої перспективи немає.

- Якщо озирнутися назад і спів ставити кримські події з тими, які зараз
на Донбасі, чи все вірно тоді зробила
українська армія? Адже віддали Крим
без жодного пострілу ...
- Я можу висловити лише свою особисту думку, а не як посадова особа. АТО потрібно було починати ще з моменту захоплення Верховної Ради Криму озброєними
людьми. Вже тоді це було доречно. Командування з ряду причин таке рішення не
прийняло. Хоча, об’єктивно кажучи, у Криму, а особливо в Севастополі, проросійські
настрої переважають, а нав’язувана телебаченням антиукраїнська істерія лише
підливає масла у вогонь. Так було багато років і воювати за Україну без підтримки населення було б важко. Але те, що командування ВМС України відразу ж перейшло на бік Росії, для іншого розвитку подій шансів не залишилося. Хоча сил і засобів, щоб дати відсіч, було достатньо.
- Ваші підлеглі беруть участь в АТО?
- У піхоті - ні, але деякі завдання в цій
операції у нас є. Подробиці повідомляти
не буду.
- Через кілька місяців після тих подій серед ваших підлеглих немає жалю,
що вчинили саме так, а не залишилися
у Криму?
- Повторюся - ми люди військові. Нехай кожен з нас щось втратив, але ми не
пішли на угоду зі своєю совістю. Вірність
присязі - понад усе. Серед нас не тільки
офіцери, але й контрактники, жінки - корінні севастопольці. Через свої патріотичні переконання вони розсварилися навіть
зі своїми батьками, родичами, товаришами і пішли. Але були просто приголомшені несподіваною привітністю і підтримкою миколаївців, і це ще раз додало впевненості в правильності вибору.
- Ми пам’ятаємо, як масово скоро-

ром, мабуть, за версією російських медіа, українські військові почнуть пити
кров немовлят», – іронізує співак.
Соліст легендарного гурту побував
у Слов’янську, Семенівці, Святогірську,
де зовсім нещодавно лунали постріли і
вулицями їздили танки. У Слов’янську
на центральній площі лідер «Машины
Артист заявив, що хотів на власні времени» спілкувався з місцевими жиочі переконатися у тому, що відбува- телями і вони дуже емоційно, зі сльоється, бо не довіряє російським засо- зами на очах, зустрічали «легенду свобам масової інформації.
єї молодості». У селищі Семенівка, яке
«Наші телебрехуни у великій скру- чи не найбільше постраждало від боті – страшилки про фашистів і банде- йових дій, музикант зізнався, що в ньорівців більше не діють, а «накал» під- го боліло серце від побаченого: напівтримувати потрібно. Недавно почув, зруйновані будинки та підірваний авщо солдати української армії торгу- томобільний міст.
ють людськими органами. НезабаПісля цього Макаревич дав кон-

церт у пансіонаті «Перлина Донеччини» в Святогірську, де перебувають біженці з зони АТО. Разом із ним у концерті брали участь й українські виконавці. Армії чи Нацгвардії там не було.
Народ був у захваті від того, що така
зірка приїхала у невелике містечко.
Макаревич уже давно займає антипутінську позицію, називаючи президента Росії тираном, через що піддається сильному цькуванню на батьківщині. Йому забороняють виступати,
ображають і закликають позбавити
артиста усіх державних нагород. Його
поїздка у звільнені міста Сходу стала
ще одним приводом для чергової істеричної хвилі від прихильників кремлівської політики.

- Після того, як у кінці березня ми вийшли з АР Крим, основну увагу приділили відновленню боєздатності нашої частини. Оскільки, на материкову Україну
зголосилися відійти більше двісті бійців (38% особового складу), тож зосередилися на доукомплектуванні частини військовослужбовцями. Також вивели
з Криму близько п’яти десятків літаків.
Інженерно-технічні працівники трудяться над поверненням цієї техніки в стрій.
Два літаки вже облітали, на підході ще чотири. Нам у цьому допомагають і фахівці
інших частин, і, природно, авіаремонтне
підприємство. Несемо бойове чергування
з протиповітряної оборони країни.
Особливо нас приємно вразила тепла зустріч миколаївців. Місцеве населення допомогло нам отямитися після місячного перебування в облозі. Величезне
спасибі простим людям, керівникам міста і області, завдяки яким військовослужбовці пройшли швидку акліматизацію,
хоч трохи налагодили свій побут. Більшість поки що живуть у казармі. Умови
там по-військовому - не дуже. Деякі потихеньку починають знімати житло, забирають з Криму свої сім’ї. Підписано розпорядження про компенсації для тих, хто знімає квартири. Хотілося б, звичайно, щоб
людям дали квартири, але поки йде АТО,
про це говорити не час.
- Літаки, які вдалося вивести з Криму, - це краща частина чи?..
- На жаль, кращі залишилася там. Постаралися зрадники «поліцаї», що перейшли
на бік армії РФ, - вони видали реєстр номерів кращих МИГ-29 і L-39 нашим противникам. Ті, що ми забрали, теж у задовільному
стані, але потребують деякого ремонту.
- Є інформація, що для дислокації
частини ви б віддали перевагу Дніпропетровську, а не Миколаєву ...

Макаревич не побоявся піти проти Путіна

Р

осійська рок-зірка та
соліст гурту «Машина
времени» Андрій
Макаревич із гуманітарною
допомогою з’їздив на схід
України у звільнені від
терористів міста та села.

чувалися збройні сили України. З тих,
хто тоді звільнився, є бажаючі повернутися? До вас такі звертаються?
- Так, багато тих, хто потрапили під
скорочення штатів, зараз почали звертатися, в тому числі, і до мене. Але я їх перенаправляю у військкомати, вони проходять медкомісію, їм готують місця за профілем і посадою.
- До тих знакових політичних події дві армії в Криму мирно співіснували. Напевно, люди просто спілкувалися,
навіть дружили між собою. Чи спілкуєтеся ви з військовослужбовцями російської армії?
- Дуже складно зараз спілкуватися
навіть з однокласниками, з тими, з ким
навчався у Чернігівському авіаційному
училищі. Більшість з нас залишилося служити в Україні, решта роз’їхалися по країнах пострадянського простору. Поки що
я припинив таке спілкування, їм марно
щось доводити, вони нас не розуміють.
Але думаю, що час підправить їм мізки.
- Що на них так вплинуло? Зомбування по телевізору?
- Думаю, що так. Ми це відчули на собі,
коли у Бельбеку всього на тиждень відключили українські канали і залишилося тільки росТВ ... Люди, з якими ми зовсім недавно зустрічалися, разом відзначали свята, після цього почали дивитися
на світ скляними очима, готові були нас
вішати і стріляти як «фашистів і бандерівців». Напевно, в цьому відіграла свою
роль пропаганда у ЗМІ, на яку Росія грошей не шкодує.
- У вас в Криму було своє житло?
- Взагалі очікував квартиру 26 років. А
23 лютого, наші «адмірали» таки видали
мені ордер ... Але отримати квартиру так і
не довелося. Та нічого ... Дах над головою
є, робота є, і це - найголовніше.

8 №34 (63)/20 серпня - 26 серпня 2014 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Здоров’я

Великі проблеми
від маленьких комах
Через кліщі на Тернопільщині
хворіє все більше людей

Апарати,
Ц
що продовжують
життя
Новий гемодіалізний зал відкрили у нефрологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Тут встановили чотири найновіші апарати
«Штучна нирка» японського виробництва. Сучасне обладнання, вартістю в сотні тисяч гривень, закупили
за гроші інвесторів.

– Апаратів такого рівня в Україні лише
двадцять, – зазначив директор міжнародної
компанії «Гамбрамед» Леонід Файнблат. –
Вартість одного – близько 20 тисяч доларів
США. А система очистки води коштує близько 40 тисяч доларів США. Персонал тернопільської лікарні проходив навчання під керівництвом іноземних фахівців. Якість процедур у діалізному центрі відповідає всім європейським стандартам.
Жодне з ліжок не пустуватиме, кажуть
медики. Досі в нефродіалізному центрі університетської лікарні було чотири зали з
шістнадцятьма апаратами “Штучна нирка”.
– Вони працювали у чотири зміни, – розповідає головний лікар закладу Василь Бліхар. – Чотири нові апарати дадуть можливість розвантажити одну-дві «нирки», щоб
мати резерв, бо зараз один хворий йде, а
його місце займає інший.
Всього на Тернопільщині процедуру гемодіалізу регулярно проходять 146 пацієнтів, ще 10 перебувають на перитонеальному діалізі. Є 26 хворих, яким була здійснена трансплантація нирок. Але це в основному від рідних. На жаль, досі в Україні не
прийнятий закон про забір трупних органів, тому трансплантацій здійснюється дуже
мало.
Хворі приходять у діалізне відділення
три рази в тиждень. Тривалість процедури –
чотири години.
– Саме стільки часу потрібно, аби пройти замісну ниркову терапію, – розповідає
завідуючий відділенням нефрології КЗТОР

“Тернопільська університетська лікарня”
Андрій Клим. – За рік тут проводять понад
двадцять тисяч сеансів гемодіалізу Якщо пацієнт не приїде з якихось причин на процедуру і сеанс пропущений, то для хворого можуть бути трагічні наслідки.
Гроші на лікування таких хворих виділяють з державного та місцевих бюджетів. За
словами в. о. директора департаменту охорони здоров’я ТОДА Віктора Овчарука, одна
процедура очищення крові на апараті коштує 1100-1200 гривень. Якщо хворий проходить процедуру тричі на тиждень, то на
це необхідно близько 13 тисяч гривень. Кошти на обслуговування таких хворих виділяються із державного та місцевого бюджетів. Так, в обласному бюджеті на ці потреби цьогоріч було передбачено 13 мільйонів
400 тисяч гривень з урахуванням підняття
цін на витратні матеріали. Але на сьогодні ці
кошти уже використані. Тож до кінця року,
щоб забезпечити хворих усім необхідним,
треба майже 5 мільйонів гривень. Очільники області пообіцяли зробити все необхідне,
щоб знайти потрібні кошти. Також зазначили, що планують до кінця року відкрити нові
сателітні нефродіалізні відділення у Бучацькій та Кременецькій райлікарнях та палати
гемодіалізу в Борщівській лікарні.
Тож сподіваємось, дуже скоро мешканцям
Тернопільщини не доведеться долати десятки та навіть сотні кілометрів, аби зробити цю
життєво необхідну процедуру і їх життя стане хоч трішки кращим і зручнішим.
Юля ТОМЧИШИН.

е стається під час прогулянок у парках та лісах,
поблизу річок, на дитячих майданчиках і навіть
на подвір’ї власних будинків. Кліщі підстерігають
тернополян практично всюди, тож варто бути
обережними, оглядати себе після прогулянки, а в разі
укусу цих комах одразу ж звертатися до лікарів.
Пік активності кліщів спостерігається у квітні і вересні. Улюбленими місцями для їх полювання є хвойні ліси, а також вологі місця: канави, узбіччя доріг. Активізуються кліщі перед дощем у похмуру погоду, в
ясний день вони найнебезпечніші вранці і ввечері.
Кліщі можуть принести в оселю також собака або кішка, які гуляють
по вулиці, вони можуть бути і в букетику польових квітів. Потрапивши
на відкриту ділянку тіла людини, кліщ присмоктується абсолютно безболісно через вприскування під шкіру анестезуючої речовини і може
стати причиною серйозних захворювань. Серед них кліщовий енцефаліт, кліщовий висипний тиф, кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), геморагічна лихоманка та ін.
Хвороба Лайма є однією з найпоширеніших природо опосередкованих інфекцій. Вона часто зустрічається як у Європі, США, так і в Україні.
З кожним роком кількість хворих лише зростає.
– Якщо в 2001 році на Тернопільщині були зареєстровані перші два
випадки цієї недуги, то в 2013 їх кількість сягнула 71, – розповідає начальник відділу епідеміології та санітарної охорони території Держсанепідемслужби в області Марія Павельєва. – Показник хворих на Тернопіллі перевищує загальнодержавний. Вже у 2014 році в області зареєстровано 51 випадок захворювання на хворобу Лайма, а у всій державі
виявили 540 хворих за останні шість місяців.
Лікарі кажуть, хвороба Лайма з кожним роком стає все серйознішою медико-біологічною і соціальною проблемою з огляду на схильність до хронічності, важких наслідків і навіть інвалідності незалежно
від статі і віку.
– На території області кліщі активні з березня-квітня до жовтнялистопада, – додає лікар-епідеміолог Олена Авсюкевич. – Перші кліщі,
які з’являються, є найбільш агресивні. Вони не люблять спеки, тому частіше нападають у ранній і вечірній час, а в похмурі дні активні весь день.
Кліщі піднімаються на висоту не більшу, аніж півтора метра. Найбільше
вони накопичуються вздовж доріг і стежок, поширені там, де є високий
травостій, чагарники. Найчастіше люди наражаються на небезпеку під
час відвідин лісів, парків, на скупченнях побутового сміття і будівельних
матеріалів. Цьогоріч кліщі нападали на тернополян навіть на прибудинкових територіях, в дитячих садочках, на ігрових майданчиках.
Якщо вас вкусив кліщ, варто відразу ж звернутися у травмпункт
для того, аби видалити паразита. Перевірити, чи він, бува, не інфікований, тернополяни можуть в лабораторії особливо небезпечних інфекцій Держсанепідемслужби в області. Вартує це близько 27 гривень. В.
о. завідувача цього закладу Юлія Красчук розповідає, що за допомогою
сучасних методів діагностики тут можуть дослідити широкий спектр
збудників, які викликають різноманітні захворювання, зокрема і хворобу Лайма.
– Ми вже дослідили 1821 кліща, – додає пані Юлія. – Із них 12 містили у собі збудники цієї недуги. Також ми обстежуємо людей на наявність хвороби Лайма як з метою діагностики, так і профілактичною.
Вартує аналіз близько 47 гривень.
Фахівці кажуть, чим швидше витягнути кліща, тим менше недуг він
зможе вам передати. І найголовніше, після його укусу відразу ж звернутися до лікаря-інфекціоніста та пройти курс лікування. Адже хвороба
Лайма вражає шкіру, опорно-руховий апарат, серцево-судинну та нервову системи. Це дуже підступне і небезпечне захворювання, яке найкраще виявити і лікувати на початкових стадіях. Бувають випадки, коли
людина не надає значення укусу кліща, а коли з’являються перші симптоми недуги, лікарі встановлюють зовсім інші діагнози
і роками лікують абсолютно
іншу хворобу, що може призвести до інвалідності.
Юлія ТОМЧИШИН.
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Україна
Міноборони вчитиме людей
партизанити

В Міноборони розробляють програму загальновійськової підготовки для громадян України, повідомляє
прес-служба відомства. За словами радника міністра оборони Олександра Данилюка, розробкою концепції займаються фахівці Міноборони і Генштабу ЗСУ.
В її основу закладено принцип територіальної оборони населених пунктів і
охорони особливо важливих державних
об’єктів. Також планується здійснювати
підготовку кадрів для партизанських і
диверсійно-розвідувальних мереж, які
будуть задіяні у разі окупації певних територій України у випадку відкритої
агресії проти нашої держави. При розробці концепції використовують досвід
організації нацоборони провідних країн
світу. У відомстві зазначають: «курс молодого бійця» стане обов’язковим для
кожного українця. Для жінок розроблять
програму з ухилом на цивільну оборону
та медичну підготовку. Перші експериментальні групи наберуть у великих містах уже найближчим часом.

Україна просить
у ЄС і НАТО військової допомоги

Наш ДЕНЬ

спеціалістів з військової медицини, адже
ще у жовтні 2010 року було ліквідовано кафедри військової підготовки в усіх
вищих медичних навчальних закладах,
окрім Харківського, Тернопільського та
Запорізького державних медуніверситетів», - йдеться у повідомленні. Крім того,
МОЗ спільно з Міноборони розробляють
проект постанови Кабміну про відновлення функціонування військових кафедр у вищих медичних навчальних закладах.

Терористи мінують Донбас
забороненою в світі вибухівкою

Терористи на Донбасі використовують заборонені міжнародним законодавством протипіхотні міни, повідомляє прес-служба Міноборони. Крім
того, під час зачистки звільнених від бойовиків населених пунктів сапери ЗСУ
виявили й знешкодили так звану «інтелектуальну» протипіхотну міну, яку
лише торік було прийнято на озброєння
російської армії. «Ця міна після падіння
капсули та переведення у бойовий стан
відстрілює в різні боки тонкі, жовтуватого кольору нитки, створюючи щось
на зразок павутиння. Пристрій має надчутливі сейсмічні датчики, що реагують
на рух і здатні спричинити вибух у випадку знаходження у зоні ураження певної кількості людей», - пояснили в Міноборони. Цей тип мін після встановлення розмінуванню не підлягає. Вибуховий
пристрій можливо знешкодити лише методом підриву, на місці виявлення.

14 гривень за долар - фізична
межа падіння нацвалюти

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін просить у ЄС і НАТО
військової допомоги для боротьби з
проросійськими бойовиками на Донбасі. Глава МЗС вважає, що у такому разі
українським військам було б простіше діяти. Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції «Deutschlandfunk». За словами міністра, загроза російського військового вторгнення є дуже серйозною: з території РФ постійно обстрілюють позиції
української армії. Також звідти не припиняється постачання терористам зброї.
Від НАТО Клімкін просить зміни стратегії відносин з Україною. На його думку,
наша держава потребує не лише військової допомоги, але й політичної підтримки.

Держава
на межі енергокатастрофи?

За словами голови незалежної
профспілки гірників України Михайла Волинця, пошкодження на шахтах Донбасу можуть зробити з регіону
«другий Чорнобиль». Водночас він зазначив, що гірники стривожені згортанням вуглевидобувних програм уряду, повідомляє «Радіо 24». За словами Волинця, йдеться про наміри закрити низку
шахт і копалень. Це, у свою чергу, може
призвести до енергетичної катастрофи в
Україні, через відсутність заміни вугілля
іншими енергоресурсами.

У медвузах повертають
вивчення військової медицини

Мінздоров’я доручило ректорам
вищих медичних навчальних закладів внести зміни до чинних навчальних програм і передбачити вивчення
предметів, пов’язаних з військовою
медициною, повідомляє прес-служба
Міносвіти і науки. Як зазначається, під
час військових дій Україна стикнулась
із проблемою фахового медзабезпечення військових та постраждалих під час
бойових дій. «Причиною стала нестача

Курс - 13-14 гривень за долар - викликаний двома факторами: не реформованість економіки і воєнні дії.
Стабілізувати гривню можна, здолавши
причини, що призвели до падіння нацвалюти, заявив економічний експерт Ростислав Слав’юк в ефірі телеканалу ZIK.
«Ми вступаємо у смугу дуже жорсткої
економічної війни з Росією, - пояснив він.
- Почнеться процес руйнування української економіки ззовні. РФ заборонила
ввозити на свою територію продукцію з
країн ЄС, Америки, Австралії. Це значить,
що Росія свідомо пішла на дуже страшний крок для себе, який автоматично
вдарить і по Україні… Відтак курс гривні й надалі коливатиметься. Але тотального падіння - до 20 гривень за долар
- не має відбутися, адже 14 гривень за
долар - фізична межа падіння нацвалюти… Потрібно дуже швидко ліквідовувати причини такого курсу гривні - навести лад у банківському секторі. Це - збільшення капіталу банків, позбавлення деяких банків ліцензій, контроль над банками, що потрапляють у зону ризику». На
думку економіста, якщо цього не зробити, то нинішня влада більше року не протримається.

Сепаратисти Слов’янська
знову підіймають голови

Жителі Слов’янська збирають підписи, щоб звернутися до Президента Петра Порошенка з проханням переатестувати чиновників міста. Про
це заявив активіст Арсеній Пушкаренко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Вже зібрано 700 підписів на ім’я Президента, Прем’єр-міністра, керівника Нац
агентства з питань державної служби,
що стосуються переатестації чиновників
Слов’янська. Ці люди відчувають свою
безкарність і продовжують керувати містом», - сказав Пушкаренко. І повідомив,
що прихильники сепаратизму готують в
Слов’янську марш з вимогою звільнити
екс-мера міста Нелю Штепу й збирають
підписи на її захист. «Безкарність призводить до того, що вони знову піднімають голови», - сказав він.
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Світ
У Франції бути сміттярем престижно й прибутково

У Парижі працівники цієї затребуваної професії заробляють від 1500
євро. Їй навчають у коледжах і на спеціальних курсах. Причому, треба вистояти чергу. Логіка проста - навіть в
кризу сміття потрібно прибирати. У період економічних труднощів, а Франція,
як і раніше, переживає рецесію, високе
безробіття та скорочення виробництва,
сміттєвий бізнес у Парижі процвітає.
На курсах в коледжі столичного району Бобіні - черга. Випускники коледжу
паризьких сміттярів - дипломовані фахівці. Сертифікат визнає французький
уряд, а це значить, є всі шанси отримати стабільну роботу та соціальну допомогу від держави. Останнім часом парижани почали смітити менше, але кожен
житель столиці все одно викидає більше півтонни відходів на рік, тому роботи для сміттярів тут буде достатньо.

99-річна спорстменка
перемогла у стометрівці

Американка Іда Кіллінг у свої 99
років стала найшвидшим спринтером світу у віковій категорії «за 90
років», інформують іноземні ЗМІ. На
змаганнях, що відбулися у штаті Огайо,
вона пробігла 100 метрів менш, ніж за
60 секунд. Усі глядачі, побачивши жінку похилого віку на старті забігу, вельми здивувалися. Сама ж прапрабабуся
Кіллінг стверджує, що зараз почувається навіть краще, ніж у молодості, й радить усім займатися спортом.

Росія - у десятці
найвойовничіших країн

Росія опинилася у десятці найвойовничіших держав світу, повідомляє ТСН. Рейтинг склав Австралійський інститут економіки й миру. Поруч із Росією розташувалися країни, що
загрузли у різного штибу конфліктах
- Сомалі, Ірак, Пакистан тощо. Дослідники зауважують: у цих державах часто
влаштовують теракти і високий рівень
злочинності.

У Білорусії чиновників
позбавлятимуть пенсій
за хабарі

Адміністрація президента Білорусії підготувала законопроект «Про
боротьбу з корупцією», доповнений, зокрема, статтею про декларацію майна чиновників і пропозицією позбавляти їх пенсії за хабарництво. Про старт громадського обговорення закону повідомляє національний
правовий портал країни. Основним доповненням документа стала стаття про
декларування доходів і майна відповідальних посадових осіб та їхніх найближчих родичів, у тому числі неповнолітніх дітей. Зокрема, якщо за результатами перевірки у чиновника знайдуть
майно, вартість якого перевищує офіційні доходи, він змушений буде дати
письмові пояснення. У випадку відмови запропонують добровільно передати державі майно на суму, яка перевищує підтверджений дохід, або сплатити
його вартість та суму інших витрат, які

перевищують підтверджені доходи. Викритих у корупції чиновників пропонують позбавити пенсії.

Марш за федералізацію
Сибіру зірвали

У Новосибірську (РФ) зірвали проведення маршу за федералізацію Сибіру. Марш мав розпочатися під гаслом
«Годі годувати Москву!» Однак напередодні кількох організаторів акції затримала поліція, зокрема, за обвинуваченням у крадіжці мобільного телефона.
Інших викликали на допит до центру
протидії екстремізму. У Єкатеринбурзі, що на Уралі, пікет за конституцію РФ
завершився, не розпочавшись. У місті
планували провести паралельну акцію
з маршами за федералізацію у Новосибірську та Калінінграді. Активісти мали
намір нагадати, що за конституцією Росія є федеративною державою.

У Парижі пограбували кортеж
саудівського принца

У столиці Франції невідомі здійснили збройний напад на кортеж саудівського принца. За повідомленням французького телеканалу BFM-TV,
зловмисники викрали 250 тисяч євро
готівкою та відібрали авто. Інцидент
стався на в’їзді у місто - на автомобіль,
що належить посольству Саудівської
Аравії, напали кілька людей, озброєних
автоматами. Крім грошей, викрали документи дипмісії та особисті речі принца. Нападникам вдалося втекти. Північна околиця Парижа, через яку пролягає магістраль, що веде до аеропортів Руассі-Шарль де Голль і Ле-Бурже,
не вперше стає місцем гучного пограбування. У 2010 році там напали на доньку екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Грабіжник вихопив у дівчини сумку, де були всі її коштовності загальною
вартістю понад 4,5 мільйона євро.

Путінці можуть заборонити
громадянам хворіти

Росія може не зупинитися на забороні імпорту продовольства з країн Заходу, а додати до неї відмову від
«ворожих» машин та ліків. Про це повідомляє газета «Відомості» з посиланням на двох неназваних федеральних
чиновників. Заборона на західні іномарки вдарить по російських автозаводах: імпорт з Європи буде замінений поставками з Кореї та Китаю, але з цими
автомобілями російські заводи не зможуть повноцінно конкурувати. Обмеження на імпорт медичних виробів - питання особливо чутливе. Серед медвиробів, які виробляють в Росії, - серветки, пластири, хірургічне і просте діагностичне устаткування, але це тільки
20 відсотків ринку. Як зазначають російські виробники: високотехнологічне устаткування - лише імпорт. Якщо на
його ввезення буде введено обмеження,
то в країні просто не можна буде хворіти.

Інтернет не дає мозку
старішати

Бразильські вчені стверджують: літні люди, які користуються комп’ютерами та електронною
поштою, довше зберігають гарну
пам’ять. Про це повідомляє «Journals of
Gerontology». Учені з Університету СанФранциско вважають: пам’ять у літньому віці поліпшує як фізична, так і розумова активність. Їхні піддослідні протягом 12 тижнів по три години щотижня присвячували комп’ютерам, і наприкінці експерименту показали гарні результати. Водночас науковці застерігають: «перезавантаженість» інформацією, може призводити до того, що вона
гірше відкладається у мозку.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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гніздечко
Сяйвом сонця
все залито,
В нас гостює
справжнє літо Кольорове та яскраве,
Запашне, смішне,
цікаве…
На фото тернополянка
Мар’яна Кицай з донечкою
Анастасією.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Вона втомилася від щоденних суєт,
чоловікової зради і від байдужості сина.
Тому, коли лікар якось винувато озвучив
діагноз, не зойкнула, не заплакала. Лише
серце спершу завмерло, а потім так загупало, що, здавалося, його почула вся земля.
«Онкологію лікують, - продовжував. І ваш випадок…». Вона встала зі стільця й
повільно рушила до дверей. «Не втішайте мене… будь ласка…»
Світ змінився за коротку мить. Минуло якихось дві години, коли була на прийомі у лікаря, а все довкола набуло інших
барв, звуків, змісту… До нинішнього дня
вона квапила час - аби швидше до вечора. А тепер хотілося, аби день тривав безкінечно.
Зупинилася біля величезної вітрини.
Яка гарна сукня на манекені! Улюбленого
небесно-голубого кольору. А фасон! Вона
давно не купувала обновок. І не відвідувала перукарні. Й не знає, як відчиняються двері до салону краси. І…
Колись хлопці скручували в’язи, коли
Люба йшла мимо, чубилися за неї. «Не дівчина - картинка», - казали про її вроду. І
пророкували щасливу долю.
Вона вибрала нареченого з міста, з
яким разом училася в інституті. Орест
не був красенем, але вмів зачаровувати
дівчат. Його стосунки з черговою «коханою» тривали не більше місяця-другого.
До Люби - першої красуні на їхньому курсі - клинці підбивати не поспішав. Боявся отримати відмову. Проте якось під час
студентської вечірки побився з товаришем об заклад, що спокусить вродливицю. Вона й сама не знає, чому повелася
на його залицяння. Отримавши «приз»,
Орест здаватися не мав наміру. Перед закінченням інституту повів Любу під вінець.
Його батьки віддали молодятам двокімнатну квартиру, що дісталася у спадок. Орест час від часу нагадував дружині, хто господар в оселі. Коли ж Люба просила що-небудь допомогти, злостився:
«Мало, що житло задарма отримала, ще й
наймита хочеш?»
Чоловік уперше зрадив, коли народився син. Йому набридли дитячі плачі, простуди, запах ліків, каші та молока.

Просто життя

Обіцяв любити
лише мене одну

Олег не те, що не подобався Оксані. Вона просто кохала іншого. З Олегом було затишно і спокійно. З Андрієм серце вискакувало з грудей.
Саме його Оксана хотіла бачити щодня, щомиті.
Олег від’їжджав за кордон. На заробітки.
- Ти ж не хочеш виходити за мене заміж, - казав до Оксани. – Виходить, я нікому особливо не
потрібен.
Вони сиділи у кав’ярні над ставом. Легенький
вітер грався хвилями, і Оксана чомусь подумала,
що за широкими Олеговими плечима було б надійно, як у човнику у тихій заводі. Але… Що вдієш, коли її приваблювала, манила до себе шалена
пристрасть іншого. Зітхнувши, Оксана сказала:
- Це – не зовсім так. Ти мені потрібен. І я знаю,
що ти любиш мене. Але розумієш…
Помовчала і додала:
- Просто я ще не збираюся заміж…
Якби вона знала, що ці слова невдовзі пригодяться їй, мабуть, сказала б більше.
Олег поїхав. Тепер усі вільні вечори Оксана
проводила з Андрієм. Тільки він, на відміну від
Олега, не просив її виходити заміж. Навіть тоді,
коли Оксана відчула, що чекає дитину.
- Взагалі, я не збирався ще ставати батьком.
Тому придумай, будь ласка, щось. Нам же непогано з тобою й удвох.
Пригортав до себе Оксану. Андрієві поцілунки у той вечір здавалися їй зовсім не жагучими.
Вона ще кілька разів зустрічалася з Андрієм.
Сподівалася, коханий передумає – і вони таки стануть на весільний рушничок.
Андрій не передумав. Навпаки, почав уникати Оксани. Навіть телефонні дзвінки стали рідкістю.
І вона наважилася. Котрогось ранку зібралася до лікарні.
- Ти куди? – перепинила доньку матір.
- А в мене є вибір, мамо?
- Є. Сідай і пиши Олегові листа. Про те, що любиш його. Що чекаєш і не можеш більше без нього жити. Розлука допомогла тобі зрозуміти це.
- Мамо, я уже майже два місяці вагітна. Від
Андрія. А Олега майже півроку немає вдома.
- Значить, будеш народжувати «семимісячне»
немовля. Лише б Господь допоміг щасливо дочекатися. І не заперечуй. Кажеш, це обман, брехня?
Але ж Олег тебе любить. Отож сідай і пиши листа.
Часу у нас обмаль. Це ж перша твоя дитина. Хтозна, як буде далі.
Матір була невблаганна. І Оксана написала
Олегові. Про те, що їй не вистачає його. І тепер
вона уже майже готова вийти заміж. Якщо, звісно, він ще її кохає.
Ох, ці маленькі жіночі хитрощі… Мета досягнута: Олег відгукнувся. Котрогось вечора у квартирі пролунав телефонний дзвінок.
- Олеже, сину, це ти? – радість матері була занадто відвертою. – Зараз покличу Оксану. Вона,
правда, уже дрімає, але заради того, щоб почути
твій голос…
Оксана скривилася: для чого матір так? А зі
слухавки пробивався спокійний лагідний голос.
Вона згадала їхню з Олегом останню зустріч у
кав’ярні над ставом, картинку в уяві з човником
у тихій заводі.
- Оксаночко… Це правда, що ти написала?
- Правда. Мені дуже погано без тебе.
Оксана майже не лукавила. Їй було шкода

Віра С. Тернопільський район.

Дратували колискові, які тихенько співала Люба.
Він не приховував своїх зустрічей з
іншими жінками. Ба, навіть хизувався. Й
немов насолоджувався болем і терпінням
дружини. А Люба не могла його залишити. Повертатися додому? Там троє молодших братів. Хата невелика. І що люди скажуть?
Вона заховала свою вроду за жалями
й смутками. Збирала розкішне волосся у
звичайний хвіст. Гарну поставу нівечила
безформним одягом.
…Якось Орест узяв її улюблене чорно-

Люба посміхалася дівчині.
Із модної крамниці винесла сукню й
бажання знову стати достойною своєї
вроди. Додому не поспішала. Чоловік на
роботі. Потім, мабуть, подасться до чергової «голубки». Син у школі. А після уроків сидітиме біля комп’ютера разом із товаришем. Подумала: чи не заскочити ще
у взуттєвий магазин? І в перукарню. І купити щось із косметики…
Удома одягнула обновку, стала на підбори. Злегка підфарбувала очі, губи. Кіт
Гаррі з цікавістю зирив на свою господиню.
Навіть забув, що миска давно порожня…

«Я просто
жила…

була жінкою…»
біле фото і сказав дванадцятирічному синові:
- Бачиш, якою гарною була наша мама.
А тепер… Не одружуйся, малий, на красунях, щоб не розчаровуватися.
Син кинув на Любу погляд з ледве помітним відтінком зневаги.
- Навіщо ти це робиш? - запитала в чоловіка.
- Даю синові уроки естетичного виховання, - зіронізував.
…Люба, наче вкопана, стояла перед вітриною. Дивилася то на сукню, то на своє
відображення. Їй лише тридцять вісім, а
виглядає на всі сорок з великим гаком.
Переступила поріг крамниці.
- Я хотіла б приміряти сукню, що на
манекені.
Молода продавщиця зморщила носика, окинувши Любу нецікавим поглядом.
Вона одягнула сукню. Розпустила волосся. Із дзеркала дивилася не та жінка,
що переступила поріг крамниці, а інша,
- загадкова, з припорошеною смутком і
розгубленістю вродою. Молода продавщиця округлила від здивування очі. А

Орест не міг втямити, що сподвигло
дружину на такі раптові зміни.
- З якого дива ти почала тратити гроші? - допитувався. - Син - випускник через два роки. На навчання треба збирати.
До кого чепуришся?
- Я почала жити, - відповіла і вперше
пришпелила Ореста суворим поглядом
до підлоги.
Любине перевтілення не залишило
байдужими й сусідок-пліткарок.
- Доскакався Орко. Набридли Любі
його походеньки. Така гарна жінка, а
життя з вар’ятом капарає. Певно, знайшла собі когось. Давно пора. І малий матір за покоївку має. Що батько, що син…
Люба вирішила мовчати про свою недугу, доки стачить сили. Вона взяла хворобу чи то у подруги, чи в спільниці. А та
штовхала її в обійми життя, на якусь мить
забувши про свою безкомпромісність.
Чоловік навіснів, думаючи, що в дружини завівся залицяльник. Її перевтілення збило з пантелику й колегекономістів на роботі. А шеф півнатяками почав запрошувати на каву. Лише си-
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Етюд про кохання

Чи то справжні чоловіки перевелися, чи слово честі і гідності уже нічого не вартує… Бо як
інакше можна назвати твій вчинок? Наші сім’ї
жили по-сусідству. Ми з тобою дружили ще зі
школи. Вступили до одного вишу. І навіть працювати випало разом. Ніхто і не сумнівався, що
ми одружимося. Звісно, була у цьому впевнена і я.
Ми стільки часу проводили разом… Наші
батьки називали нас уже своїми дітьми. Ми разом їздили відпочивати на море, в гори. Як палко
ти запевняв, що любиш лише мене одну!
Що трапилося – досі не знаю. Ти став уникати мене, нарікав, що втомлений, хочеш відпочити. А тим часом, як з’ясувалася, ти зустрічався з
іншою.
Батьки просили пояснити: як це зрозуміти?
Адже у нас уже йшлося до весілля.
Ти пояснив усе просто: зустрів іншу, закохався. Мовляв, серцю не накажеш…
Я залишилася, як кажуть, біля розбитого корита. Усе трапилося так зненацька, що і не знаю,
чи плакати та страждати, чи просто забути?
Може, воно й на ліпше, що ти іще до весілля показав свою сутність. А кохання? Вірю: справжнє
щире кохання, як і справжнє щастя я знайду.

Сімейне

Сокровенне

Для всієї родини

нові нове материне амплуа було байдуже.
- О, наша мама джинси собі купила. Нуну, і хто ж цей щасливчик, що оцінюватиме обновку? - не вгавав Орест. - Я вже забув,
які на смак вареники. А вона все чепуриться. Певно, сину, будеш мати іншого тата.
- А я забула, яке на смак життя!
Її філософії не зрозуміли.
Люба перестала носити годинника їй здавалося, що стрілки підганяють час.
Інколи усамітнювалася в парку, аби побути наодинці зі світом. То йшла на людні
вулиці, де багато гамору й сміху. Дарувала сама собі букетики квітів. У її гардеробі з’являлися нові речі. У тілі - біль і втома. А в душі - страшне німе ридання…
…Лікар не впізнавав своєї пацієнтки.
Здивовано дивився на вродливу жінку,
якій залишилося жити… А вона усміхалася до нього, як недавно до молодої продавщиці у модному магазині.
- Дуже добре, що виконували всі мої
рекомендації. І маємо результат. Бо деякі хворі…
- Я просто жила, - перебила лікаря Люба. - Просто жила… була жінкою…
Шкода, що мало. Шкода, що пізно…
…Їй приснилося дитинство: тепле
серпневе надвечір’я, стирта соломи, на
ній - багато журавлів. Якась невидима
сила підняла маленьку Любу від землі й
вона разом з птахами вирушила в дорогу,
у вирій. Їй легко і зовсім не лячно. Тільки
чомусь, спотикаючись об стерню, біжить
полем матір, щось гукає і плаче…
Ольга ЧОРНА.

Власна думка
Мандруючи просторами інтернету, я натрапила на вислів нашого земляка, відомого шоумена Сергія Притули, який сказав, що ера крутих пацанів відходить, часи, коли ти вважався
«крутим», бо у тебе дуже дорога тачка чи телефон останньої моделі – минають. «Все це в минулому, дорогі мої
мажорчики», - пише він. «Хочу подивитись, як ви будете цим випендрюватись перед хлопцем у «тєльніку», який
пройшов Слов’янськ і Краматорськ. Тепер ви – піжони. А він – крутий! Звикайте до зміни декорацій!»
І це дійсно так. Ця війна змінила
всіх нас: і психологію, і духовні ціннос-

Наш ДЕНЬ

Серпнева елегія

А початок її
у кав’ярні
над ставом

себе. Того, що від райдужних мрій залишилася
тільки згадка. Що вона змушена грати цю роль.
Олег приїхав швидше, ніж Оксана сподівалася. І незабаром вона повторила те, що казала Андрієві. Що у них буде дитина.
Олег тішився. Здмухував з дружини невидимі порошинки.
- Я боюся, - якось зізналася матері Оксана.
- Що Олег про все дізнається? Це ж його дитина.
Мати зробила особливий наголос на слові «його», і Оксана більше не поверталася до цієї
теми.
Народилася дівчинка.
- Семимісячна, але здорова, - «заспокоїли»
батьків лікарі.
Оксана так і не дізналася, скільки матір заплатила за цю інформацію медикам.
Назвали доньку Іринкою, на честь бабусі.
- Як же вона схожа на тебе. Очі, носик, усмішка, - тішився Олег.
Добре, що не на Андрія, подумки дякувала
Богу Оксана. А вголос мовила, мовляв, усі діти
усміхаються однаково.
Спливав час. Олегової любові вистачило всім.
Оксана була вдячна чоловікові за ніжність, розуміння.
Намагалася догодити й Олегові: смачними
сніданками та вечерями. І тільки зрідка дозволяла собі згадувати Андрія.
Якось на роботі Оксані стало зле. «Мабуть,
тиск. Або на зміну погоди голова болить» - подумала.
Забігла дорогою додому у поліклініку.
- Здається, у вас буде дитина, - усміхнулася літня лікарка. - Підіть до спеціалістів, здайте аналізи.
Чому вона тоді одразу не зізналася Олегові у
цьому, Оксана не знає. Спочатку хотіла упевнитися сама. А потім вирішила відкласти на пізніше.
Через місяць в Олега день народження, ось тоді й
скаже, зробить сюрприз.
Того дня вона не пішла на роботу. Спекла
торт, накрила на стіл. Разом з Іринкою чекала
Олега. Ось і дзвінок у двері. Мабуть, він.
На порозі стояв… Андрій. Господи, що з ним
сталося? Неголений, обдертий. П’яний, мабуть,
ще з учорашнього дня.
- Не чекала? - дихнув в обличчя перегаром.
- Чого ж ти стоїш, Оксано? Запрошуй до хати. У
тебе нині свято.
- Свято. Тільки я чекала не тебе.
- Не обманюй мене, Оксано. Ти ж не любиш
Олега. До речі, познайом з донькою. Ніби не мене
схожа.
Іринка злякано визирала з кухні.
- Та не дивися на мене, як на ворога, Оксано.
Ми ж - не чужі. То як звати дівчинку, мою доньку?

Ера «крутих пацанів»
чи героїв-атовців?
ті. Відбувається очищення як країни від терористів, так і очищення свідомості людей. Так,
звичайно, «мажори» були, є і будуть, оскільки
в Україні існує соціальна нерівність, як і у всьому світі, і для деяких недалеких дівчаток вони
і надалі будуть кумирами та все ж…
Проходячи недавно центральною вулицею
Тернополя, я спостерігала картину, як молоді
люди на крутому «БМВ», голосно увімкнувши
в салоні музику і ще голосніше лаючись, звичайно, привертали до себе увагу і дівчат, і про-
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сто перехожих. Але це була не та увага, коли
тобою захоплюються. Всі дивились на них –
хто презирливо, а хто, вибачайте, як на ідіотів.
Зате, коли йшли вулицею хлопці в камуфляжі,
то дівчата, без перебільшення, «шиї собі скручували». Хоч ще буквально рік назад хлопці у
військовій формі не користувалися особливою
популярністю серед жіночої статі.
Будуть і такі, що скажуть: «Так, пацани, які
пройшли Слов’янськ, уже круті, але коли все
скінчиться, ми отримаємо в них афганський

Земля пливла Оксані з-під ніг. Вона мусить
щось зробити, урятувати своє тихе щастя.
- Чого ти хочеш, Андрію?
- Насамперед, грошей. Знаю, вони у тебе є.
Олег - бізнесмен, та й у тебе робота непогана. Бачиш, я таки цікавився твоїм життям після того,
як ми розлучилися. А мені трохи не пощастило.
Довелося навіть продати квартиру. Тепер живу у
давніх друзів. Маю на прикметі одну роботу, влаштуюся - і все буде гаразд. А зараз, думаю, ти мене
виручиш, Оксано? Що для тебе тисяча гривень? А
для мене - стартовий капітал. Інакше усе розкажу
Олегові. Нам буде з ним про що поговорити. Хоча
хвалю: ти спритно його обманула.
Серце рвалося Оксані з грудей. А у голові гарячково пульсувала думка.
- То даєш гроші, Оксано? - і не думав відступати Андрій.
- Ні. Чому б це? Взагалі, при чім тут Іринка?
Не Олега, а тебе, Андрію, я тоді обманула. Просто
була закохана у тебе. Тому й хотіла, щоб ти повівся, повірив, що я вагітна. Але яке щастя, що ти
так і не одружився зі мною. Іринка - Олегові донька. Гарна дівчинка, хоч і народилася передчасно.
У сім місяців…
- Ти брешеш, Оксано.
- Не віриш? Можеш поцікавитися у лікарів. А
тепер - іди. Інакше викличу міліцію.
Звідки у неї взялася ця впевненість? Чула, як
їхав ліфт. Зупинився на їхньому поверсі.
- Я ще повернуся, Оксано, - погрожував Андрій.
- Не раджу.
Зібрала сили і майже виштовхнула Андрія
з хати. Згорблений, не схожий на того давнього
красеня, він поплентався сходами вниз.
Вона не помилилася. Від ліфта ішов Олег.
- У нас хтось був, Оксано? Я чув голоси. І ти чомусь стривожена.
Намагалася не видати хвилювання.
- Був Андрій. Пригадуєш, колись він був закохани й у мене? Ти ще ревнував. Здається, у нього проблеми. Утім, розкажу потім. Навіщо псувати свято? Нині наш день.
Пригорнулася до чоловіка. Прибігла Іринка.
Тепла хвиля вдячності охопила Оксану. Боже, як
вона досі не могла признатися собі, що ці люди –
найдорожчі для неї у світі?
- Ти плачеш, Оксано? - Олег змахнув з її щоки
сльозу.
- Від радості. Від того, що ви у мене є. Я люблю
тебе, Олеже. Давно і завжди. І маю для тебе гарну
новину. У нас буде дитина. Ти ж хотів сина.
… Я зустріла Оксану з Олегом і їхніми дітьми
– Іринкою та Сергійком у Карпатах. Вони, як і ми
з родиною, відпочивали вихідними у горах. У тихий літній вечір Оксана і виповіла мені свою історію.
- Я, усі ми такі щасливі, - усміхається жінка, голублячи поглядом чоловіка з дітьми. – Хоча розумію: я дуже винна. А що скажете ви?
Я мовчу. Довкіл розливається заворожуючий
аромат карпатських трав. Зорі з неба скочуються
у гори. Не хочу словами порушувати елегію серпня. Врешті, я не знаю, чи буває щастя винувате?..
Зіна КУШНІРУК.
синдром та втрату сенсу життя. А ще наша країна тим, в кого нема руки або ноги буде платити
пенсію в тисячу гривень і вони нікуди не зможуть влаштуватись на роботу, бо, як і завжди,
влада буде спочатку обіцяти їм золоті гори, а насправді забуде про них в найближчий час». Я не
думаю, що так буде, бо в нас вже не та Україна,
що була ще навіть рік тому. Вона цвіте жовтоблакитними фарбами всюди, де пройшли наші
славні хлопці-атовці. Тому носити щось синьожовте – це круто у будь-якій країні. І хлопці у
камуфляжі, які пройшли пекло війни і повернулись навіть скалічені, але живі, зараз набагато крутіші «мажорів-піжонів». Так, для українських дівчат пріоритети змінились і кращого
нареченого, ніж боєць батальйону «Тернопіль»
(«Дніпро», «Айдар», «Азов»…) годі й шукати!
Таня НИЧКА.

Струни серця
Мальви
Під моїми вікнами
Мальви - наче море Білі і червоні,
Бархатно-прозорі.
Під ласкавим леготом Їх пелюстки-очі.
Що так п’янко пахнуть Щодня і щоночі.
Приспів:
Мальви привітно
дзвенять
Голубою росою.
Мальви із вітром
співають
Надійні пісні.
Мальви чарують нас
Свіжою диво-красою
Мальви приносиш
Ти знов на світанні мені.
Під моїми вікнами
Мальви, наче діти.
Ніжні і вродливі,
Загадкові квіти.
Під моїми вікнами
Мальви, наче зорі,
Білі і червоні,
Бархатно-прозорі.
Приспів.
Мальви підняли
прекрасні голівки
до сонця.
Мальви розквітли
Під легіт рясного дощу.
Мальви здригались
Від стукоту
теплого серця.
Ти не зривай мені їх Я тебе попрошу.

Повертайся
назад
Чужина, чужина Не своя сторона.
Там і сонце
Не світить так ясно.
Повертайся назад
Де родина твоя.
Ждуть тебе солов’ї,
Що співають прекрасно.
Приспів:
Повертайся назад
У щасливі години
Повертайся назад
До своєї Вкраїни.
Де чекає тебе
Розмаїття калини.
Повертайся назад
До своєї хатини.
Чужина, чужина Це не матір твоя.
Це неволя, журба,
Ностальгія у серці.
Повертайся назад
Жде тебе тут сім’я.
І водиця дзвінка,
Що шумить у озерці.
Приспів.
Чужина, чужина Там любові нема.
Лиш гойдає думки
вітерець з України.
Повертайся назад
І не будь там сама.
Тут чекають тебе
Усміх мами й дитини.
Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка
Заліщицького району.
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Прем’єр-ліга, 4 тур

«Іллічівець» - «Динамо» - 1:4
Кияни забили у цьому матчі більше, ніж за
три попередні тури. А маріупольці опустились
на останню сходинку турнірної таблиці.
Хет-триком у цій зустрічі відзначився Артем
Кравець.
«Волинь» - «Карпати» - 0:2
Лучани у цій парі продовжують не вигравати на своєму полі більш, ніж 10 років.
«Металіст» - «Говерла» - 1:0
Результативна заміна господарів призвела
до єдиного переможного м’яча у середині другого тайму.
«Ворскла» - «Металург» Д. – 2:1
Останні хвилини принесли господарям два
голи поспіль, а разом з ними і вольову перемогу.
«Чорноморець» - «Зоря» - 0:0

утболісти, тренери та керівники ФК
«Тернопіль» отримали бронзові нагороди
за здобуття почесного третього місця у
чемпіонаті України серед команд другої ліги
сезону-2013/14.
Урочиста процедура нагородження пройшла перед матчем
ФК «Тернопіль» – «Сталь». А вручати нагороди до Тернополя
приїхав новообраний президент ПФЛ України Сергій Макаров. У
цій приємній місії йому допомагав почесний президент муніципального футбольного клубу Сергій Надал.

С

Без поваги
до гостей
Тернопіль” - “Сталь” 3:0.

аме з такої
результативної
перемогли
розпочала домашній
сезон у першій лізі
наша команда.
Відрадно, що у цьому
матчі свої найкращі бомбардирські якості продемонстрував один з лідерів «Тернополя» Богдан
Семенець, який відзначився хет-триком. Спершу Богдан вразив ціль з
лінії воротарського майданчика ударом головою
і господарі повели у рахунку.
У другому таймі тернополяни продовжували атакувати і наш нападник на швидкості обіграв оборонців алчевської «Сталі» та потужно і точно пробив -2:0.
На 79-хвилині зразково показову комбінацію провели Курило та Семенець. Перший, несподівано для суперника, підключився до атаки, переграв суперника і відпасував на Богдана. Той
з метрів 10-ти невідпорно завершив атаку. У час, що залишився,
тернополяни ще двічі були близькими до взяття воріт, однак забракло точності.

Знову поразка

П

очаток матчу
вийшов досить
кволим, проте вже
на 13-й хвилині перша
ж осмислена атака
господарів завершилася
голом.
Решту подій першого тайму можна вмістити в одне речення: кілька дуже неточних
дальніх ударів гравців «Десни», які щоразу завершувалися невдало. «Нива» ж взагалі

нічого не запропонувала взамін.
У другій половині зустрічі господарі дещо активізувалися і неодноразово доводилося втручатися голкіперу
гостей. Проте, саме його помилка призвела до другого
голу. Відтак, вже друга поразка наших футболістів у двох
зіграних матчах і «Нива» опинилася на дні турнірної таблиці.

Спорт

Господарі продовжили свою безпрограшну
серію, та здобута у гостях нічия більше задовольнила луганців.
«Металург» З. - «Дніпро» - 0:1
Дніпропетровці зберігають стовідсотковий
показник і нуль у захисті, проте поступаються
лідерством «Шахтарю».
«Олімпік» - «Шахтар» - 0:5
Донецьке дербі у столиці завершилось повним тріумфом чемпіона і болючим провалом
дебютанта.

Матчі
1/16 фіналу
Кубка України

22 серпня (п’ятниця)
«Тернопіль» – «Олександрія» 18:30
23 серпня (субота)
«Миколаїв» – «Іллічівець»
16:00
«Полтава» – «Металург»
Д. 16:30
«Буковина» – «Чорноморець» 17:00
«Десна» – «Дніпро»
17:00
«Нива» – «Ворскла»
17:00
«Чайка» – «Карпати»
17:00
«Реал Фарма» – «Олімпік»
17:30
«Нафтовик-Укрнафта» –
«Волинь» 18:00
«Геліос» – «Металург» З.
18:00
«Зірка» – «Динамо»
18:00
«Черкаський Дніпро» –
«Говерла» 19:00
«Оболонь-Бровар» –
«Шахтар» 19:30
24 серпня (неділя)
«Кремінь» – «Зоря»
17:00
«Суми» – «Металіст»
19:30

У

четвертому турі вже можна робити
перші висновки про готовність команд до сезону. Беззаперечним лідером є чинний чемпіон України донецький
«Шахтар», який, навіть переживаючи внутрішні конфлікти між клубом та ключовими гравцями, впевнено здобуває перемогу за перемогою. Лідируючу позицію займає і «Дніпро»,
який все ще знаходиться у пошуках своєї гри
при Мироні Маркевичі на посту головного тренера.
Потроху оживають «Динамо», «Чорноморець» і «Металіст», у яких все ж лишаються серйозні проблеми ігрового характеру.
Склад середини таблиці схожий на її фінальний вигляд минулого сезону. Тут продовжується битва між «Ворсклою», донецьким «Металургом» і «Зорею». Звісно ж варто відзначити успішні виступи луганців на два
фронти – у чемпіонаті та у Лізі Європи, незважаючи на вимушений переїзд команд з
Луганська до Запоріжжя.
До аутсайдерів рішуче вирішив записатись маріупольський «Іллічівець», який
за чотири тури спромігся здобути лише
один бал.
Три західноукраїнські команди поки
також не тішать результативністю. «Волинь», яка ніби то заграла в комбінаційний футбол, ніяк не може здобути результат. «Говерла» з купою фінансових труднощів все ж знайшла підсилення складу і
найближчим часом може стати більш небезпечною для суперників. Молоді «Карпати» Йовічевіча здобули першу перемогу
і це свідчить про те, що команда на правильному шляху розвитку.
По-новому заграв і запорізький «Металург»,
який вже не виглядає відвертим аутсайдером,
а навпаки демонструє характер і непоступливість у кожному матчі.
Окремо – про донецький «Олімпік». Першими суперниками дебютанта стали «Чорноморець», «Зоря», «Динамо» і «Шахтар». У матчах з
цими титулованими клубами «Олімпік» здобув
4 очки, що заслуговує всілякої похвали.

Синхронно доплили до нагород

Збірна України завоювала золоті медалі на Чемпіонаті Європи з
водних видів спорту. Зокрема наші спортсменки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани після синхронного плавання у
комбінації.

Рекордне «золото»
українця

Другий змагальний день на
II літніх Юнацьких Олімпійських
іграх в китайському Нанкіні приніс Україні третю нагороду загалом і другу золоту медаль зокрема. Її володарем став Павло Коростильов, який змагався у кульовій
стрільбі.
Боротьба за першість тривала
до останнього пострілу, але Павло, захопивши лідерство майже
на початку сесії, нікому не збирався віддавати свою перемогу. У підсумку його чемпіонська сума склала 203,4 бали, що на 0,6 очка більше світового рекорду, який він сам
встановив уже цього року.
А першим серед українців переможцем Юнацької Олімпіади в
Нанкіні став Михайло Романчук,
вигравши фінал з плавання на 400
м вільним стилем.

Бондаренко не втомився перемагати

На чемпіонаті Європи у Цюріху українець виступав дуже впевнено. Відразу ж поставив високо
планку, згодом іще й пропустив

висоту два метри тридцять три
сантиметри. Каже – така тактика
у підсумку допомогла перемогти.
Друге місце серед стрибунів у
висоту посів ще один українець –
Андрій Проценко.

Ольга Саладуха поза
конкуренцією

Українська легкоатлетка втретє поспіль стала чемпіонкою Європи з потрійного стрибка.
Ще одну медаль в українську
скарбничку принесла Ганна Тітімець. У фіналі бігу на чотириста
метрів з бар’єрами українка встановила свій особистий рекорд.
Срібна медаль Ганни стала вже
сьомою для збірної України.
Справжніми зірками ефіру стали дівчата з української естафети чотири по чотириста. Оператори буквально смакували красиві
стрічки у національних кольорах,
заплетені у волосся українок.
Утім Приступа, Ляхова, Рижикова та Стуй вирішили підкорювати Цюріх не лише красою, але
й швидкістю. Українки у півфіналі продемонстрували найкращий
час, а згодом ще й познайомили
Європу з патріотичними гаслами.

Наші діти
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Райдугу над
Дністром ще
малює літо
С

аме у літа свої
неповторні барви,
казкові принади. А
в поєднанні з чудовою
природою, літо без фарб
і пензля відтворює
чарівність нашого
краю. Там, де Дністер,
наче підкова, омиває
Заліщики, вікнами до
сонця височіє обласний
комунальний дитячий
санаторій. За 68 років
періодично змінювалися
його медичні профілі,
але суть залишалась одна
- турбота про здоров’я
дітей.
Тож красне літечко
обдаровує юних своїми
щедротами, хорошим
настроєм і незабутніми
спогадами про канікули…

У санаторії
в Заліщиках
повертають
здоров’я дітям

До зустрічі,
Заліщики!

Радісно, з усмішками на обличчях і трішки зі смутком прощалися із санаторієм Богдан
Олійник з Теребовлі, Ольга Павлів, Володя Козуна, Микола Котович з Тернополя та багато інших дітей. Вони не залишали
його зі словами «до побачення», а вигукували: «Ми приїдемо сюди знову… якщо…не буде
війни!»
- Ми, батьки, теж задоволені, що наші діти повертаються додому з хорошим настроєм, - каже мама Богдана Тетяна
Олійник. – Тож спасибі всім працюючим у санаторії за турботу,
за гарне ставлення до дітей.
Оздоровлення та лікування діти поєднували зі змістовним відпочинком. Дні, проведені у санаторії - це як сторінки щоденника літніх канікул. А
заповнювати їх дітям допомагали 21 педагог, котрі на оздоровчий період залучені до виховного процесу.
Запам’яталися юним екскурсії у чоловічий монастир на
Буковину, котрий поруч - через Дністер. До знаменитого
Джуринського водоспаду майже 16-метрової висоти. Незабутні враження залишили відвідини мінізоопарку під відкритим небом у cелі Торському. Спортивно-розважальні
змагання між старшокласниками, цікаві розповіді про історію Заліщиків, про екологію та природні ресурси національного парку «Дністров-

ський каньйон» та інші розширювали кругозір про наш надністрянський край.

ся у санаторії. Вони з нетерпінням чекають зустрічі зі своїм
улюбленцем-коником Борисом.
Їзда дітей з ДЦП верхи на ньо«Хочу до Бориса!»
му та ще й на природі - одне із
Таке бажання виявля- задоволень дітей-інвалідів. А у
ють чимало дітей, зокрема поєднанні з іншими процедурадошкільнят, які вже лікували- ми - це кроки до одужання.

Особливо у дні від’їзду та зустрічі нових пацієнтів. На
пульсі дня тут проблеми,
пов’язані з усіма складовими
єдиного цілого - створення
гарних умов для проживання
і відпочинку дітвори. Держава
виділяє необхідні кошти. Малі
пацієнти отримують 5-разове харчування. Але й не міліє
ріка допомоги місцевих меценантів, благодійників, відчутна вона й від керівників місцевих сільгосппідприємств.
Зокрема, Ігор Фрич («Фортуна») – подарував санаторію
троє лошат. Допомагають також Іван Гута («Мрія»), Володимир Ландяп («Маяк»), підприємці Павло Дрозд, Іван Томич, Микола Долотко, брати
Навольські, Василь Томунь та
багато інших.
У дитячому санаторії у ЗаПодаруй
ліщиках, діти відчувають турботу всіх працюючих. Весь
дитині радість!
- Це – правило для всьо- лікувально-виховний процес
го колективу санаторію, адже здійснюють 6 лікарів, 26 медпрагнемо, щоб дітям у нас було сестер, 21 освітянин. Кожен
максимально комфортно, - за- день прийдешній дарує непозначає головний лікар Петро вторність, що з радістю переБуринюк. – До речі, цієї літньої плелась. І якщо веселка купапори у нас оздоровилося чо- ється у водах Дністра, то це
тири сотні дітей, а з початку ще один штрих ескізів природи, намальованих літомроку більше вісімсот.
Зараз у санаторії дійсно літечком.
Лілія МОНИЧ.
спекотна і напружена пора.

- Ми допомагаємо дітям з
неврологічними, ортопедичними захворюваннями, - каже
завідуюча центром ранньої
медичної реабілітації дітейінвалідів Юстина Мельник. Зусилля медиків спрямовані
на удосконалення методів лікування із застосуванням басейну, сауни, масажів різних
спрямувань, душів тощо. Чимало методик наші спеціалісти розробили самі, які зараз
успішно здійснюють на практиці.
Центр, що є невід’ємною
складовою санаторію, відомий
не лише в області, а й далеко за
її межами. На лікування приїжджають батьки з дітками з різних регіонів України. Особливо влітку, коли у школярів канікули.
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На грядці спіють баклажани:
наче літечко розлило
фіолетове чорнило
П
ершими з європейців про баклажани дізналися воїни ще
у 331-325 роках до Різдва Христового. Дикий баклажан,
від якого пішли сучасні культурні форми, росте в Індії та
Бірмі, а його дрібноплодний родич віднайшли і в Китаї. Культура
баклажану виникла в цих державах у далекому минулому і вже
звідти розповсюдилася по всьому світові.

Салат з баклажанів
«Від пані Марії»

Потрібно: 6 кг баклажанів, 1 кг солодкого перцю, 300 г меленого часнику, 1-2
стручки гострого червоного перцю. Маринад: 300 г оцту, 200 г холодної кип`яченої
води, 100 г цукру, 1 ч. л солі.
Приготування: баклажани почистити та нарізати кружальцями, але не дуже
тоненькими. Кожну перчину розрізати
на вісім частин. Обсмажити на сковороді окремо баклажани та перець. Старатися не лити багато олії. Скинути все в одну
миску, додати часник та подрібнений гострий перець. Викласти все в банки і залити маринадом. Для його приготування
всі інгредієнти вимішати і закип’ятити.
Стерилізувати баклажани 10 – 15 хв., закатати.

Баклажани «Гострі»

Потрібно: 3 кг баклажанів. Заправка:
200 г часнику. 3 гіркі перчини, 1 скл. олії,
0,5 скл. цукру, 1 скл. оцту.
Приготування: баклажани розрізати
вздовж на 8 частин, посолити й лишити
на 1 год. Потім обсмажити в олії. Викласти у банки, перекладаючи заправкою, і
поставити в холодильник. Через тиждень
страва готова до споживання.

Баклажани гострі смажені

Потрібно: на 5 кг баклажанів - 250 г
9% оцту, 100 г часнику, 100 г свіжого гіркого перцю, 300 г перцю солодкого, 250 г
олії, ½ скл. крупної солі, 5 лаврових листків, кілька горошин гіркого перцю і зелень петрушки.
Приготування: баклажани відварити в підсоленій воді, поки не стануть
м’якими. Розрізати кожен уздовж, на 5 хв.
покласти під гніт. Половинки знову розрізати – вже на 4 частини, обсмажити з обох
боків в олії, скласти в посуд. Приготувати
соус: пропустити через м’ясорубку гіркий
і солодкий перець, часник, додати решту
солі, спеції, залишки олії. Полити цим соусом кожен шар баклажанів, якими щільно набити банки. Стерилізувати 15-20 хв.

Баклажани в маринаді

У підсоленій воді 7 хв. кип’ятити однакові за розміром баклажани і складати
їх у 3-л банку. Додати по 1 ст. л. солі і цукру, 7 ст. л. оцту, долити банку кип’ятком,
закрутити, перевернути догори дном, накрити ковдрою. Взимку з цих баклажанів
готується дуже смачна ікра або подається
як овочевий гарнір до м’яса і риби.

Баклажани фаршировані

Потрібно: на 10 кг баклажанів – 2
кг моркви, 500 г петрушки, 500 г цибулі,

Баклажани дуже корисні. Вони посилюють виведення з організму холестерину, калій у «синеньких» стимулює роботу серця, а також спричиняє виведення з організму зайвої рідини. Ці овочі багаті на різні вітаміни, мінерали, пектин. Вони також корисні при сечокам’яній хворобі, подагрі. І, звичайно, господиньки вже не уявляють свого столу без
консервованих, смажених, маринованих, приготовлених на грилі, у салатах з іншими овочами фіолетових баклажанчиків! Сьогодні ми підготували найкращі рецепти заготівлі на зиму «синеньких». А щоб завжди мати рід рукою енциклопедію смачних страв, передплатіть видання «Наш ДЕНЬ»!
500 г перцю, 100 г кропу, 200-300 г солі,
6-7 зубків часнику, 1 л олії (500 г для смаження, 500 г – для заливки). Для відварювання баклажанів: 30 г солі на 1 л води.
Приготування: баклажани варити
30 хв., потім перекласти у друшляк. Коли
стече вода, покласти їх під гніт на 1-2 год.
Потім розрізати вздовж на 2 частини, вичистити серцевину, заповнити одну половину фаршем, накрити другою половиною і обгорнути великим листком селери. Скласти в посуд шарами і полити олією. Зверху покласти гніт. Через 2-3 тижні
баклажани можна їсти.
Для фаршу: дрібно покришити болгарський перець, моркву, цибулю, коріння петрушки. Усе це злегка підсмажити
на олії, змішати з посіченою зеленню петрушки та кропу, додати сіль, подрібнений часник.

Салат з баклажанів,
солодких перців і помідорів

Потрібно: баклажани - 3 шт.. перець
солодкий - 3 шт.. цибуля - 3 шт., помідори - 3 шт., оцет 9% - 1 ст. л., цукор - 1 ст. л.,
сіль - 1 ч. л., олія соняшникова рафінована - 70 мл.
Приготування: баклажани порізати
кружальцями товщиною 1 см. Помідори
порізати на 4 частини. Цибулю нарізати
тонкими півкільцями. З перців видалити
насіння і порізати не тонкою соломкою.
На дно каструлі вилити олію, оцет, додати 1 цукор та сіль. Викласти овочі шарами. Поставити ємність на повільний вогонь і накрити кришкою. Готувати 40 хв.
з моменту закипання. Салат періодично
помішувати. Простерилізувати банки і
кришки. Гарячий салат розкласти у банки і закатати. Перевернути банки догори
дном і накрити ковдрою до охолодження.
З цієї порції виходить 1 л салату.

Аджика з баклажанів

Дуже виручає взимку і в якості соусу
до м’яса, риби, гарнірів, і як заправка до
борщу.
Потрібно: помідори - 3 кг, баклажани
- 2 кг, солодкий перець - 2 кг, часник - 4 головки. перець гіркий - 2 шт., сіль - 2 ст. л.,
цукор - 1 ст. л., оцет 9% - 1 ст. л., олія - 100 г.
Приготування: усі овочі, за винятком
баклажанів і часнику, вимити, очистити і
перекрутити на м’ясорубці. Перекласти в
емальовану каструлю, в якій попередньо
розігріти олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння і прокип’ятити 10 хв.
Тим часом, подрібнити на м’ясорубці баклажани і додати до киплячих овочів. Довести масу до кипіння і томити на повільному вогні ще 20 хв. Додати подрібнений

часник і спеції. Проварити 10 хв. Додати
оцет і зняти з вогню. Перекласти баклажанну аджику в теплі стерилізовані банки і відразу закатати.

Баклажани в томатному соусі

Потрібно: на 5 кг баклажанів – 2 кг помідорів для соусу, 4 цибулини, 3 пучки зелені петрушки і кропу, по 10 горошин чорного та запашного перцю, 0,5 скл. борошна, 3 ст. л. солі, 0,5 скл. цукру, 1 скл. олії.
Приготування: баклажани нарізати
кружечками завтовшки 1,5-2 см, покласти
в сито або друшляк, посолити і залишити
на 20 хв. Потім промити, обсушити, обваляти в борошні і обсмажити з обох боків
на олії до золотистої скориночки. Помідори пропустити через м’ясорубку, довести
до кипіння, додати сіль, цукор і спеції, варити 15 хв. Обсмажені баклажани укласти в банки і залити гарячим томатним соусом. Стерилізувати: півлітрові – 90 хв., літрові – 120 хв., закатати.

Баклажани-гриби

Потрібно: 2 кг баклажанів, 5 цибулин,
1 ст. л. солі. Для маринаду: 1 л води, 1 ст. л.
солі, 1ч. л. цукру, по 0,75 скл. олії та 9%-го
оцту, 5 горошин чорного перцю, 4 лаврових листки.
Приготування: баклажани нарізати
кружечками, пересипати сіллю і залишити на 1 год. Потім обсмажити в олії з обох
боків до рум’яної скоринки, остудити. Цибулю нарізати кільцями. Приготувати маринад з води, солі, цукру, олії та оцту, додати перець, лаврушку, закип’ятити, остудити. Обсмажені баклажани укласти шарами, пересипаючи кільцями цибулі, в
емальовану каструлю, залити холодним
маринадом і залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Розкласти баклажани з маринадом у підготовлені літрові
банки, стерилізувати 15-20 хв., закатати.

Баклажани з часником

Потрібно: 1 кг баклажанів, 1 голівка
часнику, 3 ст. л. солі, 0,5 скл. 9%-го оцту.
Приготування: баклажани очистити, великі розрізати на 4 частини, дрібні – на 2, проварити в солоній воді (на 2
л води – 3 ст. л. солі), поки не стануть мякими. Часник очистити, дрібно нарізати.
Кожен відварений шматочок занурити в
оцет, укласти в стерилізовані банки, пере-

сипаючи подрібненим часником й одразу ж закатати. Тримати в холодному місці.

Ікра з баклажанів

Потрібно: на 2,5 кг баклажанів – 2 кг
цибулі, 3 кг помідорів, 0,5 кг моркви, 0,5
кг солодкого червоного перцю, 1 стручок
гіркого перцю, по пучку зелені кропу і петрушки, 0,5 ч. л. чорного меленого перцю,
3-4 ст. л. солі, 2-3 ст. л. цукру, 2 ст. л. 9%-го
оцту, 2 скл. олії.
Приготування: очищені баклажани
нарізати кубиками, цибулю – кільцями,
моркву і перець – тонкою соломкою, помідори скибочками, зелень подрібнити.
Олію розжарити в глибокому сотейнику,
обсмажити в ній цибулю до золотистого
кольору. Потім додати моркву і трохи обсмажити. Покласти баклажани, гіркий і
солодкий перець, додати сіль, цукор, мелений перець і скибочки помідорів (або
протерту томатну пасту). Тушкувати, часто помішуючи, 20-25 хв., в кінці приготування додати зелень і оцет, добре перемішати. Готову гарячу ікру розкласти в банки, стерилізувати: півлітрові банки – 40
хв., літрові – 50 хв.

Ікра з баклажанів і кабачків

Потрібно: на 0,5 кг баклажанів – 0,5 кг
кабачків, 4 цибулини, 6 помідорів, 0,25 ч.
л. чорного меленого перцю, 0,5 скл. олії, 1
ч. л. солі.
Приготування: баклажани і кабачки
нарізати кружечками, обсмажити в олії,
дрібно порубати. Обсмажити цибулю і помідори, нарізані часточками. Все змішати, додати сіль і чорний мелений перець,
нагріти в емальованій каструлі до кипіння. Розкласти ікру в банки, стерилізувати
півлітрові банки – 1 год., літрові – 2 год.

Овочеве рагу з баклажанів

Потрібно: на 2 кг баклажанів – 2,5 кг
моркви, по 3 шт. білого коріння (пастернак, селера, петрушка), 5 цибулин, пучок
зелені петрушки і кропу, 3 ст. л. солі, 4 ст.
л. цукру, 1,5 скл. олії, 2,5 кг стиглих помідорів для соусу, по 0,25 ч. л. чорного меленого та запашного перцю.
Приготування: баклажани нарізати
крупною соломкою, бланширувати в киплячій воді 3-5 хв. і охолодити у холодній
воді. Моркву, цибулю, біле коріння нарізати і обсмажити в олії. Все ретельно перемішати, помістити в емальовану каструлю і нагрівати при постійному помішуванні до 80-85 град. На дно підготовлених банок налити трохи гарячого томатного соусу, приготованого з протертих помідорів з додаванням солі, цукру і прянощів, укласти овочеву суміш і залити гарячим томатним соусом. Стерилізувати: півлітрові банки – 50 хв., літрові – 90 хв.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР

пропонує оздоровлення за допомогою
тібетських грибів, які володіють
омолоджуючими, імунномодулюючими
та іншими цілющими властивостями.
Довідки за тел.: 067-2955998

ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та
двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є
оглядові ями та підвали. Перекриття панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м.
Тел.: (097) 50-25-348
***
двокімнатну квартиру в центрі Одеси, одна зупинка від залізничного вокзалу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон
– 0967022844.
***
Терміново продаю стіл ПК, диван, прихожу, холодильник, пральну машинку б/к.
Тел.: 098-28-52-305.

Українські анекдоти

Відповіді

Дівчина:
- Зустрічаємось о сьомій вечора. І якщо
хтось із нас запізниться...
Хлопець:
- ...то я зачекаю.
***
Хочеш образити білоруса - скажи: «Білорусія».
Хочеш образити українця - скажи: «на Україні».
Хочеш образити росіянина - скажи: «Я не
п’ю».
***
Моя сусідка розумниця: 20 хвилин чоловіка
лаяла і жодного разу не повторилася. Вчителькою працює - української мови та літератури.
***
Ніяк не можу зрозуміти двох речей: звідки
береться пилюка і куди зникають гроші.
***
Приходить жінка у меблевий салон, уважно
роздивляється, а потім запитує у продавця:
- У вас вищих шафів немає?
- А що, у вас такі кімнати високі?
- Не кімнати, а сусід.
***
- Коханий, скажи мені щось приємне.
- Ти - мій зайчик.
- Мало…
- Стадо зайців!
***
Песиміст бачить тунель. Оптиміст - світло у
кінці тунелю. Реаліст - тунель і поїзд, що їде. А
машиніст бачить трьох вар’ятів, які сидять на
Курйоз Китайцеві видалили найбільшу
рейках.
***
в світі родимку, яка важила 110 кілограмів
Найбільшу щуку, вагою 50 кілограмів, злоКитаї лікарі вирізали 37-річному Яню Сіньбіню родимку,
вив рибалка з Полтави. Це - на сім кілограмів
довжина якої складала 1,2 метра, а вага - 110 кілограмів.
більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
Як повідомляє «The Daily Mail», родимка росла на нозі від народження.
***
А почала стрімко збільшуватись, коли хлопцеві виповнилося 12 років. Згодом
Навіть якщо ви знаєте п’ятнадцять іноземстала настільки великою, що чоловік не міг встати
них мов, москальська все одно потрібна, адже
з ліжка.
різне може трапитись: упадете, чи щось важке
Операція з видалення родимки тривала 16 гона ногу вкинете.
дин. Її проводили дев’ятеро лікарів. Під час вида***
лення найбільшої у світі пухлини Сіньбіню перелиНа роботі пересварилися жінки. Керівник,
ли п’ять літрів крові.
утративши
терпіння, кричить:
Медики пояснюють: родимка сягнула неймоТихо!
Нехай
говорить та, котра старша за
вірних розмірів тому, що пацієнт страждає від гевсіх.
нетичного розладу під назвою нейрофіброматоз,
Всі жінки вмить замовкли.
який змушує клітини розвиватися неправильно.
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Урочистості
до Дня Державного
Прапора України,
23-ї річниці
Незалежності
та Дня міста

У СУБОТУ, 23 СЕРПНЯ
Урочисте освячення та підняття
Державного Прапора України.
Театральний майдан, 10 год.
Після цього - покладання квітів
до пам’ятників та пам’ятних знаків
Тарасу Шевченку, Ярославу Стецьку,
Ярославі Стецько, В’ячеславу Чорноволу та Степану Бандері;
«Революція гідності». Виставка
фоторобіт Івана Пшоняка та Миколи Василечка.
Український дім
«Перемога», 13 год.
Всеукраїнський фестиваль «Цвіт
вишиванки»
Парк ім. Т.Г. Шевченка,
протягом двох днів.
У НЕДІЛЮ, 24 СЕРПНЯ
Відкриття пам’ятника жертвам
депортації 1944-1946 років з Лемківщини, Холмщини, Надсяння
Вул. Січових Стрільців, 12 год.
Презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь».
Український дім «Перемога», 13
год.
День здорової нації. Спортивне
свято.
Театральний майдан, 16 год.
У СЕРЕДУ, 27 СЕРПНЯ
Покладання квітів до пам’ятника
Івана Франка з нагоди 158-ї річниці
від дня народження.
Вул. Гетьмана Сагайдачного, 15
год.
Демонстрація фільму «Тернопіль, якого нема».
Палац Кіно, 16 год.
У ЧЕТВЕР, 28 СЕРПНЯ
Урочиста літургія до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 474-ї річниці міста Тернополя.
Храм Успіння Пресвятої
Богородиці, 10 год.
Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок іменами Казимира Сікорського та Олени Підгрушної.
Вулиця Гетьмана
Сагайдачного, 16 год.
Свято меду. Конкурс квітів та
квіткових композицій на тему цілісності і єдності України «Патріотична
Україна».
Парк Національного
відродження, 12 год.
У ці святкові дні також відбудеться безліч патріотичних, спортивних та культурних заходів у
різних мікрорайонах Тернополя,
на Співочому полі та Набережній
Тернопільського ставу.
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Вітаємо!
Дорогу донечку,
найкращу сестричку

Світлану
Гаврилюк

з с. Великі
Вікнини
на Збаражчині
з 20-річчям!
Хай певні будуть твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі сьогодні 20 років Тож з Днем народження тебе!
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують здоров’я і силу!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!
З любов’ю – тато, мама,
сестра Наталя, друзі.

Гарну добру людину,
хорошу маму і дружину,
чудову колегу

Тетяну Шарку
із 35-річчям!

Цей день хай дарує усмішок багато,
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує мирні літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
На довгих стежках життєвої ниви
Будь завжди здорова, весела й щаслива!
Хай матір Божа тебе охороняє,
Ісус Христос добром благословляє
На многії і радісні літа!
З повагою – колектив
відділення поштового
зв’язку с. Великі Вікнини
Збаразького району,
друзі.

Світське життя

Регіонал «засвітив» годинник за півтора мільйона
Давненько депутати не тішили своїми дорогезними циферблатами, що виблискують
з-під манжетів теж недешевих сорочок. Проте
недавно увагу київських журналістів привернув увагу годинник регіонала Олексій Лелюка вартістю майже півтора мільйона гривень.
Недешеву «забавку» опублікував фотокореспондент Влад Содель.
«Я давно не звертаю увагу в Раді на годинники депутатів, але сьогодні побачив щось
новеньке. І не помилився: «Breguet Classique
5717 Hora Mundi 5717PT/AS/9ЗУ» – ціною
81400 євро. Це скільки по курсу буде? Майже
півтора мільона гривень!» – написав журналіст.
Олексій Лелюк два роки суміщав посаду
голови Держрезерву та депутатський мандат
у фракції Партії регіонів. Дорожезний аксесуар, яким він хизується, можна придбати через
інтернет, віддавши захмарну, як для пересічного українця, суму. Єдина різниця між годин-

ником з магазину та годинником на руці регіонала – різні континенти на циферблаті.

Дон та Максін Сімпсон з Каліфорнії були
одружені протягом 62-х років та померли в
один день з різницею у кілька годин.
За словами Меліси Слоан, онучки подружжя, ця історія просто прекрасна. Пара познайомилася у боулінг-клубі та з тих пір майже не
розлучалася. Дону Симпсону було 90 років, а
його дружині – 87. Коли Дон – інженер за професією – служив в армії США, пара на деякий
час переїхала до Німеччини, де усиновила двох
півторарічних хлопчиків-близнюків з притулку. Потім подружжя повернулося до США. Максін працювала нянею, а її чоловік відкрив власну інженерну компанію.

Два тижні тому Дон Сімпсон потрапив до
лікарні зі зламаним стегном і його здоров’я почало швидко погіршуватися. Сім’я вирішила
забрати його додому, аби він зміг бути зі своєю
дружиною, яка страждає від онкологічного захворювання вже протягом кількох років.
Свої останні години пара провела, тримаючись за руки і посміхаючись.
Першою пішла з життя Максін Сімпсон, а
через чотири години не стало і її чоловіка.
«Все, що хотів Дон – це залишатися зі своєю
дружиною. Він любив мою бабусю, любив її до
самого кінця. Це справжня історія кохання», –
розповіла журналістам Слоан.

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
З 20 серпня до 26 серпня
Овен

Ви постанете перед важким
вибором, поспiшнi рiшення не
змiнять ситуацiю. Незабаром
вашi справи пiдуть угору.

Телець

Турботи про хлiб насущний дадуться нелегко, не
вiдмовляйте в допомозi партнерам. Наприкiнцi тижня можливе
перспективне знайомство.

Близнюки

Займiться улюбленою справою. Дiйте самостiйно, не втрачайте вiру у свої сили. Чекайте
змiн в особистому життi.

Рак

Вашi вороги активiзуються,
але ви подолаєте всi труднощi. У
вирiшеннi питань покладайтеся
на власну iнтуїцiю.

Лев

Вашi фiнансовi проблеми вирiшаться благополучно. Зараз сприятливий перiод
для змiни роботи i пiдвищення
квалiфiкацiї.

Діва

Вам доведеться багато працювати, не пiддавайтеся на
провокацiї колег. Ближче до
вихiдних усе налагодиться.

Терези

Придiлiть увагу документам, не берiть на себе зайвих
обов’язкiв. Домашнiй затишок допоможе визначитися з
майбутнiми планами.

Скорпіон

Проявiть самостiйнiсть в
органiзацiї своєї дiяльностi. Ви
отримаєте вiд партнерiв вигiднi
пропозицiї.

Стрілець

Справжнє кохання: прожили разом 62 роки
та померли в один день

У вас буде можливiсть поглянути на себе з боку, оцiнити свої
сили. Бережiть нервову систему,
за потреби вiдвiдайте лiкаря.

Козеріг

Навiть до рiзких висловлювань начальства ставтеся
спокiйно. Вдома можливi непорозуміння, i вам, як завжди, доведеться йти на компромiс..

Водолій

Починайте новi справи,
бiльше проявляйте творчої
iнiцiативи. Радимо переоцiнити
стосунки з близькими.

Риби

Будьте терплячими щодо оточуючих. Дiловi переговори пройдуть успiшно, багато чого залежить вiд здорового глузду.

