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Справжня Незалежність
тільки починається

Дорогі тернополяни,
українці, друзі!
Найбільше свято
держави - день
Незалежності Україна зустрічає
у боротьбі.

«Щ

Рік, який минув, був безпрецедентним. Євромайдан, Революція гідності, військові дії на Сході та Антитерористична операція. Ми жили цими подіями, все інше відступило
на другий план.
Ми стали єдиною громадою, яка разом пройшла через
випробування. Ми разом рухаємось у майбутнє, приймаючи і долаючи виклики воєнного часу. Відзначаючи День
Незалежності ми усвідомлюємо її ціну.
В день Успення Пресвятої Богородиці Тернопіль відзначає день міста. У цей день особливо звертаємось до нашої
небесної покровительки. Просимо перемоги над ворогом,
миру та відродження України, Божого благословення Тернополю і всім тернополянам.
Слава Україні!
Міський голова Тернополя
Сергій Надал

31 серпня
о 12 годині

в Бережанському
агротехнічному
інституті
відбудеться
відкриття
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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

меморіальної
дошки
героєві
Небесної сотні
Устиму
Голоднюку

27 серпня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 14-15, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 6.24, захід - 20.13.
28 серпня - хмарно, у першій половині дня дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 17-18 градусів тепла. Схід
сонця - 6.26, захід - 20.11.
29 серпня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі
11-12, вдень 18-20 градусів тепла. Схід
сонця - 6.27, захід - 20.09.
30 серпня - хмарно з проясненням,
без опадів, вночі 8-9, вдень 19-21 градус
тепла. Схід сонця - 6.29, захід - 20.07.

31 серпня хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 12-13, вдень 21-22 градуси тепла.
Схід сонця - 6.30, захід - 20.04.
1 вересня - хмарно з проясненням,
місцями можливий дощ, температура
повітря вночі 15-16, вдень 16-18 градусів тепла. Схід сонця - 6.32, захід - 20.02.
2 вересня - хмарно з проясненням,
місцями можливий дощ, температура
повітря вночі 12-13, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця - 6.33, захід - 20.00.

Народний синоптик

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці. Починається молоде бабине літо, яке
триватиме до 11 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна - осінь буде такою ж.
29 серпня - Спаса Нерукотворного. Якщо у цей день заморозок - осінь тривалою буде.
31 серпня - Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять
у ранкові заморозки. 1 вересня - Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на
грунті. Якщо цього дня вітер дме з півночі - до холодної осені, з півдня - до теплої.

о ви зробили з Україною?»
- хотілося запитати у трьох
попередніх президентів, які
були присутні на військовому параді у День
незалежності.
Перший президент підписав нічого не вартий Будапештський договір, віддавши ядерну зброю в обмін на…
нинішню війну. Другий віддав на відкуп януковичамахметовим та іншим олігархам Донбас, енергетику, природні багатства і право приватизувати Україну. Усе закінчилось… війною. Третій воював з жінкою.
У виступі, перед початком параду, Президент Петро
Порошенко сказав: «Ця війна увійде в історію як Вітчизняна війна 2014 року, війна проти зовнішньої агресії, за
Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за незалежність. Вітчизняна вона тому, що на захист Батьківщини
піднялися всі, від малого - до старого. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою всіх і кожного».
Так, справжня незалежність лише починається. А
справжня війна - триває.
Закінчення на 2 стор.
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Тема тижня

Анатолій Гриценко: «Меркель прообіцяла гроші
на відбудову Донбасу, однак не гарантувала

припинення Путіним війни проти України»

Меркель і багато європейських політиків
просто не помічають, або роблять вигляд, що
не помічають факту неоголошеної війни з
боку Росії.

22 серпня Росія ганебно, порушуючи усілякі міжнародні норми, все ж направила в Україну свій так
званий «гуманітарний конвой». Моя позиція, вторгненню треба протидіяти! Як зупинити ворожу колону, не вступаючи в пряме бойове зіткнення, професіонали знають. Але українські військові – в очікуванні
команд з верху, яких немає.
Крок Росії я називаю не гуманітарною місією, як
переконує світ Путін, а пряме вторгнення в Україну.
Офіційний Київ таке нахабство Путіна, очевидно, в
чергове застало зненацька. Тому реакція більш ніж
очікувана – українська влада знову апелює до світової дипломатії.
Візит в Україну пані Меркель напередодні мінської зустрічі президентів Росії, України, Білорусії та
Казахстану – шляхетна спроба примирити сусідів,
адже сама Німеччина змушена дипломатично балансувати не тільки між Україною та Росією, а й США.
Меркель задоволена розумною реакцією української
влади на вторгнення “гуманітарного конвою” Путіна.
Думаю, Путін теж задоволений, адже поки що все йде
за його задумом і планом.
Пані Меркель головним завданням на поїздку визначила припинення вогню і оголошення перемир’я
на Донбасі. Думаю, цим Путін буде ще більше задоволений. Перемир’я вже оголошувалося, навіть продовжувалося. Під час того перемир’я загинули десятки
наших людей, а після перемир’я відбулося перегрупування, доозброєння терористів - загинули і про-

Н

апередодні святкування Дня Незалежності України
з одноденним офіційним візитом у Києві побувала
канцлер Німеччини Ангела Меркель. Експерти
називають візит впливового європейського лідера
знаковим, головна його мета – дипломатичне врегулювання
ситуації на сході України. Про свою позицію щодо цілей
та результатів візиту німецького високопосадовця
газеті розповів народний депутат України, лідер партії
«Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
довжують гинути вже сотні українських військових,
отримують поранення тисячі...
Може, досить уже, свідомо чи несвідомо, але по
суті підігравати Путіну, знову наступаючи на ті самі
граблі?

Меркель вірить у мир між Україною і Путіним? Але ми з Вами знаємо, що шляхів до
миру - лише два: перемога або капітуляція.

Вже давно треба було, але тепер хоч із запізненням - негайно вводити на Донбасі режим воєнного
стану. Щоб увесь світ усвідомив факт воєнної агресії Путіна, а не повторювали мантру про внутрішній
конфлікт на Донбасі, де мирні сепаратисти боряться
за права місцевого самоврядування. Переконати, заговорити Путіна неможливо. Мир країні вкрай потрібен, це правда. Але ми з вами знаємо, що шляхів до
миру - лише два: перемога або капітуляція. Третього
шляху не існує.

Я не вірю в будь-які результати мінської зустрічі. Якщо переговори – то тільки за участі
США та ЄС

На фоні того, що і надалі відбувається на Сході я не
бачу будь-якої логіки у зустрічах Президент України з

Справжня
Незалежність
тільки починається

Закінчення. Поч. на 1
стор.
Президент не вперше події на Донбасі називає війною. Офіційно ж це
- артитерористична операція, яка затягнулася в часі.
І військові стверджують:
це - не АТО, а російськоукраїнська війна. А ті, що
пішли на східний фронт
добровольцями, нарікають: їм досі відмовляють у
повноцінному забезпеченні бронетехнікою та зброєю.
Один із командирів 11го батальйону територіальної оборони «Київська
Русь» Василь Щербаков
у ефірі «5 каналу» розповів, що на складах є багато зброї, але їм не дають її,
мовляв, ви - добровольці,
для вас - не передбачено.
«Отже, нам передбачено
лише вмирати за Батьківщину з голими руками…
Та ми їх здолаємо… голими руками. Але при цьому втратимо молодь - генофонд, цвіт нації. Якщо ці
діти з вищою освітою, йдучи у повний зріст за Бать-

ківщину, загинуть, хто залишиться, хто дасть наступне покоління - наркомани, алкоголіки, які воювати не хочуть?»
А дехто не встиг ні здобути освіту, ні прожити. На
Волині поховали 18-річного бійця «Азову», який ліг
на гранату заради товаришів...
Важко уявити, що було
б нині з українською армією і з Україною загалом, якби не героїзм наших бійців і не підтримка військових народом. Те,
що повинна робити держава - роблять волонтери, прості люди, далекі від
військової справи. Доброчинність не знає, що таке
бюрократія, тендери, розкрадання, зволікання…
Вона рятує чиїсь життя і
дає надію.

Війна вимагає швидких
рішень. І поки чиновники
у погонах радяться, щось
довго вирішують, - пересічні українці діють. Бо
кожна свідома людина розуміє: ми повинні виграти
цю війну, хоча ще не знаємо як. Адже росіяни мають
набагато сильнішу армію і
набагато більше ресурсів. І
Путін не має наміру зупинятися. Але ми відсвяткуємо 24-у річницю Незалежності. І 25-у… Путін - не вічний, а Україна - буде!
І бійці, які виживуть й
повернуться з цієї неоголошеної війни, запитають
у військових бюрократів
та у влади про ненадану
вчасно допомогу, коли ціною втрачених життів доводилося втримувати оборону, про прорахунки командування сил АТО і чи-

новників, про те, чи виконали зобов’язання перед
родинами загиблих товаришів. Проведуть люстрацію.
Експерти наголошують: значна частка кадрових проблем виникла через звичку українських політиків прилаштовувати
на посади «любих друзів»,
незважаючи, що рівень їхньої професійної підготовки не відповідає нинішнім
викликам. Даремно українські високопосадовці роблять вигляд, що не чують
суспільного обурення та
голосу бійців, який проривається крізь свист куль.
Війна спише не все…
І поки увага світу була
прикута до переговорів у
Мінську, два російські бойові вертольоти Мі-24
уперше з початку бойових
дій на Донбасі обстріляли
некерованими реактивними снарядами українських
прикордонників. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій
Лисенко, загинули четверо прикордонників, троє
поранено.
У Мінську український
Президент попросив підтримки у світу. І наголосив: «Україна платить надто дорогу ціну за свою незалежність і право самостійно обирати цивілізаційний шлях розвитку».
Під час виступу на
зустрічі
Україна-ЄС-

лідерами країн Митного союзу. Чому? Тому, що вони
не визнають факту агресії Росії і їхня дипломатична
участь у вирішенні ситуації на сході України зводиться лише до «обговорення гуманітарної катастрофи»
на Донбасі. Вважаю, що Порошенку немає про що говорити там один-на-один з Путіним-агресором в умовах, коли агресор не зупиняється, і щоночі нахабно
перетинає кордон колонами бронетехніки, погрожує
захопити Маріуполь, вогнем артилерії зі своєї території продовжує вбивати наших солдат. Якщо переговори – то тільки за участі США та ЄС.
Ми чули заяву очільника російського МЗС Лаврова, який анонсував можливу двосторонню зустріч
Порошенко-Путін у Мінську для обговорення “внутрішнього українського конфлікту і гуманітарної катастрофи на Донбасі”, цинічно пропонує Україні ще
один “гуманітарний конвой”.
Не бачу жодного сенсу у таких зустрічах, ні з
точки зору результативності переговорів, ні тим
паче - з точки зору гідності та поваги до своєї країни і її солдатів, які зараз гинуть від вогню Путінаагресора. Компроміс треба шукати і він може бути
знайдений тільки тоді, коли світ визнає війну Росії
проти України.
«Євразійська трійка», на
якій був присутній і президент РФ Путін, Глава української держави сказав:
«Сьогодні в Мінську, безумовно, вирішується доля
світу і доля Європи. Саме
так я оцінюю потенціал
нашої зустрічі. Ми повинні
разом знайти єдино правильне рішення, від якого залежить мир на континенті... Україна є відповідальним членом міжнародного співтовариства
і вимагає поваги до свого суверенітету, територіальної цілісності й кордонів, відповідно до загальноприйнятих норм міжнародного права». І підкреслив, що мета його візиту до білоруської столиці
- зробити все можливе, аби
припинити кровопролиття й дати можливість почати складний процес пошуку політичного компромісу. А головною умовою
стабілізації ситуації на сході України, за словами Порошенка, є встановлення ефективного контролю
за російсько-українським
кордоном як ключовим
елементом
суверенітету і незалежності країни й
припинення поставок техніки та озброєння бойовикам. Крім того, Президент закликав звільнити
всіх полонених і заручників, зокрема тих громадян
України, які перебувають
за її межами.

Відповідь - за Путіним.
Уже найближчі дні покажуть, чи захоче він вийти
з конфлікту, «зберігши обличчя».
…А ми молимось за мир
і проклинаємо війну й тих,
хто її розпочав та підтримує.
І прокляття буває
святим,
коли на світанках
стріляють у сни.
Коли вогонь
давиться збіжжям,
а земля
волає до неба
і нема порятунку.
Коли матір
втирає сльози
синові,
а він пригортає
її душею руки стали птахами,
відлетіли…
Коли молитва
зривається криком.
Коли скапують сльози
в долоні літа
і застигають
холодним смутком.
Коли сивіє світ
від скорботи і жаху.
Коли одні душі
стають ангелами,
а від інших
відвертається пекло.
Коли запитуєш:
«Боже, доки? За що?»
І не чуєш,
що каже Всевишній,
бо люди
розстрілюють тишу…

Ольга ЧОРНА.

Люди
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Цвіти, вишиванко, єднай Україну!
Таким був лейтмотив вже сьомого всеукраїнського
фестивалю національної вишивки та костюма, який щорічно
проходить у Тернополі за сприяння обласної та міської
влади і під патронатом корпорації «Оболонь».

Н

езмінними меценатами
фестивалю також є
обласний благодійний
фонд «Цвіт вишиванки» та
Ліга підприємців «Українська
справа».
- Цьогорічне свято знаменне тим, що
відбудеться у двохсотий рік від дня народження Тараса Шевченка – світового генія і українського пророка, поетичне слово та все життя якого є взірцем жертовної любові до України, - наголосив відомий тернопільський підприємець та голова правління Ліги Михайло Ратушняк.
- «Нема на світі України, немає другого
Дніпра». Як нема України без віщого шевченкового слова, без культурної та духовної спадщини українського народу - вишивки, пісні, традицій та обрядів. Усе це
– не тільки необхідні атрибути нашої історичної національної ідентичності, а й

символи нашої державності, яку сьогодні доводиться захищати зі зброєю в руках. Невмирущий дух Шевченка, його
вольнодумство повинні жити у кожному з нас, бо «де нема святої волі, не буде
там добра ніколи». Тільки згуртована
нація може гідно протистояти ворогу, перемогти його і повернути «добру славу,
славу України».
На переконання голови фонду «Цвіт
вишиванки» Євгена Філя, цього разу організатори фестивалю спеціально вирішили обійтися без традиційних весело-

щів, а зробили наголос на патріотичній
складовій творчих конкурсів.
- І, справді, які можуть бути забави,
коли на сході України від ворожих куль
гинуть наші хлопці, коли усе частіше вішаємо чорні стрічки на державних стягах, - зазначив він. - Та все ж ми не могли
не провести фестиваль, адже його приурочили 200-літтю від дня народження Шевченка. А коли ж, як не у День незалежності України, у повен голос має
звучати пророче слово Кобзаря «Борітеся - поборете!», звідки ж, як не з патріотичного Тернополя на всю Україну має
лунати заклик до єднання нації навколо
справжніх національно-культурних пріоритетів та нетлінних духовних цінностей.
Незважаючи на те, що упродовж 2324 серпня подібні національні заходи та
флешмоби відбувалися і у столиці, і у деяких інших обласних центрах країни, на
фестиваль у Тернопіль з’їхалося майже
п’ятдесят майстрів народної творчості з
нашого краю, Хмельниччини, Рівненщини, Буковини та Прикарпаття. Свої павільйони з національною вишивкою і
костюмами у парку імені Шевченка розгорнули також п’ятнадцять приватних
підприємців.
За результатами конкурсу на кращий
виріб журі фестивалю одностайно присудило першість вишитому бісером портретові Тараса Шевченка.

- Цю роботу я готувала спеціально для конкурсу, - схвильовано розповіла автор портрета Кобзареві Галина Ратушняк. - Почала її вишивати дуже давно. Але оскільки літо, я і працюю, і виховую двох донечок, ніколи не вистачало часу. Тому портрет я вишила фактично за останні три дні, вірніше навіть - за
останні три ночі.
Також всеукраїнський фестиваль супроводжували виступи художніх колективів, організували збір коштів, які використають на спорядження для тернопільських вояків та добровольців, які захищають єдність і незалежність України
на Сході.

На фото Івана ПШОНЯКА: Подружжя Галина та Михайло Ратушняк з портретом Тараса Шевченка, який став переможцем конкурсу; миттєвості свята.

На згадку владі про народ
В Українському домі «Перемога» відкрили
фотовиставку Миколи Василечка та Івана
Пшоняка «Революція гідності»

У

буремні дні національного спротиву злочинному режиму Януковича, ці два фотохудожники не
випускали з рук своєї найгострішої зброї. Саме
через об’єктиви фотоапаратів вони писали сучасну історію нескореного і волелюбного народу. Причому Микола працював у столиці і нерідко ризикував власним
здоров’ям та життям під кулями снайперів, тоді як Іван,
не маючи змоги бути на передовій, щодня по кілька годин поспіль перебував на Тернопільському майдані і документував чи не кожну важливу мить його діяльності.
«Наш ДЕНЬ» неодноразово публікував на своїх сторінках сповнені гніву та розпачу і, разом з тим, надій та
сподівань світлини Миколи Василечка та Івана Пшоняка. Реальні кадри з реальними людьми завжди викликали широкий резонанс у наших читачів і на адресу авторів
завжди звучали тільки слова щирої вдячності.
Експозиція відкритої у переддень 23-ї річниці української Незалежності виставки складається більше як з 60ти зафіксованих миттєвостей з життя країни, починаючи з кінця листопада минулого і завершуючи лютим цього року. В основному на фото – тернополяни, яких Микола зустрів у протестному Києві, а Іван тут – у Терно-

полі. Жодних постановочних сцен чи ретушованих кадрів - тільки правда і нічого, крім неї.
У перший же день роботи виставки, деякі відвідувачі відразу ж впізнавали на фото своїх друзів та рідних, а навіть і себе.
- Відрадно констатувати, що наша спільна ініціатива втілилася у конкретну справу. Також віримо, що
й нині наші роботи не залишать байдужими тих, хто
був небайдужим і під час Революції гідності, - поділився думками Іван Пшоняк.
Зафіксована на фотопапері пам’ять - значно триваліша, ніж не завжди чіткі спогади про пережите, які рояться у нашій свідомості - час невблаганно стирає їх
все новими і новими враженнями та подіями.
Відтак, фотохудожники зізнаються, що виносячи на широкий загал свій творчий доробок, передусім
прагнули бодай подумки повернути людей у той недалекий час, коли вирішувалася доля України, ще раз змусити їх задуматися над тим, за що стояли на барикадах і
в ім’я чого загинули Герої Небесної сотні. Ще одна, далеко не другорядна, мета співавторів проекту – продемонструвати всьому світові незламність національного духу

і заодно нагадати владі, яка прийшла на зміну диктаторському режиму, що на своєму шляху до волі наш народ
завжди і скрізь змете всі перешкоди – хай то щільні міліцейські редути на вулицях українських міст чи до зубів озброєні колони загарбників і найманців на українській землі.
Фото авторів виставки та їхні роботи.
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Михайло АПОСТОЛ:

«Сьогодні кричати
Слава Україні
уже замало»

«Наш ДЕНЬ» розповідав про тернопільських хлопців, бійців 51-ої механізованої бригади, які
разом з іншими військовими під нищівним вогнем терористів перейшли кордон у бік Росії
й одразу повернулися назад. Однак хлопців підозрюють у дезертирстві, зараз вони залишаються під слідством. Матері наших військових просили подякувати народному депутатові Михайлу Апостолу за те, що опікується їхніми синами. Що переймається їхньою долею.
Власне, з цього і розпочалася наша розмова з Михайлом АПОСТОЛОМ.
- Пане Михайле, нині в
Україні велика біда – війна,
яка чорним крилом торкнулася і Тернопілля. І, здається, людей цікавить менше,
чи буде газ, зарплати, люди
готові жертвувати, терпіти, лиш би вернулися додому
живими їхні сини. Як і ці матері, дітей яких нині судять.
І які вдячні вам за допомогу.
- Судити, мабуть, треба тих,
хто бездумно завів хлопців у
цей пекельний котел. Коли їх,
відрізаних від підкріплення,
накривали «Гради», то слід
запитати: чи потрібні Україні мертві герої? Я, напевне,
був один від влади, з ким бійці
бригади тримали зв’язок. Вони
чекали хоча б поради. І ще:
коли б це була оголошена війна, певні вчинки, за законом
воєнного часу, можна трактувати зрадою. Але хлопці готові знову іти захищати Батьківщину. Може, їх навіть не треба
тримати у частині, а відпустити, полікувати, надати кваліфіковану психологічну підтримку. А прокурори, які наполягали на арешті цих хлопців? Очевидно, вони дуже далекі від
жорстоких реалій війни. Я втішений, що нам вдалося підняти Запоріжжя, громадськість,
правозахисників. Бійцям надали державних адвокатів. Але я
ще найняв приватно. Головне,
що хлопці - живі.
- Ви активно допомагаєте українським силовикам у зоні АТО. Знаю, лише за
одну поїздку завезли 50 бронежилетів, цигарки, воду,
продукти харчування. Власним коштом також придбали форму, бронежилети,
інше спорядження для бійців спеціального батальйо-

ну патрульної служби «Тернопіль», підрозділів «Альфа»,
Національної гвардії…
- Я завжди готовий допомогти тим, що в моїх силах.
Нині кричати про любов до
Батьківщини, висловлювати
патріотизм словами – замало.
На ворога – це не діє.
- Під патронатом благодійного фонду «Апостол»
ви створюєте центри з надання допомоги хворим, інвалідам, малозабезпеченим,
дітям-сиротам. Люди отримують ліки, продукти, одяг,
інвалідні візки, медичну апаратуру…
- Я радий, що цим активно займається зараз і мій син.
Це велике задоволення і щастя, яке дає тобі Бог, - допомагати людям. Я ніколи не запитую, хто якої партії чи віри – у
мене на окрузі 175 тисяч виборців. Ніхто просто так звертатися не буде. Значить, щось
болить, тривожить. Взагалі,
вважаю, що найбільше надбання кожного – це його сім’я, родина. У мене четверо внуків і
це моє найбільше багатство,
те, що дає заряд жити й допомагати іншим.
- Президент таки оголосив позачергові парламентські вибори. Депутати ще
встигнуть, захочуть змінити виборче законодавство?
Чи будемо і далі голосувати
за закриті списки партій і
блоків та за мажоритарників?
- Можливо, парламент знову спробує внести зміни до закону про вибори народних депутатів з тим, щоб змінити
чинну виборчу систему на пропорційну з відкритими списками. Особисто я голосував за це

і перший раз. Хоча… Я, наприклад, мажоритарник. Я дуже
часто зустрічаюся із своїми виборцями, мій мобільний, як
ви зауважили, абсолютно доступний. І я завжди відгукуюся, коли треба комусь допомогти. Важливо, як на мою думку,
зробити таким статус депутата, щоб він не був привабливим для тих же олігархів, багачів, щоб вони не йшли у парламент лобіювати свої інтереси, бізнес-проекти, власне багатство. Нехай ідуть комунікабельні, чесні, високоосвічені
люди. Їм треба дати шанс увійти у велику політику. І тоді не
будуть купляти округів, бо будуть іти ті, які працюватимуть
для держави і народу. Недоторканість? Давайте, знімемо.
Та не хочуть нинішні народні депутати за це голосувати.
А окремі себе ще й настільки
люблять, що думають: Україна без них пропаде. Держава
змінилася, нове покоління виросло, мудрі люди є, мудрі діти.
Вони мають одну, а то й кілька вищих освіт, знають іноземні мови, хочуть і можуть щось
нове й корисне зробити.
- Усе це вірно. Однак складається враження, що окремих нардепів, певно, якось
винесуть з Ради. Навіть від
Тернопільщини є такі, хто
просидів там уже чотири
каденції, проте виборці цього не відчули. Чи не тому і
Закон про люстрацію ледве
проголосований у першому
читанні? До речі, а ви голосували?
- Я – так. Я голосував би
«за» і в другому, і п’ятому читанні. Бо я не тримаюся за депутатство і готовий до політики, але не до політиканства.

Люстрація буде, але не зараз.
Ви не знайдете у нинішньому парламенті й третини депутатів, щоб пройшли ці рамки – хто проти себе буде голосувати? Ця Верховна Рада точно - ні.
- Пане Михайле, нині багато критики звучить на
адресу вищого керівництва
стосовно військових дій на
Сході, міністерства оборони
через непрофесіоналізм, неузгодженість дій, бо через те
даремно гинуть наші хлопці. І ще: в Україні маємо 420
генералів з усіма пільгами, у
НАТО – 40. Щось, здається, не
так.
- А як тих помилок не могло
бути, коли про армію 23 роки
ніхто не думав? Ще міліція –
сяк-так, тому що силові підрозділи оберігали президентів, інших високих чиновників.
Армія ж на чолі з генералами
дачі будувала. Бо ми ніколи не
думали, що будемо воювати.
Тим більше, віддаючи ядерну
зброю, ми мали гарантію від
провідних держав світу і від
тієї ж Росії. Армію ще й розкрадали. За останніх три місяці
зроблено дуже багато. А генерали? Відомо, як декому з них
діставалися ці звання. Кому за
гроші, кому за відданість президенту. Коли зараз через війну проходять офіцери - від капітана, майора, - ось з них і будуть справжні командири. Особисто мені було теж дуже гірко чути під час однієї з поїздок
у зону АТО, коли молодий лейтенант сказав: нас ще тут багато загине, поки ці генерали навчаться керувати.
Щодо кількості. Так, у багатьох випадках - це «нарости»
на країні і платниках податків.

Діалоги
Вважаю, треба позбавити генералів і величезних пенсій, і необґрунтованих пільг, які дістаються їм з бідного державного
бюджету.
- Днями з’явилася інформація про виключення вас з
партії «Батьківщина».
- Я не хотів би цього коментувати. По-перше, виключення з партії – це довга процедура. По-друге, скажу таке:
багато чого робиться від безпомічності. Колись, як голова колгоспу відчував, що поруч з’явився нормальний заступник чи агроном, або бачив
у них конкурента, то теж намагався, аби їх біля нього не було.
А коли був мудрий, то краще сам вчився більше. Я вдячний усім простим членам партії, з якими чесно працювали у
«Батьківщині» десяток років,
практично увесь час в опозиції. Це – нелегко, коли під прицілом твої рідні, друзі. Багато чого пережито, і займатися
інтригами – не для мене. Тож,
коли хтось десь підписував папірці, я зустрічався з людьми:
у Сухоставі Гусятинського району провели вечір пам’яті Небесної сотні, у Слобідці – молитву за Україну. А якщо комусь нема що робити…
- На вашу думку, що сьогодні найголовніше для держави?
- Зупинити війну. Щоб не
гинули люди: молоді наші бійці, мирні жителі, діти. Щоб не
ховали матері синів. Під час Революції гідності я весь час був
на Майдані. Тоді було страшно,
але ми вірили: усе це – заради України і майбутнього. Тепер я часто буваю на Сході. Це
дуже страшно, коли бачиш руїни і випалену землю. Та я вірю:
Україна буде мирною і єдиною.
Що закінчиться нікому не потрібна війна. Бо за що гинуть
нині наші діти, чоловіки, сини,
батьки? За територію? Ні. Надра? Їх вже фактично там нема,
інфраструктура знищена. Це
якесь затуманення в голові однієї хворої людини – Путіна і
колишнього президента Януковича також. Він украв мільярди, а тепер прагне повернутися, щоб не скитатися, як
диктатор. Напевно, як у муках народжується дитина, так
само і в муках має народитися заново наша незалежність,
воля і звільнення від рабства.
Пройшовши через жертви і
кров, можливо, уже ні в кого не
виникне думка продати свій
голос за 100 чи 200 гривень,
за якусь невеличку посаду зрадити друзів, родину. Потрібно
конкретними справами розбудовувати своє село, місто, державу, бо, повторю ще раз: кричати лише слава Україні – нині
вже мало.
Зіна КУШНІРУК.

Зверніть увагу: допомога по вагітності та пологах не обкладається військовим збором

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зоКрім того, з метою визначення об’єкта оподатку- сяться до фонду оплати праці відповідно до вищевкрема, доходи у формі заробітної плати, інших зао- вання податком на доходи фізичних осіб використо- казаної Інструкції. Тому, немає підстав для утриманхочувальних та компенсаційних виплат і винагород, вується Інструкція зі статистики заробітної плати, ня з таких виплат військового збору.
які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими затвердженої Держкомстатом від 13.01.04 р. №5.
Інформаційно-комунікаційний відділ Терновідносинами та за цивільно-правовими договорами.
Суми допомоги по вагітності та пологах не відно- пільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів в області.
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Молитвами Своїми
рятує душі наші
Завтра - Успення
Пресвятої Богородиці

Тілесна смерть звичайно сприймається людьми як найбільше нещастя.
Але кончина Богоматері,
за своїм характером і значенням, більше заслуговує
назви Успення.
Церковне передання
оповідає, що Божа Мати
переставилася від Свого
дочасного земного життя
тихо і мирно, наче заснула ненадовго, в оточенні
жінок-мироносиць. Згідно з волею Богоматері, тіло
ЇЇ було поховане в Гефсиманському саду в новій печері і вхід до неї був закритий великою кам’яною
плитою. Святі апостоли перші дні після поховання
Пресвятої Богородиці провели в Єрусалимі, в молитві за Неї. Сталося, що при похованні Богоматері не було апостола Фоми. Прибувши третього дня
після успення Пречистої до Єрусалима, він, засмучений, побажав востаннє подивитися на ЇЇ останки.
Апостоли відкрили гробницю, але та була порожня,
в ній лежав тільки поховальний одяг. Того ж вечора, коли апостоли зібралися на вечірню трапезу, засмучені відсутністю тіла Богородиці, Сама Пречиста в сяйві Божественної слави з ангелами Господніми з’явилася їм і втішаючи, сказала: «Радуйтесь, бо
Я з вами по всі дні!» Святі апостоли радісно озвалися: «Пресвята Богородице, помагай нам!»
Свята Церква з апостольських часів вірує, що
Марія після Свого успення була прийнята Своїм Божественним Сином у небесні обителі і тепер перебуває там, вшановувана і небожителями, і послідовниками Спасителя на землі, як всеславна Цариця неба і землі. Тому, в день Успення Богородиці, ми
не сумуємо, а навпаки, духовно радіємо, бо Пресвята Діва, як і обіцяла, перебуває духовно з нами завжди. У величальному піснеспіві Богоматері християни з давніх-давен сповідують, що Вона «во успенії Своєму світу не оставила», але стоячи перед Сином Своїм і Богом, «молитвами Своїми рятує від
смерті душі наші».
Прославляючи Успення Пресвятої Богородиці,
не забуваймо, що згідно з волею Божою, кожному
з нас «визначено один раз умерти (Євр.9,27). Якщо
навіть Пренепорочна Богомати не уникла спільного для всіх закону смерті на землі, то чи уникнемо
цієї долі і ми, винні в багатьох гріхах, гідних Божого
осуду? Але це ще не така велика біда, коли вмирає
тлінне тіло. Воно повертається в ту землю, з якої
взяте нашим Творцем і Богом, і по смерті спочиватиме до майбутнього загального воскресіння. Набагато страшніша інша смерть – смерть душі, коли
вона позбавлена за гріховні злочини благодаті Божої, ще за земного життя людини вмирає для всього доброго і спасенного. Однак Господь здавна сповіщав через пророків Своїх, що Він «не хоче смерті
грішника». Для того і Син Божий прийшов на землю, щоб «кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав
життя вічне» (Ів.3,15).
Милосердний Господь подав нам, як допомогу,
благодатні таїнства і могутнє заступництво Пречистої і Пренепорочної Богоматері. Велика до нас милість Пресвятої Діви Марії! Вона Своїми молитвами
рятує всіх, хто з вірою просить ЇЇ про це в той час,
коли душа людини залишає тіло. Божа Мати благає
праведного Суддю-Бога бути милостивим до грішника коли він кається і замість вічної смерті Небесна Заступниця приводить його у вічне життя в Царстві Небесному.
Постійно благаймо нашу Небесну Заступницю,
щоб не позбавила Вона нас Своїх милостей і в житті цьому, і в той день, коли Господь покличе нас від
тимчасового до вічного життя! Пресвята Богородице, помагай нам!
о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.
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У

свої двадцять сім Ігор Сахній пережив стільки, що у мирний
час вистачило б не на одне людське життя. Він взяв у руки
зброю, аби захистити рідну землю. Разом з товаришами
пройшов Артемівськ, Волноваху, Сніжне, Слов’янськ. Його
зупинив несподіваний мінометний обстріл зі сторони
російського кордону. Тієї фатальної ночі життя Ігоря поділилося
на до і після. Через поранення осколками боєць втратив зір.
Тепер у нього розпочалася інша війна – боротьба за власне
здоров’я та майбутнє.

«Потрібно всі
сили кинути
на Схід, аби
знищити
ворога», каже кулеметник
Ігор Сахній,
який на фронті
втратив зір

П

ісля госпіталів у Києві та Одесі хлопця направили в офтальмологічний санаторій «Барвінок»
на Тернопільщину. Тут лікарі піклуються про його очі і намагаються зробити все, аби рани загоїлись. Адже лише після цього можна буде думати про те, як
повернути Ігорю зір.
– Хіба ж для війни ми народжуємо дітей? – крізь сльози говорить згорьована мати Ольга
Сахній. Відколи дізналася, що
трапилось з Ігорем, не відходить від сина ні на мить. Відтепер вона – його очі. Допомагає,
турбується про нього і щиро вірить, що все налагодиться і він
ними, дуже переживали. Самі його
ще побачить на власні очі мирне потурбувати, звісно, не наважуванебо та іншу Україну.
лися.
Ігор народився у містечку Чер– Коли наступного дня Ігор занігівка Запорізької області. Тут на- телефонував і сказав, що підвернув
вчався на будівельника. Служив на ногу і їде в госпіталь, ми зрозуміли:
Івано-Франківщині ракетником. з ним трапилася біда,– розповідає
Після армії працював на Запорізь- пані Оля. – Ще й з чужого номера.
кому тепловозоремонтному заводі. Коли ми передзвонили на цей ноЙого мобілізували у березні. Спер- мер, з’ясувалося, що телефон йому
шу стояв на блокпосту у Бердян- дала фельдшер швидкої допомоську. Далі потрапив до 79-ї окремої ги, яка супроводжувала поранених
аеромобільної бригади сухопутних до літака. Вона й розповіла нам,що
військ Збройних Сил України.
трапилось.
Він оберігав материнське серКоли Ігоря доправили до Кице, телефонував двічі на день, ка- ївського центрального госпіталю,
зав, що стоїть у лісі під Херсоном, Ольга Степанівна поїхала до столина охороні. Про те, що вже 25 трав- ці. Увійшовши до палати, завмерня він потрапив у самісіньке пе- ла від побаченого. Вона просила
кло війни, рідні нау Бога, хоча б
віть не здогадувалиноги були цілі,
ся. Слов’янськ, Арте- Допомогти Ігорю
але не знала, що
мівськ, Ямполь, Волно- Сахнію можна,
Ігор практично
ваха, Сніжне. Був поосліп, що в ньомічником кулеметни- переказавши
го ушкоджене
ка.
обличчя, чисгор скромний та кошти на картку
ленні шви. Крізь
неговіркий. Про ПАТ КБ
біль він намастрашну правду
гався посміхавійни розповідає нео- “Приватбанк”
тися, щоб заспохоче.
матір. А по
5168 7572 5916 2578 коїти
На фронті пережив
її щоках котилибагато. А от поранен- на ім’я Ольги
ся сльози. Доня отримав, коли рабре, що тоді не
зом з хлопцями відпо- Степанівни Сахній. бачив її згорьочивали після важкого
ваного обличчя.
дня. Підступно, вночі
Пані Ольга вдень і вночі сиділа
зі сторони російського кордону по- поряд з сином. Вона була вражена
чався інтенсивний мінометний об- допомогою і підтримкою волонтестріл. Наші ж хлопці не мали пра- рів.
ва стріляти у відповідь. Пригадує,
– Щодня вони навідували поратого фатального дня, у п’ятницю, нених у госпіталі, серед доброчинодинадцятого липня, вперше з дня ців збирали усе необхідне для кожмобілізації він не подзвонив мамі. ного з тих, хто потребує допомоги,
Вона, бабуся Анастасія Петрівна й – розповідає жінка. – Вони дбали
дві Ігорових сестри, які мешкають з про ліки, їжу, просто підтримували

І

і спілкувалися. Придбали для родини путівку у санаторій, досі телефонують і розпитують, що потрібно.
ікарі кажуть, що ситуація Ігоря непроста, однак
є надія, що він зможе бачити. Щоправда для цього потрібне
лікування за кордоном.
– Ігор вже переніс дві операції. Зараз ми робимо все для того,
щоб очі загоїлися,– каже завідувач
офтальмологічного відділення санаторію «Барвінок» Неля Мартинюк. – Далі перекладемо документи і надішлемо в клініки світу, які
займаються такими випадками.
Пані Ольга сподівається, що
зможе зібрати потрібні кошти. Жінка каже, що про такі речі, очевидно, повинна турбуватися держава,
хоча, як показує досвід лікування її
сина, усюди допомагають лише волонтери. Без цих безстрашних і самовідданих хлопців та дівчат і бійцям, і пораненим було б дуже важко.
***
ісля відвідин Ігоря та його
матері відчувала біль і захоплення цими простими
і водночас неймовірними людьми.
Ігор стільки пережив,він вже другий місяць лікується, але у нього
немає ненависті, злоби через те, що
з ним трапилося. Він переживає за
хлопців на Сході, телефонує їм, не
чекає на допомогу держави, каже,
що зараз всі сили треба направити
на фронт, аби швидше перемогти
ворога. Ігор вірить, що дуже скоро
наступить мир, що він знову побачить сонце, небо і обличчя рідних.
Він готовий боротися за своє життя, як боровся за нашу Україну.

Л

П

Юля ТОМЧИШИН.
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Микола РУДЬКОВСЬКИЙ: «Якщо так і далі
триватиме, суспільство поставить питання:

кому потрібна ця війна?»
Військові мають
бути захищені

На переконання політика,
держава ні в якому разі не має
економити на бійцях, котрі щохвилини ідуть на смерть. Тому він
вніс на розгляд Парламенту два
законопроекти, які допоможуть
поліпшити ситуацію на Сході.
– Зокрема, я підготував постанову Верховної Ради про усунення недоліків під час мобілізації, відповідно до якої, всі хлопці, що не мають відповідної військової підготовки, повині використовуватися для підтримання
правопорядку на територіях, де
вони призиваються. Адже на підготовку до участі в бойових діях
потрібно щонайменше півроку, –
розповів Микола Рудьковський.
– Натомість в зону АТО треба направляти виключно тих людей,
які мають військову підготовку і
відповідний військовий досвід.
За словами Миколи Миколайовича, оскільки юридично на
Сході триває Антитерористична операція, сюди треба залучати правоохоронців, міліцію, прикордонників, фахівців, які служили в гарячих точках та мають бойовий досвід.
– Також я підготував відповід-

Соціальна несправедливість по відношенню до солдатів, які зараз воюють на Сході, та
їхніх сімей на сьогодні досягла просто критичного рівня. Тому коли справжні патріоти і герої повернуться з війни, це буде потужним
фактором до очищення існуючої владної системи. У цьому переконаний лідер Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. Нещодавно він побував у зоні АТО, спілкувався з
бійцями та жителями звільнених територій.
– Там інший світ. Там люди не сприймають, як чиновники можуть кілька місяців

ний законопроект, яким передбачено, щоб люди, котрі пішли у
відпустки за свій рахунок, змушені були виїхати із зони бойових дій, мали змогу стати на облік у центрах зайнятості в тих регіонах, де вони зараз перебувають, – зауважив Микола Рудьковський. – Це був би правовий шлях
допомоги переселенцям і не було
б тих побутових конфліктів, які
виникали з людьми, що вимушено стали переселенцями.
Також він ініціює, аби мобілізованим солдатам виплачували
матеріальну допомогу у розмірі не менше 7 тис. грн., щоб у разі
поранення чи смерті солдата родини могли розраховувати на достойну державну компенсацію.
На переконання політика, розуміючи велику кількість мобілізованих, фактів несправедливості по відношенню до їхніх рідних,
потрібно ввести посаду омбудсмена із захисту прав мобілізованих та їх сімей.
– Часто трапляється так, що

І в регіонах, і в Уряді
повинні працювати
професіонали

проводити тендер на закупівлю бронежилетів, коли їх щодня вбивають через відсутність цих бронежилетів! – сказав Микола
Рудьковський. – Люди там гинуть, а тут ми
маємо десятки фактів корупції, які залишилися після влади Януковича…
Про те, до чого можуть призвести непрофесійні дії влади, і чи можна уникнути гуманітарної та енергетичної катастрофи, Микола Рудьковський розповідав журналістам та
редакторам регіональних ЗМІ під час засідання Медіа-клубу «На власний погляд», що відбулося 21 серпня.

в людей горе, а їх ганяють по різних кабінетах. Потрібно, щоб
була людина, до якої можна звертатися, – прокоментував він.

Перемога – це мир

За словами Миколи Миколайовича, ситуація на Сході стає все
більш критичною.
– Лише з мого невеликого
округу на Чернігівщині мобілізовано півтори тисячі осіб. Двадцять – уже вбито. Якщо співвіднести ці цифри з кількістю населення загалом, то по Україні повинно бути мобілізовано 350 тисяч. Але ми маємо в системі мобілізації високий рівень корупції. Ті,
в кого є гроші, відкупляються, а дітей із села, із незабезпечених родин відправляють на війну. Переконаний, що всі повинні нести однаковий тягар трагедії – і жителі
Донбасу та звільнених територій
в тому числі. Люди, які є вимушеними переселенцями, теж повинні ставати на військовий облік.
На думку Миколи Рудьковського, слід вести суворий облік

тиме, суспільство поставить питання: кому потрібна ця війна?
Я не поділяю позицію діячів, які
вважають, що ми повинні перемогти будь-якою ціною. На мою
думку, перемога – це мир.

людей, які приїздять зі Сходу як
переселенці в інші регіони.
– Ми повинні усвідомлювати, що може бути небезпека. Бо
якщо терористи, не доведи Господи, змінять стратегію і проводитимуть теракти в усіх регіонах, то
буде дуже важко знайти винних…
На жаль, у цьому питанні, держава працює непрофесійно, – констатує політик.
За його словами, політики
сьогодні ставлять дві мети: одні –
перемогти будь-якою ціною, другі – досягти миру.
– Вирішувати питання треба
як військовим, так і дипломатичним шляхом. Міжнародний тиск,
міжнародні зусилля можуть відіграти свою роль, аби Росія перестала постачати зброю терористам. Звичайно, компроміси
не сприймаються людьми, але їх
потрібно шукати. Статистика по
кількості вбитих, яку ми маємо
на сьогодні, занижена. Серед військових лише загинуло не менше
3 тис. осіб. Якщо так і далі трива-

Однією з головних причин негараздів у регіонах є непрофесіоналізм політиків. На переконання
Миколи Рудьковського, після обрання голови ВР слід було зібрати
депутатів від областей та сформувати уряд народної довіри.
– Керівниками обласних і районних адміністрацій потрібно
було призначати професіоналів. У
нас, на жаль, людей призначають
за партійними квотами, і вони, на
жаль, далекі від розуміння, як потрібно керувати територіями. Інакше буде гуманітарна катастрофа.
Так само непрофесійними є дії
влади щодо енергозабезпечення.
– Уряд втратив час, не готувався до осінньо-зимового сезону. Склалося таке враження, що
вони взагалі не збиралися керувати взимку. Адже вугілля не закуплено, мазут не закуплено, газу
у сховища не закачано. Це потрібно було зробити протягом липнясерпня. І якщо Росія раптом зупинить подачу газу, ми матимемо сотні Алчевськів.
Микола Рудьковський рекомендує громадянам переводити газові котли на тверде паливо,
якщо є така змога.
– На жаль, уже були приклади,
коли влада надто пізно реагувала
на попередження. У квітні я попереджав, що треба ввести надзвичайний стан, щоб не допустити
катастрофу на Донбасі. Мене критикували… А зараз ми маємо повноцінну війну… Боюся, що і тут
влада зреагувала надто пізно на
ситуацію з газом.

Вистава для АТО

На День прапора освятили 60 синьо-жовтих стягів!

Відомий тернопільський актор Микола
Булат зіграв на сцені тернопільського драмтеатру моновиставу за творами Григора Тютюнника. Кошти, виручені за продаж квитків, він витратив на два бронежилети для
тернополян, які незабаром вирушать в зону
АТО.
– Я обрав для моновистави твори Григора Тютюнника, адже він надзвичайно любив рідну землю і показував це в своїх новелах, співпереживав зі своїми героями, – зазначив Микола Булат. – Найстрашніше – це
байдужість. Коли люди не звертають увагу на те, що відбувається довкола. Спокійно гуляють, п’ють пиво і думають, що хтось
їх врятує. Так не можна. Зараз той час, коли
йде випробування кожного українця на
українство. Треба вчитися відчувати чужий
біль. Того 20-річного хлопця, у якого відірвана рука і він вже не обніме свою дівчину,
матері, яка не дочекалася сина, дитини, яка
більше не побачить свого батька.
На виставу завітало близько двох сотень
тернополян. Глядачі аплодували актору стоячи, а коли він передав двом тернополянам
бронежилети класу 6+, багато жінок не могли стримати сліз.
– Від цих бронежилетів залежить наше
життя,– каже Роман Фурдак. – Ми вдячні
пану Миколі за такий цінний подарунок. Дякуємо тернополянам за допомогу і величезну підтримку.
Юля ТОМЧИШИН.

а Тернопільщину
з’їхались
автомайданівці з
різних куточків України. У
святкуванні Дня Державного
прапора взяли участь
громадські активісти з
Хмельниччини, ІваноФранківщини та Києва.
З’їзд Всеукраїнського об’єднання
«Автомайдан» розпочався у Підволочиську, де активісти на центральній площі містечка підняли Державний прапор України та освятили
майже 60 синьо-жовтих стягів. Після цього прапори відвезли родинам
бійців, які воюють на Донбасі.
- Це прапори перемоги, які
обов‘язково нашій державі принесуть перемогу,- зазначив автомайданівець Володимир Андріїв. - Я думаю, що такий стяг повинен висіти
на кожному подвір‘ї.
Згодом на ріці єднання – Збручі –
зустрілися із автомайданівцями Хмельниччини. Колоною із понад двох десятків машин, прикрашених прапорами
України та «Автомайдану», рушили до
обласного центру.
У Тернополі, на площі Героїв Євромайдану, автомайданівці прийняли на
ремонт від громади Тернопільщини
два автомобілі для бійців АТО.
– Одна машина – броньована,
іншу – або переобладнаємо під санітар-

Микола Булат показав тернополянам «Вічну загадку любові»

Н

ну, або вона буде служити для доставки
адресних посилок солдатам. До середи
спробуємо відремонтувати, - розповідає голова Тернопільського обласного
осередку Всеукраїнського об’єднання
«Автомайдан» Ігор Василів. - Головне
завдання автомайданівців сьогодні –
допомога армії: активісти збирають і
доставляють допомогу та оснащення
військовим, переробляють і ремонтують автомобілі.
Функцію громадського контролю

автомайданівці відсунули на другий
план, але не залишили. Кажуть, у нас
зараз два вороги – Путін і корупція. Без
перемоги першого, другого не подолаєш.
«Автомайданівці» Західної України
яскравим автопробігом проїхали вулицями Тернополя, а на загальних зборах
вирішили координувати і об’єднувати
свої зусилля, зокрема, з іншими громадськими організаціями.
Інна ДАНИЛКІВ.

Надзвичайні новини

Наш ДЕНЬ

У Тернополі створили
жіночий батальйон

В

Україні жінки об’єднуються,
аби допомогти військовим в
зоні АТО. На Тернопільщині
вже не перший місяць вони
забезпечують надійний тил нашій
армії, збираючи продукти, засоби
захисту та інші речі.
Викладачі, спортсмени, журналісти,
переселенці, бізнесмени, дизайнери, дружини та діти добровольців… Усі вони відправляють на Схід десятки тонн допомоги для наших військових. На їх тендітних
плечах – матеріальне забезпечення українського війська.
Чоловік Ірини зараз в зоні АТО. Вона з
нетерпінням чекає на нього і збирає допомогу для армії біля тернопільських супермаркетів. Розповідає, що трапляються різні люди: одні проходять байдуже,
але більшість стараються допомогти. Хто
купить пачку гречки чи макаронів, молоді хлопці, які з різних причин не служать
в армії, приносять переважно сигарети,
енергетики безалкогольні, бо знають, що
це військовим дуже потрібне. Маленькі
дітки також великі патріоти. Вони малюють квіти, прапори і просять: «Мамо, давай купимо хоча б щось», а ще пишуть,
щоб наші хлопці живі і здорові поверталися швидше додому.
Старший офіцер відділу по роботі з
особовим складом і зв’язках з громадськістю Тернопільського обласного комісаріату Олена Величанська радить дружинам, сестрам та мамам не плакати,
коли спілкуються із рідними в зоні АТО.
– Навпаки підтримуйте їх, показуйте,
що ви сильні і впевнені. Військових дуже
сильно засмучують ці сльози, адже вони
переживають за свої сім’ї, – додає пані
Олена. – Бажаю нашим хлопцям на Сході
сили духу, мужності і великої підтримки.
Офіцер управління оперативного командування “Північ” Андрій Гресько приїхав на кілька днів у відпустку. Щасливий, що нарешті може обійняти рідних і

близьких.
– Почути голоси рідних – це найбільше бажання військових , – каже Андрій. –
Іноді дуже допомагає дзвінок, голос дружини, мами, доньки. Наша частина забезпечена практично всім. Щоправда, кевларових касок нема, але є сталеві шоломи.
На думку чоловіка, зараз не потрібні
жодні перемир’я, треба йти до кінця, до
перемоги. Андрій розповідає, що на Сході люди дуже зазомбовані російською
пропагандою, показує лише один український канал, вони не розуміють, що відбувається в країні. І це - найгірше. Коли
ми проїжджали місто Щастя, жінки питали нас, чи правда, що для прихильників
ДНР, ЛНР створені концтабори.
Надійний тил Андрію забезпечує його
дружина Наталя і донечка Валерія. Вони разом підтримують улюбленого чоловіка і татуся. Андрій приїхав додому на кілька днів, і
вже незабаром повертається на війну.
- Навіть не було такої думки, щоб не
відпустити,– зізнається Наталя. – Я розумію, що він мусить бути там. Це для нас
вже друга війна. Коли Андрій їхав в Косово, не було такого усвідомлення, куди
його відправляю. Зараз я вже розумію,
він мусить бути там заради нашої донечки, заради інших дітей. Бо прийде час і
ми всі будемо відповідати перед Богом,
хто де був в цей час, хто як кого підтримував.
Долучитися до жіночого батальйону та допомоги українській армії можуть
всі охочі. Логістичному складу, що на вулиці Збаразькій,16, вкрай потрібні робочі руки, волонтери. А військовим наразі
більш необхідна амуніція та техніка.
- Ми завезли багато продуктів на Схід.
Зараз військовим потрібна техніка: тактичні окуляри, біноклі, є велика потреба в бензопилах, щоб можна було нарізати дров, – додає волонтерка від громадської спілки “Рада бізнесу Тернопілля”
Христина Феціца. - Також необхідні тактичні маски, балаклави, теплий одяг, форма, спальники, кросівки від 41 до 43 розмірів, бо дуже важко бігати в
берцах.
Юля ТОМЧИШИН.

Додаткову
інформацію про те,
як допомогти
українським
військовим,
як стати волонтером
можете отримати,
зателефонувавши на
номер гарячої лінії:
098 487-91-52.
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У Підгайцях і Чорткові –
нові керівники міліції

ортківський райвідділ
міліції очолив
підполковник міліції
Валентин Юрчак. Його
кандидатуру на посаду
погодили з місцевою владою,
громадськими організаціями
та активістами.
Нового керівника міліції Чортківщини обирали з-поміж чотирьох
претендентів: підполковника мiлiцiї
Андрiя Свинарчука, підполковника міліції Василя Коваля, пенсіонера ОВС
Теодозія Святковського та, власне, підполковника міліції Валентина Юрчака.
Напередодні призначення в сесійній залі районної ради відбулося громадське обговорення кандидатур на
посаду начальника районного відділу
внутрішніх справ. Думки щодо призначення кандидатури начальника
райвідділу розділилися. Однак, зважаючи на ситуацію, що склалася зараз
в країні, посада керівника територіального підрозділу одного з найбільших районів області не може більше
залишатися вакантною. Тому керівництво міліції області прийняло рішення тимчасово призначити на по-

У

саду підполковника мiлiцiї Валентина Юрчака.
Валентин Юрчак пройшов шлях
від оперуповноваженого до начальника відділення державної служби
боротьби з економічною злочинністю
Чорткiвського райовiддiлу міліції.
З 2006 року – заступник начальника
районного вiддiлу – начальник міліції
громадської безпеки Чорткiвського
райвідділу міліції.
Обов’язки начальника Підгаєцького райвідділу міліції тимчасово виконуватиме майор міліції Юрій Кунька. Він
народився 29 липня 1984 року у селі
Литвинiв Пiдгаєцького району. Закінчив Львiвський державний унiверситет
внутрiшнiх справ за спеціальністю
правознавство. В органах внутрішніх
справ з 2001 року. Роботу в міліції розпочав зі служби дільничних інспекторів міліції Підгаєцького райвідділу.
Продовжив роботу оперуповноваженим кримінальної міліції у справах неповнолітніх спочатку цього ж райвідділу. З лютого 2014 року – начальник
кpимiнальної мiлiцiї Козiвського районного вiддiлу Управлiння МВС України в Тернопiльськiй областi.

Відкрили нове відділення

містечку Почаїв Кременецького району відкрили нове
приміщення міського відділення міліції, яке розпочали
будувати ще у 1992 році.
Кошторис будівництва склав 4 мільйони 900 тисяч гривень. Основну частину фінансування взяло на себе Міністерство внутрішніх справ, а ще допомагали
благодійники, меценати, церква і всі небайдужі люди.
- Привід для сьогоднішнього зібрання урочистий і сумний водночас, - зазначив керівник обласної міліції Василь Облещук. - Нарешті ми відкриваємо новозбудоване Почаївське міське відділення міліції. До цієї події ми йшли довгих
двадцять два роки. Проте сьогодні в небезпеці наша держава. Страшно усвідомити, що в незалежній та суверенній країні проливається кров наших братів та
синів. Але ми віримо – добро переможе, і вже скоро ми спокійно та впевнено будуватимемо нашу Україну для майбутніх поколінь.
Будівля відділку загальною площею 790 квадратних метрів розрахована на
20 робочих місць. Правоохоронці запевняють, що в стінах цього міськвідділення почаївчани і гості міста завжди знайдуть допомогу, підтримку, пораду.
З нагоди свята Міністерство внутрішніх справ подарувало автомобіль для
потреб чергової частини міськвідділення. Чисельні подяки, грамоти та відзнаки отримали міліціонери за участь в антитерористичній операції та за відповідальну роботу.

Кременчанка поранила
19-річного хлопця

У Кременці 39-річна жінка під час
сварки схопила ніж та нанесла удар в живіт 19-річному юнакові.
Повідомлення про те, що 19-річний житель Кременця отримав ножове поранення
у живіт, надійшло до правоохоронців від лікарів. Медики прооперували юнака, а отримане ним тілесне ушкодження кваліфікували як тяжке. Правоохоронці виїхали до медичної установи, аби з’ясувати за яких обставин потерпілий отримав травму.
Згодом стало відомо, що ножове поранення молодому чоловікові нанесла 39-річна кременчанка. Ні потерпілий, ні підозрювана між собою не були знайомі. Вони зустрілися випадково на вулиці, кожен був зі
своєю компанією. Між групами людей раптово виник конфлікт. Що призвело до сварки, слідство ще з’ясовує, досліджуючи усі
обставини події. А за попередньою інформацією, під час з’ясування стосунків 39-річна жінка схопилася за ніж і встромила його
в живіт 19-річному юнакові.
Підозрювана зізналася у вчиненому.
З’ясувалося, що проблеми із Законом у неї
невперше – була неодноразово судима за корисливі злочини. За скоєне жінці доведеться понести покарання. Її дії слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 121 ККУ (умисне
тяжке тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.

Хуліган погрожував
сусідам

Жителям одного із будинків на вулиці Злуки погрожував 28-річний тернополянин.
Нетверезий молодик поставив наноги весь будинок.
Спроби мешканців втихомирити хулігана були марними.
У відповідь жителі отримали
образи, а тим, хто опинився у
під’їзді та не встиг потрапити
до квартири, хуліган погрожував ріжучим предметом. Зрозумівши критичність ситуації,
мешканці викликали правоохоронців.
За лічені хвилини на поміч прибула група затримання
Управління Державної служби охорони при УМВС України
в Тернопільській області. Молодика миттєво втихомирили
бійці УДСО і передали слідчооперативній групі міліції. Вони
встановили ступінь його алкогольного сп’яніння і доставили
його до Тернопільського міського відділу міліції. Наразі стосовно затриманого проводиться відповідна перевірка, як по
факту хуліганства, так і по факту опору працівникам міліції.
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«Тарас Шевченко

у пам’яті поколінь»
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Життя

Добрі новини з одного села

Нехай ця крапля врятує чиєсь життя…

На День Незалежності в Українському домі «Перемога» у
рамках сьомого всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» відбулася презентація книги «Тарас Шевченко у
пам’яті поколінь», та зібрання арт-буків з творами генія.

17 серпня, у невеликому селі Котюжини, що на Збаражчині,
відбувся благодійний концерт до дня Незалежності України
та в підтримку наших солдатів, які перебувають у зоні АТО.

У

рочиста подія розпочалась з посвячення
видання духівником обласного відділення
Національної Спілки журналістів України
отцем Богданом Зінченком.
Книга «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» приурочена
200-літтю з дня народження Кобзаря і знайомить шанувальників його творчості з життєвим та творчим шляхом українського пророка. Також у книзі широко представлена галерея світових пам’ятників Шевченка. Упорядники унікальної шевченкіани – Євген Філь, Микола Ротман та Олександр Гуцалов та редколегія подбали, аби видання побачило світ у двомовному варіанті - українською та англійською мовами.
Також під час презентації «Шевченка у пам’яті поколінь»
відвідувачі могли придбати інформаційний бюлетень «Цвіт
вишиванки» за 10 гривень і цією символічною сумою допомогти українській армії.
Оксана ПЕТРІВ.
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:
0352-23-63-96.

Допомога нашим воякам
Продовжують збирати продукти та необхідні речі для захисників України жителі Чорткова Ростислав та Іванна Козаки. Нещодавно вони привезли вантаж від Наталі Білоус, Андрія Почекайла, ОСББ (вул. Шухевича, 2), Тетяни Вербіцької,
Оксани Собчук, Ізлії Савчук, Тетяни Різник, Ігоря Южди, Андрія Гаврися, Зеновії Вільчинської, Дани Онищук, Лесі Чорній, Зої Козар, Руслана Прийми, Аліни Щербатюк, Олега Шептицького (сина журналіста), Олександра Бончика, Анни Мирончук, Марії Солтис, Наталі Побуринної (із села Шульганівка вона передала ящик тушонки), Володимира Миза, Ольги
Кравець, Оксани Терендій, Стефи Щесник.
Крім того, допомогу воякам привезли Оксана Гуцол із
Гаїв Шевченківських (Тернопільський район), Людмила Бас
зі Збаража. А диякон із Чикаго Михайло Городецький та його
дружина Софія (вихідці з Тернопілля) передали 600 гривень,
за які ми купили згущене молоко.
На цей раз допомогу передали тернопільській «Самообороні», яка відвезла її на Схід України – переважно у лікарні та
госпіталі, де лікують наших захисників.
Контактні телефони: 0352-23-63-96, 067-949-29-89.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3
(облорганізація НСЖУ).

М

ожливо, хтось
скаже: не до
концертів… Так,
усі це розуміють. Але,
перш за все, хочеться
віддячити нашим
хоробрим хлопцям, які,
залишивши батьків,
дружин та діточок,
поїхали на Схід захищати
рідну неньку -Україну.
Отож, наші організатори:
завідуюча місцевим клубом
Тетяна Хільчук, директор школи Лідія Воробець та керівник
народного аматорського ансамблю танцю «Пролісок» Євдокія Загазей, загорілися бажанням допомогти і підтримати солдатів. З Котюжин та-

кож мобілізували чотирьох
хлопців, а саме: Михайла Хільчука, Олександра Пляса, Петра Вітюка та Івана Козиру. На
їхню честь і відбувся цей концерт. Нашим захисникам присвячували пісні, а танцювальний колектив «Пролісок» виконав декілька хореографічних постановок.
Багато глядачів не залишилися байдужими: у батьків та
дружин мобілізованих солдатів очі вкрилися слізьми, та й
не лише в них. Дізнавшись, що
в Котюжинах відбудеться благодійний концерт, у неділю
з’їжджалися до нас гості із сусідніх сіл. Також на святі було
багато діток, які з великою ра-

дістю кидали в скриньку гроші, хоча вони ще не зовсім розуміють, що таке війна і, дай
Боже, щоб вони цього і не дізналися…
Концерт закінчився словами: «Слава Україні!!!», а зал в
один голос відповів: «Героям
слава!!!»
Отримані кошти, а це 1720 гривень, будуть передані
в Збаразький штаб супротиву.
Частина з них, а саме 400 гривень, перераховані на мобільні номери бійців-односельчан.
Усі розуміють, що ця сума, як
крапля в морі. Але нехай ця
крапля врятує чиєсь життя…
Галина ЧОРНА.

Щоб ми раділи і були щасливі
Щоб ми раділи
і були щасливі
На зустріч сьогодні
ви нас запросили
Побачити всіх
захотілось, мабуть,
Й згадати роки, що
шкільними зовуться,
А їх нам усім
не забуть.
Були ви тоді
ще дітьми малими,
В Котюжинську школу
всі дружно прийшли,
І ніби ще вчора
за парти ви сіли
Та дні пролетіли
й роки вже пройшли.
уботньої днини зібрались біля
Котюжинської школи ті, які
закінчили її 40 років тому. На
зустріч випускників були запрошенні
і ми – вчителі-пенсіонери.
У вказаний час нас вітали на подвір’ї школи колишні наші учні - усміхнені, привітні,
красиві, тільки вже дорослі і змужнілі. Підійшовши до кожного із вчителів, вони пригортали і обіймали нас, як своїх рідних батьків,
дякуючи за отриманні знання.
Хоч минуло вже 40 років, та пригадалось
усе: свій клас, улюблені місця за шкільними
партами, цікаве навчання та дитячі витівки.
Все це було так щиро, що хотілося побути з
ними ще і ще.
А тут зібрались: Брега Надія, Брега Людмила, Довгаль Василь, Довгаль Володимир, Довгаль
Раїса, Горошко Володимир, Дишкант Микола, Нечипорук Леонід, Лахманюк Володимир, Хом’як

С

Микола, Чорний Леонід. Цей клас був великим,
як для нашої невеличкої сільської школи – 22
учнів. Та прибути на зустріч всі не змогли – хто
за кордоном, хто через сімейні обставини, а Луцишин Іван не прийде вже більше ніколи… Тож
вчителів та учнів, які відійшли у засвіти, вшанували хвилиною мовчання.
Я впевнена, що ця зустріч залишиться надовго у пам’яті організаторів і нас, колишніх
вчителів.
Тож щиро ми вдячні за вашу гостину,
За щедрість хорошу й привітність без меж,
Хай буде завжди мирне небо над нами,
У сім’ях й державі хай мир буде теж.
Просім у Господа здоров’я,
Щоб ми зібрались ще колись,
Щоб ми раділи і були щасливі,
І мрії кожного, без винятку, збулись!
Галина ЗАГАЗЕЙ, вчитель-пенсіонер.
Збаразький район.
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Україна
Сім’ї загиблих в АТО
отримають гроші й квартири

Держава забезпечить кожну родину, яка втратила годувальника в АТО,
грошовими виплатами і квартирами,
заявив Прем’єр Арсеній Яценюк. «Кожна сім’я, що втратила годувальникавійськовослужбовця, отримає компенсацію у розмірі 608 тисяч гривень. Спеціально для цього ми збільшили обсяг резервного фонду держбюджету. Також виділили додаткове фінансування для забезпечення їх квартирами», - сказав він.
Крім цього, уряд профінансує програму
реабілітації для військових, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції.

Держава більше
не святкуватиме 23 лютого

Президент Петро Порошенко заявив, що наша держава ніколи більше
не буде відзначати свято з військовоісторичного календаря сусідньої держави. Про це йшлося у його виступі з
нагоди святкування Дня Незалежності.
«Словосполучення «захисник Вітчизни»
перестало бути абстрактним ритуальним висловлюванням. Воно наповнилося конкретним змістом... У багатому на
подвиги літописі українського воїнства
безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна
більше ніколи не відзначатиме це свято
за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої»,
- заявив Порошенко.

ООН просить $33 мільйони
для допомоги Донбасу

Органiзацiя об’єднаних нацiй звернулася за допомогою для схiдних
регiонiв України, де тривають бойовi
дiї. Про це заявила заступник генсекретаря ООН Валерi Амос в iнтерв’ю телеканалу «Україна». «Наразi ми готуємо план
для районiв, якi потребують допомоги.
Йдеться про забезпечення медичної допомоги, освiти, санiтарних норм, тимчасового укриття», - сказала вона. «Ми попросили у донорiв необхiдну суму у $33,3
мільйона», - додала Амос.
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панюк, передає УНН. І додав: сьогодні ціна на зерно повністю прив’язана до
курсу «зеленого». Також експерт зазначив, що практично 80 відсотків енергоносіїв Україна купує за кордоном. Велике
значення у вартості хліба відіграє і транспортна складова. Причому, не тільки
транспортування зерна та борошна. Але
й безпосередньо транспортування хліба
у магазин.

Ауфідерзейн, фрау Меркель!

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Києва учергове
висловила сподівання на розв’язання
української кризи шляхом перемовин.
«Треба говорити один з одним. Тут є
лише політичне рішення. Жодного військового рішення конфлікту не буде», заявила вона в інтерв’ю німецькому телеканалу «ARD». Меркель зазначила, що
«хоче знайти такий шлях» виходу з кризи, «який би не спричинив шкоди Росії».
Канцлерка, зокрема, наголосила на необхідності вирішення газового конфлікту між Москвою та Києвом. І на необхідності дати українському народу можливість самому визначитись щодо подальшого шляху розвитку держави. За її словами, якщо цей шлях має привести Київ
до створеного Росією Митного союзу, Євросоюз не робитиме з цього «величезного конфлікт». Водночас, територіальна
цілісність України у будь-якому випадку має бути збережена, сказала Меркель.
Глава німецького уряду також сказала,
що питання членства України в НАТО
сьогодні не на часі. І додала, що Північноатлантичний альянс може запропонувати нашій державі «певну кооперацію».

«Ми не визнали, що йде війна»

«Якби Захід надав Україні сучасне озброєння, ми б врятували дуже
багато життів», - сказав у коментарі
«Gazeta.ua» військовий експерт Олексій Арестович. «Насамперед, це стосується авіації, протитанкової зброї, засобів зв’язку та нічного бачення. Європа і
США в цьому мають вражаючу перевагу
над Росією. Вони нам не надали це озброєння, бо ми не визнали, що йде війна.
Хоча, повинні були офіційно заявити,
що проти нас відбувається агресія, маємо бойові дії і попросити врятувати нас
від ворога. Натомість, ми оголосили про
проведення антитерористичної операції. То навіщо нам допомагати, якщо ми
- держава, яка вбиває якихось терористів», - зазначив експерт. За його словами,
якби Україна отримала допомогу від Заходу, Росія не змогла б продовжувати бойові дії. Бо одна річ, воювати проти тих, у
кого застаріла зброя, інша - сучасні американські системи.

М’яса, риби і фруктів
їмо дуже мало

Показники споживання українцяЗаарештовані комуністи були
ми м’ясної, молочної, рибної продукпокровителями сепаратизму ції нижчі від норми, йдеться у щорічно-

Голова СБУ запевнив: усі колишні й
нинішні посадовці, олігархи, незалежно від прізвищ, які причетні до фінансування тероризму на Донбасі, будуть
притягнуті до відповідальності. Заарештовані на Донбасі керівники осередків
Комуністичної партії вже дають свідчення щодо підтримки сепаратизму й тероризму. Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив в ефірі «5-го каналу».
За його словами, велика загроза національній безпеці завжди існувала від діяльності КПУ, яка неприкрито фінансувалася з-за кордону і через свої осередки закликала до зміни конституційного
ладу. І не тільки закликала, а й діяла.

Вартість хліба буде рости,
відповідно до курсу долара

Ціна на хліб буде рости, відповідно до курсу долара. Таку думку висловив економічний експерт Всеволод Сте-

му звіті про стан продовольчої безпеки,
підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Згідно з документом, торік кожен українець у середньому з’їв 56,1 кг м’яса і м’ясопродуктів
(при нормі 80 кг), 14,6 кг риби і рибних
продуктів (норма - 20 кг), 56,3 кг плодів,
ягід та винограду (норма - 90 кг), а також
всього 220,9 кг молочних продуктів (норма - 380 кг). Найменше м’яса споживали у
Сумській, Тернопільській і Чернівецькій
областях. Найменший обсяг споживання риби - в Івано-Франківській, Закарпатській і Тернопільській областях. Недоїдали ягід в Івано-Франківській, Рівненській
і Тернопільській областях. Найменший
обсяг споживання молочних продуктів у Запорізькій, Одеській і Херсонській областях. У відомстві підкреслюють: українці, як і в попередні роки, понад норму
споживають хліб, хлібобулочні продукти
і картоплю.
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Світ
Путін введе війська в Україну
на початку жовтня?

Сукупність даних із відкритих та
закритих джерел дозволяє припустити, що Путін прийняв рішення про
введення «обмеженого контингенту російських миротворчих військ»
на територію України у період із 5 по
25 жовтня. Про це написав журналіст
Ігор Мягченков, повідомляє «Ipress.ua».
Обмежений контингент радянських
військ в Афганістані приніс смерть 15
тисячам солдатам і офіцерам СРСР та
приблизно мільйону афганців. Скільки десятків тисяч росіян і сотень тисяч українців готовий вбити Путін в
ім’я реалізації шизофренічних планів
про відродження радянсько-російської
клерикально-сатаністської імперії? У
Москві втрати російських солдат і офіцерів на території України вже порахували: 113 тисяч осіб убитими і пораненими.

Наші співвітчизники масово
їдуть працювати у Польщу

Українці масово працевлаштовуються в Польщі й складають переважну більшість у загальній кількості зарубіжних фахівців в країні, повідомляє «Rzeczpospolita». За вісім місяців у Польщі влаштувалися на роботу
близько 183 тисячі українців із майже
191 тисячі представників СНД. Крім жителів України, у Польщі працевлаштувалися вірмени, білоруси, грузини, молдавани, росіяни. За прогнозами тамтешніх ЗМІ, нинішній рік може побити рекорд Польщі за чисельністю іноземних працівників, який був встановлений у 2011 році. Тоді на роботу прийняли майже 260 тисяч представників
інших держав, а цьогоріч очікують 300
тисяч. Це пов’язано зі змінами законодавства: для закордонних працівників
спростили прийом на роботу.

Таджики протестуватимуть у
Москві проти «рабської праці»

Загальноросійський рух «Таджицькі трудові мігранти» готує заявку в
мерію Москви на проведення стотисячного мітингу. Захід передбачається провести у жовтні, пишуть російські
ЗМІ. Як наголошується у повідомленні,
протестуючі мають намір вимагати залучення працедавців до відповідальності за використання «рабської праці» мігрантів і невиплату зарплат. «На
12 ринках Москви фактично у рабстві
налічується тисячі таджиків. Їм не платять зарплату, забирають документи,
тримають під замком», - сказав керівник руху «Таджицьких трудових мігрантів» Каромат Шаріпов. За його словами,
серед вимог учасників мітингу також
- перегляд справ мігрантів, які знаходяться у російських в’язницях, і звільнення політв’язнів в Таджикистані.

Лондон, Нью-Йорк, Париж –
найвпливовіші у світі

Журнал «Forbes» склав список
найвпливовіших міст світу. При складанні рейтингу враховували такі фактори, як наявність допоміжних послуг,
доступних для транснаціональних корпорацій і стан економіки загалом. Міста оцінювали за кількома факторами, у
тому числі, за кількістю залучених іноземних інвестицій. Першу трійку посіли
Лондон, Нью-Йорк і Париж. На четвертому місці - Сінгапур, замикає п’ятірку
лідерів Токіо. Далі розташувалися: Гонконг, Дубай, Пекін і Сідней (восьме місце), Лос-Анджелес, Сан-Франциско і Торонто (десята сходинка).

У Канаді продають занедбане
містечко

У канадській провінції Британська
Колумбія на продаж виставили містечко, повідомив телеканал CTV. «Бредіан був заснований на початку 1930-х
років поряд із золотодобувною шахтою.
У ньому жили робітники та їхні сім’ї. У
1971 році шахту закрили, після чого населений пункт залишили всі його жителі», - розповів Джон Лоуренс - ріелтор,
який займається його продажем. За словами Лоуренса, Бредіан розташований
на 20 га землі, тут налічується 22 будівлі - житлові, офісні, бар, магазин. Агентство нерухомості просить за містечко
995 тисяч канадських доларів ($909 тисяч) і заманює покупців, вихваляючи
чудову екологію, гори, як гарне місце
для зимових видів спорту тощо. Проте
експерти ринку нерухомості вважають:
ціна дуже висока, бо на відновлення залишеного більше 40 років тому жителями Бредіана потрібні значні кошти.

У Європі заморозили мільярд
доларів «Сім’ї» Януковича

У банках Європи та Заходу вже виявили щонайменше мільярд доларів
екс-президента Януковича та його
«Сім’ї». Кошти заблокували. Офіційних
цифр щодо заморожених рахунків більшість країн не називають, посилаючить
на банківську таємницю, пише «DW.de».
Розсекретили рахунки лише кілька країн: Австрія назвала суму у шість мільйонів євро, Кіпр - 1,5 млн. євро і $3 млн.,
Ліхтенштейн - 27 млн. швейцарських
франків, Великобританія - $23 млн.,
Швейцарія - 137 млн. євро. Латвія також підтвердила наявність кількох рахунків, але суми не назвала. Німеччина
стверджує про відсутність рахунків. Ці
гроші Україна поверне не скоро, а, можливо, й узагалі їх не отримає. «Злочином, який передує відмиванню коштів,
є корупція. Якщо країна хоче повернути виведені кошти - має довести корупційні злочини. Проте, коли правоохоронні органи корумповані, повернення
грошей стає менш імовірним», - сказала британський експерт із питань боротьби з фінансовою злочинністю Мері
Янґ. Для повернення грошей український суд спершу має винести вироки у
кримінальних справах щодо незаконного збагачення членів клану Янкуовича,
яке було б співставним із обсягами заморожених у ЄС активів.

Франція таки продасть
«Містраль» країні-агресору?

Контракт на поставку Францією
Росії вертольотоносців «Містраль» наразі залишається в силі, заявив французький президент Франсуа Олланд.
«На сьогоднішній день введені ЄС проти РФ санкції не є перешкодою для поставки», - сказав він у інтерв’ю газеті «Le Monde». При цьому Олланд пояснив, що у випадку посилення напруги навколо України Франція може переглянути свою позицію. «Якщо буде неможливо знайти вихід із кризи, то нам
потрібно буде обміркувати питання
про постачання. Однак, наразі про це не
йдеться», - сказав французький президент.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ

гніздечко
Вишиванка з сонцем
поєдналась з тим, що в небі,
й тим, що у руках.
І дівчина
щиро усміхалась
із щасливими
іскринками в очах.
На фото Івана ПШОНЯКА:
юна тернополянка
Олеся Лесіцька.

Сокровенне

Шануватиму –
як рідну матір

сінь приходить
не з вереснем.
Вона ступає по
серпневій стерні. Пахне
перестиглим колоссям
і яблучним Спасом.
Давніми спогадами.
Забутими цілунками.
Несказаними словами. А
пізнє літо доганяє сонце,
що котиться до вересня,
наче маленьке кучеряве
дівчатко в жовтенькій
сукеночці - м’ячика.

Не раз на спомин цей чекала…

- Ти цікавишся, які у моєму житті незабутні дати?
- запитала моя колега. – Ось,
підожди.
І вона стрімко підвелася й не пішла
– підбігла до куточка шафи, витягла записничок.
Однак, не розкриваючи його, прочитала:
17-те травня День в квітах, розмаю.
17-травня І серце співає.
17-те травня Черешні квітують,
І бджоли гудуть Салютують.
Салютують моєму першому коханню…
…Вона пронесла пам’ять про нього
через роки. А прийшло воно до неї, коли
була зовсім юною. Тільки-но закінчила
9-ий клас.
Весілля у далеких родичів у с. Вищі
Луб’янки на Збаражчині зустріло її музикою – барвистою, вогнистою, веселою. Саме там вона побачила його вперше. Зустрілися поглядами.
Познайомилися у танці. Він – високий, стрункий. Ніби Котляревським
описаний: “Прямий, як сосна, величавий...” Вона - тендітна, як билина. Ніжно-зелене плаття з кремовою
квіткою-метеликом відтіняло пишноту
кучерявого волосся. Та й сама вона здавалась не то метеликом, не то пір’їнкою
у його міцних руках.
Небагатослів’я… Та хіба очі інколи
не можуть сказати більше, ніж слова?!
Збентеження… Якийсь незвіданий душевний порух, якась всеобіймаюча радість… Здавалося, що світ навколо заяскравішав, сонце усміхалося лише їй…
Під ранок, коли весілля згортало

свої крила, пройшлися широкою сільською вулицею, вслухаючись в пробудження нового дня, вдихаючи запахи
ясно-лілового, фіолетового бузку, білопінної калини. Так, день пробуджувався - і пробуджувалося нове почуття в їхніх серцях.
Після весілля знайомство продовжувалося. Зустрічі – жадані, бентежні, таємні, милі, зворушливі, але короткі, неймовірно короткі. Адже школярки тоді
не насмілювались привселюдно ходити,
обнявшись. Та й так хотілося, щоб усе
було лише їхнім. Він уже працював черговим залізничної станції у Тернополі.
Приїжджав, коли був вільний. Сповіщав
запискою, яку клав під камінець під височенним деревом.
Їхнім деревом. О, яка ж то була таємничість…
Згодом дівчині випала далека подорож до рідних у Дніпродзержинськ.
Вона про неї обмовилась. І неочікувана
була радість, коли зустрілися у вагоні ніби випадково.
Познайомились ближче з батьками.
Їм сподобався ввічливий супутник, що
їхав на відпочинок. Та й знали його з весілля: приглядали, з ким витанцьовує
їхня одиначка.
Він також зупинився у Дніпродзержинську. Були то незабутні дні. Прогулянки удвох, без зайвих знайомих. Навіть чорна сажа промислового міста, що
зразу всідалася на вулиці на білий одяг,
не псувала настрою.
Час спливав. Рік проминув, як у казці. Випускний. Треба було прокладати
дальші кроки в житті. І тут - несподіванка.
Він хотів одружуватися. Мати вважала: ще дуже рано… Вона ж і сама хоті-

ла навчатися, навчатися, навчатися. І не
зрадила своєму бажанню.
Ось і казці, чудовій, незабутній, неповторній казці, а все таки кінець.
Як вона чекала миті, щоб побачити
його під час виходу на перон в ролі начальника залізничної станції провінційного містечка, коли їхала з великого міста на свої перші студентські канікули!
Як шалено билося серце!..
А може, вона неправильно вчинила?!
Можна ж було переконати його, щоб навчатися заочно.
Ні, не можна. Хотів мати дружину і
тільки. Переконувала себе: треба бути
не лише дружиною, а мати улюблену професію, жити цікавим суспільним
життям. Її душа тягнулася до навчання.
Що ж… У кожного з них склалася доля по-своєму. Він незабаром таки
одружився, став батьком двох синів.
Вона після закінчення вузу теж вийшла
заміж, стала матір’ю єдиної донечки.
Обоє впродовж років цікавились одне
одним то через залізничників, то через
сусідів. Він - частіше, вона - рідше. Розмовляли лише раз, по телефону. Тоді у
нього був важкий день: привезли додому дружину після складної операції. Під
час розмови втішала його, як могла.
Він просив телефонувати. Однак
життя править по-своєму: крутіж. Подзвонила через довгий час, коли вже, як
з’ясувалося, ні дружини, ні його не було
в живих. Невістка з жалем переповіла,
що тяжко хворів, з ложечки годувала.
Серце пройняв невимовний біль…
Моя колега, зітхнувши, аж тепер розкрила записник:
- Ось дописала недавно:
17-те травня.
Вертаюсь із раю.
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Соломинка

Життя склалося так,
що у 40 років залишилася із сином одна. Моєму хлопчикові лише
2 роки і 7 місяців. Найголовніша проблема у
тому, що ми не маємо
власного житла, близької родини та підтримки.
Можливо, десь у селі
є одинока старша жінка, яка потребує догляду та, як і ми, сімейного
тепла. Роботи я не боюся, бо й сама із сільської місцевості. А того,
хто нас прихистить,
буду шанувати, як рідну матір.
Мій мобільний:
097-2235449.
Буду чекати з надією
і вірою, що добрі люди
у цьому світі є.

Сімейне

Життєві сюжети

Для всієї родини

Ридаю, сумую,
Коли нагадаю.
І я подумала: часто люди, що не
з’єднали свого життя з тим, кого покохали вперше, докоряють собі за припущену помилку. Незвідане, омріяне щастя
здається їм яскравішим за те, яке вони
мають. І не дивно, що десь в найпотаємніших глибинах душі надовго залягає
туга за першим, сильним, але з якоїсь
причини обірваним коханням.
І я впевнилась в цьому, коли по
якійсь хвилі мовчання з легкою зажурою моя колега прочитала мені свій
вірш “Спомин”.
У минуле стежки не шукала.
Виходить, думка мимохіть
Не раз на спомин цей чекала
І не дала йому зітліть.
Не ходять люди по стежині Колючим терням заросла.
І віє пусткою там нині,
Де вперше радість розцвіла.
Та то для нас. А та місцина
У долі багатьох сумна.
І вибирали ми дитинно:
Любов та першою була.
Як приїжджаю в древнє місто,
На старий ясен задивлюсь.
Колись і він був, як хлопчина:
Високий, ставний. Чорний вус.
У парі з поглядом лукавим
Дівочі вабив він серця.
Солодкий спомин і яскравий,
Щемливий, як хвилина ця...
Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.
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«Ваш голос пахне

чорнобривцями…»
Зі Стефиної міської квартири видно поле, де ще недавно
золотіла пшениця. Тепер останні серпневі дні колять ноги об
сумні стерні.
Стефа прокинулася рано. Чомусь у вихідні не спиться. Накинула кофтинку й пішла не в
парк, до джерела, куди любила навідуватися в суботні та недільні ранки, а до поля. На кінчиках трав трималися ще не
спиті холодами роси. А на краю
поля квітли кілька загублених
літом волошок.
Вітер розвівав її волосся,
смикав за рукави кофтинки.
Здалеку жінка була схожа на самітнього ангела, який заблукав
на передосінній землі.
Колись її ангеликом називала бабусина сусідка - стара Текля. У селі про Теклю казали:
відьма. Побоювалися. Переповідали історії про домовиків, які
живуть на Теклиному горищі,
про те, як вона до сходу сонця
струшує роси з людських меж і
багато чого іншого.
Сільську дітлашню вабило і
страшило водночас Теклине обійстя. Маленька Стефа носила Теклі молоко і різні гостинці, які
привозили з міста батьки. Текля
гладила її по голівці й промовляла: «Дякую, ангелику. Рости
велика». Стефа не боялася Теклі.
…Коли не стало матері, батько одружився з тіткою Валею.
У Стефи з’явилася молодша на
два роки зведена сестра Катя.
Катя Теклі чомусь не сподобалася. Стефу навіть це трохи
ображало. «Остерігайся її, ангелику, - шепотіла Текля, - аби
долю в тебе не вкрала».
Теклі не стало, коли Стефа
почала дівувати. Незадовго до
смерті сказала: «Стефцю, ангелику, не бери жодних подарунків перед своїм весіллям від сестри». Стефа засміялася і кивну-

Етюд

ла головою. А Теклині очі були
сполохано-сумні, немов щось
знали…
Стефа збиралася заміж. Наречений сестри Славко подобався Каті. Але це знала тільки вона.
Потай зітхала, коли Стефа фантазувала над фасоном весільної
сукні. І до злості заздрила.
- Стефо, я маю для тебе подарунок, - сказала Катя і вийняла
з пакета гарну модну фату.
- Ой, дякую! Дорога, мабуть.
- Хіба можна шкодувати для
сестри?
Стефа забула про Теклину
засторогу…
Батько купив молодим квартиру. Будинок - у кінці міста. Через дорогу - поле. Стефі подобалося, що в помешканні багато
світла. А у вікнах - багато світу.
…Якось Стефа складала в
шафі й зауважила: немає фати.
Невже залишила у батьківській
оселі?
- Тітко Валентино, не бачили
моєї фати? - запитала.
- А хіба ти її не забрала разом з весільною сукнею?
- Забирала, але нема…
- Ти що, доню, вдруге заміж
зібралася? - пожартував батько. - Може, Катя десь поклала.
Скоро має повернутися з роботи - запитаєш.
Сестра сказала: фати після
весілля в очі не бачила.
…Славко почав затримуватися на роботі. А коли Стефа заводила мову про дитину - дратувався. Не могла зрозуміти,
чому чоловік змінився. Від доброго, уважного, жартівливого
хлопця не лишилося й сліду. Він
розлюбив її вірші. Більше не називав її «моє кохане сонечко».
Від чоловіка віяло неприязню.
- Славку, ми стали наче чужі.
- Я втомлююся. Мушу багато працювати, аби твій батько
не казав, що зять - голодранець.

Так не хочеться прощатися з літечком.
Серпень подарував нам перевесло сонячних
днів, заквітчаних гладіолусами, чорнобривцями і мальвами. А ще – різнобарв’ям жоржин, квітів, котрі гостюють у літа, а додому
просяться в осінь.
Серпень зжав пшениці, зав’язав на жнивному полі «бороду», вибравши в останній
букетик запізнілі волошки з дрібними ро-

- Він ніколи…
Славко гримнув дверима.
…Через три роки подружнього життя, на Стефине день народження, замість поцілунківподарунків Славко зізнався, що
закохався в її сестру. Стефа зацепеніла. Не вірила. Не могла
повірити.
- Катя… чому Катя? - шепотіла Стефа. - Вона ж моя сестра.
- Зведена сестра - не рідна, «заспокоїв».
Батька вперше прихопило серце, коли дізнався новину. Тітка Валя, через сором за
доньку, збирала пожитки. Поверталася на вітцівське обійстя
у приміське село. Плакала, нарікала на долю, на Катю, яка
зруйнувала дві сім’ї і казала, що
не може більше тут жити.
Серед залишків Катиних речей Валентина знайшла Стефину фату - розрізану навпіл.
- Вкрала фату - вкрала долю,
- мовила. - Нема в мене доньки.
Тепер я зрозуміла, чому Катя до
ворожок їздила. Прости, Стефо…
Тоді й згадала Стефа Теклині слова: «Остерігайся її, ангелику…»
З цих пір минув час. Два
роки тому не стало батька. Тітка Валя жила у селі. Влітку і восени торгувала городиною на
невеличкому міському ринку - пенсії не вистачало. Катя зі
Славком до матері ні ногою. Валентина так і не змогла пробачити доньці. А Славка зятем не
вважала. Дітей у Каті й Славка не було. Народити Катя не
може.
Стефі уже тридцять п’ять,
хоча на вигляд годі й тридцятку дати. З учительки початкових класів перекваліфікувалася
у модну швею. До цього ремесла мала хист із дитинства. Недавно серед своїх учительських
архівів знайшла незакінчені ві-

рші. Писала для Славка. Після
його витівки не стало місця в
душі ні поезії, ні чоловікам…
Велика вівчарка відволокла
Стефу від думок. Жінка злякалася. Озирнулася. До неї прошкував господар цього красеня,
чи красуні.
- Маршал - чемний, - сказав
незнайомець. - Не бійтеся. А ви,
пані, що в таку рань тут робите?
Стефа здвигнула плечима.
- Не спиться…
Незнайомець представився Олексієм. Вони розмовляли, ніби знають одне одного
давним-давно. У Маршала стирчали вуха, наче антени. Від здивування. Він не пам’ятає, щоб
господар так відверто, сумно
й радісно водночас розмовляв
з жінками. Вони розповіли про
своє життя на одному подиху.
Аж зніяковіли обоє.
Олексій - вдівець. Втрата
дружини болить чоловіка роками. Його називають однолюбом. А він просто боїться закохатися, бо, здається, зрадить
пам’ять своєї Надійки.
Стефа поверталася з ранкового променаду додому.
- Ми з Маршалом проведемо
вас. Якщо, звісно, ви не проти.
Пес радісно завиляв хвостом
і глянув на Стефу: «Ну ж бо, погоджуйся».
Олексій запитав, чи можна Стефі інколи телефонувати.
«Так», - відповіла. Він зателефонував цього ж вечора. І наступного… І знову…
- Ваш голос пахне чорнобривцями, - сказав під час однієї з розмов.
- А ви романтик, Олексію.
Засміявся у відповідь. Здається, він почав закохуватися
в цю жінку. Чи вже закохався?
Стефине серце сполошилося.
Боялася собі зізнатися: їй подобається цей чоловік.
…«Мій голос пахне чорнобривцями, ваш - полинами.
Життя гірчить осінніми димами. Спогади віють холодами…
До вас - півподиху, півкроку,
півнадії. Півостороги і півслова.
І забуті мрії… До вас - сто весен.
І одне пізнє літо. Ви - поруч і до
вас - півсвіту…»
Стефина душа давно не писала поезію. На рядки скапували сльози. Пролунав телефонний дзвінок.
- Добрий вечір, Стефо. Я хотів би вам сказати… Запросити… Ні, спершу сказати… Я повинен вам зізнатися… Ви тільки вислухайте… Не перебивайте… Бо я…
Світ притих, аби жінка почула зізнання…
Ольга ЧОРНА.

І прихопив літечко з собою

машками та поодинокими стебельцями кукілю. Ми думали – це тепло ще надовго. А
серпень бризнув наостанку холодними дощами, шугонув у піднебесся пустотливим
вітриськом, усівся на пухнастій хмарці та й
задумав попрощатися з нами, прихопивши
літечко з собою.
І вже сизими туманами дихають ран-

ки, фіолетовими ліхтариками
з-поміж листя визирають сливи-угорки. Падають-гупають яблука, а хтось копає першу картоплю. Снуються срібні, майже невидимі павутинки бабиного літа. У садах блукає осінь…
Інна МАТУШ.

Струни серця
Я вдихаю та видихаю,
Це повітря,
звичайний спокій.
Я знайшла, ні я ще шукаю,
Серед літа втрачену осінь.
Перемотую,
щось пригадую,
Перемішані епізоди,
Недописані, непокадрово,
І, звичайно,
не впорядковані.
Тепло в пальцях,
щось зупинилося.
Я зловила момент
невагомості,
Я відчула, знову
приснилося…
Випадкові невипадкові.
* * * * *
Дивне відчуття порожнечі,
Ніби ти камінь
маленький сірий,
Ти не дихаєш і не чуєш,
Ти холодний торішній іній,
Дивне відчуття неспокою,
І невиписаної тривоги.
Короткі уривки
забутого сну,
Вриваються
в підсвідомість.
Дивне відчуття непевності,
Бракує чогось живого.
Вже досить цієї чемності.
Набридло постійне коло,
Дивне відчуття
розбіжностей,
Несправжніх картин,
емоцій.
До кривавих ран проїлося,
Наскрізь вилилося з плоті.
Дивне відчуття ступору,
Зніяковіла зупинка в часі,
І знову це пройдене дежавю
І знов ці знайомі фрази…
Дивне відчуття прожитого,
Вирваного десь посередині.
Без конкретики, недописано
Просто так
ізчіплено скріпками.

* * * * *
Ми з тобою такі різні,
Ми з тобою неординарні.
Я вбиваю себе, це смішно,
Ти говориш
це все буквально.
Ми з тобою два компроміси.
Не суттєві дві паралелі,
Ми зустрілися дуже пізно,
І все вийшло трохи химерно.
Ми з тобою дві чорні плями,
На червоному горизонті,
Ти лукавий і я лукава,
Ми промоклі
два штучні зонти.
Я швиденько вбираю краплі,
Життєдайні, мокрі холодні,
Ти ж ховаєш усі на потім,
Щоб напитись,
коли судомить.
Розділилили нас білі хмари,
Ти на ліво, а я направо,
Ми ж обоє спочатку знали,
Що ніколи не будем разом.
Інна ДАНИЛКІВ.
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Обидва тернопільські клуби залишилися поза кубком

Ахметов готовий
на все заради миру
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12-ти команд
еліти, які вже
взяли старт
у Кубку України,
11 йдуть далі і
лише донецький
«Металург» вибув з
розіграшу.
Як і належить цій стадії, вона містила у собі різні сценарії матчів. Напруги, попри різницю у класі,
вистачало. Швидше можна
перелічити ті протистояння, де фаворити не зустріли
проблем. Серед таких переможців – «Чорноморець»,
«Карпати» та «Ворскла».
Вони визначили свою силу
різницею у 4 м’ячі.
Близьким до великої
перемоги було «Динамо». Значно складніше далась перемога фіналісту попереднього розіграшу. «Шахтар» вирвав переможний квиток перед ймовірним додатковим часом.
В інших зустрічах найпопулярнішим рахунком стадії були цифри 1:0. Саме так скромно виграли «Іллічівець», «Дніпро», «Олімпік»,
«Волинь» та запорізький «Металург». Так само мінімально довела
свою перевагу «Говерла», проте ужгородцям знадобилась воля до
перемоги, щоб зламати опір «Черкаського Дніпра» - 2:1. А от аналогічний рахунок у Полтаві створив головну сенсацію етапу, адже місцевий однойменний клуб виборов путівку до чергової стадії у донецького «Металурга».
Учора в Будинку футболу відбулось
жеребкування наступної стадії турніру.
За результатами матчів 1/16 фіналу
Кубка України, до числа кращих увійшли
13 команд Прем’єр-ліги та 3 представники
Першої ліги. Як відомо, у нинішньому розіграші учасники розподіляються на «сіяних» та «несіяних» згідно з поточним рейтингом. В іграх 1/8 фіналу переможець визначатиметься за сумою двох поєдинків,

Збірна стартує

Михайло Фоменко оголосив список із
28 гравців, викликаних для підготовки та
участі у матчах збірної - товариському проти Парагваю (3 вересня) і відбірковій грі до
Євро-2016 проти Словаччини (8 вересня).
Зазначимо, що вперше до лав національної
команди були викликані Кирило Ковальчук з
«Чорноморця», Артем Громов з «Ворскли»,
Пилип Будківський із «Зорі», Євген Шахов з
«Дніпра» та Павло Ребенок з «Металіста».

Не вистачило основного часу лише в одній парі – там, де жереб
звів 2-х представників Першої ліги. Стартовий обмін голами не мав
продовження аж до серії пенальті. «Тернополю» трохи не вистачило психологічної витримки, і більш досвідчені гравці «Олександрії»
зробили під час вирішальної «лотереї» на одну помилку менше.
«Тернопіль» (1Л) – «Олександрія» (1Л) – 1:1 (пенальті – 3:4)
«Миколаїв» (1Л) – «Іллічівець» Маріуполь – 0:1
«Буковина» Чернівці (1Л) – «Чорноморець» Одеса – 0:4
«Полтава» (1Л) – «Металург» Донецьк – 2:1
«Десна» Чернігів (1Л) – «Дніпро» Дніпропетровськ – 0:1
«Нива» Тернопіль (1Л) – «Ворскла» Полтава – 1:5
«Реал Фарма» Овідіополь (2Л) – «Олімпік» Донецьк – 0:1
«Чайка» Київська область (ам.) – «Карпати» Львів – 0:4
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка (1Л) – «Волинь» Луцьк – 0:1
«Геліос» Харків (1Л) – «Металург» Запоріжжя – 0:1
«Зірка» Кіровоград (1Л) – «Динамо» Київ – 1:3
«Черкаський Дніпро» (2Л) – «Говерла» Ужгород – 1:2
«Оболонь-Бровар» Київ (2Л) – «Шахтар» Донецьк – 0:1
“Сталь” Д. напряму вийшла до 1/8 фіналу

перший з яких відбудеться на полі «несіяної» команди. За підсумком традиційної
процедури з кульками, де були сховані назви команд-учасниць, було сформовано наступні пари:
«Олімпік» Д. – «Металург» З.
«Сталь» Д. (1Л) – «Чорноморець»
«Полтава» (1Л) – «Шахтар»
«Говерла» – «Металіст»
«Волинь» – «Дніпро»

«Олександрія» (1Л) – «Зоря» Луганськ
«Іллічівець» – «Ворскла»
«Карпати» – «Динамо»

Базова дата проведення перших
матчів – 27 вересня, повторних
зустрічей – 29 жовтня.
Вже визначено дату жеребкування
1/4 фіналу - вона відбудеться
31 жовтня.

Аквабайкери змагалися у Тернополі

«Нива» - володар кубка
Тернопільщини

24 серпня на Тернопільському міському
стадіоні відбувся фінальний матч розіграшу обласного кубка з футболу.
У поєдинку зійшлися дві найкращі команди турніру — ФК Бережани і «Нива» з Теребовлі. У напруженому матчі перемогу святкували теребовлянці, перегравши опонента
з рахунком 2:0. Перемогу команді у другому
таймі приніс нападник Руслан Луцик, на рахунку якого обидва м’ячі.

В
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учасники з України, Білорусі та Польщі впродовж двох днів
гонили акваторією тернопільського ставу.
Як розповіли організатори кубка Європи з аквабайку, через нестабільну
ситуацію на Сході України чимало учасників не змогли чи не захотіли приїхати на змагання. Проте у такий складний час до Тернополя завітали навіть спортсмени з Донецька
та Криму. Були серед учасників і багаторазові чемпіони України та переможці світових
змагань.

Володимир кличко
завершить кар’єру?

інтерв’ю німецькому виданню «Bild»
Володимир Кличко натякнув, що незабаром
може завершити боксерську кар’єру. На такий
крок українського чемпіона штовхає ймовірна
поява первістка, а подейкують, одразу і двох.
Наречена Кличка-молодшого американська актриса Хайден Панетьєрі от-от народить, а майбутній татусь не хоче, аби
нащадки бачили його в рингу. Отже доведеться пришвидшити
темпи організації бою за звання абсолютного чемпіона світу у
надважкому дивізіоні, що є головною метою українця. Та насамперед Кличку доведеться приборкати Кубрата Пулєва, поєдинок із яким мав відбутися вже шостого вересня, але українець був змушений перенести його на пізніше через травму.

УЄФА прийняв рішення
щодо кримських клубів

Європейська федерація виступила з офіційною позицією
щодо кримських клубів: «будьякий футбольний матч на території Криму, організований РФС,
не визнаватиметься УЄФА».
Також федерація зазначає,
що не має бажання обмежити
когось від можливості грати у
футбол. Навпаки, УЄФА визнає,
що футбол може об’єднати людей і сприятливо впливати на
ситуацію, що склалася. Проте,

даний процес повинен відповідати статуту цієї організації.
УЄФА разом з ФІФА буде
сприяти діалогу між національними федераціями Росії та України в пошуках виходу з глухого
кута, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, РФС прийняла
до свого складу три кримські
клуби. Крім того, ці команди
вже провели на території Криму матчі розіграшу Кубка Росії,
а також матчі другої ліги.

Президент «Шахтаря»
прокоментував ситуацію з
артилерійським обстрілом
«Донбас Арени»
«Донбас Арена» - дрібниця
порівняно із справжньою цінністю - людськими життями.
Якби мене запитали, чи готовий я, щоб наш стадіон рознесли на дрібні шматочки, щоб
я втратив весь свій бізнес, але
натомість настав мир в Донбасі, я б погодився, не роздумуючи ні єдиної секунди, зауважив
Рінат Ахметов. - Сьогодні найголовніше - зупинити війну,
врятувати життя дітей, жінок,
старих, всіх жителів Донбасу.
Наш край у біді, в центрі гуманітарної катастрофи. Встановити мир, врятувати Донбас
- ось найголовніше завдання.

«Говерла» не поїде
в Маріуполь

Ужгородська команда не
планує їхати туди, на матч
6-го туру чемпіонату України проти «Іллічівця».
«Наша позиція однозначна
- не грати у Маріуполі. Категорично відмовляємося від організації матчу в зоні АТО. Хто гарантуватиме збереження життів людей там, де сьогодні гинуть десятки мирних жителів?
Ми готові на будь-які переговори і компроміси. Готові грати «дзеркально» і перенести матч на нашу домашню
арену, а у другому колі вже поїхати в Маріуполь, якщо там,
дасть Бог, все буде нормально», - вважає гендиректор команди Іван Шіц.

Валя Семеренко
виграла «срібло»

Українка посіла друге місце на планетарній першості
з літнього біатлону. У гонці переслідування Валентина стартувала п’ятою, що
не завадило їй уже до першої
стрільби підійти у групі лідерів.
На останньому відрізку
дистанції Семеренко змогла
дещо скоротити відставання,
однак наздогнати словенку
Тею Грегорін уже не встигла.
Бронза дісталася представниці Китаю Ялінь Тан. П’ятою фінішувала ще одна українка Наталія Бурдига.

Фанати вбили найкращого бомбардира

Камерунський нападник
алжирського клубу «ЖС Кабілія» Альберт Ебоссе помер від
травми голови прямо на футбольному полі.
Інцидент стався у домашньому матчі «Кабілії» проти
«УСМ Алжир». Зустріч завершилася перемогою гостей з
рахунком 2:1. Єдиний гол господарів забив саме Ебоссе.
Після закінчення гри вболівальники з трибун почали
кидати різні предмети у футболістів, які йшли з поля. Один
з них потрапив в голову форварда. Він був доставлений в
лікарню, де лікарі констатували смерть 24-річного камерунця.

Живиця

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Найкорисніший
з усіх горіхів

Цілющі краплини

народної медицини

Кориця зміцнює
нервову систему
Дуже багато господинь додають корицю до десертів та випічки. Однак окрім чудового смаку ця
спеція має багато корисних властивостей. Зокрема, американські вчені з’ясували, що кориця позитивно впливає на нервову систему і може бути однією з найбільш безпечних ліків, здатних зупинити прогресування недуги Паркінсона.
Кориця метаболізується в печінці в бензоат натрію, речовину, яка використовується в лікуванні печіночних метаболічних порушень,
пов’язаних з гіперамоніємією. Бензоат натрію потім надходить у мозок, де захищає нейрони, нормалізує рівень нейромедіаторів, що поліпшує рухові функції пацієнтів.

Якою буде погода
восени

Синоптики відмінили «бабине літо» в Україні.
Країну чекає дощовитий вересень і сніг у жовтні.
Осінь цього року обіцяє бути прохолодною і
дощовою практично з початку. За прогнозом Гідрометцентру, нас чекає досить теплий, хоч і з різкими перепадами температур, вересень. «Часом
повітря буде холодніше, ніж традиційно у першому місяці осені, - 15-18 градусів, а потім знову теплішатиме до 20-22 градусів. При цьому очікується багато дощів. Перші дні місяці будуть похмурими, але сухими, а температура в середньому складе 20 градусів», - сказали у Гідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, відчутно похолоднішає удругій половині жовтня, а в листопаді можливі навіть заморозки.
Народний синоптик з Дніпропетровська Валерій Некрасов обіцяє, що перша половина вересня
буде не найтеплішою - до 14-17 градусів. «У двадцятих числах ненадовго похолоднішає до 7-12
градусів, а потім температура знову повернеться
до колишніх показників», - сказав він.
За прогнозом Валерія Некрасова, у листопаді в Україні дутимуть сильні холодні вітри, а з 11
по 15 листопада підуть сильні дощі. «До кінця місяця температура впаде до 0 градусів, і стане позимовому холодно. Вночі можливі заморозки, а
також у кінці листопада може піти перший сніг», додав народний синоптик. При цьому, за його словами, «бабине літо» цього року не намічається.
Інший «народник», Леонід Горбань, прогнозує
сонячний, але прохолодний вересень, дощовитий
і холодний жовтень і перший сніг після 25 листопада.
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е так давно вчені з’ясували,
що найкориснішим у родині
горіхових є грецький,
або волоський. У маленькому
ядрі міститься вдвічі більше
антиоксидантів, ніж, скажімо, у фісташках,
мигдалі чи кешю. А зважаючи на ціну та
доступність цих горіхів – їм узагалі ціни нема!
Скоро настане час збирати горіхи – не проґавте
цей момент, запасіться вітамінами на увесь рік.
Волоський, інша назва – грецький, горіх називають
деревом-комбінатом, адже він годує, лікує, дає цінну деревину для меблів. Зелене горіхове дерево, виділяючи ароматичні речовини, відганяє комарів, в’їдливу мошку, оздоровляє навколишнє середовище, звільняє його від хвороботворних бактерій.
Батьківщиною волоських горіхів вважають Північну
та Південну Америки, а також Азію. У Середній Азії горіхові ліси ростуть в основному на висоті 1000-2000 метрів над
рівнем моря. Рослини облюбували круті кам’янисті схили,
яри, ущелини, де їхнє коріння зміцнюють тонкий пласт родючої землі.
Дерева живуть практично до тисячі років, але плодоносити починають лише на десятий - одинадцятий рік. З одного дерева можна зібрати до 200-250 кг. Сьогодні існує понад 15 сортів волоських горіхів.
Ці плоди дуже багаті на корисні речовини. Вони містять високоякісний протеїн, завдяки чому можуть замінити м’ясо, а також вітаміни та мінерали, клітковину.
Численні дослідження, проведені науковцями з усього
світу, підтверджують зв’язок між споживанням невеликої
кількості горіхового масла та зниженням ризику серцевих
захворювань, деяких видів раку, діабету 2-го типу та появи каменів у жовчному міхурі. Вважається, що волоські горіхи здатні зняти сильну нервову напругу. Завдяки вмісту
йоду волоський горіх рекомендується при лікуванні захворювань щитовидної залози. З перегородок готується спеціальний відвар з тією ж метою.
Залізо і кобальт, що містяться в горіхах, допомагають
при лікуванні недокрів`я; завдяки вмісту магнію і калію їх
рекомендують людям, що страждають від різних серцевих
захворювань, а також гіпертонікам.
Лікарі стверджують, що волоський горіх має бактерицидні і ранозагоювальні властивості і сприяє нормалізації
діяльності кишечника.
По своїй харчовій цінності волоські горіхи близькі до
вершкового масла й перевершують молоко та м`ясо. По калорійності - вдвічі перевищують пшеничний хліб. А у 100
грамах ядер міститься приблизно 650 калорій – більше, ніж
у плитці шоколаду! З цієї простої причини тим, хто не хоче
повніти, не рекомендується з`їдати за день більше 2-3 ядер.

Лікуйтеся смачно

Горіхи вводять у раціон спортсменів і космонавтів, їх рекомендують ослабленим людям, оскільки вони знімають
втому, відновлюють сили і повертають бадьорість. Народна медицина здавна використовувала горіхи для лікування різних хвороб. Плоди вважали засобом, що знищує най-

Коли болить голова…

Якщо вас часто турбує головний біль,
варто збагатити свій раціон корисними продуктами, що запобігають появі
неприємних симптомів.
Часті головні болі, зазвичай,
турбують людей, які постійно
перебувають у стані стресу. Лікарські засоби іноді не допомагають усунути хворобливі симптоми. Для зниження частоти
приступів обов’язково потрібно
приймати заспокійливі засоби,
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робити розслаблюючий масаж,
сприймати проблеми трохи простіше. А ще допоможуть продукти, у яких присутні корисні речовини, що поліпшують кровообіг,
живлять головний мозок.

Шпинат

Нервова система страждає,

якщо в організмі виникає дефіцит вітамінів групи В. Результат
- дратівливість, що супроводжується головним болем. Корисна
зелень не тільки насичує організм живильними компонентами, але й сприяє усуненню втоми, нервозності, зниженню арте-

сильніші отрути, і давали натщесерце з’їдати 2 горіхи з ягодами інжиру та столовою ложкою меду. По 100 г горіхів з
медом вживали протягом півтора місяця при гіпертонічній
хворобі, а горіховим молоком налагоджували діяльність
кишечника, поліпшували його перистальтику.

Для дітей і не тільки

10 г горіхових ядер подрібніть у ступці, потім
прокип’ятіть у 200 г молока. Відвар процідіть, додайте до
нього 10 г цукру. Такий напій треба пити напівгарячим.

Горіхові бутерброди від атеросклерозу

Для боротьби з атеросклерозом змішайте 10 ядер горіхів з 2 розтертими зубчиками часнику, заправте суміш столовою ложкою соняшникової олії. Можна для смаку додати тертий сир. З цієї маси зробіть бутерброди – поживна та
дуже смачна страва для будь-якого столу.

Диво-бальзам від стресу

100 г листя алое (зріжте за тиждень) промийте, подрібніть і залийте водою (півтори склянки). Настоюйте півтори
години. Потім процідіть і додайте 500 г подрібнених ядер
волоських горіхів і 300 г меду. Зберігайте в скляному, щільно закритому посуді в темному прохолодному місці. Приймайте по 1 ст. л. три рази на день за півгодини до їжі.

Не викидайте перегородки

Перегородки від 40 горіхів залийте склянкою кип`ятку,
витримайте на водяній бані 1 год., остудіть і процідіть. Приймайте по 1 ч. л. 3 рази на день.

На замітку чоловікам

Волоські горіхи ефективні для відновлення чоловічої
статевої функції. Для цього рекомендують вдень з`їдати
кілька горіхів. Особливо корисні вони в поєднанні з медом
і сухофруктами. Рецепт простий: подрібніть горіхи і перемішайте з медом. Приймайте 3 рази на день по 3-4 ст. л. суміші.

Втомились? Горішками підзарядились!

Перемоліть на м’ясорубці 300 г почищених горіхів, 300 г
кураги і два лимони з цедрою. Додайте 300 г меду і ретельно перемішайте. Приймайте по 1-2 ч. л. раз на день. Суміш
зберігайте в холодильнику.

Щоб дітлахи не хворіли

Подрібніть на м’ясорубці 200 г ядер горіхів, 2 лимони,
200 г листя алое. З’єднайте інгредієнти, додайте 200 г вершкового масла і 200 г меду, ретельно перемішайте. Давайте
дітям по 1 ч. л. тричі на день після їжі.

У боротьбі з зобом

При вузловому зобі – 200 г меду, 200 г грецьких горіхів та 200 г гречаної крупи перемоліть у кавомолці. Суміш
з’їжте впродовж доби. Через 3 дні таку ж суміш їжте по 1 ст.
л. двічі на день впродовж 9-ти діб. Ще через 3 дні цю методику повторіть. Суміш зберігайте у холодильнику. Повторіть курс лікування через 3-6 місяців.

ріального тиску, що дуже важливо для гіпертоніків.

Крупи

Каші та цільнозерновий хліб
мають доповнювати раціон людини, яка прагне бути здоровою.
У них багато корисних вуглеводів, які є джерелами енергії. Глюкоза, що міститься в круп’яних
кашах і хлібі, потрібна головному мозку для нормальної роботи.

Кунжут

У насінні кунжуту багато вітаміну Е та магнію, тому він надзвичайно корисний для людей, які
страждають мігреневими болями.

Кисломолочні продукти

Всіма улюблені йогурт, нату-

ральний сир і кефір здатні творити чудеса та рятувати людину від частого головного болю. У
кисломолочних продуктах присутній кальцій. Він бере участь
у нормалізації тиску крові, рятує від дратівливості та надмірної нервозності.

Мигдаль

Щоб судини завжди були в нормі, необхідно вживати мигдальні
горіхи. У них дуже багато магнію
- елемента, що відповідає за міцність і еластичність судинних стінок, стан нервової системи. При
нестачі в організмі магнію відбувається нервове перезбудження, що
веде до головного болю.
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Перець:

nday.te.ua Смачна сторінка

ЧЕРВОНИЙ, ТЕПЛИЙ,
СОЛОДКИЙ –

як призахідне сонце
Солодкий жовтий, зелений або яскраво-червоний перець люблять дорослі і дітлахи, охоче вживають його і в свіжому та вареному, маринованому або консервованому вигляді. Крім відмінних смакових якостей, цей
овоч має багатий склад поживних речовин. Наприклад, вітаміну С у болгарському перці не менше, ніж у чорній смородині та цитрусових. Саме
тому регулярне вживання цього овоча підвищує імунітет, зменшує ризик
різних простудних захворювань. Солодкий перець служить також джерелом вітаміну А, який необхідний нашому організму для забезпечення гостроти зору, нормального росту волосся і нігтів, для краси та молодості
шкіри. Завдяки високому вмісту вітамінів групи В поліпшується пам’ять,
зникає втома і безсоння. Солодкий перець значно знижує ризик захворювання на цукровий діабет, атеросклероз, серцево-судинні недуги, виводять з крові «поганий» холестерин.
Тож споживайте перчик, поки він ще дозріває на грядках, зігрітий сонячним теплом. І, звісно ж, не забудьте законсервувати цей смачний і корисний овоч на зиму. Для цього «Наш ДЕНЬ» приготував для вас найсмачніші рецепти.

Перець, фарширований
овочами

петрушки і часточки зелених помідорів.
Укласти перець вертикально в стерилізовані літрові банки. Приготувати заливку з томатного соку (або води), солі, цукру
і оцту, закип’ятити. У кожну банку з фаршированим перцем влити по 1 ст. л. гарячої олії, залити киплячою заливкою, стерилізувати 15-20 хв., закатати.

Консервований солодкий
перець

Потрібно: 10 кг перцю, 4 кг моркви,
1 кг цибулі, 1 кг коріння петрушки, 0,5 кг
коріння селери, 2 голівки часнику, 1 пучок
петрушки, 1,5 скл. солі, 6,5 скл. олії. Для
розсолу: 1 л води, 1 ст. л. солі.
Приготування: свіжий перець вимити, видалити плодоніжки з насінням,
бланшувати в киплячій воді 3-5 хв. і негайно охолодити в проточній воді. Моркву нарізати соломкою, цибулю – пластинками, обсмажити в олії. Коріння петрушки і селери очистити, нарізати шматочками, додати подрібнену зелень петрушки і
тушкувати в олії до напівготовності. Змішати обсмажені овочі з тушкованими, додати на 1 кг суміші 1,5 ст. л. солі, перемішати і наповнити отриманим фаршем підготовлений перець. Фарширований перець
щільно укласти в 3-літрові банки. Приготувати розсіл з води і солі, закип’ятити й
охолодити. Залити наповнені банки холодним розсолом, обв’язати шийки марлею і залишити на 2-3 дні при кімнатній
температурі для бродіння. Вийняти фарширований перець з розсолу, дати йому
стекти, укласти в підготовлені 3-літрові
банки і залити гарячою прокип’яченою
олією. Наповнені банки стерилізувати 1,5
год., закатати.

Перець, фарширований
помідорами

Потрібно: 1 кг перцю, 1 кг зелених
помідорів, 2 голівки часнику, 1 пучок петрушки, 2 ст. л. олії. Для заливки: 1 л томатного соку або води, 1 ст. л. солі, 1 скл.
цукру, 1 неповна скл. 6%-го оцту.
Приготування: з червоного або жовтого м’ясистого перцю видалити плодоніжки і насіння, бланшувати в киплячій
воді 3 хв. Зелені помідори нарізати частинками. У кожний підготовлений перець покласти зубчик часнику, гілочку

Спосіб № 1
Великий, м’ясистий солодкий перець
вимити, звільнити від плодоніжок, перетинок і насіння, покласти в друшляк і
опустити на 1 хв. в гарячу воду, потім дати
воді стекти. Перець укласти в літрові банки, в кожну банку додати 1 ч. ложку цукру, 1/3 ч. ложки лимонної кислоти, 1 бутончик гвоздики, 1-2 горошини запашного перцю, лист і стебла селери. Все залити
киплячим розсолом (1 ст. ложка солі на 1
л води) так, щоб розсіл пролився, накрити банки стерилізованими кришками і
відразу ж закатати, не стерилізуючи. Зберігати перець в холодильнику.
Спосіб № 2
Підготовлений перець нашаткувати кільцями (поперек), укласти в літрові
банки, пересипавши очищеними зубчиками часнику (на одну банку 1 - 2 головки
часнику), додати 1 ч. л. цукру, 1\3 ч. л. лимонної кислоти. Перець залити гарячим
розсолом (1 ст. л. солі на 1 л води), зверху налити 1-2 ст. л. олії, накрити простерилізованими кришками, закатати. Поставити банки в каструлю з гарячою водою і стерилізувати протягом 7-10 хв. Після стерилізації банки остудити і поставити догори дном.

Перець з медом

Потрібно: 5 кг перцю, часник. Для маринаду -1 л води, 1 скл. олії, 1 скл. цукру,
250 г оцту, 0,5 скл. меду, 1 ч. л. солі
Приготування: на дно банки покласти перець горошком, лавровий лист, 2-3
зубці часнику. Солодкий червоний перець почистити і порізати повздовж. У
киплячий маринад вкинути частину перцю, щоб прокипів 10-15 хв., тоді витягнути з сиропу і викласти в банки. Потім решту перцю прокип’ятити в сиропі. Залити перець в банках сиропом. Стерилізувати 10-15 хв.

Перець солоний

Потрібно: 10 кг перцю, 200 г зелені,

300 г солі.
Приготування: перець вимити, видалити насіння, скласти стопками по 3 штуки (один в інший). Укласти в банки, пересипаючи сіллю і перекладаючи зеленню.
Зберігати під гнітом в холоді. Якщо мало
соку, можна додати розсіл (30 г солі на 1
л води).

лений перець і варити 30 хв., періодично
помішуючи. Гарячий перець розкласти
в стерилізовані банки, залити киплячим
маринадом, в якому він варився, закатати.

Лечо

Перець у томаті

Потрібно: розрахунок на 1 л - 400 г
перцю, томатний сік - 600 мл., сіль - 15 г.
Приготування: перець акуратно
очистити, бланшувати 3 хв. Плоди укласти стопкою на всю висоту банки і залити
гарячим соком з сіллю. Стерилізувати 45
хв.

Ікра з солодкого перцю

Потрібно: 2,5 кг перцю, по дві шт. цибулі та моркви, по 15 г коріння і зелені,
200 г помідор, 1 ст. л. л солі, 1 ст. л. оцту,
скл. олії, перець горошком.
Приготування: перець вимити, натерти олією, потім запекти в духовці. Відразу гарячим очистити від насіння і шкірки, потім пропустити через м’ясорубку.
Моркву, петрушку, цибулю почистити,
порізати, протушити в олії. Нарізати зелень, пропустити в м’ясорубку помідори.
З’єднати овочі, посолити, додати перець і
оцет, варити 10 хв. Масу закласти в банки,
стерилізувати годину.

Перець консервований
без оцту

Потрібно: 1 кг перцю, 2-4 горошини
запашного перцю. Для розсолу: 1 л води,
0.5 ч. ложки солі
Приготування: перець очистити від
плодоніжок, перетинок і насіння, щільно укласти в підготовлені літрові банки.
У кожну банку покласти 1-2 горошини
запашного перцю. Приготувати розсіл з
води і солі, закип’ятити і трохи остудити
( до 60-70°С). Залити наповнені банки теплим розсолом, накрити кришками, стерилізувати 10 хв., закатати.

Салат «Лінивець»

Потрібно: 5 кг перцю. Для заливки: 1
скл. води, 1скл. оцту, 1 скл. олії, 1 скл. цукру, 1 ст. л. солі.
Приготування: зелений і червоний
перець вимити, видалити плодоніжки, перетинки і насіння, ще раз промити холодною водою, обсушити і нарізати кільцями.
В емальовану каструлю влити оцет, олію,
додати цукор, сіль і довести до кипіння. У
киплячий маринад помістити підготов-

Потрібно: на 5 кг червоного перцю - 3
л томатного соку, 3 ст. л. солі, 6 ст. л. цукру.
Приготування: перець, очищений від
насіння, нарізати смужками шириною 2
см.. Томатний сік довести до кипіння, додати сіль і цукор, всипати нарізаний перець і варити, помішуючи, 10-15 хв. Гарячу масу розкласти в банки так, щоб перець повністю був покритий томатом. Наповнені банки накрити кришками, стерилізувати: півлітрові – 25 хв., літрові – 30
хв., закатати.

Лютениця

Потрібно: для приготування 10 кг
люте ниці - 10 кг перцю солодкого очищеного, 3 кг помідор, 50 г перцю гострого,
600 г олії, 30 г цукру, 90 г солі, 50 г часнику, 150 г петрушки.
Приготування: відібрати свіжі, з
м’ясистою м’якоттю плоди. Очистити їх
від плодоніжок, насіння і добре промити
проточною водою. Нарізати шматочками і покласти в посуд для розварювання.
Додати гострий червоний перець. Томати
нарізати шматочками, довести до кипіння, потім протерти. Отриманий сік варити разом з нарізаним перцем до повного
розварювання. Потім масу потрібно протерти. Протерту масу перцю і помідорів
варити у відповідному посуді до густоти.
До загуслої маси додати олію, цукор, сіль,
дрібно нарізаний часник і зелень петрушки. Укласти в півлітрові банки, закупорити і стерилізувати. Режим стерилізації: підігрів – 25 хв., стерилізація – 120 хв., охолоджування – 25 хв.

Салат з перцю,
помідорів та огірків

Потрібно: по 2 кг солодкого перцю,
помідорів, огірків та цибулі, 1 пучок кропу та петрушки, 1 голівка часнику, 0,3 скл.
солі, 0,5 скл. цукру, 0,75 скл. 9%-го оцту.
Приготування: з перців видалити
плодоніжки і насіння. Овочі нарізати кружечками. На дно стерилізованих літрових
банок покласти по гілочці кропу і петрушки, щільно укласти шарами нарізані овочі
(верхній шар має бути з огірків). У кожну
банку покласти 2-3 зубчики часнику, 1 ч.
л. солі, 2 ч. л. цукру, залити киплячою водою, накрити кришками і стерилізувати
50-60 хв. У кінці стерилізації влити в кожну банку по 3 ст. л. оцту, закатати.

Дозвілля
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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
***
Терміново продаю стіл ПК, диван, прихожу, холодильник, пральну машинку б/к.
Тел.: 098-28-52-305.
***
Продається, або обмін трикімнатна квартира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м.,
кімнати ізольовані, вікна та двері пластикові, вхідні двері броньовані, індивідуальне опалення. Адреса: м. Кременець, мікрорайон 3.
Тел: 096 74 87 649

Вважати недійсним

Загублений єдиний квиток на прізвище
Заблоцького Валерія Валерійовича.

Українські анекдоти

Відповіді

Курйози «Людина має тримати свою особистість у кулаку»

З

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

НО-2014. Уривки з випускних
творів.
«Своє дитинство Т. Шевченко
прожив у злиднях, у недоїдках».
«Наприклад, Мартин Боруля, він готовий відмовитись від своєї особистості заради якоїсь маски, яка йому не належить, заради збагачення, на фоні цього
всі його людські гарні якості тускніють».
«Треба цінувати кожну людину як
особистість, не йти на провокації життя».
«Чіпка і його «друзі» вбивали панів,
грабували заможних селян задля того,
щоб змастити душу горілкою».
«Хтось є особистістю, а хтось є тільки
назвою від особистості».
«Батько закладає особистість в утро-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

бу матері»
«Інколи треба розгружувати себе,
адже якщо не відпочивати, потім можна з глузду з’їхати від постійної праці, а
якщо змішувати приємне з корисним, то
буде набагато зручніше».
«Казка про двох братів з родини
пияк».
«Головне - сила волі і розмір свого
«Я».
«Хоч я на вулиці з хлопцями болото
місила, але маю свою голову. Тепер ходжу до церкви, де всі бачать мою культуру мовлення».
«Людина походить від мавпи? Ще
жодна мавпа не вигадала зброї, але її винайшли».
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- Офіціанте, чому пельмені холодні?
- Бо вони ж сибірські.
***
Злісний чоловік влітає до хати:
- Марино, я знаю все!
- Зараз перевіримо, - спокійно відповідає
дружина. - Скажи, скільки приток у Дунаю?
***
- Минулого тижня дав оголошення в газету,
що шукаю собі дружину. Отримав мішок листів.
- І що в них?
- В основному одна пропозиція: «Бери мою!»
***
- Доню, принеси мені п’ять тарілок з кухні.
- Навіщо, мамо?
- Мені потрібно про дещо поговорити з твоїм батьком.
***
До кімнати вбігає бліда покоївка:
- Мадам! Ваш чоловік лежить у залі на підлозі й не дихає. В руках у нього папірець, а поруч - згорток.
- Нарешті привезли норкову шубку, яку я
недавно замовила.
***
У шлюбному агентстві:
- Ви кому, міс, перевагу надаєте: брюнету чи
блондину?
- Мені б хотілось рудого! Мої меблі червоного кольору.
***
Двоє знайомих зустрічаються на курорті.
Один каже:
- Я тут знову з язвою.
- А я цього разу залишив дружину вдома.
***
- Ти взагалі не звертаєш на мене уваги, начебто я тобі байдужа, - каже дівчина до свого
коханого.
- Я тобі два лайки вчора поставив.
***
Купюра номіналом 500 гривень в Україні до
12.00 не дійсна, бо немає здачі.
***
Зі щоденника американця: «Вчора пив з росіянами. Ледь не помер! Сьогодні похмелявся з
ними ж. Краще б я вчора помер».
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Вітаємо!

Олександра
Никоновича Штуку
із села Сапанова
Кременецького району
із 81-річчям!

Повиростали діти і онуки
Вже й правнуки,
мов квіти, розцвіли.
Дідусю, таточку рідненький,
Багато літ Ви прожили.
Але не зменшилось
В серці любові,
Й не збавилося
Доброти, тепла.
Мудрішим стало
Ваше слово,
Щирішою - душа.
Нехай Вам Бог зішле
здоров’я й сили,
Нехай над Вами
небо буде мирне, золоте,
Щоб Ви добро
на цій землі творили,
Щоб Ви нами гордилися,
за нас раділи.
Дякуємо, тату і дідусю,
Що Ви у нас, найкращий, є.
3 повагою доньки Галина,
Тамара, Ніна; зяті Микола,
Василь, Михайло; шестеро
внуків і дев’ятеро правнуків.

Наш ДЕНЬ

Вітаємо!

Дорогого брата,
швагра, сина, дядька

Володимира
Богдановича
Шургота
із села Раю
Бережанського району
з 60-річчям !

Вітаємо щиро,
Бажаємо щастя і миру.
Світанків сонячних, привітних,
А днів - прекрасних,
теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Нeхай цвiтуть
пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість - чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi і достатку повен дiм.
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай життєвий досвiд
творить з буднiв свята,
А Господь дарує довгії лiта.
Брат Ярослав з дружиною
Марією, мама Мирослава і
сім’ї Ковальчуків з Тернополя.

nday.te.ua

Вітаю!

Коханого хлопця і найкращого друга

Ігоря Цюпака
з Днем народження!

Мій рідний, милий, добрий,
Мій цвіте, ніжний мій…
Вітаю з Днем народження
Тебе в цей літній день
Нехай в твоє віконце
Ніжно сіяє сонце,
Всміхаються світанки
Й дарують тобі радість.
Нехай твої зелені очі
Не знають смутку і тривог.
Всміхайся, милий, будь щасливим,
І я завжди - поруч з тобою!
З любов’ю – Оксана.

Світське життя

Як проводять «літні
канікули» діти політиків

Син Авакова «не піариться на
АТО, а донька Яреми порозкошувала в Туреччині

чудовий приклад російської недопропаганди», - почала Настя.
«Що я можу сказати з цього приводу: Оксана Кравченко не є моїм
концертним директором - вона менеджер. Не маючи компетенції, повноважень, а також моєї особистої
згоди, вона провела переговори, у
яких припустилася низки непробачних помилок, за що була оштрафована. Уся інформація про мене в
цій статті є неправдивою і спрямована на моє очорнення», - розповіла співачка.
А наостанок пояснила так, щоб
зрозуміли навіть російські журналісти: «Повторюю востаннє - ніколи, нізащо, ні за які гроші Анастасія Приходько не співатиме на території Росії, бо вважаю найвищою зрадою співати для окупантів! Слава Україні!».

Парашутисти
у вишиванках розгорнули
в небі прапор Україии

Українські патріоти по різному вшановують
українську державну символіку. Хтось фарбує дерева в синьо-жовтий колір, інший вивішує прапор на балконі чи фасаді будинку... Мода на синьожовті кольори дісталася вже й неба. Над Дніпропетровщиною на висоті 4 кілометри розгорнули прапор України. У вільному падінні це зробили парашутисти у вишиванках.
Олег з Кременчука та Павло з Харкова здійснили складний і небезпечний стрибок. Проте навіть
розкриваючи парашут, прапора з рук не випустили. Ентузіасти безпечно приземлилися, а відео свого патріотичного вчинку виклали в інтернет-мережу.
Ідеєю патріотичного стрибка хлопці «заразились» у маріупольського
інструктора-парашутиста Віктора Микити – кілька тижнів тому він першим
стрибнув із парашутом у вишитій сорочці. Між тим, Олег і Павло вирішили
ускладнити завдання, прихопивши із собою великий національний прапор.
Хлопці кажуть, що політ вийшов досить спонтанним.
Вишиванки придбали друзі патріотичних сміливців. Хлопці вдягнули їх під
захисний костюм і взяли в руки прапор України. Вистрибнувши із літака, Олег
у вільному падінні розгорнув стяг і летів із ним 55 секунд.

ГОРОСКОП
З 27 серпня
до 2 вересня
Овен

Сприятливий
тиждень для нових справ. У
вас з’являться впливові
знайомi та покровителi. У
вихідні добре відпочиньте – ви це заслужили.

Телець

Ви як нiколи переконливі та привабливi.
Але небажано змiшувати
романтичнi та дiловi стосунки. Вдалий час для романтичних пригод.

Близнюки

Цього тижня у вас буде
можливiсть
продемонструвати свої здiбностi.
Самореклама
принесе пiдтримку впливових
осiб.

Рак

Приготуйтеся до боротьби – на цьому тижнi
можуть активiзуватися
вашi вороги. Не втрачайте
вiру у свою правоту, успiх
на вашому боцi.

Лев

Найближчi днi будуть
сприятливими. Це час легких перемог i приємних
сюрпризiв. Життя може
зробити несподiваний поворот.

Приходько: «Ні за які гроші
не співатиму в Росії!»
Співачка Анастасія Приходько,
яка бере активну участь у турі на
підтримку військових та не боїться казати все, що думає про росіян, відповіла на брехню російських
ЗМІ. Артистка запевнила, що ніколи, нізащо й ні за які гроші не співатиме на території Росії.
Днями тамтешні журналісти
опублікували інформацію, буцімто Настя погодилася співати на
корпоративі російського олігарха.
Мовляв, це підтвердила концертний директор Приходько Оксана
Кравченко.
Співачка вирішила розставити
усі крапки над «і» й опублікувала
офіційне спростування.
«Повернувшись з туру звільненими містами Донбасу, хотіла трохи відпочити, але не тут-то було!
Гортаючи інтернет, натрапила на

Калейдоскоп

Діва

У найстрашніше літо в
історії незалежної України діти високопосадовців
не забувають і про відпочинок на дорожезних курортах. Так, донька генпрокурора Віталія Яреми
вже встигла позасмагати
на берегах Егейського моря. Тим часом син Арсена Авакова подався до добровольчого батальйону, а син Юрія Луценка склав присягу до лав української армії. Подробиці
про «літні канікули» небідних діточок довідалась газета
«Вести».
Син глави МВС Арсена Авакова Олександр на початку
серпня подався добровольцем у батальйон «Київ-1». Тож
тепер час від часу хлопець викладає в мережі фотографії
у формі зі зброєю, а також пише звіти про свої будні. Та
Сашко запевняє, що він на цьому не піариться.
«Я не піарюсь, а роблю щось корисне», - зауважив він.
Раніше на службу в зону АТО відправився син Анатолія Гриценка - Олексій.
А от син генпрокурора Віталія Яреми Валерій на передову не пішов. Хлопець, як і раніше, не закриває свій
профіль у соцмережі, але нічого про себе не пише. Натомість регулярно публікує тексти та картинки про духовний розвиток.
Його ж сестра Ілона, схоже, більше думає про тілесні
радощі - дівчина провела свої літні канікули на узбережжі
Егейського моря. За даними видання, на турецькому курорті Бодрум донька Яреми жила в розкішному готелі, де
найдешевший номер на добу коштує близько тисячі доларів. Тур на тиждень зі сніданками і вечерями обійдеться в 7-8 тисяч доларів, а путівка «все включено» - в 10 тисяч і більше.
Старша донька прем’єр-міністра Арсенія Яценюка
Крістіна в червні теж була за кордоном - відпочивала в
місті Дальян, що на південному заході Туреччини. А згодом їздила з молодшою сестрою Софією в Одесу, де у них
живе багато знайомих.
А от про те, що старший син радника президента Юрія
Луценка – Олександр склав присягу до українського війська, його батько повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі.
«Старший син Олександр прийняв присягу. Перемога
буде за нами!» - написав політик.

Тиждень пройде у
домашнiх та робочих клопотах. Незабаром настане
момент, коли ви зможете
показати всi свої таланти.

Терези

Цей тиждень буде
пов’язаний iз цiкавими
вiдкриттями, iнформацiєю,
яка дозволить подивитися
на ситуацiю пiд iншим кутом.

Скорпіон

У вас можливi напади
депресiї, поганий настрiй.
Але поряд є люди, якi
пiдтримають вас i морально, i матерiально.

Стрілець

Найближчим
часом
вiрогiдний успiх у нових
справах. Можливi змiни
на краще, переговори з
партнерами закiнчаться
на вашу користь.

Козеріг

Тиждень буде спокiйним i стабiльним. Це дозволить завершити багато справ i втiлити в життя новi iдеї.

Водолій

Для досягнення цiлей
доведеться
докласти чимало зусиль. У цей
перiод краще зайнятися
самоосвiтою i творчим пошуком.

Риби

У вас виникнуть питання до партнерiв. Ви досягнете значних успiхiв,
але не забувайте про
вiдпочинок.

