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«ТЕМНИХ
КОНЯЧОК»
НА ПЕРЕПРАВІ
НЕ МІНЯЮТЬ

Щ

е одна напівправда,
якою влада годувала
українців, вилізла,
ніби шило з мішка вже у
перший день роботи п’ятої сесії
Верховної Ради.
Зокрема, у минулому залишилися і
обіцянки-цяцянки нардепів про вибори нової каденції парламенту за відкритими списками. Виявляється, якщо
Рада навіть і проголосує за відповідні
зміни до виборчого законодавства, то

стосуватимуться вони лише наступних
виборів, але не позачергових, які відбудуться у жовтні.
Про це заявив лідер фракції УДАР Віталій Ковальчук, повідомила «Українська правда».
Він нагадав, що Центральна виборча комісія на наступний день після указу
президента про розпуск парламенту розпочала свою роботу «і зараз уже реєструє
депутатів-мажоритарників, сьогодні (2
вересня) – останній день подачі кандида-

тів до окружних виборчих комісій»..
За словами Ковальчука, зміна виборчих правил впродовж кампанії
спричинить велику кількість судових
позовів, що, в свою чергу, поставить під
сумнів легітимність виборів.
«Тому правила змінювати потрібно,
але застосовувати їх можна буде лише
під час проведення виборів майбутніх
каденцій парламенту», - сказав представник УДАРу.
Уся трагічність такого стану справ,

насамперед, полягає у тому, що через
наступні позачергові вибори, які, за
словами президента, повинні були стати ефективною люстрацією влади, у будинок під куполом знову потраплять і
функціонери-«тушки», яких пригріли у прохідних частинах закритих
партійних реєстрів, і глибоко аполітичні, але грошовиті «темні конячки»мажоритарники.
Так що, сподіваються у Раді, «#все
буде добре», або, як завжди...

Погода в Тернополі й області
3 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 1415, вдень 20-21 градус тепла.
Схід сонця - 6.35, захід - 19.58.
4 вересня - ясно, без опадів, вночі 13-14, вдень 19-20
градусів тепла. Схід сонця - 6.36, захід
- 19.56.
5 вересня - ясно, без опадів, вночі 1213, вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця
- 6.38, захід - 19.54.
6 вересня - ясно, без опадів, вночі
10-12, вдень 21-22 градуси тепла. Схід

сонця - 6.39, захід - 19.52.
7 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 12-13, вдень 22-23 градуси
тепла. Схід сонця - 6.40, захід
- 19.50.
8 вересня - хмарно з проясненням,
без опадів, вночі 16-17, вдень 20-21 градус тепла. Схід сонця - 6.42, захід - 19.47.
9 вересня - хмарно з проясненням,
удень місцями можливий невеликий
дощ, вночі 13-14, вдень 17-18 градусів
тепла. Схід сонця - 6.43, захід - 19.45.

Народний синоптик

3 вересня - Фадея. Якщо цього дня погода ясна - такою вона буде ще чотири тижні. 8
вересня - Адріана і Наталії. Якщо у цей день холодний ранок – зима буде рання і морозна.

Магнітні бурі у вересні

Вересень не принесе значних магнітних проблем. Тим не менш, сонце проявлятиме помітну активність.

Незначні магнітні коливання спостерігатимуться 2, 7, 13, 26
числа. Магнітні бурі вірогідні 8 (з 16.00 до 20.00) та 22 (з 05.00
до 07.00) вересня.

Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них
люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцевосудинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил і депресії. Тому у ці дні варто поберегти себе, не зловживати
спиртним, важкою їжею та уникати стресових ситуацій.
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Загинув у боротьбі за Україну

Під час жорстоких боїв за Іловайськ був смертельно поранений мешканець Чортківщини 27-річний Денис Громовий.
Разом із сім’єю він мешкав
у селі Росохач Чортківського
району. Вдома на нього чекали двоє синочків (3 і 6 років)
та дружина Галина. Денис був
старшим оператором гранатометника, бійцем 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади. Звістку про загибель коханого чоловіка та батька родина отримала від товариша
військового. Він розповів, що
Денис був важко поранений.
Його везли до лікарні за 40 кілометрів і прооперували та, на
жаль, він не вижив.

На Сході Денис був близько чотирьох місяців. Поїхав у
зону АТО добровольцем. Під
час приїзду додому у відпустку Денис спілкувався з журналісткою чортківської газети «Голос народу» Тетяною
Лякуш. Розповідав, що «спершу було не просто, адже у зону
АТО під Волноваху їхню бригаду відправили без належної
амуніції. Розмістилися в яблуневому саду без будь-якого
військового
забезпечення.
Крім автоматів – нічого… Під
Волновахою тоді йшли жор-

стокі бої, наших військовиків
обстрілювали зусібіч, не мали
вони ні часу, ні можливості навіть окопів для себе вирити».
10-й блок-пост, на якому знаходився Денис, майже на 90
відсотків був розбитий ворогом. Чоловік дивом вижив. Зізнався: коли ж приїхав у відпустку додому, думок не повернутися, ухилитися – не
було. Адже там залишилися
побратими і зрадити їх він не

вірні рішення - вірні дії»
У

Протягом
тривалого
часу через різні канали, публічно і непублічно, намагаюся переконати Президента, як на мене, в очевидному:
1) Президент має взяти
управління обороною країни на себе особисто, як Верховний головнокомандувач;
2) Управління саме обороною, адже вже давно ніякої
АТО немає, по суті - це масштабна армійська операція з
відбиття вторгнення ворога
ззовні;
3) Президент має керувати
військами через Ставку Верховного головнокомандувача,
яку треба розгорнути на основі Генштабу, як того вимагає
Закон;
4) Президент для цього має
оголосити режим воєнного
стану - тепер уже не лише на
Донбасі, але через запізнення з
прийняттям такого рішення, і
на Півдні України;
5) рішення Президента про
введення воєнного стану Верховна Рада затвердить негайно,
необхідні голоси для цього є.
Чому на цьому наполягаю? Які, на мою думку, важливі фактори влада належним чином не усвідомила і,
відповідно, дотепер не вра-

хувала?
Викладу стисло оцінку ситуації.
Путін відкрито стягував до
кордонів України (і вже частину увів) добре оснащені, підготовлені, злагоджені та боєздатні війська (дислокація, чисельність, озброєння розвідці
відомі).
Крім цього Путін відкрито
сконцентрував їх трьома потужними кулаками вздовж периметру: від Чернігівської та
Сумської областей - далі Харківська, Луганська, Донецька
області і, нарешті, посилене
військове угруповання у Криму (розвідці відомо).
Путін на останньому етапі притупив увагу Банкової ігрищами в «мирні переговори», рукостисканнями з
економічно-газовими дискусіями - і наступного дня пішов
проти України відкритою військовою інтервенцією, тепер
уже на материкову частину
(всім відомо).
Навіщо це Путіну? Яким
бачу задум ворога на найближчі кілька тижнів?
Ударами російських військ
зі Сходу (Ростовський напрям)
і з Півдня (Крим) утворити на
материковій частині України

контрольований Росією «наземний коридор» - для надійного автономного забезпечення Кримського півострова водою, електроенергією, продовольством, усіма необхідними товарами. Щоб не залежати
від політики і рішень київської
влади, особливо зараз, напередодні холодів - у зв’язку й без
того низькою пропускною потужністю паромної переправи
та її ймовірним замерзанням у
зимовий період.
Для досягнення цієї мети
бажаний для Путіна «наземний коридор» має охоплювати
південь Донецької, Запорізької,
Херсонської та Миколаївської
областей. Аби контролювати
ключову інфраструктуру постачання до Криму води і електроенергії, а також вантажів
- через берегову лінію Миколаївської і Херсонської областей.
Чи має Путін зараз біля кордонів України достатньо сил
і засобів, аби реалізувати цей
план? Має. І для прямого наступу на півдні України, і для
відволікаючих ударів на інших
напрямах, і для паралізуючих
диверсійних дій на всій території України.
Скільки часу потрібно Путіну для проведення такої опе-

міг. Денис розповів, що, коли
заглянув у вічі смерті, змінився.
– Колись і не зауважував, – казав, – як сходить і заходить сонце, не прислухався до шепоту вітру в траві, не
вдихав з такою насолодою запах соняхів. Та зараз там, на війні, у хвилини затишшя все це
сприймається як дар Божий. І
переосмислюється все минуле
життя…
Наразі мешканці Росохача
чекають на домовину із загиблим воїном. За словами сільського голови Віктора Басістого, тернопільські волонтери
виїхали за нею на Донеччину.
Зустрічатимуть Героя у Чорткові та його рідному селі.

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття родині
Дениса Громового. Герої - не вмирають!

Анатолій Гриценко: «Вірна оцінка ситуації зв’язку з кардинальним загостренням
ситуації у зоні бойових дій на сході України
лідер політичної партії «Громадянська
позиція» Анатолій Гриценко закликав
керівництво нашої держави реально оцінити
останні події, пов’язані з прямим вторгненням
російської регулярної армії на нашу територію,
та вжити рішучих заходів, щоб дати гідну відсіч
окупантам. На переконання народного депутата,
екс-міністра оборони України, тільки вірна
оцінка ситуації забезпечить прийняття вірних
рішень, які, у свою чергу, скоординують вірні дії
українського війська із захисту країни. Далі –
пряма мова Анатолія Гриценка:

Тема тижня

рації? Приблизно 7-10 діб, а,
якщо поставить за мету, то
може встигнути до 8 вересня
- Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Це якщо з нашого
боку не буде адекватної протидії, в режимі «Стояти! Не провокувати!»
Чи може Україна зірвати
плани і задум Путіна із захоплення Півдня і створення «наземного коридору»?
Може і повинна! Хоча, скажу
відверто, за нинішніх умов
це буде зробити важко, і для
цього потрібні швидкі ефективні рішення і добре скоординовані дії.
Яким саме чином краще діяти нашим військовим, які частини і з’єднання і куди саме
передислокувати, які резерви техніки і зброї задіяти, як
змінити тактику збройної боротьби – все це не для відкритої дискусії. Ще є генерали, які
те розуміють, з ними мав закриту розмову і в тому переконався. Які важелі дипломатії
та залучення зовнішньої підтримки і тиску на Путіна варто
задіяти, це знає сам Президент.
Ситуація складна, небезпека серйозна. Але вірні рішення
і вірні дії дозволять локалізувати цю небезпеку, забезпечити людям мир і спокій.
Сподіваюся, усі члени РНБО
– і, насамперед, Президент як
голова РНБО, як Верховний головнокомандувач і Глава держави - усвідомлюють важливість рішень, які вони мають
сьогодні прийняти.
Чи не помиляюсь я в оцінці ситуації? Чи не перебільшую
загрозу з боку Путіна на Півдні? Думаю, що ні. Але, якби
помилився, то лише на краще
для всіх нас.

Тернопільські
депутати –
за воєнний стан

Д

епутати
Тернопільської
облради
закликають негайно
запровадити воєнний
стан у зоні проведення
антитерористичної
операції.
Відвовідне звернення до
РНБО, Президента та Верховної ради України прийняли
вчора на сесії. Ініціатором такого рішення виступила фракція ВО «Свобода».
Депутати голосували в поіменному режимі. Внісши кілька правок у тест звернення
щодо негайного запровадження в зоні бойових дій на Донбасі воєнного стану, його підтримали 73 депутати.
Учора на позачерговій сесії депутати Тернопільської
міської ради також прийняли звернення до вищого керівництва держави щодо
введення воєнного стану у
зоні проведення АТО.

Інформує ДПІ

У нас експортна операція зі 100% передоплатою. За
яким курсом нам визначати
Дохід?
(запитували під час он-лайн
консультації)
Ми вважаємо, що облікові
показники в іноземній валюті для експортних та імпортних операцій перераховують
за курсом Національного банку
України, що діяв на 0:00 годин
тієї доби, на дату якої здійснювалася операція. Тобто, фактично за вчорашнім, «післяобіднім» (лист Міндоходів від від
08.05.2014 р. № 8180/6/99-9919-03-02-16).
Не менш важливо, щоб усі
платники застосовували один і
той самий курс НБУ. Незалежно
від того, вранці чи після обіду
здійснювалась операція, а також від того, який курс банк зазначає у виписці.
Інформаційнокомунікаційний відділ Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ
Міндоходів в області.

Люди
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Герої не вмирають!

Т

У Бережанському агротехнічному
інституті на свято знань відкрили
пам’ятну дошку Устиму Голоднюку

иха елегія смутку…
На обличчях
викладачів і
студентів, батьків,
жителів міста, які того
дня завітали на урочисту
подію. На вишиванках і
букетах квітів, на листях
дерев, котрих першим
подихом торкнулася осінь.
Устиму Голоднюку зі Збаража не виповнилося і 20. Він навчався на третьому курсі Бережанського агротехнічного інституту. Здобував професію
інженера-енергетика. Але минулої осені відклав навчання і
поїхав на Майдан.

– Устим був дуже хорошим
товаришем, гарною, світлою
людиною, умів підтримати у
важку хвилину, допомогти. Він
любив спорт – займався пауерліфтингом і бодібілдингом, а
ще мріяв створити сім’ю, побудувати будинок, народити дітей, – пригадують друзі Героя
Небесної сотні.
А ще Устим був справжнім
патріотом. «Рабів до раю не
пускають!» - його улюблений
вислів. Чи не тому хлопець
був на Майдані з перших протестів. Приїжджав додому на
2-3 дні і знову повертався до
Києва.

Він загинув 20 лютого.
Снайперська куля наздогнала
хлопця за дві години до зустрічі з батьком. Устима не врятувала навіть голуба ООНівська
каска, яку вважав своїм оберегом.
Василь Шеляк товаришував з Устимом з першого курсу,
разом винаймали житло, планували спільний бізнес. Пригадує, як 21 листопада Устим
його розбудив і сказав: «Треба
їхати, боротися за власне майбутнє». На Майдані збиралися
стояти до кінця, до перемоги.
Після того, як загинув
Устим, в інституті вирішили

встановити меморіальну дошку на його честь. Викладачі
та студенти зібрали необхідні
кошти. Втілити ідею допомогли львівські майстри.
Ніхто не соромився сліз,
коли зазвучав гімн Майдану
«Плине кача…» І, як ніколи, у
ці хвилини хотілося миру на
багатостраждальній українській землі. Щоб спокійно могли жити і вчитися студенти,
щоб зустрічали матері своїх дітей живими.
Батько Устима Володимир
Голоднюк подякував директору інституту Василю Павліському, усім викладачам і дру-

У тернопільські школи пішли 79 дітей зі Сходу та Криму

1

вересня за шкільні парти на
Тернопільщині сіли 107 тисяч учнів.
Серед них – діти з Криму, Донецької
та Луганської областей, які тимчасово
проживають у регіоні.
Всього у тернопільські школи влаштували 79 учнів
із сімей вимушених переселенців. Ще семеро навчатимуться у професійно-технічних закладах області.
На дітей, які волею долі опинилися далеко від дому,
чекає подвійне навантаження, адже їм доведеться не
тільки уживатися з новими однокласниками, а й підтягувати знання української мови.

Напередодні нового навчального року школярі, які
переїхали до Тернополя з Криму, східних регіонів країни, отримали канцелярське приладдя та одяг. Речі придбали у рамках обласної соціальної цільової програми
підтримки сімей тимчасових переселенців.
Загалом на Тернопільщині вже більше тисячі людей, які покинули свої домівки через непросту ситуацію
в державі. З них 239 приїхали з Криму і 862 – зі сходу
України.
На фото Івана ПШОНЯКА: першокласникитернополяни Ілля Головач та Софійка Покотило.

зям сина, його дівчині Марійці.
Владі і жителям міста, адже у
Бережанах уже створили сквер
імені Устима Голоднюка, хлопцю присвоєно звання почесного громадянина міста.
«Не знаю, чи я зміг би так,
як він, – зауважив пан Володимир. – Ця Небесна сотня вирвала з хижих пазурів Україну і
віддала її нам. А Герої живуть,
доки живе пам’ять про них і
хтось продовжує їх справи…»
З болем того дня та молитвою згадували ще одного Героя України, жителя Бережан і
колишнього студента інституту Олександра Філя. Він загинув на війні на Сході. Хлопцеві
було 19 років.
…. А над Бережанами ясніло мирне голубе небо. До своєї альма-матер злетілися з різних куточків не лише Тернопілля, а й України, студенти.
Адже Бережанський агротехнічний інститут надає своїм
вихованцям європейську освіту. Його студенти, як зауважив
директор закладу, доктор технічних наук, професор Василь
Павліський, стажуються за фахом як на українських підприємствах, так і за кордоном: у
Швейцарії, Австрії, Німеччині,
Данії...
Здобуті в інституті спеціальності актуальні для регіону. Тут готують фахівців для
сільського та лісового господарства, а саме економістів,
механіків, енергетиків, екологів. Учитися і працювати в
мирній Україні мріяв і Устим. І
сотні інших хлопців, які віддають нині життя за Україну.
Зіна КУШНІРУК.
Фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ.
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Олег Ляшко провів

День Незалежності на передовій

П

опри небезпеку, лідер
Радикальної партії повернувся на
Схід, де допомагав військовим та
підіймав патріотичний дух у місцевих
мешканців.
Олег Ляшко не втомлюється
повторювати: щоразу повертаючись до Києва, він лишає своє
серце на Донбасі. Воно й не дивно: дитинство політика пройшло
на Луганщині, з нею пов’язані
найтепліші спогади з минулого.
Мабуть, саме тому величне свято – День Незалежності України – політик вирішив провести на своїй малій батьківщині, у
щойно звільнених від терористів містах Донбасу, поряд з якими продовжувалися запеклі бої.

«Моя рідна Луганщина - це
Україна! З Божою поміччю і з
установкою «Град» ми скоро
звільнимо наш край від московських окупантів. Тішусь, що День
Незалежності в часі війни з кривавою Москвою зустрічаю з побратимами з батальйону “Айдар”,
батальйону “Луганськ-1”, батальйону львівської територіальної
оборони “Воля”. Вірю, що незабаром саме ці підрозділі звільнять
Луганськ і всю Луганщину, - зазначив лідер Радикальної партії.

Ляшко приїхав не з порожніми руками. Бійцям з добровольчого батальйону «Айдар» та
«Шахтарськ» передав два вантажних автомобілі “ЗІЛ-133”,
каски, засоби захисту, продукти
харчування. А до подарованого
БРДМ політик прикріпив вила,
символ Радикальної партії – на
згадку та на вдачу.
Але не лише цим відзначився
Ляшко на Донбасі. Разом з мешканцями міста Щастя він розфарбував у жовто-синьо кольори пар-

Василева
доля
…Україна не стане на коліна.
Поранену, знесилену - люди
відродять її, як і власні душі.
Старенький чоловік молиться і просить Всевишнього,
щоб благословив на мир і
злагоду святу землю. Бо що
таке біда, Василь Ільчук із
села Рохманова на Шумщині,
знає не з книжок і оповідок.

24

серпня, у День
Незалежності, Василь
Ільчук відсвяткував
85-річчя. Спогади, спогади… Гіркі,
наче полин. Закінчив три класи
польської школи - прийшли
радянські війська, а далі - війна.
Після війни - знову школа. Коли
перейшов у дев’ятий клас,
трапилось те, що зробило крутий
поворот у його долі.
Пригадує, як пас коні на лугах під Мировим. Раптом з лісу вийшов повстанець і попросив принести їсти.
- Як же я коні залишу? - захвилювався.
- Пастимеш з обіду, тоді й чекатиму.
Потайки від батьків узяв шмат сала, буханець хліба й поніс до лісу. Повстанців було
уже більше. Хтось вийняв фотоапарат і запропонував стати до знімка. Не думав тоді
хлопець, чим усе це може закінчитися.
Світлина під час обшуку потрапила до
рук відповідних органів. Василя напередодні Чесного Хреста, коли разом з другом збирався до храму у Почаїв, забрали у кременецьку в’язницю.
Слідство тривало два роки і п’ять місяців. Неповнолітній Василь за шмат часла і
буханець хліба отримав 25 років позбавлення волі і ще п’ять - без права повернення на
рідну землю.
Як жахливий сон, пригадує дубенську

в’язницю, де у камері-одиночці людей було
десятеро і повертатися доводилося за командою. Як їх, щільно набитих у столипінські вагони, везли до місця відбуття покарання. Воркута, Інга... Важка праця, чотириста грамів хліба на добу, часом баланда, яку
їжею вважати не можна... Трохи полегшало,
коли його, наймолодшого у таборі в’язня,
взяли у свою бригаду залізничники, де хліба припадало уже шістсот грамів на добу.
Після смерті Сталіна з’явилася надія на
перегляд вироку. І Василь, за прикладом інших, також вирішив писати «у верхи». Хоча,
головний механік переконував:
- Не пиши, Василю, тут залишайся. У
тебе золоті руки, матимеш на прожиття. А
там, в Україні, нема зараз добра. За трудодні мізер отримують.
Та хіба це могло зупинити Василя, роками відірваного від рідної Шумщини? Хіба
труднощі могли стати вище за любов до
отчого краю і нестерпного бажання зустрітися з родиною, односельцями? І його помічник, єврей за національністю, чоловік
освічений, написав за Василя «у верхи».
Як зараз, пам’ятає той день, коли за ним
прийшли і, нічого не пояснюючи, повели
на вахту. Думав - кінець, бо посадили у воронок, обшукали й повезли невідомо куди.
На щастя, це був день, коли, переглянувши
вирок і переписавши статтю, підлаштувавши її під той термін, за який довелося від-

кан. А у місті Сіверськодонецьк
з однодумцями звалив ідола радянської епохи – пам’ятник Леніну. На постаменті, де раніше стояв
Ілліч, Ляшко власноруч встановив
синьо-жовтий стяг. Дуже символічно, що це відбулося у місті, яке
останнім часом вважалося осередком сепаратизму. Але сьогодні, за
словами політика, тут знову панує
український дух.
А перед тим, як повалити Ілліча, Ляшко разом з побратимами та місцевими патріотами
розгорнули величезний 40-метровий український прапор та
пройшлися з ним крізь усе місто,
щоб вклонитися Тарасові Шевченку біля пам’ятника Кобзарю.
«Коли чув, як луганчани

бути покарання, відпустили
додому.
На останні гроші купив
благенького сірого костюмчика, кепку залізничника і в дорогу. До рідного села добрався на Провідну неділю.
Люди повернулися з цвинтаря, і у їхній оселі зібралася
родина. Не впізнали відразу
Василя, прийняли за іншого,
за його друга. Мати, голосячи, благала розповісти хлопця про її рідненького синочка. Навіть наступного дня,
все ще не вірячи власним
очам, перепитувала:
- Невже це ти, Васильку?
Нелегко було прожити у селі. Хлопець уже було
завербувався на роботу на
Донбас, але хвора сестра, яку
батько привіз із лікарні, відрадила. Попросився на роботу у сільгосптехніку. Але побачив оголошення про курси водіїв у Кременці. Отримав направлення і пішов
учитися.
Армія, одруження, важка селянська праця… Згодом
став завідувати ремонтною
майстернею у місцевому колгоспі, який потім став радгоспом. Заочно закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. Разом із дружиною, Раїсою Михайлівною, поставив на ноги двох синів і доньку. Тепер тішиться п’ятьма онуками - троє уже дорослі,
здобули вищу освіту, двоє - ще школярі.
- Раніше люди жили у великому страху
перед владою, партією, були міцно затиснуті у кулак. Трохи дихнули вільно. І знову треба боротися за рідну землю, відстоювати свої права, - каже Василь Георгійович.
- Москва завжди хотіла поставити Україну
і українців на коліна. Зась! Не такий ми народ. І з нинішніх боїв вийдемо переможцями. Тільки шкода молодих хлопців, що кладуть голови на фронті.
Поважного віку чоловік порається на
господарці. Багато читає. Вірить у щасливе
майбутнє України.
- Бо за що ж мене тоді судили? За що до
Сибіру заслали? - запитує риторично.
Василь Георгійович не нарікає на долю,
бо Всевишній кожній людині дає рівно
стільки, скільки вона може витримати. Але
просить у Бога, аби українські діти не гинули, не калічіли на Сході. І з болем у голосі запитує у небес:
- Чим згрішила Україна? Хіба ми ще не
спокутали?..
Алла ОМЕЛЬЧУК.

Наголос
скандують: «Слава Україні!»,
«Україна - понад усе!», «Донбас це Україна!» - заледве не розчулився. Важкий і болючий період,
попри всі втрати, змінив цю країну. Патріотичний настрій на Сході нині неймовірний!» - поділився враженнями політик.
Після цього Ляшко навідався до сіверськодонецької лікарні, де лежать бійці добровольчого батальйону “Луганськ-1”, які
отримали поранення у бою із терористами. Народний депутат
підкреслив, що саме завдяки цим
Героям місто було звільнене від
окупантів, і допоміг з оплатою їхнього лікування.
Олександр ПЕТРУК.
На фото: Олег Ляшко разом
з командиром батальйону “Луганськ-1” Андрієм Левком. Саме
цей батальйон був авангардом
визволення Лисичанська, Сіверськодонецька, Рубіжного та інших міст. За підтримки Ляшка
батальйон продовжує боротьбу.

Від війни –
у мирний
Тернопіль

С

імох вимушених
переселенців
зі Сходу, серед
яких троє діток,
на залізничному
вокзалі зустріли
рятувальники, а у
готелі «Галичина»
їх уже чекали
співробітники
міграційної служби.
Один з них - Сергій каже,
що рішення про переїзд далося йому дуже нелегко. Чоловік розповів, що вони з
дружиною хочуть, аби донечка Саша навчалася в
україномовній школі. Тож,
щойно влаштуються на новому місці, займуться цим
питанням. Серед першочергових справ також пошук
роботи і реєстрація місця
перебування. Голова сімейства хвилюється, що, зареєструвавшись у Тернополі,
може втратити своє житло
на малій батьківщині. Розвіяв ці страхи заступник начальника міграційної служби області Іван Чубатий.
«При реєстрації місця перебування, за громадянами
зберігається реєстрація за
місцем постійного проживання. Відтак люди у будьякий момент можуть повернутися додому, у власне житло, ніхто не має права перешкоджати їм у цьому», - пояснив посадовець.

Духовність
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Босоніж на прощу
ЗАРАДИ СИНА

«У вічній пам’яті
буде жити
праведник»

Т

исячі паломників
з усієї України
прибули у
Зарваницю, щоб взяти
участь у великій прощі
з нагоди свята Успіння
Пресвятої Богородиці.
Незважаючи на похолодання та дощову погоду, віряни подолали сотні кілометрів, аби у святому місті помолитися до Зарваницької Богородиці за припинення війни в
Україні. Серед них багато матерів, сестер, дружин та коханих, які прийшли просити Господа за своїх найдорожчих чоловіків, які воюють на Сході
України. Були серед них і такі,
що не лише вирушили пішки
до святого місця, а й навіть
йшли босоніж сотні кілометрів, щоб вимолити для своїх
рідних щасливе повернення із
зони АТО.
Син Ольги Попович із
села Люча, що на ІваноФранківщині вже не один місяць воює на Сході України.
Йому лишень 22. Родина у
розпачі. Щодня вони чекають
новин від Василя і щиро моляться за нього.
– Мій перший намір – просити Бога відпустити гріхи, а
другий - просити ласки для
сина Василя, щоб він і всі, хто
з ним на Сході, благополучно
повернулися додому, – розповідає жінка. – З військкомату
йому зателефонували. Коли
прийшов, сказали, потрібно
їхати в Телятин у територіальне військо для підтримання порядку під час виборів.
Він погодився. А на 44-й день
Василя забрали на Схід. Амуніцію і засоби захисту ми купили йому самі. Зараз він у Донецьку.
Пані Оля щиро молиться,
щоб війна швидше закінчилася. Не може стримати сліз,

Ольга Попович з Івано-Франківщини
пройшла більше сотні кілометрів,
щоб вимолити у Бога ласки
для свого Василька

коли говорить про сина. Вона
вже вдруге йде до Зарваниці
босоніж. Уперше на таке наважилася, коли Василько пішов
до армії. Він повернувся додому живий-здоровий, тож вірить, що і цього разу Бог йому
допоможе.
– Дорога була важка, але
Господь допоміг мені її здолати, – додає жінка. – Я вірю, що
ця моя жертва буде оберігати
сина і наших хлопців від куль.
Все, що я зараз можу зробити
для нього – це вірити і молитися.
Василь часто телефонує
до пані Олі. Просить, аби вона
не переживала і берегла себе.
Розповів, на свято Спаса їм підірвали машину. На щастя,
його не поранили.
– Одного разу потрібно
було відправити на завдан-

ня снайпера і двох хлопців на прикриття, – пригадує Ольга Попович.
– Відразу ж викликали
двох бійців, а третього,
кажуть, хто хоче. То мій
Василь зголосився сам.
Каже, краще нас троє загине, аніж всі хлопці. Помолився і пішов. Але з
половини дороги їх повернули.
Вдома на Василя чекає тато, брат та двоє сестер.
Усім селом моляться за його
щасливе повернення та вірять, що їх молитви захистять
хлопця від ворожих куль.
У прощі за мир взяли
участь і українці з-за кордону.
Ганна Козак приїхала до рідних в Коломию з Італії.
– Ми прийшли у Зарваницю пішки, аби помолитися за
Україну, – розповідає Ганна. –
На жаль, в Італії не знають навіть половини того, що твориться на Сході України, вони
не знають, що насправді відбувається у нас. Коли я приїхала додому та побачила по
телебаченню, які жахіття відбуваються на Сході, перше бажання було їхати туди і захищати Україну.
Незважаючи на погану по-

году та дощ, до Зарваниці завітали надзвичайно багато прочан – і діти, і молодь, і люди
похилого віку. Також прибули почесні гості з-за кордону.
Директор фундації «Мігрантес» Римської єпархії монсеньйор П’єра Паоло Філіколо
зізнається, що вражений вірою та силою прочан у Зарваниці. Він розповідає, що Святіший Отець Папа Франциск
особливо вболіває за Україну і минулої неділі під час молитви «Ангел Господній» Папа
молився і просив усіх молитися за мир в улюбленій землі
Україні.
Божественну Літургію біля
парафіяльної церкви очолили Архиєпископ і митрополит
Тернопільсько-Зборівський
Василій Семенюк та єпарх
Коломийсько-Чернівецький
Василій Івасюк, після якої відбувся велелюдний похід зі
свічками до монумента Богородиці на чудотворному місці та молебень до Пречистої.
Прочани несли запалені свічки та щиро молилися до Матері Божої за мир на українській
землі. Опісля відбулася панахида за героями «Небесної сотні» та усіма військовими, які
віддали своє життя за Україну.
Юля ТОМЧИШИН.

Унікальний часомір Тернополя внесли
до «Спадщини світового годинникарства»
До цього переліку французи вносять найоригінальніші
витвори годинникового мистецтва.

– З моїх 60-ти виготовлених
годинників у цей реєстр внесено лише три найоригінальніших, – розповів майстер Олексій
Бурнаєв, який працював над виготовленням часоміра. – Причому львівський годинник потра-

пив до списку після п’яти років
експлуатації, адже він єдиний у
світі працює у мороз і згортає
стрілками сніг. А тернопільський годинник
уже внесено. Хоч роботи щодо його встановлення ще не завершені.
Унікальний тристоронній годинник у
вересні розмістять у
Тернополі, на бульварі
Тараса Шевченка.
Подібний часомір
прикрашав місто ще за

часів Австро-Угорщини та Польщі. Він
був встановлений на сучасному бульварі Шевченка – навпроти нинішніх вулиць Сагайдачного та Кульчицької. Це
було головне місце зустрічей і побачень
у місті.
На жаль, під час воєнних дій навесні
1944 року годинник був знищений. Відновлений часомір – унікальний, адже
він буде другим у світі тристороннім.
Перший подібний витвір розташований у французькому місті Ам’єні. Тамтешній часомір був створений наприкінці XIX століття. Сьогодні він дивує
туристів незвичайною формою аж із
чотирьох рівнів та безліччю деталей.

28 серпня, в день Успення, в
день Небовзяття Пресвятої Богородиці, Господь покликав у небесні
простори вірного свого слугу блаженної пам’яті отця-емерита, протоєрея МИХАЇЛА ШТИБЕЛЯ.
Уже минає понад дві тисячі років
від тієї хвилини, коли Ісус Христос
сказав свою притчу про виноградник
- це поле праці для Божої слави і для
вічного щастя людини. На цьому полі
поставив Господь людину, немов Херувима з вогненним мечем, священика отця Михаїла. Він прийшов, як щирий робітник поміж нас, на поле духовної праці, яку розпочав у 1971 році
після священичих свячень. Душпастерював на парафіях: у селах Потутори,
Божиків, М. Ходачків, Шляхтинці, Ішків, Росоховатець, Золота Слобода.
Його не оминуло те, про що казав
Ісус Христос: «Як Мене переслідували,
так і вас будуть переслідувати, як про
Мене різно говорили, так і про вас різне будуть говорити. І навіть прийде час,
що ті, які будуть вас убивати, будуть думати, що вони службу приносять Богові». Всевишній не пожалів йому хрестів, бо вони йому нащось були потрібні,
як і потрібний був хрест Ісуса Христа та
Його страждання. Але все це проминуло, за свої заслуги для Христової Церкви і України покійний був нагороджений пам’ятними відзнаками. Отець Михаїл був одним із заслужених священиків, ревних трудівників Христового виноградника. Для багатьох він був потіхою та розрадою, він був немовби тим
розложистим деревом, у тіні якого було
так мило спочивати. Отець Михаїл обрав важкий, жертовний шлях – розбудовувати Греко-Католицьку церкву у
час її становлення. Всі її болі і проблеми сприймав своїм чистим, добрим серцем. Завдяки його авторитету, красномовним проповідям всі церковні громади Козівщини повернулися в лоно
греко–католицької церкви. А сьогодні
він подібний до пташини, яка своє гніздечко покидає і навіки у тепліші краї вічності відлітає, куди у січні місяці відлетіла душа його дружини, їмості Ємілії.
Тож нехай ангели занесуть перед
престіл Божий його праведну душу,
нехай влиють бальзам у зранене серце і обітруть сльози осиротілих дітей,
онуків і щирих парафіян.
«Сотвори його, Господи, учасником слави Твоєї і зачисли його до
лику тих, що благовгодили святому
імені Твоєму, бо благословенний Ти
навіки».
За дорученням священиків Козлівського і Козівського протопресвітеріатів
приятель і співбрат у священстві о. Богдан ЗІНЧЕНКО.
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Пам’ятник вдячності встановлять у Тернополі переселенці

В

же незабаром у парку Шевченка
з’явиться незвичайний пам’ятник, який
стане символом пам’яті і вдячності
переселенців зі Сходу та єдності різних
регіонів України.
Арт-об’єкт «Елемент поєднання» створив художник та ландшафтний дизайнер Олег Божко із Алчевська. На жаль, Алчевськ зараз знаходиться у зоні бойових дій і відрізаний від транспортного сполучення,

тому митець не може прибути до Тернополя і встановити пам’ятник особисто. Однак основні елементи роботи вже у Тернополі, є також ескіз. Тож друзі митця зараз займаються отриманням дозволів
і зовсім скоро пам’ятник
з’явиться у парку.
– Олег неодноразово
бував у Тернополі, – розповідає представник мистецької агенції «АртПоле» Тетяна Мандзюк. – Тому вирішив саме в цьому місті
встановити такий цікавий мистецький об’єкт. Ескіз він
робив вже тоді, коли Алчевськ був захоплений, і переслав нам. За допомогою цього знаку художник хотів висловити величезну вдячність від усіх мешканців Сходу
за турботу, співчуття і підтримку, яку надають їм українці.
Дві дубові колоди поєднані прізвищами знаменитих
поетів і письменників із різних куточків України, – саме

так виглядатиме символ вдячності та єдності.
Також минулих вихідних до Тернополя приїхали музиканти, поети, художники, дизайнери, журналісти з
Києва, Львова, Донецька, Луганська, Івано-Франківська,
щоб представити проект JUST-IN-BETWEEN. Вони висадили в центрі Тернополя степові рослини, аби таким
чином символічно поєднати Схід і Захід України.
– Наш проект відбувається між літом та осінню, між
миром та війною, між різними частинами України,– каже
Тетяна Мандзюк. – Ми зустрілися, аби почути одне одного, щоб краще зрозуміти те, що відбувається сьогодні.
Митці зі Сходу зізнаються, творять, аби відволіктися
від тих жахливих подій, які відбуваються у їх домівках.
– У травні я почала фотографувати, щоб не збожеволіти, – розповідає Олена Ястребова з міста Торез Донецької області. – Якщо себе нічим не відволікати, то можна просто з’їхати з глузду. Починаєш плакати постійно.
А так плачеш, але й ще щось робиш. Мій чоловік і син
виїхали в Дніпропетровськ. А от батьки ще там, адже у
них господарство, старенька бабуся, домашні тварини.
Люди, які підтримували Путіна, вже давно втекли з міста, а ось вони залишилися.
Юля ТОМЧИШИН.

Молимось за Україну.
Молимось за Маріуполь…
П

рем’єр-міністр Польщі
і новообраний голова
Європейської ради Дональд
Туск відверто назвав події на
сході України «війною» і закликав
Європу допомогти Києву.
На церемонії вшанування пам’яті загиблих під час вторгнення нацистської
Німеччини у Польщу в 1939-у, а саме з
цієї події почалася Друга світова, політик
наголосив: «Сьогодні, дивлячись на трагедію українців, на війну - бо треба вжити це слово - знаємо: вересень 1939 року
не може повторитися».
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не виключає захоплення Росією українських земель для забезпечення сухопутного доступу до Криму і вважає реальною загрозу прямого військового конфлікту Росії
та України. Про це він сказав у інтерв’ю
газеті «Markische Allgemeine». На думку
дипломата, не виключена нова спроба
анексії з боку РФ через те, що вона відчуває труднощі з постачанням до півострова.
А за даними італійської газети «La
Repubblica», глава Єврокомісії Жозе Баррозу почув від Путіна погрози через ситуацію в Україні. Виступаючи на зустрічі
лідерів країн-членів ЄС, Баррозу сказав,
що коли запитав у Путіна про розгортання військ в Україні, той перейшов на погрози. «Якщо я захочу, то візьму Київ за
два тижні сказав», - відповів «цар».
Поки Захід повторював ідіотичну
мантру про «глибоку стурбованість», війна увійшла в свідомість українців. Війна, а не АТО. Уже й міністр оборони Валерій Гелетей «завершив» атитерористичну операцію і «виграв» «гібридну війну». «Антитерористичну операцію зі
звільнення сходу України від терористів завершено», - заявив міністр на своїй
сторінці у «Фейсбук». Тепер, за його словами, в Україні почалася «велика війна»,
яку Європа не бачила з часів Другої світової. І додав: за інформацією неофіційних
каналів, російська сторона кілька разів
погрожувала, що у випадку продовження спротиву, готова застосувати проти

нашої держави тактичну ядерну зброю.
«Маємо терміново вибудовувати оборону від Росії», - сказав Гелетей.
Запізнився зі своїми ініціативами міністр оборони без війської освіти. Вибудовувати оборону потрібно було раніше.
Не загинуло б стільки наших хлопців. І,
може, не було б «Іловайського котла».
Через катастрофу в Іловайську Президент обіцяв зробити «серйозні кадрові
висновки». За логікою, Гелетей - перший
у черзі, кого мав би звільнити Порошенко з посади. Бо саме на ньому персональна відповідальність за чисельні втрати
серед українських бійців.
Також важко зрозуміти, чому досі залишається на посаді керівник Державної
прикордонної служби Микола Литвин
- брат екс-спікера Володимира Литвина.
Він очолює Держприкордонслужбу
11 років. Налагодити контроль над кордоном його служба не в змозі. Чи не хоче?
А той факт, що російські війська у День
Незалежності безперешкодно зайшли в
Україну у районі Новоазовська, де терористів «ДНР» на той час узагалі не було,
свідчить або про некомпетентність Литвина, або про зраду. Адже це вторгнення
дало можливість Путіну відкрити «другий фронт» на півдні Донеччини.
Як влада, «проффесіонали» Міноборони можуть дивитися в очі матерям,
дружинам, дітям, рідні яких не вийшли
з оточення з-під Іловайська? Які гинуть
через прорахунки недолугих генералів і
командирів? Звільнення бездарних керівників АТО і чиновників Міноборони
не воскресить матерям синів.
Є інформація, що наших вояків під
Іловайськом «злили». «Ми вижили, не
дивлячись на те, що нас «злили». Ніякого коридору не було. Колону тупо почали
розстрілювати. Ми пробили два кільця
оточення і змогли вийти», - написано на
офіційній сторінці окремої сотні «Крим»
у «Фейсбук». А ще там страшні фотографії: розстріляна військова техніка, загиблі, випалена земля…
Важливо почути відповідь: чому солдатів, добровольців, які воюють автоматами 1962 року випуску, не мають важко-

го озброєння і, щоб урятуватися, змушені неймовірними зусиллями вириватися
зі східного пекла, називають «дезертирами», судять, а зрадників у верхах, командирів підрозділів, на совісті яких тактичні прорахунки, бездарне керівництво
АТО, не карають?
Для нас ці, так звані «дезертири» учорашні студенти, аспіранти, слюсарі,
будівельники - герої. Вони, а не напомаджені чоловіки-політики, чиновники, які
сидять на різноманітних ток-шоу і просторікують, як треба воювати.
А коли наші хлопці «варилися» й гинули в «Іловайському котлі», Президент
презентував виборчий блок свого імені.
Ліпше б створив полк «імені Петра Порошенка» з «любих друзів», депутатів, генералів, полковників, чиновників… Кращого піару годі було б придумати.
Поки вітчизняний політикум переймається виборами, в експертній раді з
питань нацбезпеки попереджують: у короткостроковій перспективі військовополітична обстановка у східній Європі
та навколо України погіршуватиметься,
а конфронтація в російсько-українських
відносинах посилюватиметься. Тому
українська влада повинна, найперше,
ввести систему керівництва державою в
умовах воєнного часу і оборони країни.
Зокрема, цілодобову діяльність Кабміну щодо вирішення питань забезпечення оборони держави. Планування і проведення військових операцій має передбачати унеможливлення поповнення резервів терористичних угруповань з боку
РФ. Слід підготувати населення до масштабної агресії з боку Росії і до оборони
держави у максимально стислі терміни.
Формувати потужні військові резерви.
Оскільки Путін не бере до уваги жодних
кроків України, крім її збройного опору, санкції західних держав не є дієвими,
а дипломатичні можливості майже вичерпані, лише потужний збройний опір
може дозволити змінити наміри Кремля
знищити незалежність нашої держави,
наголошується у заяві експертної ради.
…США і Європа мають визнати факт
війни РФ проти України й розробити лі-

нію власної поведінки. Україну треба або
примусити здатись, або - озброїти для війни з Росією і гарантувати подальшу підтримку, наголошують закордонні експерти. Щоправда, «стурбована» Меркель
дала зрозуміти: Німеччина заблокує постачання Україні зброї. Дежавю 2008
року. Тоді фрау Меркель разом з французами заблокувала нам ПДЧ в НАТО. А все
зараз могло б скластися по-іншому…
І, взагалі, європейські зустрічі, чим
ближче до зими, тим відчутніше пахнуть російським газом. Європа не може
відмовитися від російських енергоносіїїв. Бо тамтешні виборці, навіть найбільші симпатики України, не погодяться сидіти взимку без тепла. Зрештою, чимало
європейців вважають, що це не їхня війна. Поки що…
Росія не зупиниться на Україні, погнозують і вітчизняні, і західні експерти.
Путін хоче розвалити НАТО. І лише питання часу - коли Росія використає росіян у країнах Балтії для створення нових «заморожених конфліктів». Польща
ж, на думку аналітиків, у випадку небезпеки, буде змушена діяти так, ніби НАТО
не існує і створить власний військовий
альянс разом з країнами Балтії, можливо, навіть встановить буферну зону у Західній Україні. Також політичні оглядачі
застерігають світ: якщо Путіну вдасться залякати Захід, ядерна війна стає реальною перспективою, адже його методи
радо переймуть у Пекіні та Пхеньяні.
…Україна продовжує захищатися. Ворог хоче захопити Маріуполь - своєрідний південний форпост країни. Маріупольці, як у 1941-у, риють бліндажі, окопи, разом з військовими укріплюють інженерні споруди, створюють мінні загородження. «Війська, добровольчі частини готові боротися за Маріуполь до
останнього. Головне - втримати загальнофронтову лінію і щоб не було оточення», - каже командир батальйону «Азов»
Андрій Білецький. А ще важливо, аби Маріуполь рашисти не бомбили.
Молимось за Україну. За Маріуполь.
За наших героїв. За мир…
Ольга ЧОРНА.

Надзвичайні новини

В області зростає
кількість біженців

За останні три дні на Тернопільщину
прибуло близько 200 людей із східних
областей та Криму.

За офіційними даними, станом на 1 вересня в області налічується більше 1100 переселенців. До початку зими очікують, що
ця кількість значно збільшиться. Та чи готова до цього область,
з’ясовували під час колегії обласні та районні чиновники.
– Ми вдячні волонтерам, які активно приймають переселених громадян у власних домівках, – зауважив начальник управління ДСНС в області Віктор Маслей. – Але невдовзі люди можуть почати масово переїжджати. Тому кожен район повинен
мати перелік об’єктів, які відповідають нормам для поселення
людей в осінньо-зимовий період.
Наразі на Тернопільщині можуть прийняти ще 282 осіб. Для їх
розміщення є місця у 24 об’єктах державної та комунальної власності. Однак не у всіх районах поспішають приймати біженців.
– Без проблем працюють штаби у Бучацькому, Зборівському,
Козівському, Кременецькому, Підгаєцькому, Чортківському, Заліщицькому районах, - додав Віктор Маслей. – У Бережанському
районі немає об’єктів для поселення. У Збаразькому люди відмовляються надавати житло для тих, хто переселяється. У решті
районів досі не створили моніторингових груп. Обласний штаб
не впорається із роботою щодо розселення без участі райдержадміністрацій та сільських рад.
Відтак керівникам районних штабів дали доручення перевірити дані щодо наявного житла у приватних секторах, гуртожитках та готелях. А також тісно співпрацювати із головами
сільських рад.
Голова благодійного фонду «Вікно життя» Ірина Жигунова
закликала тернополян не ставитися упереджено до переселенців, не вірити у плітки, які поширюються в області про дитинубіженця, яка розповідає, що її тато на Сході вбиває бандерівців.
За словами жінки, цього випадку не було. Це підтвердили працівники СБУ. Водночас потрібно ретельно перевіряти інформацію щодо людей, які переселяються. Адже серед них бувають
псевдобіженці, гастролери або ті, хто хоче отримати подвійну
пенсію, не бажає повертатися додому після завершення бойових
дій на місце свого постійного проживання.
Юля ТОМЧИШИН.

Фотофакт
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Тернополян із військовими
спеціальностями кличуть
добровольцями до ЗСУ

Н

а Тернопільщині
закликають на службу
добровольців, які
мають військово-облікові
спеціальності. Про це
йдеться у повідомленні
Західного регіонального
медіа-центру Міністерства
оборони України.

Як зазначається, потрібні командири відділень, навідники-оператори БМП-2, командири гармат, навідники, механіки-водії 2С1 для окремої механізованої бригади (м. Біла Церква).
Також просять зголоситися добровольців до батальйону територіальної оборони (м. Тернопіль). Зокрема, потрібні водії категорій «С» та «Д», бухгалтер, швець, кравець.
До аеромобільних бригад (м. Львів, м. Житомир) закликають добровольців усіх військових спеціальностей.
Чоловікам віком від 20 до 60 років, які бажають бути добровільно призваними під час часткової мобілізації на службу до ЗСУ, слід звертатися у військові комісаріати за місцем проживання.

Наркотики засудженому
передали у… вологих
серветках

Спробу передачі в охоронну зону заборонених предметів попередили працівники Копичинської виправної колонії. Під
час огляду посилки, адресованої засудженому, виявили два підозрілі поліетиленові згортки.
Як виявилося, у них була подрібнена у
порошок зелена речовина рослинного походження, схожа на наркотик «канабіс».
Вилучені згортки були заховані всередині
двох пачок вологих серветок.
Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом передачі заборонених речовин триває перевірка.

Іловайський плацдарм

е два тижні тому,
коли керівництво АТО
посилало українських
військовослужбовців та
добровольців батальйонів
на «зачистку» Іловайська і
бадьоро рапортувало про
підняття над цим укріпрайоном
бойовиків державного
прапора, від очевидців через
соцмережі надходили тривожні
повідомлення.

Вандал дебоширив
на сільському цвинтарі
Наруга над могилою принижує не тільки
пам’ять за тими, хто відійшов з цього світу, а й завдає моральних страждань родичам покійних.
Саме через це довелося
пройти дванадцятьом родинам із села Вівся Козівського району. Розбиті та
поламані дерев’яні хрести, зірвані меморіальні таблички – таку картину селяни застали на новому кладовищі.
Правоохоронці задокументували наругу над дванадцятьма могилами, а також виявили ймовірне знаряддя, яким вандал трощив все, що потрапляло йому
під руку.
Того ж дня вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 20-річний місцевий житель. У
скоєному молодий чоловік зізнався. Розповів, що пізно вночі повертався з сільської крамнички додому.
Був напідпитку. Шлях його пролягав повз новобудову
церкви, а відтак через цвинтар. Каже, що саме з церковного подвір’я й прихопив дерев’яну дошку, яку згодом використав як знаряддя руйнування хрестів. Чому
так вчинив, пояснити, мовляв, не може.
Щодо підозрюваного порушено кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.

Церковного крадія затримали
на гарячому

Зокрема бійці розповідали, що місто перетворилося на
справжню фортецю – з бетонними спорудами та замаскованою за житловими будинками військовою технікою.
Таємне стало явним, коли у тил українцям підступно вдарила російська армія. Ще й донині силові відомства не готові
поінформувати громадськість про справжні масштаби української трагедії. Тим часом в Інтернет-просторі з’являється
щораз більше доказів того, що ж насправді відбувалося в Іловайську.
На цих світлинах – місто після жорстоких боїв перетворилося на суцільну руїну.

У Тернополі затримали злодія, який намагався обікрасти одну з місцевих церков. До храму в мікрорайоні «Сонячному» вже тричі проникали злодії. Останнього з крадіїв, який вирішив розжитися за
рахунок срібних, позолочених ікон і скарбничок пожертвувань, затримали на гарячому.
Правоохоронців викликав настоятель храму. Священик був усередині та звернув увагу на підозрілий
гамір знадвору. Як пізніше з’ясувалося, шум підняв
сам крадій. Молодий чоловік намагався відчинити
двері церкви, одначе це йому не вдавалося.
Зловмисника затримали співробітники управління Держслужби охорони при УМВСУ в області, які
прибули на місце термінового виклику.
Горе-крадій опору правоохоронцям не чинив. Наразі щодо нього тривають слідчі дії.

8 №36 (65)/3 вересня - 9 вересня 2014 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Життя

У Першовересень
згадували наших Героїв
Рідний, рідна, рідне – корінь роду і народу. Рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна,
рідна мова і рідний навчальний заклад... Святі слова тримають нас на світі та вчать любові
до берегів, між якими з віків у віки тече ріка нашої України.
Саме в таку єдину дружню родину зібралися учні та педагоги ДНЗ
«Тернопільський ЦПТО» на урочисту першовересневу лінійку. У перший день нового навчального року
тут освятили капличку Матері Божої, покровительки закладу, та стелу Героям України.
3 напутнім словом звернувся до
першокурсників директор центру
Володимир Цьох, побажав, щоб наполегливо навчалися, були добрими і чуйними, уміли розділити чужий біль, берегли Україну, а викладачам – любові до учнів та творчого
натхнення у праці.
Для кожного педагога День
знань особливий, сповнений трепету та радості, а для директора
центру – знаковий. У цей день він
народився, за велінням серця об-

Відверта думка

Борис Акунін про Росію:
«Тверезому з п’яними
в одному будинку незатишно»

ФОТОФАКТ

У Лановецькій
НВК «Загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів- ліцей»
1 вересня сіли
за парти 731
учень. Серед
них - 65 першокласників та
33 одинадцятикласники.

Письменник хоче якомога менше перебувати на батьківщині, чимдалі від «загального
помутніння розуму»

Відомий російський письменник Григорій Чхартішвілі, більш відомий за своїм літературним
псевдонімом як Борис Акунін, заявив, що йому зараз чуже все у
Росії. Про це він написав у своєму блозі на сайті «Эхо Москви».
«З «путінською» Росією в мене немає точок дотику, мені чуже
в ній усе. І перебувати тут у період загального помутніння розуму мені стало важко. Тому основну частину часу, мабуть, почну
проводити за її межами. Тверезому з п’яними в одному будинку
незатишно. Буду періодично навідуватись – дивитися, чи не закінчується запій. А частиною того, що називається Росією, я залишуся, в цьому сенсі експатріація вже точно неможлива. І Росія,
яка є частиною мене, теж нікуди не дінеться», – розповів письменник.
Акунін також, оцінюючи події на сході України, написав: «Я
ходжу зараз московськими вулицями, дивлюся на людей, чую
уривки розмов (дача, перше вересня), і накочується жах. Не бачать, не хочуть знати, не замислюються. Люди не винні. У них
своє життя, свої звичайні турботи. Але сліпота, бездумність і
байдужість у такі моменти історії дорого обходяться. На мою
країну чекають важкі випробування. Напевно, навіть більш важкі, ніж ті, через які проходить зараз Україна. Ось як я оцінюю
останні й неостанні події. І ви не уявляєте, як мені хотілося б помилитися».

рав професію педагога і все життя присвятив освіті. А ще цього
року минає 20 років праці Володимира Цьоха у ДНЗ «Тернопільський ЦПТО». З привітальним словом до присутніх звернулися запрошені гості – начальник управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення Іван Цьомик та директор Тернопільської дирекції УДПП3
«Укрпошта» Василь Юрчишин.
Присутні вшанували пам’ять загиблих борців хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки. А згодом поспішили на перший урок. Цього року він
– особливий, з близькою серцю кожного нашого земляка темою: «Україна – єдина країна…»
Оксана ПЕТРІВ.

Фото Мирослава Коломійчука.

Україна і світ
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Україна
Нам треба захищатися,
бо втратимо країну

Експерти розповіли про ймовірні
плани Кремля щодо України. Юрій Бутусов, військовий аналітик: «Мета Росії -захопити Маріуполь та південь Донецької
області, «пробити» коридор через Запоріжжя до Криму і змусити Україну визнати
окупацію півострова та окупацію Донбасу. Якщо Україна цілковито втратить бойові сили, російське вторгнення пошириться
далі. Путін не зупиниться на Донбасі. Нам
треба захищатися. В іншому разі втратимо
країну». Анатолій Лопата, екс-начальник
Генштабу ЗСУ: «Плани Росії не змінилися.
Її завдання номер один: закріпити дестабілізацію у Донецькій та Луганській областях. Завдання номер два: розширити свої
дії на Херсонську область, відкрити доступ
до Криму сухопутною територією, а далі
йти на Миколаїв та Одесу. Завдання номер
три: з’єднати свої військові угрупування
з угрупуваннями в Тирасполі, створивши
так звану «дугу Путіна», відрізавши Україну від Чорного моря».

Восени хлопці підуть до армії

Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення відновити з осені цього року
призов на строкову службу. Про це повідомив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль. При цьому він зазначив, що
військовослужбовців-строковиків не будуть залучати до виконання бойових завдань у зоні АТО.

Запорізька АЕС дедалі
ближчe до фронту

Наш ДЕНЬ

Можливі вимкнення світла,
як у 90-ті роки

Міненерго скерувало обласним
енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було у 1990-х роках, у зв’язку
з виникненням дефіциту потужностей
в об’єднаній енергосистемі України, повідомляє УНІАН. Вимкнення проводитимуть у ранкові та вечірні години задля
економії електроенергії. На Донбасі через
бойові дії майже 80 відсотків шахт зупинили виробництво. А до 40 відсотків усієї
електроенергії у державі виробляють саме
завдяки вугіллю. Замінити його наразі нічим. Варто зазначити, для кожної області
встановлено конкретні ліміти потужності. Якщо регіон перевищить споживання
електроенергії, в дію буде введено графіки
аварійних відключень.

Брат Литвина залишив
своїх солдат і втік

Брат екс-спікера Володимира Литвина і голови Держприкордонслужби
Миколи Литвина, генерал-лейтенант
Петро Литвин залишив своїх військових побратимів у секторі бойових дій.
Про це в інтерв’ю «Оглядачу» заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА
Геннадій Корбан. «Командир батальйону
«Дніпро» Юрій Береза готовий був його за
це розстріляти. Я вважаю - це ганьба для
генерала, клеймо на все життя. Це - зрада
і, за законами воєнного часу, думаю, він заслужив би трибунал», - обурився Корбан. І
припустив, що зараз Петро Литвин у Києві, «в теплій квартирці». Сектор «Д» важливий тим, що українські військові блокують
кордон для прямого забезпечення терористичних підрозділів живою силою і технікою з боку Росії. Петро Литвин із травня
2012-го року - командир 8-го армійського
корпусу Сухопутних військ Збройних Сил
України.

Путін платить терористам «ДНР»
кримськими гривнями

Через бої на сході України зростає ризик на ядерних об’єктах, заявив експерт
неурядової екологічної організації «Грінпіс» з питань атомної енергетики Тобіас Мюнхмайєр в інтерв’ю німецькій газеті «Westdeutsche Allgemeine». Зокрема,
експерт непокоїться, що Запорізька атомна
станція, реактори якої збудовані ще за радянських часів і недостатньо захищені, може
не витримати обстрілу з важких озброєнь.
Лінія фронту бойових дій проходить приблизно за 200 кілометрів від АЕС. У регіоні є
багато протитанкових гармат, здатних пробити оболонку цих реакторів. Навіть удар
по електромережах може мати катастрофічні наслідки, оскільки призведе до виходу з
ладу системи охолодження атомного реактора, підкреслив Мюнхмайєр.

Кабмін пропонує штрафувати
боржників за «комуналку»

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачає штраф
за несвоєчасну оплату громадянами
житлово-комунальних послуг, пише
«РБК-Україна». Так, зокрема, уряд пропонує, що у разі несвоєчасного та/або
не в повному обсязі внесення плати за
житлово-комунальні послуги споживач
зобов’язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за
останнім днем крайнього терміну внесення плати за комунпослуги. Крайній термін
- 20 число місяця, наступного за розрахунковим. При цьому, пеня за кожен місяць нараховується окремо.

Гривні, що залишились у Криму після анексії півострова Росією, були доставлені у самопроголошену терористичну організацію «Донецька народна республіка». Про це стало відомо з
інтерв’ю так званого «голови Верховної
ради «ДНР» Бориса Литвинова кореспонденту «РБК». «З боку Росії фінансується
значна частина потреб. Коли Крим перейшов на рублі, то в обороті на півострові залишилося багато гривневої готівки. Крим
став російською територією, а ця готівка
опинилася в російських банках», - сказав
Литвинов. За його словами, коштів терористам вистачає. «У підсумку гривневий
запас з Криму опинився тут. Поки на перший період нам вистачає», - додав він.

Аби «царя» не образити

Деякі країни, які постачають або
можуть постачати Україні збройну допомогу, бояться зіпсувати відносини
з Росією. Такою думкою поділився директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, повідомляє «ГолосUA». Він прокоментував інформацію стосовно того, що влада України боїться вводити військовий стан на
Донбасі, бо Україні одразу ж вріжуть допомогу інших країн. «Це не так. Жодним
законом не заборонено надавати допомогу. Є міжнародна конвенція, яка рекомендує утримуватися від поставок
збройної техніки у зону нестабільності.
А в іншому, це обмеження пов’язане не
із заборонами, а з боязню певних країн»,
- пояснив експерт. На його переконання,
«якби була оголошена війна, то будьяка країна, яка постачає нам озброєння, ставала б нашим союзником і противником Росії за фактом. Ось цього багато хто боїться».
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Світ
Інтерпол не квапиться
шукати Януковича

МВС України передало до Інтерполу запит на розшук та арешт Віктора
Януковича і членів його команди, однак там зараз зважують ризики - чи
варто їх шукати. Про це в ефірі «Шустер
LIVE» повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «Ми оголосили в розшук Віктора Януковича, Андрія Клюєва та інших, передали на них усі
документи в штаб-квартиру в Інтерполу.
Але там зараз думають, адже це - організація, яка оцінює ризики щодо того, чи не
є це політичним переслідуванням Януковича та інших політичних діячів», - сказав
Геращенко. До слова, українська сторона
ще в березні надала до Генерального секретаріату Інтерполу всі необхідні документи щодо екс-вискокопосадовців. Матеріали продовжують перебувати на розгляді Офісу з юридичних питань.

Незалежність
Казахстану під загрозою

Після гострих заяв Володимира
Жириновського і Володимира Путіна
Казахстан може вийти з Митного союзу, бажаючи зберегти незалежність,
повідомляє ТСН. Про це сказав президент Нурсултан Назарбаєв. Так, Жириновський в одному з інтерв’ю зазначив,
що Росія може мати територіальні претензії до свого азійського сусіда. А Путін
заявив, що на території Кахахстану ніколи не було держави. Також Казахстан
може залишити і Євразійський союз.

Фінляндія замислилась
про повернення Карелії

Кілька громадських організацій
Фінляндії, що виступають за повернення колишніх фінських територій,
втрачених країною в роки Другої світової війни, мають намір на початку вересня влаштувати у Гельсінкі публічну дискусію про шляхи повернення
Карелії. У числі ініціаторів акції - відома
організація «ProKarelia», клуб «Karelia» і
журнал «Karjalan kuvalehti». У результаті двох радянсько-фінських воєн у період 1939-1940 та 1941-1944 років Фінляндія втратила значну частину своєї території у Північному Приладож’ї, на Карельському перешийку і в районі Печенги. Сотні тисяч фінських карелів були змушені залишити свої будинки і евакуюватися вглиб країни.

Росія вже не стратегічний
партнер ЄС

Зовнішня політика і воєнна агресія президента РФ Путіна зруйнувала
стратегічні партнерські відносини з
Євросоюзом. Про це заявила новообраний голова зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні. «Цих партнерських стосунків більше немає: з цього моменту Росія вже не є стратегічним партнером ЄС», - зазначила вона. За словами Могеріні, дії Росії щодо України йдуть
урозріз з попередніми домовленостями,
які були оголошені в Женеві, Нормандії
та Берліні. Путін ніколи не поважав і не
бажав виконувати зобов’язання. Він не
хотів змін, проте підтримував сепаратистів, особливо в ситуації з малайзійським
авіалайнером. Високий представник ЄС
переконана, що сьогодні кожна країна

повинна самостійно вибирати своє європейське майбутнє, незважаючи на те, подобається це Росії чи ні, і чи може це зашкодити її інтересам.

Найстарішій людині
планети - 127 років

Найстарішій жительці планети мексиканці Леандрі Бесеррі Лумбрерас
виповнилося 127 років. Їй було 27 років,
коли почалася Перша світова війна, 75 років - коли стріляли в Джона Кеннеді, і 100
років - коли впала Берлінська стіна. Леандра завжди була жінкою, яка боролася й
не здавалася. Під час Мексиканської революції 1910-1917 років вона була лідером
руху жінок, які воювали нарівні зі своїми
чоловіками. За її словами, таємниця довголіття полягає у любові до шоколаду і до
тривалого сну. А також у тому, що ніколи
не була заміжня, хоча у Леандри 73 правнуків і 55 праправнуків.

А у когось черствий хліб…

У Дубаї (ОАЕ) почали продавати
вино з 24-каратним їстівним сусальним золотом, повідомляє інформаційний портал «7DAYSinDubai». Виробником напою виступила компанія «Lootah
Premium Foods», що спеціалізується на
поставках у країну делікатесів. Алкоголю
у вині немає. Золото у напій додали, щоб
надати йому блиску. Вартість вина не
уточнюється. За словами гендиректора
компанії-виробника Тоні Коллі, найбільше «золотого» вина купують для весіль,
днів народжень та корпоративних свят.

«Газпром» - священа корова?

Експерти кажуть, що найбільш дієвий спосіб вдарити по економіці Росії - це зупинка імпорту газу і нафти з
РФ та повна ізоляція її від світової фінансової системи, пише «Bloomberg».
Але дотепер у списку США та ЄС не було
«Газпрому». «Америка і ЄС не чіпали
«Газпром», а це б змусило Путіна задуматися, як ніщо інше», - вважає колишній
заступник держсекретаря США і голова
«Freedom House» Девід Крамер. Можливо, Захід введе проти «Газпрому» санкції
в останню чергу. Але Європа дуже залежна від російських енергоносіїв.

У РФ полюють на «осіб
із українським акцентом»

У Росії з’явилися оголошення, в
яких росіян закликають повідомляти
в міліцію про «підозрілих осіб з українським акцентом». Зокрема, фотографію такого оголошення у Володимирській області виклали користувачі соцмереж. «У Володимирській області органами поліції, ДАІ, ФСБ проводиться операція із запобігання терактів. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб із українським акцентом, або залишені без нагляду сумки, коробки та інші предмети
прохання телефонувати 02», - йдеться в
повідомленні. Це оголошення вже стало
приводом для глузувань користувачів соцмереж щодо чергових ініціатив російської влади.

Жінка виготовила з покійного
чоловіка… діамант

63-річна вдова з Великобританії
знайшла досить незвичайне застосування праху померлого чоловіка - виготовила з нього діамант вагою 0,75 карата. Вона зв’язалася з компанією «Phoenix
Memorial Diamonds» у Манчестері і замовила незвичайну яскраво-жовту прикрасу. «Все, що необхідно було зробити - це
відправити 100 грамів праху Джона рекомендованим листом і оплатити задаток у
розмірі половини вартості послуги - 2500
фунтів стерлінгів ($4148)», - розповіла
вона в інтервью «Mail Online». Виготовлення діаманта тривало 12 тижнів. Тепер
жінка планує вставити діамант у каблучку
й заповісти виріб своїй доньці.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія
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І ніщо не може
повернути літо
Ми зустрічалися майже чотири роки. Коли вчилися в інституті і вже після його закінчення. Якою
була наша любов? Мабуть, схожою на кохання інших.
Ніжною, ласкавою, гарною, трепетною, доброю, жагучою, вірною. Можна знайти ще немало епітетів до
нашої любові. Якби не твоя мама… Чим я перейшла
їй дорогу – не розумію. Що зробила не так?.. Не знаю.
Ніби і вродою Бог не обділив, й освіту вищу маю, і
працюю на гарній роботі. Та й люди про мене поганого нічого не кажуть. І батьки мої шановані у нашому
невеликому містечку.
Та раптом твоя мама почала мене обмовляти.
Ніби я звабила тебе, майже причарувала. А ти зовсім
мене не кохаєш, і взагалі, маєш іншу. А я заздрю вашому багатству і хочу ледь не половину усього, що колись належатиме тобі.
Звісно, мудра людина з цього лише б посміялася.
Бо яким таким багатством ти володієш? Просторий
дім? У ньому живуть твої батьки, а ще твоя сестра з
чоловіком. Тож ми, після одруження, планували іти
якраз до мене жити. Та й чи можна виміряти почуття
та людські стосунки квадратними метрами?
Змінився і ти. Став спішити додому: то мамі треба помогти, то батько хворий. То сестра багато роботи має… Словом, якось непомітно стали гаснути між
нами почуття.
А, може, це просто осінь, що з перших днів повіяла
холодними ранками та вечорами? І ніщо не може повернути літо. Як і нашу справжню любов…
Олеся М. Козівський район.

леся була єдиною дитиною
у батьків, то й не дивно, що
вони в усьому їй догоджали.
Проте це не розбещувало дівчинку.
Навпаки, намагалася бути чемною
та слухняною. Навіть у медучилище
вступила лише тому, що мати
бачила у ній « дохторку», а не
вчительку, як хотіла Олеся. Та вона
не дорікала мамі. Була упевнена:
ненька знає, що для неї краще.

Сімейне

гніздечко
Вишиванками
заквітчані
Живемо в одній
родині Україною
звеличені Величаєм Україну.
На фото Івана ПШОНЯКА:
учениці Тернопільської школи
мистецтв Христина Безкоровайна
та Соломія Скоробогач.

- Ти чому не в школі, мала?
- Я не мала, - ображено відповіла дівчина. - Я вже восьмикласниця. А не в
«Василечку, любове моя горобинова, школі тому, що батьки затрималися у
- шепотіло Аллине серце. - Я тут. Чуєш відрядженні. Скоро приїдуть.
- Ти того… горобину на жилку нанимене?..»
Осінь зупинилася біля жінки. Сплак- зуй. Так наші дівчата роблять.
- Я не знаю, чи тітка Віра має жилку.
нула миттєвим дощем, витерла сльозу
Наступного ранку на Віриних штахежовтим листком. Це ж вона, рудоволоса
тах красувалися горобинові коралі.
пустунка, познайомила їх.
- Алло, тобі хтось подарунок залиТоді був теплий, сонячний день.
Осінь милувалася дівчам, яке нанизу- шив, - усміхалася тітка.
вало на нитку горобину. Коралі
вийшли довгі й важкі. Не встигло дівча приміряти горобинову прикрасу, як нитка розірвалася. «Ой!» - зойкнула біловолоса модниця.
Хлопчисько, який, мов вітер,
летів мимо, зупинився і голосно
засміявся. Дівча показало йому
язика.
«Осене, вони не будуть…», Дівчина здвигнула плечима,
шепотіла доля. Осінь не слухала. Вона в цей день мала гарний настрій. хоча й здогадувалася, хто приніс горобинову прикрасу.
Пустувала…
Через день за Аллою приїхав батько.
Аллині батьки, геологи за професією,
вважали: донька не повинна влітку сиді- Горобинове намисто помандрувало рати в гарячому місті, заїдати спеку моро- зом з дівчам до великого міста. Алла так
зивом і запивати «газбулькою». Майже і не встигла подякувати Василеві. А він
щороку відвозили її до родички в дале- бачив, як вона прощалася з тіткою, сідаке село. Тітка Віра своїх дітей не мала, то ла в легківку, але не смів показатися на
ж була рада гості, відпоювала «нещасну, очі. Хлоп’яче серце захвилювалося, забибліду дитину» свіжим молоком і відго- лося. Воно ще не розуміло: це стукає кохання…
довувала сільськими смаколиками.
Наступного літа Алла знову гостюВасиль був трішки старший за Аллу,
тому на «міську принцесу», як нарекла вала в тітки Віри. «Принцеса» стала доїї місцева дітлашня, уваги не звертав. рослішою, гарнішою. Сільські парубки
Якби дівчина не затрималася в селі че- намагалися привернути її увагу. Василь
рез тривале відрядження батьків, якби вдавав байдужого. Насправді ж про діне ті коралі з неспілої горобини, якби не вчину тільки й думав.
- Дякую за намисто, - сказала Алла,
та рання осінь…
Наступного дня, після уроків, Василь коли зустріла хлопця.
Він зніяковів:
кілька разів прошмигнув на старому
- Я… про що ти?..
батьковому ровері біля Віриного обійстя.
- Я також маю тобі подарунок. Під
Соромився собі зізнатися: хотів побачити
«принцесу». І коли врешті зустрів, запи- віска-талісман. З каменя. Оберігає мандрівників і романтиків. Так каже тато.
тав найбанальніше, що спало на розум:

Сокровенне

Він привіз його з далеких гір. Мої батьки
- геологи. Вони довго не бувають вдома.
І мені трохи сумно. Але, коли повертаються, розповідають цікаві історії. Ось,
наприклад…
Алла розповідала привезені батьками з мандрів напівлегенди, а, може
й, правду. Василь забув про все на світі,
слухаючи оповідки.
Увечері хлопець катав «принцесу» на
старому батьківському ровері. Її довге
біляве волосся розвівалося й лоскотало його обличчя, уста. Василь був на
сьомому небі від щастя.
Тітка Віра жартувала:
- Засмутила ти, дівчат,
Аллочко. Поцупила Ваську. Хіба в місті хлопців
нема?
- Ми просто дружимо.
Василь ревнував свою
«принцесу» до, можливо, вигаданого,
а, може й реального міського залицяльника. Ще й товариші підтрунювали, мовляв, невже ти віриш, що Алла вдома сидить і ллє сльози за тобою? Він не хотів
йняти віри почутому. І страждав водночас.
…Цієї осені Василь збирався до армії. Мріяв, аби «принцеса» писала йому.
А потім вони зустрінуться. І він зізнається, що закохався ще тоді, коли у неї порвалася горобинове намисто.
…Серпневі дощі не вщухали кілька
днів. Місцева річечка розлилася. Чому
двоє малих непослухів опинилися в таку
негоду біля води? Чому полізли в річку?
Брудна течія підхопила хлопчаків. Вони
заволали про допомогу. Василь почув з
подвір’я крик. Кинувся через город до
річки. Відбив у води одного малого. Поспішив до іншого. Люди бігли на допомогу. Чоловіки, у чому були, вскочили у
воду. Хлопчака, ледве живого, витягнули
на берег. А Василя, єдиного сина у батьків, знайшли наступного дня…
…Алла нанизала намисто з неспілої
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моя гороб

горобини і занесла на Василеву могилу. Плакала. Нарікала на талісман, що не
врятував хлопця. Обіцяла пам’ятати. Зізнавалася в коханні...
Вона так і не дізналася, що була для
Василя «принцесою». Знала лише, що
була його першим і останнім коханням.
…Життя повело Аллу в світи. Вони з
Артемом, чоловіком - військові медики.
Доводилось працювати і за кордоном.
Поки жила тітка Віра, посилала їй звідусіль пакунки-гостинці. І завжди щось
клала для Василевих батьків.
А ще просила, аби тітка занесла на
Василеву могилу кілька кетягів горобини. Віра ж, пригадуючи коралі, колись
знайдені на штахетах, низала горобину
разом із слізьми на нитку й, спираючись
на паличку, несла для Василя…
Уже немає тітки Віри. Повернувшись з чергового тривалого відрядження, Алла вирішила провідати дорогі серцю могили. Їхала разом із чоловіком знайомою дорогою. Їй уже сорок, а спогади
такі юні…
«Я назвала сина твоїм іменем, - подумки розмовляла з Василем на могилі.
- Хресні бувають на землі. А ти - Васильків хресний на небі. Пробач, що не запитала твоєї згоди…»
Алла повернулася до автівки. Чоловік витер сльозу на її щоці, пригорнув,
погладив волосся. Артем знав цю сумну історію. А доля і осінь стояли поруч. Дивились на них. «Ця жінка береже
пам’ять про колишнього коханого на
землі. Він - її оберіг на небі», - сказала
доля. «То я звела тоді їх недарма?» - запитала осінь. «Осене, хто з нас володарка людського життя? Я хотіла тобі сказати, що їм не судилося бути разом. Але
ти не слухала», - поблажливо мовила
доля. «Якщо ти знала, то навіщо?..» «Таємниця буття…»
Маленька пташка сіла на могилу,
туди, де лежали горобинові коралі. А,
може, то прилетіла Василева душа…
Ольга ЧОРНА.

Сьогодні Олеся їхала на вихідні в чудовому настрої: Андрій, з котрим разом навчаються в училищі, освідчився їй у коханні.
«А решт скажу при твоїх батьках, кохана. Отож, клич у гості, Олесенько».
Дівчина замріялася, уявила, як через
тиждень-другий вони приїдуть з Андрієм удвох. Але… «Андрій? Який ще Андрій?
Нащо нам чужинця, коли своїх хлопців вистачає? Ось, приміром, Микола, сусід, багач
на усе село!» - накинулася на Олесю мати.
Господи милостивий! Ну який з Андрія
чужинець? Не з-за кордону ж приїхав! У сусідньому районі мешкає. Одним автобусом добираються. Олеся намагалася заспокоїти матір, але та ніби не чула її слів. Без
ладу метушилася на подвір’ї, раз по раз повторюючи одне слово: «Микола!»
Спати Олеся лягла не вечерявши. Та сон
не йшов. Не могла повірити, що її мама, завжди така добра і лагідна, могла так грубо
з нею повестися! Сподівалася, що у неньки
був просто кепський настрій і наступний
ранок прожене його.
Та цього не сталося. Мамина злість
не вщухла, перекинулася в полум’я сварки, що несподівано гарячою іскрою обпекла Олесине серце: «Якби знали з батьком,
що виростеш такою непутящою, нізащо б
не взяли тебе з дитбудинку», - випалила
мама.
Олеся похитнулася: може, вона щось
не зрозуміла? «Не дивися на мене так здивовано. Не наша ти. Не рідна», - уточнила
мати.
Боса бігла Олеся городами до тітки Олени, маминої рідної сестри, котра її дуже
любила. Впала перед нею на коліна: «Це
правда, тітонько?»
Олена заварила їй заспокійливого чаю.
«Не плач, Олесю. Колись я усе тобі розповім. На сьогодні й так новин поганих багато», - сказала. Та Олеся наполягала…
Так дівчина дізналася, що її батько вчинив колись зле, і свідком цього став батько
Миколи. Щоб, як кажуть, таємне не стало
явним, між сусідами був укладений договір: видати Олесю заміж за хворого від народження Миколу, батьки якого переймалися його майбутнім. А донька вона справді не рідна…
«Що ж, тітонько! Вийду я за Миколу.
Хай не жалкують батьки, що дарма годували чужу дитину», - залилася слізьми Олеся.
Усе село вийшло подивитися на їхнє
вінчання. Та не так людських пересудів боялася Олеся, як першої шлюбної ночі. Проте ні першої, ні наступної Микола у її кімнату не зайшов…
«Ми возимо його до лікаря. Обіцяє, що
вилікує Миколу. Не тримай, Олесю, на нас
зла, бо ми й так – нещасні», - виправдовувалася свекруха.
Про навчання більше не було й мови. З
веселої, життєрадісної дівчини Олеся перетворилася у покірну хатню служницю.
Миколу справді возили до лікаря, але і
через роки ті ліки чомусь йому не допомагали. Він став ще агресивнішим, жорстокішим. Не раз піднімав на Олесю руку. Якось,
замучена важкою роботою, прилягла від-
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почити. На хвильку здрімнувши, відчула
чиюсь присутність: «Бач, розляглася, ледащо!»
У напівтемряві Олеся ще встигла помітити огрядну постать Миколи з мотузкою
у руках. Сильний спазм пересік їй шию. В
очах потемніло, і зовсім не стало повітря.
Задихаючись, вона покотилася у провалля…
Оговталася Олеся у лікарні. «Прости
нам, доню. Ми винні в усьому», - нахилилася над нею мати. Нестерпний біль у голові,
у тілі не давав Олесі говорити, щось мислити… І тільки сльози котилися по обличчю.
Повернувшись до батьківського дому,
Олеся замкнулася в собі. Не хотіла нікого бачити, з ніким говорити. Влаштувалася на роботу у шкільну їдальню. Робота їй
сподобалася. Усі помітили, що обіди смачніші в ті дні, коли працює Олеся.
Якось директорка запропонувала їй
взяти участь у конкурсі шкільних кухарів,
що відбувався в обласному центрі.
У вирішальному турі зосталося їх двоє:
Олеся і її суперниця Надія. За лічені хвилини слід було нарізати овочі й оформити власну фірмову страву. Раз… і під гостре лезо ножа попадає Надійчин палець.
На щастя, серед присутніх був медик, який
відразу надав Наді допомогу.
Усі вітали Олесю з перемогою. А вона,
розпашіла, збентежена, не могла зрушити
з місця. У тому медикові Олеся впізнала…
Андрія.
Кілька днів ходила, як заворожена. Сколихнулися колишні почуття, думками вона
знову тягнулася до коханого, як квітка до
сонця.
Якось на роботі її покликали до телефону: «Нам слід зустрітися, Олесю». Вона
впізнала до болю рідний голос.
Тут, серед лісової тиші, вони чули стукіт своїх сердець. Медово пахли суниці, солодкими були спраглі уста. «Бідолашна
моя, що тобі довелося пережити», - Андрій
гладив рукою її неслухняне волосся...
Їхні зустрічі були частими. Де тільки
не возив Андрій Олесю своєю легківкою.
Вона досі не бачила краси Карпатських
гір, веселкових кольорів Шацьких озер, таємничого Солотвина. Олеся аж світилася
від щастя і ніяк не хотіла впускати у серце
думку про те, що в Андрія є дружина і син,
який носить батькове ім’я.
Та чарівна казка одного дня закінчилася. Андрій несподівано зник. Не приїжджав, не телефонував. Олеся не розуміла:
чому він так вчинив?
Поділилася наболілим із подругою, що

зателефонувала з Італії. «А ти не сумуй.
Світ не зійшовся на ньому одному. Приїжджай до мене. Гроші на дорогу позичу», сказала Ірина.
А що, може, й права подруга. Дійсно, засиділася вона в селі. Трохи світу побачить,
як Ірина, купить собі квартиру у Тернополі. Бо хоч і сказала батькам, що прощає їм,
все ж досі пам’ятає, що вона – чужа…
Вісім років минуло, як Олеся поїхала в
Італію. Нема що грішити: сеньйор з дружиною дуже добре до неї ставляться. А ще –
тут вона зустріла Карло. Він хоче одружитися з нею, та Олеся ніяк не наважується
йому повірити. І летить думками в Україну,
до Андрія. За кілька днів вона буде вдома,
уже й з господарем квартири, що продається у Тернополі, домовилася зустрітися.
Сама здивувалася, що серед багатолюдного натовпу у Тернополі шукала обличчя Андрія. Купила в кіоску телефонний довідник. Знайшла забутий номер. Давня образа пригоїлася, бажання зустрітися з Андрієм було сильніше за неї, і Олеся набрала номер.
«Слухаю вас!» - почула на другому кінці
проводу. Олеся завмерла. Боялася дихати.
Хотіла упевнитися, що це – голос Андрія,
але, розгубившись, поклала слухавку. Вона
не сумнівалася, що зателефонує йому знову. Через кілька днів так і зробила. Та, почувши знайоме «слухаю вас», знову натиснула на важіль…
Олеся картала себе за нерішучість. Задумала: представлятись не буде, а лише
скаже іншим разом три слова: я люблю
тебе… І все. Вона знає напевно: Андрій
упізнає її. А там – що буде.
Це має статися нині. І не пізніше, сказала собі Олеся, сівши в автобус на Тернопіль. Настрій у неї гарний. Завершила ремонт у квартирі. Отож навіть місце для зустрічей є.
Переступивши поріг, підійшла до телефону. «Слухаю вас», - почула.
«Андрійку, я люблю тебе»,- мовила на
одному диханні. Коротка пауза у слухавці її
насторожила, і вона повторила свої слова.
Почула, як хтось схлипнув, вдихнув повітря: «Так, це – Андрій. Тільки ви не можете мене любити, пані. Бо у мене – немає
ніг».
В Олесі усе попливло перед очима: о,
Боже, це ж, мабуть, його син! Теж – Андрій.
Як можна було забути, що він виріс і тепер
має дорослий тембр голосу?
Згодом Олеся дізналася, що син її Андрія врятував маленьку дівчинку, яка заблукала на залізничному полотні. Перелякану дитину встиг відкинути в руки батька, а сам, зачепившись кросівкою за решітку, попав під поїзд. Відтоді її Андрій усю
увагу віддає синові.
«Напишіть мою історію, - попросила мене Олеся, сорокарічна тернополянка, з якою ми познайомилися у санаторії,
біля цілющого джерела. – Хай вона буде
пересторогою тим батькам, котрі руйнують долю дітей. Люблячі серця з’єднує Бог,
і ніхто не має права їх розлучати. Бо потім
ображена доля блукає усе життя, приводить до гріха. Як мене…»
Олеся підставляє пляшку під цілющий
струмінь холодної води. А я думаю: скільки добра дарує людям це джерельце. Утім,
усе живе має дарувати людям добро. На
жаль, самі люди інколи про це чомусь забувають…
Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця
О, моя ти прекрасна Музо,
Тобі я вклоняюсь до ніг.
Сьогодні тебе не згадати
Я мав би великий гріх.
Ти ходиш за мною тінню,
Другий ти мій силует.
Без тебе я, може, стлів би,
Без тебе не був би поет.
О, моя ти прекрасна Музо,
Духовний ти мій проводир.
Я ладний довіку топитись,
В віршовий
потрапивши вир.
* * * * *
Поговори зі мною, думко,
Коли я є на самоті,
Коли в моїй душі так сумно,
То ти розрадь, розрадь її.
Коли в обіймах я печалі,
І смак відчую гіркоти,
Коли літа біжать все далі,
Моя ти думко, не мовчи.
Поговори зі мною, думко,
Коли безсоння є вночі,
Коли в подушку
так сповзають
Солоні сльози по щоці.
Коли в вікно десь заглядає
Самотній місяць із гори,
То я і тут тебе благаю:
Моя ти думко, говори.
Поговори зі мною, думко,
Поки на світі ще живу,
Бо як колись мене не стане,
То і тебе я обірву.
* * * * *
Вже знову поїзд рушив,
Притихнув вже вокзал,
А я себе картаю,
Що ще не все сказав.
Десь в пам’яті гортаю
Часи сумних розлук.
Між нами залишився
Лише вагонний стук.
А поїзд мчить все далі,
Немов життєвий вік.
Хотілося б до тебе,
Та їду в другий бік.
* * * * *
Знову осінь, знову осінь –
Тихо пада лист в саду…
А я того так не хочу,
Літом подумки живу.
Журавлі летять у вирій,
Стає тихо на лугу.
Їх курликання далеке
Навіває нам тугу.
Вже не чути жайворонка,
Та й трава уже не та.
І стерня одна лиш в полі,
Де буянили жита.
Скоро зміниться погода,
Дощем осінь заслотить
Та заїжджена дорога
На прощання заблищить.
Знову осінь, знову осінь –
Смутком душу затягло,
Лиш на згадку зачепилось
Літо бабине в стебло.
* * * * *
Я з тобою іду
І жену череду,
Там, де хиляться
верби край хати.
Я тобі не скажу,
Що у серці ношу –
Здогадайся про
це вже сама ти.
І хоч ти молода,
Тобі ще не пора,
Щоб душею усе це відчути.
Але то не біда –
Пронесу крізь літа
Я тебе… І не зможу забути.
Петро ХУДКО.
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Юніори показали олімпійський клас
У китайському Нанкіні завершилися змагання ІІ літніх Юнацьких
Олімпійських ігор. У 12-денній Олімпіаді взяли участь 3787 спортсменів з
204 країн і регіонів світу, які розіграли 222 комплекти медалей з 28 видів
спорту.
Українська збірна здобула 29 нагород, серед яких 9 золотих, 9 срібних та
11 бронзових, посівши у підсумку 3-е
командне місце.
Найбільше медалей - в активі господарів Олімпіади - збірної Китаю – 54,
друге місце посіла національна команда
Росії – 46.
Вже у перший день Олімпіади
юнацька збірна України здобула дві нагороди: український плавець Михайло
Романчук став чемпіоном у плаванні, а
срібну нагороду з дзюдо здобув Богдан
Ядов.
Другий змагальний день приніс
Україні третю нагороду загалом і другу золоту медаль, володарем якої став
Павло Коростильов у кульовій стрільбі.
Чергові медалі у скарбничку збірної поклала українка Анастасія Маляві-

Прем’єр-ліга: п’ятий тур

«Металург» Д. - «Металіст» - 1:1
Швидко повівши у рахунку і не
використавши після перерви багато
слушних нагод, харків’яни зрештою
пропустили гол на останніх хвилинах.
«Зоря» - «Волинь» - 1:2
Удруге поспіль, як і з «Фейенордом», луганці пропустили важливі
м’ячі вже у компенсований час.
«Дніпро» - «Ворскла» - 1:1
Перший пропущений м’яч і перші
втрачені очки дніпропетровців припинили двовладдя угорі турнірної таблиці Чемпіонату.

«Карпати» - «Металург» З. – 1:2
Неймовірна розв’язка призвела до
першої гостьової перемоги запоріжців у Прем’єр-лізі після травня 2011
року.
«Динамо» - «Чорноморець» - 2:0
Кияни надзвичайно серйозно поставились до чергового суперника,
показавши, чи найкращий футбол у
нинішньому сезоні.
«Говерла» - «Олімпік» - 0:1
Перша гостьова перемога дебютанта – черговий доказ того, що донеччани нікому не збираються пробачати помилок.
«Шахтар» - «Іллічівець» – 3:0
Донеччани не зустріли серйозного
опору від аутсайдера, показавши чемпіонську гру на класі.
І
Р
О
Шахтар
5
12
15
Дніпро
5
8
13
Динамо
5
7
13
Чорноморець 5
3
8
Металіст
5
0
7
Металург З 5
-1
7
Олімпік
5
-7
7
Волинь
5
-2
6
Ворскла
5
-1
5
Металург Д 5
-2
5
Зоря
5
-2
4
Карпати
5
-4
4
Говерла
5
-3
2
Іллічівець 5
-8
1

на, яка здобула спочатку «бронзу» у плаванні на 100 м брасом,
а вже через два дні – «золото» на
200-метрівці.
П’ятий день змагань виявився для наших юних олімпійців
вкрай продуктивним і багатим на
здобутки. Українці вибороли відразу 5 медалей. «Срібло» - Михайло Романчук та тхеквондист Денис Вороновський, а його колега Юлія Міюц стала володаркою
«бронзи».
Важкоатлетка Софія Зенченко посіла друге місце, а дзюдоїстка Людмила
Дроздова – третє.
Варто також згадати золоту нагороду Юлії Левченко у змаганнях зі стрибків у висоту. Ще одну медаль найвищої
якості завоював Гліб Піскунов у секторі для метання молоту. Залишили позитивний слід наші юніори й у тенісних
турнірах. Українка Ангеліна Калініна у
парі з білорускою Іриною Шиманович
завоювала «золото» у парному тенісному турнірі.
Також гімнаст Владислав Грико ви-

Підсумки жеребкування для найсильнішої команди України можна назвати цілком оптимістичними.
«Шахтар» на груповій стадії Ліги Чемпіонів УЄФА потрапив до квартету «Н» разом
бронзовим призером чемпіонату Португалії –
«Порту», 4-ю командою за підсумками минулого сезону в Іспанії – «Атлетіком» з Більбао,
а також з чемпіоном Білорусі – борисівським
БАТЕ. Почнуть змагання донеччани 17 вересня гостьовим поєдинком проти іспанців.

Ліга Європи УЄФА

боров для України «срібло» та «бронзу». А у метанні диска другою була Олена Белякова.
Тріумфували українські спортсмени
й у стрибках у висоту та довжину, у турнірах з кульової стрільби. Підіймалися
юні українці на п’єдестал пошани у змаганнях з веслування на каное, у бігу на
200 метрів, у турнірах з вільної боротьби, дзюдо та боксу.
Вже в останній змагальний день ІІ
Юнацьких Олімпійських ігор український боксер Раміль Гаджиєв виборов
«золото», а українець Пилип Ткаченко
посів третє місце у стрибках у воду.

Зовсім немирна нічия

«Тернопіль» - «Гірник-Спорт» - 2:2.
Дебют матчу був за
господарями.
Перша
ж флангова атака тернополян була гострою.
Ближче до середини
тайму
активізувалися гості, проте невдовзі
арбітр матчу залишив
«Гірник-Спорт» у меншості. Практично одразу господарі мали реалізовувати чисельну перевагу, однак на завершальній стадії їм забракло влучності.
У другому таймі гостріше розпочали комсомольці, аж допоки муніципали не згадали, що
грають у більшості. Їм
вдалася швидка контратака. Богдан Семенець не потрапив у офсайд, змістився з право-

го краю у центр і виклав
м’яча прямо на ногу Ростиславу Волошиновичу.
Удар Ростика прийшовся прямо в кіпера гостей, котрий відвів загрозу, відбивши м’яча
ногами. Після того, як
гра заспокоїлася, комсомольці спіймали тернополян. Сергій Герасимець пройшов по центру
та без проблем поклав
м’яча у кут воріт (0:1). В
наступній атаці тернополяни мали зрівнювати рахунок, однак Семенець не реалізував чистий вихід на воротаря.
Натомість свого партнера по команді підстрахував Сергій Полянчук.
Його прохід по правому
краю завершився про-

стрілом, який у підсумку перетворився у гол.
М’яч від кіпер опустився
у ворота (1:1). Не встигли глядачі натішитися
як слід голом, як тернополяни повели в рахунку. Після вкидання аута
від Андрія Дубчака, Віталій Богданов вигравши повітря, переправляв м’яч на дальню стійку. Але в підсумку, шкіряний парашутом залетів у сітку воріт (2:1). Гольова феєрія на цьому
не завершилася. У карній зоні порушив правила Андрій Дубчак. Арбітр вказав на одинадцятиметровий. Капітан
гостей Ігор Кірієнко не
залишив жодних шансів
Сергію Русану (2:2).

Знову нулі у графі очок

«Нива» - «Геліос» - 0:2
У цей похмурий дощовий день події на полі розвивалися досить песимістично для «Ниви». Гості відчували
себе господарями ситуації і повністю
контролювали ситуацію.
Навіть після пропущеного гола господарі, фактично, не пробували заволодіти ініціативою і як результат
- остаточний рахунок на табло висвітлили саме футболісти «Геліоса», чітко
реалізувавши пенальті у кінці зустрічі.
«Олександрія» - «Нива» - 3:0
У 6-му турі Першої ліги тернопо-

Спорт

ляни знову не потішили змістовною
грою проти лідера.
«Нива» вже звично для себе у цьому сезоні намагалася діяти на контратаках, тоді як господарі все активніше насідали на ворота нашої команди і
уже на доданих до першого тайму хвилинах відкрили рахунок.
«Олександрія» пішла вперед і зі
стартовим свистком другої половини зустрічі та незабаром подвоїла результат. Не надто забарився і третій
гол, який зафіксував чергову поразку
«Ниви».

В основну сітку Ліги Європи УЄФА від
України потрапили «Динамо», «Металіст»,
«Дніпро», тоді як «Зорі» не вистачило для
цього двох хвилин.
«Металіст» − «Рух» Польща − 1:0
Перший матч – 0:0
УЄФА не дозволила «Металісту» приймати
суперників у Харкові. Тому зустріч відбулась
на столичному НСК «Олімпійський» за досить
незначної глядацької присутності. Сам матч
був логічним продовженням того, що відбувалось на польській території, коли перевага
за територією у харків’ян була досить відчутна, однак грамотний захист «Руху» практично не давав роботи своєму голкіперу.
У звітному поєдинку все вирішилось в
овертаймі. Єдиний гол господарі забили з пенальті. За рахунку 1:0 гра набула нарешті відкритого характеру, однак ані «Металіст» не
зумів збільшити відрив, ані відчайдушні поляки не використали шанси останніх хвилин.
«Хайдук» Хорватія − «Дніпро» − 0:0
Перший матч – 1:2
Переповнені хорватські трибуни обумовили на перших хвилинах значний тиск на
ворота Дениса Бойка. Довелось попрацювати і воротареві, і захист витримував чисельні стандартні положення. Але ж згодом «Дніпро» перехопив ініціативу і впевнено лідирував за кількістю стовідсоткових гольових моментів.
У другому таймі гості доволі переконливо
контролювали перебіг подій, постійно збільшуючи кількість ударів. Проте жоден з них
так і не досяг цілі. Через це останні хвилини
стали справжнім випробуванням на міцність
характеру гостей, адже хорвати з останніх
сил майже всім складом пішли в наступ і цілком могли вистраждати один гол, який їх цілком влаштував би. Проте нулі у підсумку на
табло були переможними саме для українців.
«Фейенорд» Голландія − «Зоря» − 4:3
Перший матч – 1:1
Справжній триллер, на жаль, без щасливого кінця для українців продемонструвала
«Зоря» у Голландії. Початок зустрічі був явно
за «Фейенордом», який вдома вдало скористався підтримкою власних стін і забив двічі.
Більше того, одразу ж після перерви на
табло засвітилося 3:0 на користь господарів.
Однак «Зоря» створила майже неймовірне і
вже під кінець зустрічі зуміла зрівняти рахунок. Результативна нічия влаштовувала українців, проте у компенсований час «Фейенорд»
вирвав перемогу, на яку майже не сподівався.
За підсумками жеребкування групового етапу «Дніпро» потрапило до четвірки
з літерою «F». Суперниками дніпропетровців стануть «Інтер» з Мілана, французький «Сент-Етьєн», а також чемпіон Азербайджану «Карабах». Перший матч дніпряни зіграють 18 вересня вдома проти
«Інтера».
«Динамо» виступатиме у групі «J», а
опонентами киян стануть: бухарестська
«Стяуа», фіналіст кубка Португалії «Ріо
Аве», а також найсильніша команда Данії
«Ольборг». Відкриють динамівці змагання для себе 18 вересня у гостях матчем з
«Ріо Аве».
«Металіст» змагатиметься у квартеті «L» разом такими командами: турецький «Трабзонспор», чемпіон Польщі «Легія», а також володар кубка Бельгії «Локерен». Харків’яни перший поєдинок зіграють 18 вересня на власній території проти представника Туреччини.
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Чорнобривці – не лише для краси…

Цілющі краплини

народної медицини
Чим корисний
синьйор-помідор?

Б

ез помідорів неможливо уявити
наш стіл. А чи знаєте ви, чому
так звуть цей овоч? У перших
томатів були жовті плоди. На сонці
вони світилися золотом: по-італійськи
«помідор» – не що інше, як «золоте
яблуко». Палкі французи за яскравий
колір і форму назвали екзотичний
овоч з Америки “яблуком кохання”
(помд’амур).

Чим корисні томати?

Звичайно, французи в ті часи нічого не знали про лікопен і те, чому саме помідори допомагають чоловікам довше насолоджуватися життям, зате інтуїтивно відчували цю його особливість і належно цінували. Сьогодні ці властивості томатів обґрунтовують науково. З’ясувалося,
що лікопен – речовина з родини каротиноїдів
– накопичується у простаті і допомагає їй боротися з різними чоловічими напастями. А ще він
не дає холестерину відкладатися на стінках артерій, тому і від хвороб серця певною мірою захищає. Окрім того, лікопен, як і бета-каротин, –
своєрідний щит від раку.
До того ж, томати містять цукор, вітаміни
В1, В2, Р, К, аскорбінову кислоту (не менше, ніж
у лимонах і апельсинах), органічні кислоти. Деякі сорти містять понад двадцять мінералів, багато солей калію, фосфору, заліза.
Свіжі помідори, соки і пюре входять у раціон
харчування хворих на серцево-судинні захворювання, позаяк містять велику кількість вітамінів
і мінеральних солей. Їх вводять до складу харчування людей, які мають проблеми з шлунковокишковим трактом.
Свіжий томатний сік – один із найкорисніших, якщо у ньому немає консервантів. Склянка соку забезпечує половину добової потреби
організму у вітаміні С. Його часто використовують у суміші з соком яблук, лимона і гарбуза (у
співвідношенні 2:4:1:2), особливо, коли необхідно схуднути. Пити сік треба через 30 хвилин після їди.

Помідор-косметолог

Жінки можуть скористатися маскою з
м’якуша томата, якщо через дві години треба
бути на прийомі або приймати гостей. М’якуш
(очищений від шкірки) накладається на чисте
обличчя на 30 хвилин, змивається теплою водою.
Тибетська медицина радить наприкінці літа
і восени прикладати нарізані шматочки або
кашку до роздутих вен і втомлених ніг. Знімати їх треба тоді, коли відчуєте поколювання або
пощипування шкіри. Процедуру, яку роблять
раз на день, бажано повторювати, допоки ногам
не стане легше.
Варто пам’ятати, що помідори несумісні з
яйцями, м’ясом і рибою. Тому їх рекомендують
їсти хоча б за З0 хвилин до вживання м’ясних і
рибних страв.
Не варто поєднувати в одному салаті огірки та помідори,
інакше виникне
розбалансування в утворенні шлункового
і кишкового соків.
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В

українському селі чорнобривці
палахкотять ледве не біля кожної
хати. Оспівані в народних піснях,
змальовані на численних полотнах, вони
не припиняють надихати митців на нові
шедеври. Та не тільки за красу цінують ці
сонячні квіти.

Лікують навіть діабет

Чорнобривці насправді колись були завезені з далекої Мексики. Вони полюбилися українцям не тільки
за красу й невибагливість, але й за свої унікальні цілющі властивості.
Виявляється, квіти чорнобривців ефективно знижують рівень глюкози в крові, що є вкрай необхідним
при лікуванні діабету. Окрім того, настій із чорнобривців чудово поліпшує обмін речовин. Також позитивно
діє на підшлункову залозу.
У давні часи наші бабусі, особливо в селах, коли хімічні таблетки ще не мали особливої популярності, застосовували чорнобривці як ефективний потогінний
засіб, що рятував у разі застудних захворювань. Давно
виявлено і бактерицидну дію чорнобривців.
Для лікування можна приготувати таку лікарську
настоянку: чайну ложку подрібнених квітів і листя
чорнобривців залити склянкою окропу, настояти 30
хв. Процідити. Вживати по 1/4 склянки 4 рази на день
за 20-30 хв. до їжі (четвертий раз – перед сном).
Також виготовляється настоянка на горілці. Для
цього столову ложку подрібненої сировини (квітів
і листя) слід залити 100 г горілки, настояти 2 тижні.
Пити по 5 крапель 4 рази на день. Ці ліки використовують для зцілення хворих на псоріаз, вітиліго, себорею, дерматит.
Для лікування ураженої шкіри, гнійних висипань
готують настій чорнобривців на олії. Зібрану рослинну сировину (всю рослину: квіти, листя, стебло) по-

дрібнити, щільно наповнити нею посуд (приміром,
півлітрову скляну банку), але не натоптувати, і залити
по вінця олією. Настояти днів 10-14. Змащувати уражені ділянки шкіри.

Гарне личко від природи

Примочки та настоянки з чорнобривців також досить популярний косметичний засіб. Настоянка готується так: 3 ст. л. подрібнених квітів і листя рослини
залити 0,5 л води, варити на слабкому вогні 10 хв., настояти до охолодження, процідити. Це ефективний засіб для обмивання, примочок, протирання шкіри. Він
очищує шкіру від продуктів обміну, надає їй еластичності, пружності, діє заспокійливо.
Надзвичайно корисні ванни з чорнобривців у поєднанні з іншими рослинами – ромашкою, чередою, чебрецем, кропивою. Всі рослини беремо у рівних пропорціях. Подрібнюємо, змішуємо. На одну ванну: 200
г суміші залити 1 л води, довести до кипіння. Настояти 40-50 хвилин, процідити і влити у ванну. Тривалість процедури – 20 хвилин, повторювати кожні 2-3
дні. До речі, українки завжди купали маленьких дітей,
особливо хлопчиків, у чорнобривцях, аби були красивими і сміливими.

Цілющий чай

Чорнобривці також допоможуть очистити організм. Візьміть 1 квіточку, залийте її склянкою
кип’яченої води, настоюйте півгодини і за день випивайте той чай. Очиститься печінка, жовчний міхур,
травлення покращиться, питимете чай із чорнобривців – будете здоровіші.

Сливи чистять організм

Жменька порад

деш по ринку – й очі
розбігаються! Розкішна
пора овочів та фруктів,
як кажуть, до кольору до
вибору. Не оминайте в цю
пору слив – виявляється, вони
мають прекрасні лікувальні
властивості.
Слива дезінфікує кишківник, посилює перистальтику, поліпшує травлення, завдяки чому зменшується небезпека атеросклерозу, ревматизму, подагри. Вживання цих плодів сприяє зниженню холестерину в крові, видаленню з організму надлишку солей натрію
і води. Слива надзвичайно корисна
при лікуванні гіпертонії і всіх серцевосудинних захворювань, а також ниркової недостатності.
Слива і сливовий сік вранці (натще)
прекрасно чистять організм, сприяють зниженню кислотності шлунко-

Багато людей потерпають усі від укусів комарів.
Фітотерапевти радять зробити власну настоянку від
них. Візьміть 1 ст. ложку насіння анісу, залийте його
горілкою – 150 г, настоюйте днів 10, а тоді натирайте тіло. Запах анісу відганяє
комарів. А якщо вже вони
вас покусали, треба розмішати в однаковій пропорції
оцет із водою і змастити
ними тіло, де є укуси від комарів. Такий розчин допоможе позбутися свербежу.

І

вого соку, нормалізують травлення їжі,
сприяють виведенню з організму шлаків. Але слід пам’ятати, що при вживанні великої кількості плодів, особливо
дітьми, можлива поява проносу.
Наявність в сливах великої кількості калію застосовується для виведення
рідини з організму, при лікуванні набряків, серцевої і ниркової недостатності. Помічні ці плоди і від захворювань з порушенням обміну речовин, у
тому числі подагри, цукрового діабету.
Треба купувати або збирати тільки
зовсім дозрілі плоди. Саме вони мають
найкращу лікувальну дію, вказують
лікарі-натуропати.

Від осінньої хандри врятує хризантема

Хризантема – це унікальна квітка, батьківщиною якої вважають Китай. Досі в цій країні місяць вересень образно називають хризантемою.
І така повага до рослини не випадкова – квітка має лікувальні властивості.
А саме: благотворно впливає на нервову систему людини. Тому букет хризантем, вірніше їхній аромат, допоможе пережити осінню нудьгу. Ну а якщо
ви хочете більш ефективно вплинути на свій сумний стан, зробіть собі хризантемову ванну. Пелюстки квітів заварити 2 склянками окропу, настоювати відвар 30 хв. Потім додати у ванну. Приймати таку ароматну ванну слід
протягом 20 хв. двічі на тиждень.

Аніс віджене
комарів

Буряк врятує
від авітамінозу

Столовий буряк дуже
добрий для зміцнення імунітету. Натріть його, віддушіть сік. Він одразу приторний, тож поставте його в холодильник на 3-5 год., щоб
відстоявся. Розведіть 1 ст.
ложку соку з 1 ст. ложкою
меду. Пити дорослим по 1
ст. ложці 2-3 рази на день,
діткам – по чайній ложці.
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Соуси, приправи –

до будь-якої страви

Ї

х можна використовувати до м’яса, макаронів, борщів, супів, картоплі, споживати просто
так. І не обов’язково купляти приправи у магазині, ліпше приготувати самому – без
усіляких шкідливих штучних смакових підсилювачів. «Наш ДЕНЬ» підготував сьогодні для
вас, дорогі господиньки, оригінальні рецепти різних соусів та приправ. До речі, будемо раді
отримати від вас листи: чи подобаються вам наші «Смачні сторінки»? А ще діліться власними
рецептами смачних страв.

Приправа з помідорів

Потрібно: 0,5 кг помідорів, 1-2 голівки
часнику, 0,5 ч. л. насіння кропу, сіль за смаком.
Приготування: стиглі помідори розрізати на 4 частини, на слабкому вогні довести до кипіння і протерти через друшляк.
Часник дрібно нарізати і розтерти з сіллю. Додати насіння кропу і ще раз розтерти. Протерту томатну пасту довести до кипіння, додати розтертий часник з кропом,
добре перемішати і дати остигнути. Захололу приправу розкласти в банки, щільно
закрити кришками і зберігати в холодильнику. Її можна додавати в борщ, намазувати на бутерброди, подавати до холодного
або гарячого м’яса.

Приправа з перцю і помідорів

Потрібно: 2 шт. солодкого червоного
перцю, 2-3 помідори, 3 цибулини, 100 г винного або яблучного оцту, 200 г цукру, 1 ч.
л. солі, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ч.
л. сухої гірчиці, 0,25 ч. л. червоного меленого перцю, 1 щіпка меленої гвоздики.
Приготування: з перцю видалити плодоніжки і насіння, дрібно нарізати. Помідори злегка надрізати гострим ножем навхрест, обшпарити, зняти шкірку, нарізати часточками. Цибулю дрібно нарізати.
Подрібнені перець, помідори і цибулю покласти в емальовану каструлю, додати винний оцет і тушкувати на невеликому вогні без кришки, поки не випарується майже вся рідина. Покласти цукор, сіль, чорний і червоний мелений перець, гірчицю
та гвоздику і варити ще 10 хв. на помірному вогні, постійно помішуючи. Розкласти
суміш в стерилізовані банки і закатати.

Суха часникова приправа

Потрібно: 5 голівок часнику, 3 сушених стручки гіркого перцю, 3 сушених корені петрушки, 0,5 ч. л. солі.
Приготування: дрібний часник, який
не годиться для тривалого зберігання,
очистити, нарізати дрібними шматочками і просушити на відкритому повітрі. Висушений часник, гіркий перець і корінь петрушки подрібнити в кофемолці, додати
сіль і добре перемішати. Розкласти приправу в невеликі баночки і щільно закрити
кришками. Зберігати в сухому місці.

Універсальна приправа

Потрібно: 0,5 кг зелені петрушки, 0,5
кг моркви, 0,5 кг солодкого перцю, пучок
зелені кропу, пучок зелені селери, 1 корінь
селери, 2 корені петрушки, 1 цибулина, 1
стручок гіркого перцю, сіль (на 1 кг суміші – 200 г солі).
Приготування: зелень петрушки, селери і кропу дрібно нарізати. Очищене коріння петрушки і селери, моркву і цибулю
нарізати тонкою соломкою, гіркий перець
дрібно нарізати. Всі овочі змішати, додати
сіль і добре перемішати. Розкласти суміш
у банки, щільно закрити кришками і зберігати в холодному темному місці.

Кетчуп по-харківськи

Потрібно: 3 кг помідорів, 0,5 кг кислих
яблук, наприклад, антонівка, 200 г цибулі,
голівка часнику, 1,5 скл. цукру, 1,5 ст. л. солі,
50 г яблучного оцту, 3 зернини гвоздики,
0,5 ч. л. кориці (якщо не любите – можна не

давати), 0,5 ч. л. чорного меленого перцю.
Приготування: помідори пробланшувати хвильку, щоб зняти шкірку. Скласти
в каструлю, додати туди яблука, очищені від шкірки та серцевини. Цибулю порізати четвертинками, кинути до помідорів
та яблук. Поставити на вогонь, поки цибуля не стане м’якою. Перетерти у блендері.
Якщо блендер металічний, це можна зробити одразу, знявши масу з вогню. Якщо
пластмасовий, дайте масі трохи охолонути. Перетерту масу знову поставити на вогонь на 40 хв. Після цього додати подрібнений часник, цукор, сіль, оцет, гвоздику, корицю, чорний перець і нехай ще покипить
10 хв. Розлити у стерильні банки, закатати,
укутати до охолодження. Якщо хочете, аби
кетчуп був більше схожий на магазинний,
можна додати у кінці 2-3 ст. л. крохмалю.

Кетчуп гострий

Потрібно: 4 кг помідорів, 1 кг яблук, 1
кг цибулі, 1 скл. цукру, 2 ст. л. солі, 0,5 скл.
9%-го оцту, 1 ч. л. червоного меленого перцю, 0,25 ч. л. меленої кориці.
Приготування: помідори без плодоніжок розрізати на 4 частини. Цибулю очистити, розрізати на 4 частини. З яблук видалити серцевину. Підготовлені овочі та
яблука довести до кипіння і варити на
слабкому вогні 2 год. без кришки. Проварену масу пропустити через соковижималку,
додати цукор, сіль, оцет, перець і корицю і
варити ще 15 хв. Гарячий кетчуп розлити в
стерилізовані банки, закатати.

Фруктовий кетчуп

Потрібно: 1 кг яблук, 0,5 кг абрикос,
0,5 кг цибулі, 2 зубки часнику, 1ч. л. солі,
3,5 скл. цукру, 1 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л.
меленого чорного перцю, 3-3,5 скл. 5% винного або яблучного оцту.
Приготування: очищені яблука дрібно нарізати, видаливши серцевину. Абрикоси обдати окропом, зняти шкірку і дрібно нарізати, видаливши кісточки. Цибулю
і часник дуже дрібно нарізати. Підготовлені фрукти та овочі змішати, додати сіль, цукор, імбир,перець та оцет. Варити на слабкому вогні до загусання, постійно помішуючи. Гарячий кетчуп розкласти в банки і
відразу ж закатати.

Французький томатний соус

Потрібно: 5 кг помідорів, 5 цибулин, 2
голівки часнику, пучок естрагону, 3-4 лаврових листки, 0,5 ч. л. чорного меленого
перцю, сіль і цукор – за смаком, 0,5 скл. олії.
Приготування: стиглі помідори нарізати часточками і нагріти на слабкому вогні до кипіння. Гарячу масу протерти через
друшляк. Цибулю і зелень дуже дрібно нарізати, часник розтерти. До протертої томатної маси додати цибулю, часник і зелень, перець, сіль і цукор за смаком, варити 15-20 хв. За кілька хвилин до кінця варива додати лавровий лист, який перед фа-

совкою потрібно буде видалити. Гарячий
соус розкласти в банки, дати йому трішки
остигнути, влити зверху трохи олії і закатати. Зберігати у холодному місці.

Соус ткемалі

Потрібно: 1 кг аличі, 0,5 кг солодкого
перцю, 3 стручки гіркого перцю, 1 голівка
часнику, сіль, цукор і чорний мелений перець за смаком.
Приготування: промиту аличу покласти в емальовану каструлю, додати
трохи води, проварити до розм’якшення
(близько 20 хв.) і протерти через сито, видаляючи кісточки. Солодкий і гіркий перець, очищений від насіння, і часник пропустити через м’ясорубку і змішати з протертим пюре. Додати сіль, цукор і мелений
перець за смаком. Проварити протягом 1520 хв. до загусання. Гарячий соус розкласти в банки і відразу ж закатати.

Приправа із слив

Потрібно: 3 кг слив, 0,5 кг солодкого перцю, 1 стручок гіркого перцю, сіль за
смаком.
Приготування: стиглі сливи сорту «угорка» розділити на половинки, видаливши кісточки, додати до них трохи води, проварити на слабкому вогні до
розм’якшення і протерти через сито. Солодкий і гіркий перець, очищений від насіння, пропустити через м’ясорубку, змішати із сливовим пюре, додати сіль за смаком і варити на слабкому вогні до загустіння. Гарячу приправу розкласти в півлітрові банки, щільно закрити кришками і зберігати в прохолодному місці.

Аджика з помідорів

Потрібно: помідори - 2,5 кг, солодкий
перець - 0,5 кг, корінь хрону – 250 г, часник
– 250 г, цукор - 1 скл., сіль - 100 г, запашний
перець - 1 ч. л., червоний мелений перець 1/4 ч. л., оцет – 200 г.
Приготування: із солодкого перцю видалити насіння і разом з помідорами порізати на 4 частини. Всі компоненти перекрутити на м’ясорубці 2 рази, краще, якщо
при повторному перекручуванні буде стояти сіточка з більш дрібними отворами,
ніж у перший раз. В отриману масу поступово додати цукор і сіль, пробуючи на
смак, тому що смак у нас у всіх різний і комусь може виявитися багато або солі або
цукру. Далі додати духмяний перець і червоний перець (якщо любите гостреньке, в
іншому випадку - не додавайте). Аджику
розлити по банках і зберігати в холодильнику. Якщо ж хочете закатати на зиму, тоді
в отриману масу додати оцет і закатати в
стерилізовані баночки.

Сливовий соус гострий

Потрібно:
0,5 кг сливи (без
кісточок), 0,5 кг
перцю солодкого (очищенного від насіння), 1 стручок
гострого перцю
(за смаком), 250
г томатноі пасти, 120-150 г часнику (можна менше - за смаком), 0,5 склянки цукру,
1 ст. л. з гіркою солі, яблучний оцет за сма-

ком (приблизно - 50 г).
Приготування: усі компоненти подрібнити і збити блендером. Зберігати у
холодному місці.

Соус з гіркого перцю

Потрібно: 100 г червоного гострого
перцю, 10 зубчиків видавленого або дрібно порубаного часнику, 2-3 ст. л. 9%- го
оцту, олія - щоб покрило потім всю суміш
повністю.
Приготування: олію поставити на вогонь. Вона має дуже сильно нагрітися. Змішати в мисочці (бажано з кришкою, щоб
потім прямо в ній зберігати) перець, часник та оцет і дуже ретельно вимішати. Мішати доти, поки перець не стане вологим і
не буде пахнути часником. Потроху вливати розпечену олію (буде шкварчати) і гарненько вимішувати, поки олія не покриє
суміш на 5 мм.
Зачекати, поки остигне. Можна додавати в будь-які страви і просто подавати на
стіл.

Грузинська аджика

Потрібно: перець чилі (гострий) - 1 кг,
горіхи волоські – 0,5 кг, часник - 0,5 кг, коріандр мелений - 200 г, сіль - 150-170 г, чорнобривці (пелюстки) - 20 шт., за бажанням
– гілочка базиліку.
Приготування: з перцю вичистити насіння, усі складові змолоти на м’ясорубці,
додати солі, гарно вимішати. Розкласти в
сухі чисті банки та зберігати в холодильнику. Чудово смакує з чорним хлібом, намащеним маслом. А можна додати сметани чи майонезу і додавати у різні страви.

Аджика швидкого
використання

Потрібно: 2 кг помідорів, 1,5 кг солодкого перцю, 0,5 кг хрону, 100 г часнику, 1-2
шт. гіркого червоного перцю (залежно, хто
гострішу любить), 200 г цукру, 200 г оцту,
сіль за смаком.
Приготування: все перемолоти, додати вказані спеції, вимішати, нехай 1 год. настоїться, випробувати і розкласти у стерилізовані банки. Тримати у холоді.

Аджика на зиму

Потрібно: 5-6 кг помідорів, 1 кг моркви, 1 кг солодкого перцю, 1 скл. олії, 200 г
9%-го оцту, 3-5 гірких перчини (паприки),
300 г подрібненого часникодавкою часнику, 300 г цукру, 100 г солі.
Приготування: помідори, моркву, перець перемолоти комбайном, блендером чи
м”ясорубкою. Варити 1 год. Після цього додати олію, оцет, перемелений на м”ясорубці
гіркий перець. Проварити ще пів-години.
Потім додати часник, цукор та сіль. Проварити ще півгодини. Гарячим розлити у стерилізовані баночки, закатати. Виходить 6,5
літрів. Можна додавати до м”яса, макаронів,
на тісто для піцци. А хто любить гостреньку
аджику, варто дати більше перцю гіркого.

Дозвілля
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КЛУБНА СИСТЕМА «НОВЕ ЖИТТЯ»
запрошує відвідати «Школу здоров’я», а також спробувати та індивідуально підібрати
натуральні протиалергенні ЕКО-засоби.
Запис за тел.: 067- 29-55-998.

ПРОДАЮ

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

ОГОЛОШЕННЯ

На виконання Закону України «Про вибори народних депутатів України» затверджено
розцінки на розміщення агітаційних матеріалів за рахунок коштів виборчих фондів під час
позачергових виборів народних депутатів 26
жовтня 2014 року у газеті «Наш ДЕНЬ», а саме:
Перша сторінка (колір) – 10,00 грн./cм.кв.
Внутрішні сторінки (ч/б) – 5,00 грн./см.кв.
Внутрішні сторінки (колір) – 6,00 грн./см.кв.
Остання сторінка (колір) – 7,00 грн./см.кв.

Українські анекдоти

Відповіді

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.

Курйози

З

« Кожен сам є куєць своєї долі»

НО-2014. Уривки з випускних
творів.
«Занурившись в історію, можемо
зустрітися з відомим лідером Леніним».
«Вона стала блуждати з ночним оточуванням і тепер вона стала людиною без
місця проживання».
«Особистість допомагає рухатися у заданому напрямі життя».
«На вулиці так багато бидла, яке забуло, як розмовляти з людьми».
«Навколо багато ілюзій, котрих людині було впаяно в голову з дитинства».
«У мене був знайомий, синонімічний
до мене».
«Батьки Т.Шевченка не мали грошей,
тому Шевченко пішов у школу працюва-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

ти, щоб підслуховувати вчителів під час
уроку».
«Я виросла у дуже великій сім’ї. Моєю
особистістю ніхто не цікавився, вони не
мали часу, бо вони планували інші особистості».
«Потрібно мати міру і не намагатися
з свого гада показати найінтелігентнішу
людину в світі».
«У сучасному світі кожен ходить з викрутасами».
«Князь Ярослав створив першу на Русі
книгописарню».
«Відомо, що Суворов у дитинстві був
слабенький тілом. І тільки через сумлінну
працю Суворов залишився на сторінках історії».

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

тел./факс (0352) 40-77-60;
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Журналіст запитує у тубільця з Кенії:
- Які небезпечні хижаки у вас є?
- Леви, леопарди, гієни, крокодили, безліч
отруйних змій.
- А кого ви найбільше боїтеся?
- Російських туристів!
***
Дружина прийшла за чоловіком до пивбару.
Він обурено:
- Це просто образливо! Чому ти завжди
йдеш прямо сюди? Чому ніколи не шукаєш
мене, наприклад, у музеї?
***
На уроці:
- Скажи, Петрику, як називається людина,
яка продовжує говорити, навіть коли її ніхто
не слухає?
- Учитель.
***
Твердження, що джентльменів не зустрінеш у наш час - несправедливе. Сьогодні я, наприклад, бачив, як чоловік тримав парасольку
над дружиною, поки та міняла колесо в легковику.
***
- Який би ти хотів сувенір із Німеччини?
- BMW.
***
Руссо турісто з гідом гуляє по Львову.
- Ой, какоє у вас тут всьо малєнькоє, узкоє,
павєрнуцца нєгдє... Вот ето зданіє, напрімєр,
било би в Масквє вдєсятєро больше.
- Звичайно, пане. Це ж божевільня.
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Ваша дитина любить співати?
Ми навчимо її робити
це правильно і професійно!

nday.te.ua

Вітаємо!

Дорогу донечку, внучку, племінницю, сестричку

Лілію Горошко

ДИТЯЧА ХОРОВА ШКОЛА

«З
О
Р
И
Н
К
А»
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Багаторічний досвід, традиції і професіоналізм запорука успіху роботи нашої школи.
Працюючи в творчому колективі, ваша дитина
оволодіє мистецтвом вокалу та гри на музичних
інструментах, опанує ази сценічної майстерності та сформується як Особистість.
Прослуховування та консультації щодня, крім
суботи та неділі з 17:00 до 20:00 за адресою: вул.
Грушевського 2-а. Тел. для довідок: 25-15-90.

Наше кредо: діти можуть все те,
що дорослі, тільки значно краще!

Наш ДЕНЬ

з 20-річчям,
яке вона відзначила 1 вересня!

Бажаємо всього гарного, доброго,
світлого у твоєму юному житті!
Нехай кришталева ваза
твоєї молодості
буде наповнена чистою водою,
у якій ніколи не в’януть
білі лілії вірності,
червоні троянди кохання
і скромні ромашки надії.
Нехай доля твоя буде схожа на пісню,
яка приносить людям тільки щастя, радість і кохання.
Нехай твоє життя буде квітучим садом,
а серце – бутоном прекрасної троянди,
який розкривається перед добром
З любов’ю – мама,
і закривається перед злом.
тато, бабусі,
Хай Матінка Божа тебе охороняє,
дідусь та вся
Ісус Христос здоров’я посилає!
родина.

Минулої неділі
тернополяни мали
нагоду побачити
справжнє байкерське весілля. Через усе місто їхав
святковий двоколісний кортеж. Попереду молодята
на білому та чорному мотоциклах,
а за ними більше трьох десятків
друзів-байкерів.

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
Із 3 до 9 вересня
Овен

Доведеться
займатися
важливими
та
вiдповiдальними справами, не розраховуючи на
сторонню допомогу. Уникайте випадкових знайомств.

Телець

Ви змiните свої плани
на цей тиждень i придiлите
бiльше уваги близьким. Однак будьте уважними, адже
нехтування обов’язками
може призвести до робочих конфлiктiв.

Близнюки

Тиждень дозволить визначитися з майбутнiми
планами,
зробити
правильнi висновки. Будьте самокритичнi, щоб
уникнути неприємностей.

Рак

Ви отримаєте значну
суму, але водночас зростуть витрати. Кiнець тижня – час для спiлкування з
родичами.

Лев

На роботі можуть виникнути непорозумiння.
Будьте обачливi, намагайтеся отримати максимум
iнформацiї, перш нiж приймати важливі рiшення.

Діва

Можливi значнi змiни
в особистому життi та
родинi.
Невдовзi
ви
зрозумiєте, що все, що
вiдбувається, – на краще.

Терези

У весільному кортежі –
понад тридцять байків

Молоде подружжя Оксана та Ірко Балабан розповідають, що ідея такого незвичного весілля виникла спонтанно. Вони завжди мріяли, що їх свято буде неповторне та цікаве. Тож наважилися організувати байкерське весілля, адже обоє поділяють любов до мотоциклів та байкерської культури.
Наречений одягнув вишиванку, а наречена – довгу білу сукню, вишиту
бісером.
– Батьки були трішки шоковані нашою ідеєю,– розповідає Оксана. – Та
ми пояснили, що це наше свято. Замовили лише невеличкий бус для родичів, який мав довести їх до місця святкування, а усі решту на мотоциклах
– дружби, дружки, відеооператор і фотограф.
На весіллі панувала дружня і невимушена атмосфера. Молодята та гості
веселилися під запальні українські пісні. У майбутньому пара мріє на байках вирушити у подорож Україною.
Юля ТОМЧИШИН.

Настав час навести лад
у справах, передивитися
статтi доходiв i витрат. На
цьому тижнi ви отримаєте
фiнансовi прибутки.

Скорпіон

Період буде складним
для дiлових людей, якi розраховують розширяти свiй
бiзнес. Вихiднi проведiть у
сiмейному колi.

Стрілець

Дещо нестабiльними
будуть сiмейнi стосунки. Якщо ви знайдете
можливiсть провести час iз
близькими, всi конфлiкти
владнаються.

Козеріг

Радимо вам вiдновити
стосунки з людьми, на
спiлкування з якими у вас
не вистачало часу. Плануючи справи, ви економите час.

Водолій

Значно
покращиться ваше фiнансове становище. Однак будь-якi
фiнансовi рiшення мають
бути обдуманими i зваженими.

Риби

Перша половина тижня буде доволi напруженою. Перемога – за вами,
але вона дiстанеться дуже
важко.

