Олексій Кайда: «Ми не повинні

“Татусю,
боротися один проти одного, повертайся
а консолідувати скоріше...”:

всі зусилля що пишуть діти
заради перемоги» на війну
8 стор.
5 стор.

Життєві історії
від Зіни
КУШНІРУК
у «Сімейному
гніздечку»

А за течією
спливають
літа

10-11 стор.

аш
Н ДЕНЬ
Незалежний г ромадсько-політичний тижневик Тернопілля

www.nday.te.ua

Заснований у червні 2013 року

№40(69), 1 жовтня-7 жовтня 2014 р.

Хто представляє
команду Президента
на Тернопільщині

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Іван КОВАЛИК:

«Поки не оновимо
парламент –
не буде перемоги
на Сході країни»

Детальніше - 4 стор.

Погода в Тернополі й області

Детальніше - 3 стор.

Передплата-2015 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

6 місяці – 49,71 грн.
1 рік – 98,22 грн.

«Наш ДЕНЬ»

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

1 жовтня - хмарно, можливий
дощ, температура повітря вночі 1012, вдень 13-16 градусів тепла. Схід
сонця - 7.16, захід - 18.58.
2 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 6-9, вдень 13-14
градусів тепла. Схід сонця - 7.17, захід 18.55.
3 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 4-7, вдень 14-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.19, захід - 18.53.
4 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 1-4, вдень 13-14 гра-

дусів тепла. Схід сонця - 7.20, захід - 18.51.
5 жовтня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1-4
вдень 12-13 градусів тепла. Схід
сонця - 7.22, захід - 18.49.
6 жовтня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 4-7,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця 7.23, захід - 18.47.
7 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 4-7, вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця - 7.25, захід - 18.45.

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

Народний синоптик

2 жовтня - Трохима, Саватія і Зосими. З цього дня починаються Трохимівські вечірки - вибір наречених. «На Трохима не проходить щастя мимо: куди
Трохим, туди й воно за ним». Якщо до цього дня листя з берези і дуба не опало - слід чекати суворої зими. 3 жовтня - Євстафія Плакиди. У народі - Астафій
Вітряк або вітри Астафія. День, як правило, вітряний, і саме за вітром визначали погоду: якщо північний - близько холоднеча; південний - до тепла; західний - до дощів, східний - до ясної погоди. 4 жовтня - Кіндрата. Погода цього
дня має величезне значення, оскільки якою вона є на Кіндрата - такою залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Магнітні бурі у жовтні

Цього місяця геомагнітна обстановка буде достатньо неспокійною. Загалом може
бути до семи магнітних бур.

ЗОКРЕМА, НАЙБІЛЬШУ АКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗУЮТЬ 5, 12, 22, 23,
24 І 31 ЖОВТНЯ. ТАКОЖ МАГНІТНІ БУРІ ВІРОГІДНІ 16 ЖОВТНЯ.

У такі дні особливо уважними до свого здоров’я мають бути люди з серцевосудинними захворюваннями, схильні до підвищеного артеріального тиску. Варто
уникати перенавантажень, сварок. Слід якомога більше відпочивати й отримувати
позитивні враження.
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Анатолій Гриценко:

«Президент має
негайно підписати
закон про люстрацію»
Порошенко повинен негайно провес- дер партії «Громадянська позиція».
ти реформу силового блоку. Президент і
Президент повинен невідкладно навести
прем’єр мають виробити спільне бачен- лад у питаннях зовнішньої політики, провесня реформ в Україні. Довіра до влади па- ти реформу силового блоку.
дає. Щоб люди відчули позитивні резульУже четвертий місяць Порошенко на Бантати змін в країні, треба негайно здійсни- ковій, а понад 20 країн досі не мають українти низку кроків щодо гарантування безпе- ських послів, - зазначив Анатолій Гриценко. Їх
ки, справедливості і оновлення, вважає лі- треба негайно призначити.

Щоб прокуратура не була
каральним мечем

Він також наголосив, що під
особистою
відповідальністю
президента - захист прав і свобод людини.
Невідкладно потрібно поставити питання про прийняття
закону про прокуратуру, - каже
Анатолій Гриценко. - Це той же
закон, одна з вимог Фюле, який
так і не був внесений Януковичем. Це закон, напрацьований
нами спільно з експертним середовищем: Європейці чекають
від нас його прийняття.
Нехай президент публічно
скаже: «Я - «за» прийняття закону про прокуратуру». Тоді прокуратура буде стояти на сторожі
наших законів і прав, а не буде
каральним мечем влади.
Реформування силового блоку також потребує негайних рішень від президента, вважає
Анатолій Гриценко.
Коли я чую, що ми збільшимо фінансування армії у п’ять
разів, збільшимо чисельність у
два з половиною рази, для мене
це означає одне – ми що, відмовились від курсу на вступ України до НАТО? - заявив Анатолій
Гриценко. - Нам не потрібна армія у півмільйона людей, якщо
ми збираємося в перспективі
вступати в НАТО. І нам також не
треба витрачати 5% ВВП на армію. Жодна європейська країна
не витрачає таких грошей.
Силовий блок держави повинен захищати народ і країну від
зовнішньої загрози, а не владу
від народу, як зараз, підсумував
лідер «Громадянської позиції».

7 місяців є нова команда –
реформ ще не починали

Коли прем’єр і президент ініціюють різні реформи – це бардак, вважає Анатолій Гриценко.
Коли Порошенко в Києві
представляє свою стратегію реформ, а Яценюк у цей же час в
ООН свою - це бардак, - вважає
Анатолій Гриценко. - Має бути

спільне бачення розвитку країни.
Яценюк вносить до парламенту податкову реформу - зусиллями тих, хто орієнтується на президента, її завалюють.
Уряд Яценюка реєструє стратегію антикорупційної боротьби завалюють і її.
З іншого боку, президент
вносить законопроект про створення антикорупційного бюро
- тепер уже його завалюють ті,
хто орієнтується на прем’єра, зазначив політик.
Він також наголосив, що вже
сім місяців після Майдану працює нова команда, яка жодних
серйозних реформ так і не починала.
Пройшло сто днів президента - жодного реформаторського проекту так і не розпочалося. Президент по суті ще не ініціював реформи, він тільки їх назвав. Далі зволікати нема куди,
- підсумував Анатолій Гриценко.

Швидко виправити
кадрові помилки

Я не раджу президенту Порошенку повторювати помилки його попередника Януковича, у якого основними критеріями при вирішенні кадрових питань були особиста відданість,
бізнес-партнери і земляки, - заявив Анатолій Гриценко.
Хіба не те ж ми спостерігаємо
сьогодні? Всі кадрові призначення - або «Богдан», або «Рошен»,
або Вінниця, або особиста відданість, зауважив політик.
Подивіться, кого призначили керівником “Укроборонпрому» (а це 110 оборонних підприємств) - начальника обласного виборчого штабу політсили Порошенка, - каже Анатолій Гриценко. - Думаєте, він
має відношення до обороннопромислового комплексу? Ні.
Він керував салоном з продажу
легкових автомобілів.
Це ж стосується і ситуації з
останнім призначенням в Кіровограді: людину, яка возила «ті-

ДОВІДКА
ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політпартій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені
для голосування з позачергових виборів народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

«Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)»
буде значитися у виборчому бюлетені під №27.

тушок», яка ганебно голосувала
за диктаторські закони 16 січня,
призначають головою обласної
адміністрації. А його батько іде
в окрузі за списком Порошенка.
Це неправильно. Не треба президентові брати на себе негатив
за когось, - наголосив пан Гриценко.

Міністром має бути той,
хто не губитиме солдат

Довіра до влади падає. Щоб
люди відчули позитивні результати змін у країні, треба негайно здійснити низку кроків щодо
гарантування безпеки, справедливості і оновлення, вважає Анатолій Гриценко.
Серед першочергових кроків
у сфері безпеки - скасування позаблокового статусу України, заміна міністра оборони Гелетея і
призначення на цю посаду людини, яка забезпечить перемогу на Сході і не губитиме українських солдат.
Не менш важливим питанням є фінансова безпека, - вважає пан Гриценко.
Якщо керівництво Нацбанку
не утримає стабільність гривні і
надалі битиме щодня по людях і
бізнесу, таке керівництво треба
негайно замінити, і Кабмін має
внести відповідну кандидатуру.
Люди і досі не побачили, що
хтось із команди Януковича був
притягнутий до відповідальності, щоб конфіскували їх майно або повернули вкрадені кошти. Якщо генеральний прокурор з цим не впорається, значить, президент має внести іншого кандидата, який це забезпечить, зауважив лідер «Громадянської позиції».
Президент має негайно підписати прийнятий закон про
очищення влади, про люстрацію, і одразу, як записано в законі, звільнити мінімум три тисячі чиновників, які або разом
з Януковичем чинили злочини,
або мовчазним чином закривали на те очі, - заявив Анатолій
Гриценко.
Тоді люди повірять. Тоді вже
до Нового року ключові системні зміни напрямів безпеки, справедливості і оновлення дадуть
позитивний результат. Можна малювати стратегії 2020 чи
2050, але, якщо не буде довіри
людей до влади, то всі ті плани
реформ рухнуть разом з владою,
підсумував Анатолій Гриценко.
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Заява

Адміністрація Президента
Порошенка розпочала «зачистку»
районів Тернопільської області
від політичних конкурентів

П

ро це свідчать останні заяви членів
команди партії Порошенка та перше
звільнення голови Чортківської РДА,
представника партії ВО «Батьківщина» Віктора
Шепети.
Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» переконана, що звільнення голів РДА – представників
«Батьківщини» зумовлені, винятково, початком виборчих
перегонів, з метою усунення політичних опонентів.
Представники партії ВО «Батьківщина» пройшли боротьбу та зазнали утисків з боку режиму Януковича, були
засновниками та активістами місцевих Майданів під час
Революції Гідності, за що отримали погодження Майдану
на займані посади.
Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина»
наголошує, що жоден з наших партійців не тримається за
владні посади, виконуючи свої обов’язки, працюють виключно в інтересах місцевих громад.
Варто нагадати, що голови РДА від «Батьківщини» у
своїх районах одразу після призначення створили спеціальні фонди для забезпечення учасників АТО. Наші голови в районах особисто займалися забезпеченням засобами захисту, продуктами харчування та речами першої необхідності для добровольців та мобілізованих жителів районів Тернопільщини до зони бойових дій.
Окрім цього, представники партії ВО «Батьківщина»
на посадах голів РДА розпочали втілювати в життя основну вимогу Майдану – люстрацію в чиновницьких кабінетах від корупціонерів та посіпак і представників режиму
Януковича.
Ми переконані, що така діяльність стала ще однією
причиною звільнення наших партійців. Адже, судячи з кадрової політики Президента та списків його новоствореної партії, Порошенко дуже успішно співпрацює з представниками старого владного режиму і не планував люструвати їх у владних кріслах. Починаючи з призначення
регіонала на посаду голови Кіровоградської ОДА, продовжуючи призначеннями олігархів на керівні посади в президентській адміністрації, на Тернопільщині надалі при
владі залишаються шанувальники режиму Януковича та
корупціонери. У Підволочиську правою рукою голови РДА
працює славнозвісна чиновниця, що ще нещодавно вишивала портрет Януковича, силовий блок Президента – обласнеуправління СБУ продовжує очолювати людина, що
вірно виконувала вказівки режиму Януковича. Цей список можна продовжувати, бо окрім тих чиновників, яких
встиг пролюструвати Майдан, влада Порошенка не зачепила жодного з них, а деяких ще й підвищила на посадах,
зробила членами своєї команди.
І основна причина, на переконання Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», через яку саме зараз
відбувається звільнення партійців – є прагнення команди
Порошенка заволодіти адмінресурсом напередодні виборів до парламенту.
Різке падіння рейтингу Президента не дасть його команді очікуваного результату на вибори, обман виборців
про припинення війни вдруге не спрацює, а отже, єдине,
що у них залишається – це фальшування результатів виборів на власну користь. Як відомо, найкраще цей метод
використував режим Януковича у 2010 та 2012 роках, застосовуючи адміністративний тиск. Саме за цим сценарієм сьогодні працює «нова» влада, яка вже встигла продемонструвати «старе» обличчя.
Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина»
заявляє, що всіма можливими правовими методами буде
захищати прозорий та справедливий виборчий процес. Закликаємо представників місцевих засобів масової інформації не піддаватися на підкуп і маніпуляції та, виключно,
правдиво висвітлювати перебіг виборчої кампанії. Спільно з свідомими, небайдужими жителями Тернопільщини,
ми зробимо все, щоб недопустити провокацій та фальшування результату громадського волевиявлення.
З повагою, керівник Тернопільського
обласного виборчого штабу
партії ВО «Батьківщина»
Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Наголос
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Команда Партії «Блок Петра Порошенка»

в Тернопільській області

• ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ:

Округ №167 (Райони: Чортківський, Борщівський, Заліщицький)
Олег Барна — вчитель, громадський діяч. Народився 18 квітня 1967 року на Чортківщині. З
1991 року - вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії. З 1999-го року і до сьогодні - Голова правозахисної групи. 2002-2010 р.р. - селищний голова с.
Нагірянка. Активний учасник Революції Гідності.
Станом на сьогоднішній день – доброволець, командир взводу Збройних Сил в зоні антитерористичної операції на cході України. Член партії «Блок
Петра Порошенка».

• ЗА ПАРТІЙНИМ СПИСКОМ:

№ 13.
Юрій Стець — український політик
та журналіст. Народився 25 грудня 1975
року в м.Чортків. Керівник управління інформаційної безпеки Національної
гвардії України. З 2007 року — член наглядової ради «5-го каналу». Народний
депутат 2007-2012 р.р. 15 серпня 2014
склав депутатські повноваження і продовжив нести службу у складі Національної гвардії України на Донбасі.

№ 65.
Степан Барна — депутат Тернопільської обласної ради двох скликань, громадський діяч, заступник директора
ТОВ «Протекшн-Груп». Народився 9 жовтня 1979 року на Чортківщині. З 2012
року – член Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Голова Тернопільської обласної організації Партії
«Блок Петра Порошенка».

Округ № 166 (Райони: Теребовлянський, Бучацький, Гусятинський, Монаcтириський).
Микола Люшняк — підприємець, громадський активіст. Народився 09 лютого 1974 року в м.
Бережани. Кандидат сільськогосподарських наук зі
спеціальності кормовиробництво і луківництво. З
2002 року і до сьогодні директор ТОВ «Галич АгроСтек» м. Тернопіль. З 2010 року засновник та генеральний директор агрофірми ТОВ «Золотники
Агро».

Округ №165 (Райони: Тернопільський, Зборівський, Бережанський, Козівський, Підгаєцький)
Тарас Юрик — депутат Тернопільської міської ради. Народився 9 грудня 1980 року на Збаражчині. З 2005-го року — член і співзасновник Тернопільської обласної організації «Фонд регіональних інвестиційних досліджень». Член наглядової
(спостережної) ради ТОВ «Протекшн-Груп». Член
партії «Блок Петра Порошенка».

“У полоні хлопці вибирають між собою,
кого звільнять першим…”

№ 67.
Ігор Побер — політик, спортсмен. Багаторазовий чемпіон України, Європи та
світу з бодибілдингу. Народився 17 грудня 1968 року на Борщівщині. З 2009-го
року — головний спеціаліст відділу з питань фізичної культури і спорту управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту Тернопільської ОДА. Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Український Демократичний Альянс
за Реформи» Віталія Кличка.

Тернопільські волонтери визволяють
із рук бойовиків військових зі всієї України

Шукати зниклих на Сході військових,
витягувати їх із полону, сприяти поверненню додому й лікуванню. У найтрагічніших
випадках – знайти й повернути тіла. Саме
такими питаннями займаються тернопільські волонтери під керівництвом Алли
Борисенко.
Щодня на їхні телефони надходить
кілька сотень дзвінків, а в офісі, наданому обласною владою, робота кипить до
пізньої ночі. Всеукраїнський центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти
воїнів АТО працює у Тернополі на першому
поверсі облдержадміністрації. У невеликому кабінеті чергує кілька людей. Звертаються до них зі всієї України.

Повернути живих, із почестями
поховати Героїв

Волонтерка Алла Борисенко від початку воєнних дій на Сході організовує допомогу армії та добровольцям, часто – ризикуючи власним життям. Коли Росія окупувала Крим, саме вона разом із чоловіком перевезла на материк близько тисячі українських солдатів із сім’ями. Після
цього її телефон почали передавати з рук

в руки. Нині рідні військових звертаються майже цілодобово – з шостої ранку до
пізньої ночі.
Ще донедавна головний волонтерський штаб діяв у квартирі жінки. У будівлю облдержадміністрації центр пошуку переселився місяць тому. Завдяки волонтерам уже вдалося звільнити з полону
понад двісті військових. Ще більше сотні
сімей, чиї рідні загинули в районі АТО, змогли віднайти і похоронити своїх близьких.
– За весь час роботи ми вже сформували свою базу даних. За допомогою звертаються військові з різних областей України,
їх рідні, навіть командири частин, – розповідає Алла Борисенко.
Визволити рідних з полону чи знайти
зниклих самотужки – майже неможливо.
Але завдяки напрацьованій логістиці та
зв’язкам волонтери продовжують повертати хлопців із донбаського пекла.

Помилки, які коштують життя

На жаль, часто самі ж родичі ускладнюють пошук солдатів публічними заявами у ЗМІ. Цією інформацією можуть скористатися бойовики і в багатьох випадках
такі помилки коштують здоров’я чи життя
українським військовим.
– Часто рідні полонених оприлюднюють свої контактні дані, і їм телефонують
зловмисники, вимагаючи викуп за полоненого, – каже Алла Борисенко. – Є випад-

ки, коли люди в розпачі віддають чималі
кошти. Проте користі з цього немає. Тому
якщо телефонують і вимагають гроші, треба спробувати хоча б поговорити з рідною
людиною. Або попросити, щоб вимагачі запитали у полоненого прізвище його мами
чи ім’я дідуся. Це потрібно, аби впевнитися, що вас не обманюють.
Волонтери також просять у випадках,
коли людина взята в полон, контактувати
з Центром лише одному з родичів. Це заощаджує час працівників організації для надання допомоги тим, хто її потребує.
– Буває, батьки весь час телефонують і
перепитують: “Чому не звільняють наших
рідних?” – зауважує Алла Борисенко. – Та
все залежить від тієї сторони. Коли ми їдемо на Схід і подаємо списки на звільнення,
іноді з сорока людей потрібно вибрати вісім. Самі ж солдати між собою вибирають,
хто буде в першу чергу виходити – чи поранений, чи багатодітний. Це дуже важко.
Коли стоїш там, згадуєш кожну маму, яка
питає, коли її дитина буде вдома…

Щасливі, коли можуть допомогти

Рідні військових, які потрапили в полон або пропали безвісти, зізнаються: такий центр надзвичайно потрібен сьогодні,
аби люди не залишалися наодинці зі своїми бідами.
Тернополянці Людмилі Ціхоцько волонтери допомогли повернути племінни-

ка. Зараз хлопець – у київському госпіталі,
попереду в нього – кілька важких операцій,
та головне – живий.
– Він був на Майдані в Києві, а потім пішов на Схід, – розповідає жінка. – Після одного з боїв ми втратили з ним зв’язок. Його
знайшли з важкими пораненнями в Донецьку, і хтось заніс його в лікарню. На четвертий день він прийшов до тями й згадав
номер тата. Хірург тієї лікарні зателефонував до нас і сказав, що племінника треба
терміново вивезти, бо можуть забрати бойовики. Наші родичі, які живуть в Добропіллі, побоялися туди їхати. Тоді ми звернулися до волонтерів, і вони нам допомогли.
Алла Борисенко каже, що працівники
центру щасливі, коли вдається посприяти в
поверненні додому рідних. Також тут надають воїнам і їхнім близьким юридичні консультації, консультації щодо соціального захисту, медичної та психологічної допомоги.
Центр працює щодня з 9 до 20 години у кабінеті 118 Тернопільської ОДА.
Сюди можна зателефонувати за номерами: (068)65-73-926; (093)38-44-211;
(093)31-99-420, а також написати на
електронну скриньку: ukraina1@i.ua.
Антоніна БРИК.
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Іван КОВАЛИК: «Поки не оновимо парламент –

не буде перемоги на Сході країни»

Суспільство вимагає політиків нової хвилі, які писали новітню історію
України на Майдані. Які боронять державу на Сході від російських окупантів. Які вміють протидіяти соціально-економічним викликам. Представників нової політичної генерації об’єднала партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ».

Керівник Регіонального штабу партії «Народний
фронт», кандидат у народні депутати у загальноукраїнському багатомандатному окрузі Роман ЗАСТАВНИЙ під час
прес-конференції ознайомив із програмою й метою політичної сили і представив кандидата у народні депутати по
163 округу з центром у м. Тернополі, коменданта Самооборони Майдану Тернопільщини Івана КОВАЛИКА.
Роман Заставний, зокрема,
Іван КОВАЛИК зазначив: нинаголосив, що політична пар- нішня виборча кампанія - дуже
тія «Народний фронт», лідером важливий процес для Україякої є прем’єр-міністр Арсеній ни, бо вона повинна виконати
Яценюк, побудована не на прин- й утвердити вимоги Майдану.
ципі вождизму, а на засадах при- Найперше - це очищення влади.
ходу до влади єдиної команди,
- Самооборона Майдану на
здатної забезпечити виконан- всеукраїнському рівні відгукня завдань і викликів, які ста- нулась на запрошення «Народвить українське суспільство. У ного фронту» увійти до складу
списках політсили балотуються партії, - розповів Іван Ковалик.
п’ятеро бойових командирів, лі- - Разом із бойовими командидери держави, економісти, гро- рами, сотниками Майдану та з
мадські активісти, фахівці, здат- нашим очільником Андрієм Пані виводити країну з кризового рубієм ми вирішили йти на вистану. І немає жодного колиш- бори з цією політичною силою.
нього регіонала чи ідіозного по- Громада, тернополяни у тому
літика.
числі, повинні розуміти: якщо

Рівень довіри
до суддів
катастрофічний

П

етро Порошенко
під час ХІІ з’їзду
суддів заявив,
що, згідно з останніми
опитуваннями, довіра
українців до армії
складає 59 відсотків,
а до судової системи усього сім.
«Давайте все зробимо,
щоб, коли ми зберемося через рік, у нас довіра до суддів була так ж, як довіра до
армії», - закликав присутніх
президент.

Колектив Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській
області висловлює глибоке співчуття начальнику Управління Віктору Михайловичу Маслею
з приводу тяжкої втрати
— смерті батька
Михайла Івановича.
Нехай земля йому
буде пухом. Вічна йому
пам’ять.

ми не приведемо до парламенту нових людей, які мають стати
альтернативою тим, хто зараз
там сидить, а це - і комуністи, і
регіонали, які виконують замовлення олігархів, поки не оновимо Раду, доти не буде перемоги на Сході. Дуже приємно, що
у «Народному фронті» є справді
нові люди: командири батальйонів, відомі журналісти, які боролись на Майдані, зокрема, Тетяна Чорновіл.
- Під час виборчих кампаній відбувається так звана війна рейтингів. Згідно з деякими соцопитуваннями, «Народний фронт» до парламенту не
потрапляє.
- Ці рейтинги апріорі не можуть бути правдивими! - заявив
Роман Заставний. - Дослідження свідчать: президент і прем’єр
користуються у суспільстві найвищою довірою. Проводили
соцдослідження і на Тернопільщині. Рівень довіри до Арсенія Яценюка сягає 65 відсотків.
Чи може при такому показнику
наша політична сила не набирати мінімум п’яти відсотків? Позначка у 15-20 відсотків є абсолютно прийнятною для такої
професійної команди.
- Якої думки «Народний
фронт» про перемир’я на Донбасі? Мирний план Президента щодо врегулювання ситу-

ації на Сході одні схвалюють,
інші - критикують.
- Якщо відверто, - сказав Роман Заставний, - у нашої політичної сили є певні застереження до цього плану. Але він діє. І
ми повинні докласти усіх зусиль
для його реалізації. Але… Яким
чином має здійснюватись фінансування на підконтрольній
бандитам території? Позиція
прем’єра і нашої політсили однозначна: ми категорично проти видатків з українського бюджету. Хто і як контролюватиме прикордонну зону? Є сумніви, що план буде реалізований
узагалі. Але ми повинні продемонструвати зовнішньому агресору, що українські політики не
розрізнені й здатні у певних ситуаціях підтримувати своїх опонентів.
- На цьогорічну кампанію
відведено дуже мало часу.
Яким чином молоді політики можуть запрезентувати
себе? Як сподобатися виборцю?
- Основне, на що я акцентуватиму увагу, - це реальні справи, - каже Іван Ковалик. - Як на
мене, розуміння політики у людей після Майдану і в результаті подій на Сході змінилося. Політика - не означає мати владу.
Це - служіння людям. Тому варто оцінювати кожного політика

саме з цієї позиції. І ще: політикам старої генерації дуже важко
впроваджувати щось нове. Чим
більше їх потрапить до парламенту, тим складніше йтимуть
політичні процеси та зміни. Кожен політик пройшов випробування Майданом. Тепер випробовує війна. Люди мають можливість оцінити дії кожного
кандидата й визначитися, гідний він бути в парламенті, чи ні.
- Комітет виборців України озвучив інформацію, що
знову спостерігається таке
ганебне явище, як підкуп виборців.
- Людей, які робитимуть це,
слід поміщати у сміттєві баки,
- застерігає Іван Ковалик. - Самооборонівців у Тернополі є багато і ми будемо боротися, щоб
люди знову не залишилися обманутими. У першу чергу - юридично. Якщо ж виникне потреба - революційними методами.
Результати підкупу на попередніх виборах маємо. Це - Небесна сотня. Війна на Сході. Корупція. А ще це - на руку Російській
Федерації.
Партія Арсенія Яценюка
«Народний фронт» закликає
інших кандидатів об’єднатися
навколо народного кандидата
Івана Ковалика - лідера Самооборони Майдану.
Олеся БІЛА.

застосовані правові, організаційнотехнічні та інші, спрямовані на захист від протиправних посягань
заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
У разі вимагання неправомірної вигоди, громадянам слід звернутись до спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення,
припинення та розслідування корупційних правопорушень. Ними
є: органи прокуратури, спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки
України, якщо інше не передбачено законом.
Також об’єднання громадян, їх
члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в
діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним
правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до
виключної компетенції спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції) мають право:
- повідомляти про виявлені
факти вчинення корупційних пра-

вопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції, керівництву та колективу
підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
- запитувати та одержувати від
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в обсягах
та порядку, не заборонених законом,
інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
- вносити пропозиції суб’єктам
права законодавчої ініціативи
щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;
- проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції;
- проводити заходи щодо інформування населення з питань
запобігання і протидії корупції;
- здійснювати громадський
контроль за виконанням законів у
сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.
Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник Тернопільського
міського управління юстиції.

Дії громадян у випадках вимагання
від них неправомірної вигоди

В

Україні основні
засади запобігання
проявам корупції
регулюються відповідним
базовим Законом «Про
засади запобігання і протидії
корупції».
Цей Закон визначає особливості відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи
інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів
держави.
Державою для подолання корупції прийнято ряд нормативноправових актів. Серед них і Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня
2014 року.
Раніше, у суспільстві активно
використовувався термін «хабар»,
однак, після останніх змін до Закону, його було замінено на більш
ширше поняття «неправомірна вигода», що означає грошові кошти
або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які
обіцяють, пропонують, надають

або одержують без законних на те
підстав.
Посилено гарантії захисту осіб,
які повідомляють про корупційні
правопорушення, зокрема в частині перекладення обов’язку доказування у справах про застосування
до інформаторів репресивних заходів, а також наявності анонімних
ліній для повідомлень про факти
корупції; також внесено зміни до
законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про
звернення громадян» в частині закріплення можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень.
Вводиться в дію новий термін
– особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач). Особа, яка надає допомогу в
запобіганні і протидії корупції (викривач), - це особа, яка добросовісно (за відсутності корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів) повідомляє про порушення вимог закону іншою особою.
Особи, які надають допомогу
в запобіганні і протидії корупції,
перебувають під захистом держави. За наявності загрози їх життю,
житлу, здоров’ю та майну правоохоронними органами можуть бути

Тернопілля

Наш ДЕНЬ
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Кохання
довжиною
у 65 років

Олексій Кайда: «Ми не повинні
боротися один проти одного,
а консолідувати всі зусилля
заради перемоги»
ВО «Свобода» і «Блок Петра Порошенка»
не будуть конкурувати між собою на
мажоритарних округах.

П

олітичні сили
узгодили
кандидатів,
які йтимуть на
Тернопільщині. Там,
де є представники
від «Свободи», «Блок
Петра Порошенка»
не виставляв своїх
кандидатів і відповідно
навпаки. Про це під
час прес-конференції
у Тернопільському
прес-клубі повідомив
свободівець Олексій
Кайда, який є
узгодженим кандидатом
по місту Тернополю.
«Сьогодні в Україні ми маємо два фронти. Фронт внутрішній, де кримінальні чиновники і олігархи намагаються утримати старі порядки. Другий фронт – зовнішній, де гинуть наші Герої. І
для перемоги на обох фронтах нам потрібна єдність. Не
можна, щоб внутрішні чвари
знищили нашу країну. Тому
ми не повинні боротися зараз
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На Чортківщині подружжя
відсвяткувало залізне весілля

О

один проти одного, а консолідувати всі зусилля заради перемоги», - наголосив Олексій
Кайда.
Також свободівець представив тернополянам своїх довірених осіб, з якими працюватиме на позачергових виборах
до Верховної Ради. Серед них
— художній керівник обласного академічного театру актора
і ляльки Іван Шелеп та громадський діяч, активіст Революції гідності, колишній військовий льотчик Олександр Башта.
Олексій Кайда зазначив, що
обрав цих людей через їхні переконання та принципову державницьку позицію.
Іван Шелеп наголосив, що
вже вдруге погодився стати
довіреною особою, бо Олексій Кайда є тією людиною, яка
не зрадила і не зрадить національним інтересам, яка не
продалася Януковичу, а стояла з нами пліч-о-пліч під час
Революції гідності і зараз відстоює та захищає соборність
Української держави.

собливу дату
нещодавно
відзначили Петро
та Емілія Кулик із села
Ридодуби Чортківського
району. Подружжя прожило
у шлюбі 65 років – у народі
цю річницю називають
«залізне весілля».
На свято до стареньких
з’їхалася вся родина. Дідусь та бабуся аж сяяли від щастя, згадували молодість та ділилися таємницями міцної сім’ї. Познайомилися вони на танцях у сільському клубі.
– Петро запросив мене на танець. Так і познайомилися, – розповідає пані Емілія. – Потім зустрічалися, розмовляли про все
на світі та й так зрозуміли, що хочемо бути разом завжди.
– Я її сильно любив і вже не
міг залишити, – додає пан Петро.
– Згодом запропонував одружитися.
Сімейне життя Куликів не
було просте – доля приготувала
для них багато випробувань. Однак вони зуміли вистояти, адже
завжди відчували підтримку
одне одного. Розповідають, коли
одружилися, жили дуже бідно.
Потім наскладали грошей, щоб
купити стареньку хату і жити
окремо від батьків, добудовували
її, приводили до порядку, виховували дітей.
– Зараз ми також великих
статків не маємо, але найголовні-

ше – це міцна і дружня
родина, здорові діти та
внуки, – каже пані Емілія.
– А роботи ми ніколи не
цуралися і все заробляли
важкою працею.
У подружжя народилося четверо дітей: двоє
синів та двоє доньок. На
жаль, один із синів втопився, це було найважче
випробування для них.
Зараз у них вже є шестеро внуків
та шестеро правнуків.
Старенькі, незважаючи на досить поважний вік, живуть активно. Дідусь любить рибалити,
збирати гриби та ягоди. Вдома
тримають господарку, город, ще
кілька років тому мали корову.
Подружжя багато пережило
за своє життя. Зі сльозами на очах
згадують страшні часи війни. Кажуть, важко та лячно було, коли у
їхньому селі розташувалися російські війська, а у сусідньому –
німці. Кулі свистіли вдень і вночі,
страшно було навіть у хаті.
– Колись ми так мріяли про
вільну Україну, – із смутком пригадує пані Емілія. – Пам’ятаю, як
ще за москалів я казала, ото аби
дожити, щоб побачити синьожовтий прапор і тризуб на наших
будівлях. А зараз ми не можемо
втратити того, що такою неймовірною працею здобували. Так
не можна. Ми маємо захистити
нашу Батьківщину.
Особливого рецепту сімейно-

У Тернополі з’явився клуб шанувальників книги

С

правжні книголюби нашого міста вирішили об’єднатися
разом, аби вдихнути живе спілкування у друковане
слово. У Тернопільській обласній універсальній науковій
бібліотеці вони заснували клуб шанувальників книги.

Учасники цього об’єднання зустрічатимуться раз у два місяці та проводитимуть
літературно-мистецькі імпрези, автографсесії, обговорення, дискусії та інші цікаві
заходи, – розповідає завідуюча абонементським відділом Тетяна Ковалькова. – Ми прагнемо, щоб у
цьому клубі зародилися справжні літературні традиції, щоб
тут об’єднувалися люди і відроджували моду на читання.
Клуб шанувальників книги очолила письменниця Леся
Романчук. Вона зазначила, що дуже хотіла б відродити те,
що вже колись було у Тернополі.
– У нашому місті діяв клуб «Сузір’я», який об’єднував
чудових, талановитих людей, – каже пані Леся. – Тут кожен
письменник міг розповісти про свою творчість, прочитати

нові вірші, художники могли презентувати свої картини… У Тернополі є дуже
багато людей
цікавих, творчих,
інтелігентних, які
потребують
спілкування,
але не мають
місця, де могли би збиратися. Створення клубу шанувальників книги допоможе нам відродити шляхетний дух колишнього Тернополя.
Місцеві письменники, творчі люди та поціновувачі друкованого слова з нетерпінням чекають та готуються до
першого засідання клубу, яке відбудеться в листопаді і готують багато цікавинок для тернополян.
Юля ТОМЧИШИН.

го щастя і такого тривалого подружнього життя старенькі не
мають. Кажуть, що переживши
різні негаразди, перенісши бідність та горе, навчилися допомагати та підтримувати один одного.
– Все життя нас єднала любов, – зізнаються Петро та Емілія.
– По іншому бути не могло. Досі
вчимося розуміти один одного. У
житті бувало всяке: і сперечалися, й сварилися, але у будь-яких
ситуаціях прощали один одного.
У сім’ї Куликів 2014 рік став
направду ювілейним. Нещодавно голова сімейства відсвяткував свій 85-ий день народження.
Його дружина – Емілія святкуватиме стільки ж років у жовтні.
«Наш ДЕНЬ» вітає родину з
таким особливим ювілеєм, зичить міцного здоров’я, радості,
щастя, опіки та ласки від Господа Бога, радості від дітей, онуків і
правнуків та відсвяткувати ще не
один ювілей.
Юля ТОМЧИШИН.

Дякуємо збаразьким
журналістам

І

ніціативу облорганізації
НСЖУ підтримали
збаразькі журналісти.
Вони переказали майже
400 гривень для бійців, які
захищають нашу Україну.
– На ці кошти ми закупили теплий одяг та дощовики,- розповідає голова районної організації Національної спілки журналістів України Володимир Кравчук. - Хочу відзначити найактивніших членів Спілки нашої організації. Це - Володимир Чайка, Павло Житко, Надія Горбатова, дев’яносторічний Олександр
Кізь, Петро Жук, Наталія Тернопільська, редактор газети «Народне слово» Світлана Боднар, мій тезка – вісімдесятиоднорічний Володимир
Кравчук, Наталія Ганусевич та Юрій
Заяць.
Обласна організація НСЖУ щиро
дякує збаражанам і сподівається на
подальшу співпрацю щодо захисту
нашої держави.
Правління ТОО НСЖУ.
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Акценти
Наш ДЕНЬ
Володимир ШЕМАЄВ: «Лівим
«ЗАСТУП» підтримав
і лівоцентристським силам слід
захисників
України
виступити задля забезпечення
соціального захисту населення»
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Які перешкоди стоять на шляху відродження в Україні промисловості та сільського господарства? Які принципи мають лежати в основі справедливого суспільства?
Перший номер у списку Блоку лівих сил Володимир Шемаєв, голова Всеукраїнської молодіжної організації «Студентська платформа», поспілкувався на ці та інші теми з
журналістами регіональних ЗМІ під час засідання медіаклубу «На власний погляд» 26 жовтня у Києві.
Розмова йшла в контексті презентованої політиком
Програми побудови справедливого суспільства від Блоку лівих сил.
— Ми з колегами з інших партій лівоцентристського спектру ухвалили рішення, що в умовах загострення соціальноекономічної ситуації в країні, яка де-факто
перебуває в стані війни, лівим і лівоцентристським силам слід об’єднатися й разом виступити задля забезпечення соціального захисту населення, — розповів
Володимир Шемаєв.
На думку молодого політика, кандидата економічних наук, який навчався за
кордоном, зниження показників рівня
життя в Україні відбувається через непродуману державну політику. 23 роки тому
в України і наших сусідів – Польщі, Білорусі - були однакові стартові можливості,
а зараз ці держави суттєво випереджають
нас за багатьма показниками. Це, безперечно, позначається на рівні життя і доходах
громадян. Якщо наші сусіди мають середні зарплати у 800-1000 євро, то в Україні у
2012 році було тільки 370, а тепер, внаслідок стрімкої девальвації - менше.
— Невже українці так погано працюють? Я в це не вірю, і цифри статистики підтверджують мою думку, — продовжив політик. — Продуктивність праці у
нас значно нижча через технологічну відсталість виробництв. А власники великих
підприємств не підвищують зарплатню,
попри зростання вартості життя. Працівники, не маючи іншої альтернативи, змушені з цим миритися. Як результат — до
70 відсотків заробітків українці витрачають на комунальні послуги та продукти
харчування.
Боротьба з цими явищами, за словами
Володимира Шемаєва, — це принципова
позиція Блоку лівих сил України.
— Мета, яку ми ставимо, прийшовши у владу — за п’ять років створити до
мільйона робочих місць у сільському господарстві, відроджуючи переробну промисловість, молокозаводи, тваринництво
та цукрову галузь, — поділився планами Володимир Шемаєв. — Ще один мільйон робочих місць у промисловості — це
й відродження підприємств військовопромислового комплексу, судно- та машинобудування. Чому ми, одна з найбільших
аграрних держав світу, закуповуємо комбайни і трактори за кордоном, коли можемо мати свої потужності для виготовлення такої техніки? Нам потрібна третя хвиля сучасної індустріалізації.
Володимир Шемаєв зазначив, що власники підприємств мають нести відповідальність за взяті на себе інвестзобов’язання
щодо покращення умов праці, модернізації виробництва тощо. Держава ж має контролювати, наскільки ці умови виконуються.
Якщо ні — потрібно приймати рішення, аж
до націоналізації підприємств шляхом викупу. При цьому ціну для викупу такого підприємства можуть встановити незалежні

експерти, в тому числі й міжнародні аудиторські компанії.
Ще одна проблема в нашій державі,
на думку політика — це несправедливий
розподіл прибутків унаслідок податкової
політики.
— Разом з фахівцями інституту демографії ми порахували й порівняли, яким
чином сплачуються податки в Європі та
США, порівняно з Україною. Виявляється,
один відсоток найбагатших американців
сплачує 36 відсотків усього прибуткового податку. В нашій державі — навпаки: 36
відсотків сплачують найбідніші. Це означає, що в нас абсолютно не працює прогресивна шкала оподаткування. Ми пропонуємо більш ефективні рішення — потрібно
диференціювати прибутки тих, хто отримує 12 тисяч гривень, і хто — мільйон. Цікавим тут є досвід соціалістів Франції, де
Франсуа Оланд, прийшовши до влади, змусив платити більші податки усіх багатіїв. А всесвітньовідомий Жерар Депардьє
був змушений виїхати з країни, бо для тих,
хто заробляв більше мільйона євро, податок на прибуток становив 75 відсотків. Ми
не будемо вдаватися до такого радикалізму, проте, на мою думку, ставка у 50 відсотків для тих наших мільйонерів — це справедливо.
Одна з важливих проблем, яка знайшла відображення в програмі Блоку лівих сил — пільги. 23 відсотки пільг у країні отримують 10 відсотків найбагатших
громадян. Водночас ті категорії населення, які потребують пільг першочергово
(найбідніші), отримують менше 10 відсотків від усього розміру пільг. Тому всю
систему пільг, на думку політика, потрібно переглядати. Вихід із цього — адресна соціальна допомога тим, хто насправді
найбільше її потребує.
Днями ми почули від Президента України стратегію розвитку держави до 2020
року. Але навіть під час її презентації щодо
змісту самої програми журналісти поставили лише одне запитання. Чому так? Бо,
по-суті, це не програма, а лише концепція, яка вихолощена й об’єднує 60 напрямків реформ, необхідність впровадження
яких останні 23 роки декларують усі, хто
йде у владу. Натомість програма Блоку лівих сил України містить конкретні кроки
щодо побудови багатої та розвиненої соціально справедливої держави.
Інна МАТУШ.

Г

ромадська організація «Всеукраїнське об’єднання
«ЗАСТУП» організувала благодійну програму «Всією
громадою». У межах акції 3 військові госпіталі Києва, у
яких лікуються солдати із зони проведення АТО, отримали
30 тонн картоплі.
Точна кількість поранених українських військових
на Донбасі невідома. Адже
майже щодня ця цифра змінюється. За приблизними
підрахунками волонтерів, у
госпіталях всієї країни перебуває понад тисяча солдатів
та офіцерів. Окрім лікування,
всі вони потребують якісного харчування.
На Київщині основний пони на благодійність. Це добра спратік поранених бійців прийняли Го- ва, і таких справ має бути якомога
ловний військовий госпіталь столи- більше, аби тільки швидше настав
ці, медичний заклад прикордонних мир», — сказала жителька села Олевійськ України, шпиталі СБУ та МВС. нівка Ліна Левищенко.
Поранених з опіками забирає КиївВранці 25 вересня перші вантаський опіковий центр. Від початку жівки з гуманітарною допомогою
АТО не пустують операційні також вирушили до Одеського госпіталю
в обох Київських лікарнях швидкої прикордонної служби та Військоводопомоги та Інституті нейрохірур- медичного клінічного центру Півгії. Цілодобово працюють лікарі.
денного регіону.
«Жодних преміальних або додат«Люди готові допомагати,
кових вихідних у нас не передбачено. адже вони добре знають, що ця
Все, що роблять наші фахівці, це їхня картопля піде хлопцям, поранеособиста ініціатива. Ми хочемо до- ним в АТО. Тому селяни раді, що свопомогти військовим, котрі захища- єю працею допомогли нашим солють нашу країну», — пояснюють ме- датам», — зауважив активіст «ЗАдики з Інституту нейрохірургії ім. А. СТУПу» в Макарівському районі
П. Ромоданова НАМН України.
Олександр Гуменюк.
Кожні три-чотири години медиРешту картоплі упродовж доби
ки змінюють один одного. Не скар- одержали також інші три госпітажаться — людське життя дорожче лі, у яких перебувають на лікуванні
за недоспані ночі. Лише просять за- постраждалі в зоні проведення АТО
безпечити їх медикаментами, побу- військові. До Центрального клінічтовими речами та харчами для паці- ного госпіталю Державної прикорєнтів.
донної служби України привезли
Активісти громадської організа- 15 тонн зібраної картоплі, 8,5 тонції ВО «ЗАСТУП» не могли залиши- ни «другого хліба» отримали у шпитись осторонь. У межах благодійної
програми «Всією громадою», «ЗА- талі Служби безпеки України, ще 6,5
СТУПівці» разом із фермерами вирі- тонни — у Центральному госпіталі
шили зібрати благодійну допомогу МВС.
Керівники медзакладів зазначиу восьми селах Фастівського та Мали,
що цієї допомоги від селян викарівського районів Київщини.
стачить
щонайменше до Нового
«Про акцію в газетах прочитав,
року.
а потім і від друзів почув. Цьогоріч
За словами активіста «ЗАСТУПу»
картопля вродила дуже добре — зіВіктора
Бутника, аграрії планують і
брав десь три тонни. Частину вже
надалі
допомагати
пораненим солпродав, решту віддам на благодійну
акцію. Треба допомогти, бо на Дон- датам.
«Ми переконані, що цю благодійбасі служать багато хлопців і з нашого села», — сказав мешканець ну акцію буде продовжено, оскільки
в нашому районі є села, які теж хоОленівки Максим Хоменко.
І сільськогосподарські виробни- чуть узяти в ній участь», — заявив
ки, і великі кооперативи, і прості се- активіст «ЗАСТУПу» у Фастівському
ляни охоче відгукнулися на ініціа- районі Віктор Бутник.
Вже зараз з ініціативи «ЗАСТУтиву «ЗАСТУПу». Вже за кілька гоПу»
створено координаційну раду, у
дин від початку акції 50 тонн зібраякій
об’єдналися сільгоспвиробниної бульби завантажили у машини.
ки,
фермери
та прості селяни, котрі
«У мене невеличке господарство.
готові
надавати
посильну допомогу
Але цього року маю щедрий урожай
продуктами
переселенцям
зі Сходу.
картоплі, яку ми із сім’єю не з’їмо.
Ярослав ІВАНСЬКИЙ.
Тож ми вирішили передати півтон-
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Коли життя за принципом:

не словом, а ділом

К

оли людина, як мовиться,
на своєму місці, то будьяка робота видається
менш складною і виконуєш
її із задоволенням. Саме таке
враження у мене склалося про
начальника Козівського РВ
УМВС, підполковника міліції
Михайла В’ячеславовича
Пальчика (на фото ліворуч).
Стриманий, врівноважений,
він є людиною, яка професійно
очолює довірений йому
колектив (на фото внизу).

ФОТОФАКТ

Михайло В’ячеславович працює в органах внутрішніх справ
майже 20 років, пройшовши
шлях від оперуповноваженого відділення карного розшуку
кримінальної міліції Лановецького райвідділу міліції до начальника Бережанського райвідділу міліції. А з липня 2013
року – начальник Козівського
райвідділу міліції.
Пан Михайло надзвичайно
сумлінно і з відповідальністю
ставиться до поставлених перед
ним завдань. На це скеровує роботу і всього молодого колективу. Найперше, що турбує начальника міліції - це безпека життя громадян, вільні від криміналу вулиці. Велику увагу приділяє чесному і сумлінному виконанню правоохоронцями свого обов’язку, бо переконаний, що
міліціонер завжди повинен допомогти, врятувати, відкинувши думки про власну безпеку.
Одним з важливих завдань
для керівника, особового складу
є виконання вимог закону України «Про звернення громадян».
Всього протягом 7 місяців 2014
року внесено в журнал єдиного
обліку та забезпечено оперативне реагування на 950 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Із них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 187 повідомлень. Протягом вищеназваного періоду райвідділ міліції зареєстрував 16 тяжких та особливо
тяжких кримінальних правопорушень проти 21 за аналогічний
період минулого року.
Чоловік миттєво загинув
від кулі друга під час необережного полювання.
Трагедія трапилася у Чортківському районі. Компанія з
п’яти чоловіків, озброївшись
гладкоствольними рушницями, вирушила постріляти диких качок на місцевих водоймах. Однак мисливцям того
дня не щастило. Об’їздивши
декілька озер, вони так і не
вполювали жодної дичини.

Кожна заведена справа – це,
насамперед, люди, їх долі, тож
Михайло В’ячеславович найперше акцентує увагу на людяності, незважаючи на обставини. І колектив до нього прислухається. Добрими, чуйними
є працівники чергової частини, яка є обличчям міліції у найкращому розумінні цього слова, - Микола Думка, Петро Пітура та Андрій Сеньків. Не раз
особисто переконувалася у професіоналізмі та порядності начальника карного розшуку райвідділу міліції Михайла Мриглода, інспектора по зв’язках з громадськістю Ірини Добровольської, помічника начальника з
кадрового забезпечення Олександра Бойка, оперуповноваженого райвідділу міліції Сергія Лагна, в. о. начальника дільничних інспекторів Ярослава
Андрусишина, інших правоохоронців району.
Життєвим принципом керівника райвідділу є: «Не словом, а ділом». Саме тому його поважають і
цінують як працівники, так і прості люди. Михайло В’ячеславович
переконаний, що міліція повинна
працювати не для гарних звітів, а
для людей.
Тож через газету хочу подякувати керівнику райвідділу і
його колективу за нелегку працю. Сподіваюсь, що саме на прикладі таких хороших людей довіра до працівників міліції значно зросте.
Іванна ЯРЕМА.
с. Плотича
Козівського району.
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вересня на базі
оздоровчого табору
“Лісова казка” у Лановецькому районі відбулося відкриття військово-патріотичного
центру для підготовки добровольців до об’єднання у загони
місцевої самооборони, організоване Тернопільською обласною
організацією Спілки ветеранів
Афганістану.
На знімках: фото на згадку,
боєць на псевдо “Сніг”, Іван Сута
- підполковник організації “Тризуб” ім. С.Бандери.
Фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА.

На «зелених картах»
наживаються шахраї

Подача заявок на участь в американській лотереї Green Card
розпочинається 1 жовтня. Багато агенцій пропонують тернополянам допомогу із заповненням заявок на участь у ній. Однак віце-консул Сполучених Штатів Америки Тамара СтернбергГреллер закликає українців не довіряти особисті дані посередникам і подавати заявку на Грін Карту самостійно. Вона наголошує, що ця американська лотерея – абсолютно безкоштовна. Натомість багато агенцій наживаються на ній, вимагаючи чималі
кошти за допомогу в отриманні особистого номера переможця
та оформлення документів на виїзд у США.
Минулого року 9 мільйонів українців брали участь у розіграші Грін Карти. З них виграли близько шести тисяч. Посольством
було видано 1780 імміграційних віз.
За словами віце-консула США, зареєструватись для участі в
лотереї кожен може самостійно за допомогою детальної інструкції українською мовою, розміщеної на сайті посольства www.
dvlottery.state.gov. Після реєстрації учасник отримує персональний номер, який стає його перепусткою надалі.
Заявки необхідно подавати тільки в електронному вигляді,
на відміну від минулого року. Важливо правильно вказати повне
ім’я, як у закордонному паспорті, число, місяць, рік народження,
місце народження, цивільний статус, інформацію про усіх дітей у
сім’ї, яким не виповнився 21 рік.
Людина може зареєструватися тільки один раз у рік. Якщо
від одного учасника буде кілька заявок, то його заявку дискваліфікують. Також варто звернути увагу на фотокартки. Вони мають бути нові – зроблені не пізніше аніж за півроку до дня реєстрації. Дізнатися про виграш можна із 1 травня 2015 року з допомогою свого індивідуального номера. Отримати візу необхідно до 30 вересня 2015 року.
Юля ТОМЧИШИН.

Замість лиса застрелив товариша
Переїжджаючи від однієї
водойми до іншої, один з мисливців побачив у полі лиса. Попросив товариша, котрий сидів поряд за кермом, опустити
скло на дверцятах. І, незважаючи на усю небезпеку, вистрілив.
– Чоловік не влучив у ціль,
однак вже за мить чи то через

вибоїну на дорозі, чи через необережність мисливця рушниця ще раз раптово вистрілила вже в салоні. Куля потрапила водію просто в груди. Автівку вдалося спинити. Усі гуртом почали надавати допомогу пораненому товаришу, однак рана виявилася смертельною, – розповіли в обласному

управлінні міліції.
Чоловік помер на місті
пригоди. 31-річний мешканець Чортківського району зізнався у ненавмисному вбивстві товариша.
За цим фактом відкрито
кримінальне провадження за
ч. 1 ст. 119 КК України – вбивство, вчинене через необережність. Горе-мисливцю загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Чи зґвалтували насправді
дівчину троє міліціонерів?

В

ідомі нові подробиці
у справі про
зґвалтування
неповнолітньої на
Тернопільщині, у якому
підозрюють трьох
працівників Борщівського
райвідділу міліції.
Нагадаємо, про злочин мати
дівчинки заявила у червні. Жінка стверджувала, що її доньку в
одному з сіл області троє міліціонерів силоміць затягнули в
автомобіль з надписом «ДПС».
Від’їхавши неподалік села, чоловіки начебто витягнули дівчину зі службового автомобіля та
зґвалтували біля лісосмуги. Згодом мати потерпілої заявила, що
їй та її доньці кривдники почали
погрожувати, а сама вона не вірить, що винних таки покарають.
Водночас, підозрювані категорично заперечили свою причетність до злочину.
Нові подробиці резонансної справи оприлюдив на пресконференції прокурор Тернопільської області Юрій Гулкевич. Він
повідомив, що розслідування у
кримінальному провадженні, розпочате за заявою матері 15-річної
дівчини, майже завершено.
Уже відомі висновки незалежної ДНК-експертизи, зробленої
фахівцями Одеського інституту
судово-медичних експертиз. Вони,
за словами прокурора, свідчать на
користь підозрюваних.
– Результати дослідження свідчать про непричетність трьох міліціонерів до статевих зв’язків із
неповнолітньою, – розповів Юрій
Гулкевич.
Наразі, проте, висновок експертизи у прокуратуру ще не надійшов, тож у справі триває слідство.
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Маленькі
тернополяни
рятують солдатів
листами
і малюнками
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Життя

“Татусю,
повертайся
скоріше...”:

що пишуть діти на війну

“Мене звати Саша. Мені 8 років. Я дуже люблю свою
сім’ю, мультики і яблука. Я дуже хочу, щоб більше ніколи не було війни. Щоб всі діти могли дивитися мультики, ходити до школи, їсти яблука”.
“Відколи пам’ятаю себе, найбільшим моїй бажанням було якнайшвидше про все на світі дізнатися. А
тепер я тільки мрію почути, що в Україні все гаразд,
що немає тої страшної війни, підлості та зради”.
“Любий татусю, повертайся скоріше додому…”
Це пишуть діти з тернопільських міст і сіл, де нема
війни. Але вони про неї знають і чекають додому рідних
і близьких.

Кілька сотень дитячих листів до українських солдатів зібрало подружжя тернополян Ірини та Любомира
Крупи. На аркушах із зошитів – думки, побажання і мрії
маленьких українців. Дитяча дипломатія і недитяча
мудрість, нерівні рядки і навіть кумедні помилки зворушують до сліз. На відміну від помилок дорослих, ці
огріхи легко виправити.
Дитячі листи днями вирушили у дорогу, на Схід. Їх
із нетерпінням чекають українські солдати на передовій і особливо – у лікарняних палатах. Адже сотні хлопців сьогодні продовжують боротьбу за життя вже за лінією фронту.

Малюнки на стінах
лікарень

очолює департамент освіти і науки облдержадміністрації. Він каже, що учні в
маленьких селах і містах з великим енту– До мене зателефонувала подруга, зіазмом відгукнулися на таку ідею. Соляка записалася волонтером у київський дати для них не книжкові, а справжні гегоспіталь, де лікують наших солдатів, рої. Бо, не шкодуючи життя, боронять
– каже пані Ірина. – Вона розповіла, що Батьківщину. Тож пишуть хлопчики і діхлопцям дуже важко. Війна поділила їхнє вчатка багато і від душі. Як можуть лише
життя на “до” і “після”. Розповіла про по- діти.
раненого – Славіка, який втратив у боях
руку і ногу. Йому 33 роки, він неодруже- Герої потрібні живими
“Для нас ти – Герой. Ми ніколи не заний, лежить один в палаті, а з ним тільбудемо
про твою кров, пролиту за мир,
ки мама. Молодих хлопців з такими поза
справедливість,
за єдність країни.
раненнями дуже багато. Є солдати, яким
Про
тебе
писатимуть
книжки, вивчатипишуть листи, і це їх підтримує. Багато
муть
на
уроках.
Гордимося
тобою і бажахто обклеює дитячими малюнками паємо
швидкого
одужання”,
–
написали для
лату. І подруга запропонувала: “У тебе є
пораненого
Славіка
учні
8
класу
однієї з
діти, нехай теж намалюють щось чи натернопільських
шкіл.
пишуть, а я передам”. Спершу ми взялися
А ось рядки з листа третьокласника
до справи сім’єю. Молодший син малюВадима
Ткачука: “Дорогі наші солдати!
вав, я написала Славіку. А потім вирішиЯ
хочу
подякувати
вам за те, що ви боли зібрати листи від хлопчиків і дівчаток
роните
нашу
Україну.
З таких, як ви, нам
з усієї області.
потрібно
брати
приклад.
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що
школярів. Залучити стільки дітей дови
все
це
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Ми
дуже
хочемо,
щоб
поміг Любомир Крупа, який віднедавна
війна закінчилась. І ви всі повернулися
живими”.
Війна пришвидшує дитинство. Пані
Ірина перечитує листи учнів і дивується, як по-дорослому діти дивляться на
те, що відбувається у країні. Але на відміну від дорослих вони не бояться казати правду.
Три літери – АТО – учні називають війною. І неабияк переймаються майбутнім Батьківщини.
“Моє село Якимівці дуже гарне і мальовниче, – пише учениця 5 класу Марійка Царюк, – та мені страшно подумати,
що сюди можуть увірватися бандититерористи і всю цю красу знищити. Дорогий мій солдате, я вдячна тобі за те,

що ти в нас є, і що ти захищаєш мене, всю
мою сім’ю і нашу рідну Україну. Кожну
комашку, яка повзає по землі. Бджілку,
яка літає між квіточками. Кожну рослину і дитину, все живе, що є у нас в Україні”.

Миролюбні та добрі

– Коли Любомир приніс першу партію листів, я була вражена, – зауважує
Ірина Крупа. – Я чекала дитячих малюнків, простих побажань щастя і здоров’я.
Але коли почала читати, то зрозуміла,
наскільки ці листи змістовні, глибокі,
розумні. Здивувало те, що в жодному не
було агресії, побажання вбити ворога. У
своїх маленьких посланнях діти бажають
нашим воїнам повернутися з перемогою
та неушкодженими. А дехто навіть просить пробачити ворогів, бо вони не знають, що роблять. І оскільки діти – це каталізатор всього, що відбувається в суспільстві, то ми можемо точно сказати, що
українці – неймовірні. Миролюбні, працьовиті та дуже добрі.
Особливо зворушливі листи пишуть
пораненим діти, які й самі все життя борються з недугою. Вони підставляють
своє маленьке плече для незнайомого
героя і знаходять по-дорослому розважливі слова підтримки.
“Доброго дня, мій поранений друже!
– розпочинає свого листа Наталя Марущак, дев’ятикласниця Теребовлянсько-

го навчально-реабілітаційного центру,
де вчаться діти з вадами слуху. – Не дано
мені від природи почути ні голосу матері, ні тьохкання соловейка, ні звучання
української пісні. Не чую я й гулу гармат.
Але щодня я бачу, дивлячись телевізійні
передачі в сурдоперекладі вихователів,
як російські найманці стріляють, як нищать міста та села, як вбивають, грабують мирних людей, як знущаються з полонених, і серце моє обливається кров’ю.
Я горджуюся тобою, мій поранений воїне, бо ти не побоявся смерті, не пошкодував свого здоров’я у боротьбі за волю,
честь і славу України”.

Порятунок від зневіри

Разом з теплими словами діти передали для солдатів виготовлені власноруч листівки і навіть іграшки. А ще
– дуже багато добрих малюнків. Журавлі, голуби, повітряні кульки, кетяги калини, синьо-жовті серця й квіти з дула танка. Написи “Слава Україні!”, “Ми за мир в
країні”, “Україна – єдина країна!”. Це – вже
не просто символи, а справжні обереги.
Сьогодні такі листи надсилають зі
всієї України. Можливо, колись ці дитячі послання досліджуватимуть, захищатимуть дисертації. А поки вони рятують
простих українських хлопців, яким довелося взяти в руки зброю і виконувати не
завжди послідовні накази керівництва,
від зневіри та депресії.
Тернопільські діти продовжують писати солдатам. Як їхні ровесники під
час Другої світової війни, вони мріють
про мир і віддають свої маленькі заощадження для незнайомих захисників. Однак, як зауважує Любомир Крупа, деякі речі вже ніколи не повторяться. І зворушливі листи від дітей – добрі та розумні – своєрідна обіцянка іншого майбутнього, яке сьогодні виборють на передовій їхні справжні, не книжкові герої.
Антоніна БРИК.

Україна і світ
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Україна
Кандидати у депутати
витратять на підкуп
виборців $3 мільйони

На прямий і непрямий підкуп виборців кандидати в депутати у мажоритарних округах планують витратити від одного до трьох мільйонів доларів у кожному окрузі. Такі підрахунки експертів
опублікував Комітет виборців України, повідомляє видання «Фінанси.ua». У Комітеті виборців наголошують: крім традиційних пайків та організації розважальних
заходів, серед нововведень підкупу буть
ремонти військових госпіталів і надання житла для переселенців. Головними ж
трендами виборчої кампанії експерти називають матеріальну допомогу сім’ям бійців АТО - аж до купівлі квартир і автомобілів, медичну допомогу пораненим, допомогу у протезуванні та матеріальну допомогу переселенцям. Напередодні виборів
«мажоритарники» будуть перекуповувати
членів виборчих комісій, щоб маніпулювати результатами голосування на окремих
дільницях.

У пошуках притулку

За перше півріччя чисельність українців, які попросили притулку у 44 розвинених країнах світу, зросла на 490 (!)
відсотків, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать
дані звіту Агентства ООН у справах біженців. В ООН повідомили: протягом шести місяців українці подали 4097 заявок на отримання притулку. Найбільшою популярністю в українських шукачів притулку користуються країни Євросоюзу, Канада і США.
А найбільшу кількість заяв на отримання
притулку українці подали до Польщі, Сполучених Штатів, Італії, Німеччини, Швеції.

Зарплати «худнуть»

Реальна заробітна плата в Україні у
серпні зменшилася на 12,7 відсотка, порівняно з серпнем 2013-го року, і на 7,1
відсотка, порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє Державна служба статистики. Значне скорочення платні спостерігалося у Донецькій, Луганській,
Чернівецькій, Київській та Волинській областях, а також у столиці. «Середня заробітна плата штатних працівників у серпні, порівняно з липнем, зменшилася на 4,7
відсотка, склавши 3370 гривень, тоді, як
у липні становила 3537 гривень, у червні
- 3601 гривню», - зазначає Держстат. Найвища зарплата у серпні зафіксована у Києві - 5327 гривень, найнижча - у Тернопільській області - 2526.

Почуйте західноукраїнських
гірників!

Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що
Україні недоцільно купляти вугілля закордоном, оскільки, крім шахт Донбасу, існують аналогічні родовища у Західній Україні. «Є шахти у Західній Україні у Львівсько-Волинському басейні. Вони
належать державі. Держава нічого не робить, щоб істотно наростити видобуток
вугілля у цьому регіоні, де поруч розташовані дві теплові електростанції і де не треба возити вугілля на великі відстані», - заявив в ефірі телеканалу «112 Україна» Михайло Волинець. Він зазначив, що україн-
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ське вугілля буде дешевше за закордонне.
Також на території центральної України є
Дніпровський вугільний басейн - один із
найбільших родовищ бурого вугілля у світі. Його запаси оцінюють, за різними даними, у 1,15 мільярда тонн.

«Пайок» лікарям від бойовиків:
півбанки тушонки на день

Працівників Луганської міської лікарні №9 змусили написати заяви на
звільнення, а ті, хто хоче продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про те, що готові співпрацювати з
«ЛНР», повідомляє «Інформатор». При
цьому заборгованості за липень і серпень
виплачувати не будуть. Наразі лікарі отримують зарплату тушонкою. «На день видають одну банку на двох працівників. Ще
давали по жмені круп. Про гроші мовчать»,
- розповіла одна з медсестер.

Тарифи на тепло
не підніматимуть. Поки що

Підвищення тарифу на теплопостачання найближчим часом не планується, проте і його зниження неможливе через дорожчання енергоносіїв, заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Наталія Хоцяновська. «Повернути тарифи на тепло на попередній
рівень неможливо, а будь-які заяви окремих політиків про такі наміри є звичайним
популізмом. Проте й підвищення тарифів
найближчим часом не очікується», - сказала вона. За словами Хоцяновської, у складовій тарифів на теплоенергію найбільша питома вага - вартість природного газу,
яка складає 60 відсотків тарифу. Посадовець також зазначила, що 57 відсотків тепломереж мають термін використання понад 25 років. Вони вже давно амортизовані
й перебувають в аварійному стані.

Регіонали бояться люстрації

Керівництво Партії регіонів прийняло рішення скерувати звернення
до Конституційного суду щодо відповідності закону «Про очищення влади»
Конституції України. Про це повідомляє
«Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у керівництві ПР. За словами джерела, регіонали планують доволі швидко зібрати майже сотню підписів при мінімально необхідних 45. «Розраховуємо, що нашу
ініціативу підтримають комуністи», - зазначило джерело. Як відомо, закон про люстрацію передбачає заборону займати
державні посади чиновникам часів Януковича, співробітникам КДБ тощо. Водночас
він не стосується виборних посад, таких як
президент і депутати. Раніше «Опозиційний блок» вже пообіцяв скасувати закон
про люстрацію після приходу до влади.

Держава кинула напризволяще
смертельно хворих

Тендери на закупівлю ліків для хворих на рак, ВІЛ/СНІД, туберкульоз не
проводять. Не діє й Антимонопольний
комітет, повідомляє ICTV. Мінохорони
здоров’я затримує придбання ліків із квітня. З цього приводу до Антимонопольного комітету надходять сотні скарг. Однак,
там відповідають, що через скорочення
фінансування організації на 70 відсотків і
порушення замовниками умов оформлення документації - розгляд скарг затягується у часі. Єдине, що можуть зробити - писати листи у Мінохорони здоров’я з вимогою
розпочати проведення тендерів. Поки чиновники обмінюються листами, у деяких
пацієнтів ліки вже закінчилися. Людям із
діагнозами рак, ВІЛ/СНІД, туберкульоз абсолютно нікуди звертатися, окрім, як до
держави. Катастрофічна ситуація у людей,
що живуть з ВІЛ, оскільки препарати антиретровірусної терапії не продають в аптеках. Таких людей - 55 тисяч.
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Світ
Росія не проти анексувати
узбережжя Каліфорнії

Депутат російської Держдуми Михайло Дегтярьов (ЛДПР) скерував запит до МЗС РФ з проханням пояснити
статус земель колишнього російського поселення у Каліфорнії Форт-Росс
і визначити законність його перебування у складі США. На думку законодавця, договір щодо продажу цієї землі у середині XIX століття не був виконаний з боку покупця і всі наступні угоди з перепродажу та розділення території є неправомірними. А Росія, як і
раніше, має підстави вважати території Форт-Росс своїми, передає «Еспресо.TV». Форт-Росс був заснований у
1812 році на північному узбережжі Каліфорнії. Засновником була напівдержавна колоніально-торгова російськоамериканська компанія, створена під
заступництвом імператорського дому.
Російські території простягалися на
кілька десятків кілометрів уздовж узбережжя. Тепер Дегтярьов допустив можливість виникнення територіальної суперечки між РФ і США. «Наступна угода,
яку потрібно проаналізувати, - це ситуація з Аляскою», - заявив депутат. У МЗС
РФ повідомили, що депутатський запит,
відповідно до закону, буде розглянутий
протягом 30 днів. Схоже, після анексії
Криму у росіян розгорівся апетит і до
інших територій.

Румуни хочуть монархії

Румунська
Національна
християнсько-демократична селянська партія виступила з ініціативою
щодо проведення референдуму з питання зміни конституції та повернення до конституційної монархії. Таку
ініціативу озвучив лідер партії Віктор
Чорбя. «В умовах нинішнього політичного, морального та адміністративного хаосу у Румунії все більше громадян вважають кращим виходом із ситуації повернення до монархічної форми
правління», - заявив Чорбя. Президент
Румунії Траян Бесеску, у свою чергу,
сказав, що не вбачає жодних перешкод
для проведення референдуму стосовно
конституційної реформи. Згідно з соцопитуваннями, наразі більше 30 відсотків громадян Румунії готові проголосувати за повернення до монархії.

Іслам забороняє жінкам
і чоловікам танцювати разом

В Ірані до року позбавлення волі з
відстроченням виконання вироку на
три роки засуджено шестеро осіб, які
зняли відео своїх танців. Крім того, їм
присудили ще й 91 удар батогом кожному. Шестеро іранців заарештували місцеві правоохоронці після того, як на популярному серед користувачів інтернету відеохостингу з’явився ролик з їхніми танцями на тегеранських вулицях і
дахах будинків під хітову пісню, повідомляє «BBC News». Танцюристів звинуватили у порушенні ісламських законів,
відповідно до яких представникам протилежних статей заборонено танцювати разом, а жінкам - з’являтися у громадських місцях без паранджі.

П’яні лосі нарвалися
на поліцію

Шведу, який мешкає у передмісті
Стокгольма, довелося викликати на
допомогу поліцію через візит п’яних
лосів. Правоохоронці цьому не здивувалися, зазначивши, що п’яні лосі можуть бути досить небезпечні, повідомляють іноземні ЗМІ. Четверо дорослих тварин і дитинча наїлися підгнилих опалих яблук у саду й сп’яніли. У
результаті, не пускали чоловіка додому. Поліцейські лосів прогнали й вони
вирушили пиячити в інше місце. А
власникові садиби порадили прибрати опалі яблука, щоб уникнути повторення подібних інцидентів. Щоосені у
Швеції настає так званий «сезон п’яних
лосів», і правоохоронці отримують десятки подібних повідомлень. Тварини люблять їсти опалі яблука та інші
фрукти, які діють на них, неначе алкоголь.

Шпигуни Путіна взялись
за чергову країну

МЗС і міністерство економіки у
Відні (Австрія) потрапили під пильну увагу російських спецслужб. За
словами співробітника австрійських
спецслужб, Росія посилила свою розвідувальну діяльність у країні. Російські шпигуни намагаються отримати доступ до конфіденційної інформації про закони, а також до внутрішніх
документів, щоб дізнатися, як обійти
санкції Євросоюзу, повідомляють австрійські медіа. Однак і мінекономіки, і
МЗС Австрії інформацію не підтвердили, зазначає «Українська правда». Раніше про активізацію російської розвідки заявив департамент держбезпеки
Литви.

Британія може сказати ЄС:
«До побачення»

Згідно з офіційною заявою
прем’єра Великобританії Девіда Кемерона, вже найближчим часом Лондон залишить за собою право в односторонньому порядку розірвати
«внутрішні контакти» з Об’єднаною
Європою і припинити своє членство
в Євросоюзі. Це пов’язано з небажанням британців бути фінансовими донорами для десятка відносно бідних
країн ЄС і наміром Британії захиститися від напливу нелегальних працівників та організованої злочинності, повідомлять британські ЗМІ. У Брюсселі
вже висловили побоювання, що вихід
Туманного Альбіону з «європейської
сім’ї» завдасть останнього нищівного
удару. Тим часом фразу «Досить годувати Євросоюз!» у вигляді графіті сьогодні можна прочитати на десятках тисяч будівель британців, на парканах і
навіть на автомобілях. Референдум про
вихід Британії з ЄС, ймовірно, відбудеться не раніше 2017-го року. «Королівству доведеться залишити Євросоюз, якщо нам не вдасться знайти спільну мову з Брюсселем, - сказав британський прем’єр. - Ми доведемо діями, що
нас треба брати до уваги. В іншому випадку, скажемо ЄС: «До побачення!».

«Життя - це не лише
багатство»

Відомий індійський мільярдер,
власник британської корпорації
«Vedanta Resources» Аніл Агарвал повідомив, що віддає майже весь свій
статок на добродійність. Про це пише
«The Financial Times». «Те, що ми заробляємо, має повернутися на благо суспільства. Життя - це не лише багатство», - заявив бізнесмен. Як повідомив
багатій, він і його родина вирішили помістити 75 відсотків своїх грошей у благодійний траст. Статки підприємця оцінюються журналом «Forbes» у $3,5 мільярда.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ

Для всієї родини

Осіння нота
Бувають жінки, вроду яких не змивають ні час, ні життєві негаразди. Чи то внутрішня краса освітлює обличчя, і вже не помічаєш ні зморщок, ні того, що за плечима літа. Така і Ганна. Посріблені сивиною коси, а волошкові очі дивляться щиро і приязно, вбираючи голубінь неба і тепло осінніх днів.

Сімейне

гніздечко

Я

Про літо спогад
юністю зігрітий,
Про щастя
й смуток мріяних ночей,
І про кохання –
вічне як це літо,
Заховане у пам’яті очей.
Фотосюжет
Івана ПШОНЯКА.

Сокровенне
- Мамо! - радісно стрельнула очима Софія, - Олег запропонував мені вийти за
нього заміж!
- А його батьки про це знають? - не поділяла доньчиної радості мати.
Софія знизала плечима.
На побаченні Олег подарував Софії
тендітний золотий перстеник. Це була
перша коштовна річ у її житті. Орися статків не мала. Звідки взятися багатству у
звичайної сільської медсестри, яка сама
виховує доньку? Люди говорили
про Софіїного батька різне. Але
правди ніхто не знав.
На роботу після медучилища
Орися їхала сама. А повернулася
з дитиною.
- Орися гарна дівчина, тому й
звабив якийсь ловелас, - обговорювало новину село.
- Вона ж медичка, знала, що
робити, аби не народжувати.
- Може, ще повернеться.
- Мабуть, одружений, пройдисвіт…
Софійка росла розумною і
гарною. Має батькову вроду, казали в селі. Хоча, й Орисю природа красою не обділила. А ще в Софії гарний
і дзвінкий голос. Село зметикувало:
- Певно, Орися з артистом зналася. Хто
з її родини так гарно співав? Баба - ні, дідо
- ні, батьки - також ні.
Село вирішило: повинна Софія вчитися на артистку. Але вона обрала медицину.
І коли вступила до інституту, село наче оса
вжалила.
- Може, її батько професор, то й допоміг.
- Ким би не був, а гроші, певно, має.
- Вона ж вчилася добре.
- Ет, хто тепер на це дивиться. Треба
«плечі» мати…
Не одна сільська сорока хотіла вивідати в Орисі хоча краплинку її таємниці. Але
медичка лише усміхалася у відповідь...
На Орисиному подвір’ї зчинився галас - прийшла з’ясовувати стосунки Олегова мати.
- Чуєш, шльондро, - кричала «порядна» сільська вчителька, - хай твоя знайда
навіть не сміє підходити до мого сина. Ти
хоча знаєш, хто її батько? Мій Олег з поважаного роду. І дружину візьме таку, щоб
рівня йому була.
Орися мовчки слухала «гостю». У початкових класах Ярина Іванівна вчила Софійку. Хвалила дівчинку за успіхи. А тепер…

- Хай обоє шукають інше щастя. Не
пара твоя… моєму синові. Не пара! - вигукнула пані вчителька й гримнула за собою
хвірткою.
Коли Софія приїхала на вихідні додому,
мати розповіла про «візит» Ярини Іванівни. Донька зняла з пальця перстеник і попросила повернути Олегові…
Було далеко за північ, коли Орися закінчила розповідати доньці про свою молодість. Уперше.
- Я й не здогадувалася, що Павло Андрійович - мій батько. Ви казали - далекий
родич. Він цікавиться моїми справами. До-

- Гарні ж! - крадькома заздрісно споглядала через тин сусідка.
Звістка про Софію та її нареченого облетіла село вмить. Раптом комусь припекло виміряти тиск, комусь - попросити
«щось від голови»…
- Завжди забуваю запитати, як Олег? поцікавилася у матері Софія.
- Навіщо він тобі? Володя такий славний хлопець. А Олеговій родині ніхто не
міг вгодити. У кожній дівці ґандж шукали.
Олег тим часом із товаришами зачастив
до сільської кнайпи. А потім запізнався з
жінкою із сусідньої області. Кажуть, колись вона свою новонароджену
дитину стратила. Не знаю, правда це, чи ні.
- А що ж Ярина Іванівна?
Орися лише махнула рукою.
У неділю Софія з Володею зібралися в гості до хресної. Майже по-сусідству й Олегова хата.
- Шльондро, йди з моїх очей!
- лунало з подвір’я вчительки.
Це свекруха «спілкувалася» з
невісткою.
- Добрий день, Ярино Іванівно, - привіталася Софія.
- Добрий… - наступне слово
застрягло в горлі. - Ти?
На ганку з’явився той, у кого Софія колись була закохана. Пом’ятий, неголений
чоловік не був схожий на Олега.
- Як ти? - ледве витиснула з себе Ярина
Іванівна, звертаючись до Софії.
- Дякую, добре.
Софія з Володею звернули до оселі
хресної. А Ярина Іванівна неначе прикипіла до землі. На ганку чухав неголену потилицю Олег.
У понеділок у медпункті було людно. І
хворі, й здорові поспішали до Орисі. Приносили, як годиться, дві новини. Одну добру, іншу - погану.
Доброю новиною було те, що всім сподобався майбутній Орисин зять. Особливо постаралася хресна. Вихваляла хлопця:
розумний, інтелігентний, жарти розуміє…
Героєм поганої новини був Олег.
- Чули, вчора Олег Яринин такий дебош влаштував, аж міліція в хаті була?
- розповідали «пацієнти». - Чужих дітей
вчить, а свій вар’ятом виріс. Усім дісталося: і матері, і тій… дружині… Олег дебоширив не спроста: Софію побачив. Перебирала Ярина дівчатами, а тепер спокутує. Бо
та її невістка…
«Кожен заслуговує на своє щастя», - подумки мовила Орися. А вголос запитала:
- Тиск міряти будемо?

Не пара
помагає. Про вас запитує. Його шанують. Павло Андрійович гарний лікар і
викладач.
- Він був одружений, коли ми зустрілися.
- Чому ж?..
- Спершу не зізнався. Коли ж я завагітніла, сказав, що не може розлучитися.
І просив, аби не робила аборт. Скандалів
не влаштовувала. Я була звичайна сільська дівчина. Він - син відомих батьківмедиків. Але це вже не має значення. Головне, що Павло Андрійович допомагає тобі.
І ти, мабуть, знаєш: дітей у нього з дружиною немає.
Олег оминав Орисину хату. Жінка випадково зустріла його на вулиці.
- Зачекай. Маю дещо тобі віддати.
- Софія мене не хоче бачити?
- А ти її?
Хлопець опустив очі…
Софія зателефонувала перед вихідними:
- Мамо, я хотіла б вас познайомити з
Володею. Ми приїдемо в суботу. Володя
уже знайомий з моїм… з Павлом Андрійовичем. На його думку, що Володя надійний
хлопець.
Теплого осіннього дня біля оселі сільської медички загальмувало авто.
- Які ж вони гарні обоє! - милувалася
через вікно Орися.

Ольга ЧОРНА.

зустріла її випадково під
час однієї з журналістських
поїздок у Заліщики. Хтось
порекомендував, мовляв, напишіть
про Ганну, як хорошу матір, ніжну
бабусю і просто гарну людину. Сама
виховала четверо дітей, онуків
вибавила.
- Так хіба це щось особливе? – усміхнулася Ганна. – Діти, онуки – то для жінки святе.
Слово за словом ми розговорилися.
Доля справді випала жінці нелегка. Чоловікп’яниця більше заглядав у чарку, ніж дбав про
дружину та дітей. Котрогось дня, давнимдавно, як поїхав на заробітки, то досі ні слуху,
ні духу. Одні казали, що спився зовсім і бомжує, інші – що до якоїсь жінки пристав.
Ганна не мала часу про це думати. Жаліла
чоловіка – як людину. Та й було поміж ними
усе ж таки щось гарне і світле, що поєднало
колись, у молодості їхні серця. Якби не горілка.

Поетичним рядком

Понад усе люби ти маму,
Не забувай їй дякувать за все,
Не допусти, щоб лились сльози марно
Й шануй її, а не себе.
Люби й людей і ворогів своїх,
Бажай їм щастя впоперек усьому,
Цінуй ти добродійників усіх
І сам твори добро – і не одному.
У кожній справі ти його шукай,
Бо все лиш на добро й стається,
Все ним закінчується, знай,
Й що нам по силах, те й дається.
Завжди знось з гідністю все те,
Що доля тобі вготувала,
І нізащо ти не роби лице сумне,
Щоб лицемірством раптом не назвали.
Ніколи з поспіхом нічого не роби,
Все правду перше ти шукай уперто,
Подумай, що зробив би ти
Для тих, хто на волосині перед смертю.
Не гнівайся й не думай ти лихого,
На тих, хто й, може, біль тобі чинив.
І не складай ніколи плану злого,
Бо тільки Бог карає тих, хто гріх зробив.
Постійно дякуй Богу за життя,
Лови кожну хвилину, кожну днину.
Радій і мрій про майбуття
Й не трать ти на брехню словину.
Чужого також ти ніколи не бажай,
Бо кожному в цім світі своє дано.
Та раз і назавжди ти покохай.
І не вбивай, бо це, повір, погано.
Валентина ОГОРОДНИК.
с. Колодно
Збаразького району.
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А за течією
спливають
літа

Не думала про себе. Давала лад господарці, вирощувала помідори, які, слава
Богу, у їхньому краю родять
щедро. Складала копійку до
копійки. Зате діти усі в інститутах вивчилися, на роботи гарно влаштувалися. Онуків
Ганна дочекалася. І вже не думала про щастя для себе. Навпаки, після пережитого, зареклася у бік чоловіків дивитися.
Якби не та зустріч. Кілька років тому випровадили діти Ганну у санаторій. «Їдьте,
відпочиньте хоч трішки», - вмовляли.
Тут, у санаторії вона й зустріла Івана. Теж
немолодий уже, посивілий. Випало їм сидіти у їдальні за одним столиком. Привітався
до Ганни, наче були давно знайомі. А може,
й були десь у попередньому житті, кажуть
і таке трапляється. Бо чого ж одразу щось
стрепенулося і в неї у душі?
Ті три тижні старалися бути ближче одне
до одного. Розмовляли, згадували. В Івана –

Тобі, мій друже…
Йди по життю з усмішкою завжди,
Нічим собі не дорікай – ніколи,
Чужих подачок від людей не жди
І не вступай у різні змови.

nday.te.ua

Про гарних людей

сім’я. Правда, дружина роками на заробітках.
І хоч діти, теж дорослі, просять: мамо, повертайся, - не хоче. Приїде зрідка на тижденьдва і знову назад, уже в «свою» Італію.
Жебоніли гірські струмки. А їм здавалося,
ніби літа повертають у молодість. Коли здається, що сонце навіть взимку високо, а серцю гаряче і в холодні дні.
Подовгу сиділи на лавочці під кроною
плакучої верби. Наближався день від’їзду.
Мабуть, кожен думав про одне: чи зустрінуться знову?
Іван збирав для Ганни незабудки, що рясніли голубими краплинами над потічком серед трави. Вона доклала у той нехитрий букет ще й зрізану цим чужим і водночас уже
близьким чоловіком вербову гілочку. Задумала, коли приїде додому – посадить. Якщо

Бувають у житті моменти, коли горе
стискає серце, стугонить, розриваючись од болю, голова, що й виходу не
бачиш. Родичі, сусіди заспокоюють:
«Хіба в тебе одної біда? - розважують. – Ось пригадай…» І я згадую.
Марієчку Заману, а потім по чоловікові Грінчевську, світловолосу красуню,
що приїхала з далекої Черкащини навчати дітей Західної України рідної та англійської мови. Вона обидві знала досконало. Отож, потрібну школі, англійську,
викладала настільки цікаво, що учні з
великим інтересом очікували на її уроки, а на перерві й відпускати не хотіли.
Для декого ця молоденька вчителька,
завжди привітна, усміхнена, була майже ровесницею. І ще якось встигала за
хвилину-дві до кінця уроку розповісти
новий епізод книги, прочитаний нею
увечері.
А як Марієчка танцювала! Повсякому уміла. Молодою була – гарно у
вальсі плила. За чарльстон, пам’ятаю,
дісталося їй від парторга місцевого колгоспу за небачений тут «буржуазний»
танець. З трудом обійшлося без догани.
Хлопці женихалися. Не проти були
мати собі за дружину таке веселе дівча,
яке все встигало. Тоді ти був не лише
вчителем, але й агітатором, лектором,
артистом.
Обрала собі Владислава – стрункого
красеня, теж завжди привітного, ввічливого. Дружно зажили молодята. Обоє
працювали, то раду давали. Незабаром
донечку Яну тихцем охрестили.
Мріяв чоловік ще про одну дитину.
Марійка ж хвилювалася: щось Владик
почав на серце скаржитися… Може, не
треба? Але Владислав настояв на своєму: народилася маленька Леся! Радіти б!
І раділи, та сердечна хвороба чоловіка давала про себе знати. Кинулась до лікарів: важкий недуг, вроджений. Ніхто й
відати не міг.
Марію послали у відрядження – на
одноденний семінар лекторів в інший
район. Я зустріла Владислава біля хвірт-
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прийметься, значить, їм судилося зустрітися знову.
Вибрала тихе місце над Дністром. Крадькома посадила гілку. Соромилася зізнатися
дітям про своє почуття – вік не той. Чи зрозуміють?
Ледь не щодня поливала вербову гілку.
Інколи водою, часом сльозою. За тим жіночим особливим щастям, яке обійшло стороною.
Диво, та зазеленіла Ганнина гілка. Хоч і
осінь надворі, і у її душі – теж. Тендітним корінням вперто вростала у кам’янистий грунт.
- Деревце хапається за землю, а я – за своє
почуття, - зітхає Ганна.
Не каже слова «кохання». А воно не минає: вперте, несподіване. Тихе і ніжне, прозоре та невловиме, як бабине літо.
Час від часу приїжджає Іван. Гостем у Ганнину хату. Жінка знає: чекає Іван лише єдиного її слова. Вимови, Ганно, оте «залишись»
- і він нікуди уже не поїде.
- А раптом усе ще зміниться, повернеться
до Івана дружина. Не вікувати ж їй на чужині? – чи то себе, чи мене запитує Ганна.
Я не знаю, що відповісти жінці, яка відверто виповіла мені історію своєї запізнілої
любові. Життя надто складна річ, а струни
людської душі – тим паче. Тільки зеленіє ніжними листочками деревце, що уже встигло
вирости з колись посадженої гілки. А за течією Дністра спливають літа.

Зіна КУШНІРУК.

Одна любов на усе життя

ки: ішов з дому до поліклініки. Щось недобре
себе почував. Хотів порадитися про дальше лікування. Я побажала йому здоров’я.
Та через кілька годин чуємо: немає
Марійчиного Владика… Вона, повернувшись, проклинала той семінар, не могла
прийти до тями. Як же так? «Чому татко так довго спить?» - питала маленька
Леся, і присутні з жалю витирали пекучі
сльози, часто не знаходячи слів співчуття. Так рано стала Марійка вдовою з двома малими дітьми.
По-всякому було. Зразу після смерті
чоловіка пішла на небезпечну операцію.
« Я не можу не піти – діти маленькі, - казала знайомим, які вмовляли не ризикувати. – Хоч якась надія є». І вистояла у
важкому двобої з грізною недугою.
Про все радилася з Владиком, щоденно відвідуючи його могилу. Розповідала
про будні, про плани на завтра.
А дівчатка росли. Треба було годувати, одягати – самій.
Чоловіки задивлялися на молоденьку вдову. Дехто мав серйозні наміри
одружитися, щоб узяти частку її клопотів на свої плечі. Відмовляла. «У мене
одна любов на все життя – Владик. Іншої
не буде».
Колеги не вірили, що вистоїть Марійка в такій ситуації. Однак люди раніше
були співчутливіші, дружніші. Й профспілка не стояла обіч. Тепер не ті часи.
Виросли донечки Марійчині, вивчилися. А це було так нелегко. Вийшли
заміж, народили діток. Є у Марії внучка Владислава, Янина дочка. Її ймення
– то родинна ниточка до дідуся. Вже й
у Владислави-Ладочки підростає маля.
Живуть не так далеко.
Довгі кілометри долає Марія Іванівна до дочки Лесі, відповідаючи на запрошення пожити у неї хоч кілька місяців.
Росте там на радість бабусі Лесин синок.

Та бід у житті вистачає. Поховала матір і вітчима, бо батько загинув ще під
час Другої світової війни. Її мати теж зазнала удовиної долі. Часто тепер їздять
усією сім’єю на Черкащину, не заростає
стежка до могили рідних.
Перетерпіла, перебідувала моя подруга немало. І зараз їй не з медом: болячки атакують з усіх боків. Однак не
скаржиться.
Я часто думаю: що допомогло Марії вистояти на нелегкій життєвій дорозі? Звичайно, сила волі. Характер,
яким наділили батьки. Вона не замикається в собі, охоче спілкується з людьми. У години самотності – книги. Кросворди. Любов до пісні – у Марійки чудовий голос. Фанатичне захоплення квітами та «полюванням» за грибами. Мабуть, такі життєві клопоти також допомагають людині певною мірою у важкий
для неї час.
А ще – вічна зайнятість. Колишні учні, а нині студенти приходять з англійськими текстами різних профілів,
аби допомогти з перекладами.
Згадую, згадую…
Сивина в твоїх косах –
Як перлинки у росах.
За плечима життя нелегке…
На обличчі – тривоги
І молитва до Бога,
А воно, напрочуд, молоде.
Бо й усмішка привітна
На нім сонячно квітла,
Ясно, щиро стрічала людей.
Додавала розради,
А, як треба, поради
Для безсонних тривожних ночей.
Як зараз, бачу променистий, лагідний усміх її очей. Він гріє і на відстані.
Здається, навіть жорстокий, гнітючий
біль світлішає. І легше стає на душі. Довгих і щасливих літ тобі, Маріє Іванівно!
Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Струни серця
Поділюсь
краплинкою тепла

Я поділюсь краплинкою тепла.
Справжнісінького.
З ароматом літа.
На денці серця трішки
зберегла…
Твоя душа іще не обігріта?
Приходь… Я навпіл
розділю тепло.
Зігріти душу – небагато треба.
У тебе, мабуть, зранене крило?
У мене – теж.
Не злетимо до неба…

Судилося ходити
по землі

Воно якось безпечніше, як пішки…
Ще відростуть пір’їнки на крилі!
Твоя душа уже зігрілась трішки?
Ну от і добре. Хвильку ще побудь.
Помовчимо. А, може, чашку чаю?
Що ж, іншим разом.
Квапишся, мабуть?
Приходь іще.
Дверей не зачиняю…

Дівчинка

Розбила коліно.
Буває…
Зеленка.
Сльозинка тече.
Дрібниці…
Вона ще не знає,
Як серце розбите
Пече…
* * *
З висоти вже зірок не хочу
(А намріяла їх колись
У холодні безсонні ночі),
Лиш моєї руки торкнись.
Заясніли у небі зорі,
Та для мене їх не знімай.
У бурхливім життєвім морі
Ти за руку мене тримай.

Передосіння

Листочки жовті у траву
Зронила вишня.
Здається, вчора ще вона
Цвіла так пишно…
Що сталось, вишенько, скажи?
Ще трішки літо…
А вишня дивиться чомусь
Так сумовито.
Чому ти, вишенько, сумна?
Ще – не морози.
А вишня струшує з гілок
Росинки-сльози.
Сказати хоче щось мені…
І враз – прозріння!
В моїм житті така ж пора –
Передосіння…

Просто живу

Я просто живу.
Стрічаю в росі
Світанки.
Чекаю дощу.
Готую синам
Сніданки.
Втираю сльозу.
Малину в садку
Збираю.
Та інколи ще
У серце любов
Впускаю.
Ганна НАЗАРКІВ.
с. Вікторівка
Козівського району.
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Перші матчі
1/8 Кубка України

«Сталь» Д. – «Чорноморець» - 2:1

Виправдань у «Чорноморця» немає, адже гості приїхали на гру у найкращому складі. Однак, вони явно не були
готові до найвищого градусу суперництва. Відтак досить
швидко господарі повели у рахунку. Одесити зуміли використати свою нагоду аж перед перервою – 1:1.
Після відпочинку більш наполегливою проявила себе
«Сталь», що вилилось у ще один 11-метровий удар – 2:1.
Наостанок «Чорноморець» міг забити вдруге, проте за
господарів вступилась поперечина. Тож в Одесі морякам
доведеться вирішувати непросту задачу для загальної
перемоги.

«Олімпік» – «Металург» З. - 2:0

Донеччани завжди дуже бережливо підходять до виконання стандартних ситуацій. Вкотре про це нагадав їхній нападник, запустивши м’яч зі штрафного у дальню
«дев’ятку». Натомість запоріжці змарнували пенальті, а
вже після перерви «Заробили» одинадцятиметровий у
власні ворота – 2:0.

«Іллічівець» - «Ворскла» - 0:1

У Дніпропетровську «Іллічівець» зазнав чергової поразки - все вирішив швидкий гол з пенальті, забитий гостями. У подальшому номінальні господарі
більш часто наближались до воріт голкіпера полтавчан, хоча все ж більша частина ігрового часу проходила на рівних.

«Волинь» - «Дніпро» - 1:0

Господарі забили єдиний у матчі гол з 11-ти метрової позначки. Цей результат гарантує інтригу за місяць
у Дніпропетровську, коли опоненти остаточно з’ясують,
хто піде далі у кубковому турнірі.

«Говерла» - «Металіст» - 2:2

Ужгородці були дуже близькі до перемоги, адже саме
вони задавали тон поєдинку, і повели у рахунку. Відігрались харків’яни аж через годину ігрового часу, проте господарі знову виявилися найбільш переконливим – 2:1.
«Металіст» заледве знайшов внутрішні резерви для ще
одного голу і встановив остаточну рівновагу.

«Карпати» - «Динамо» - 0:1

Уже під час однієї з перших київських атак львів’яни
змушені були розпочати з центра поля. Як виявилося, мінімальний рахунок так і зберігся до кінця зустрічі. У цій
парі, як і в інших учасників 1/8 фіналу кубка України,
матчі-відповіді мають відбутись 29 жовтня, коли і буде
поставлено крапку.

«Полтава» - «Шахтар» - 1:5

М

атч пам’яті легенд київського
«Динамо» між «синіми» та «білими»
завершися бойовою нічиєю.
Поєдинок відбувся у Києві на стадіоні імені
Валерія Лобановського.
У матчі взяли участь ветерани київського клубу, а також друзі футболістів із збірних Росії, Грузії та Білорусі.
За «синіх», яких на поле вивів Андрій Шевченко, виступали Віктор Чанов, Володимир Безсонов, Олександр
Головко, Олег Кузнецов, Каха Каладзе, Василь Рац, Геннадій Литовченко, Леонід Буряк, Олег Протасов, Юрій
Максимов.
«Білі» обрали капітаном Олексія Михайличенка.
У його команді грали: Віталій Варивончик, Олег Лужний, Вагіз Хідіятулін, Владислав Ващук, Анатолій
Дем’яненко, Олександр Хацкевич, Олег Гусєв, Олександр
Заваров, Ігор Бєланов та чинний головний тренер «Динамо» Сергій Ребров.

«Тернопіль»
програв
в Охтирці
езважаючи на те, що ФК

Н

«Тернопіль» перебуває у
зоні лідерів першої ліги, а
«Нафтовик» – у нижній частині
турнірній таблиці, матч 10-го туру
чемпіонату України між цими
командами видався бойовим і
закінчився мінімальною перевагою
господарів – 2:1.
Поєдинок суперники почали без розвідки і фактично увесь перший тайм як господарі, так і гості змарнували не одну нагоду
«розписатися»у чужих воротах.
Натомість, стартовий відрізок другої половини зустрічі став холодним душем для
тернополян. За якихось 10 хвилин одразу два м’ячі побували у їх воротах. Муніципали довго не могли відійти від шоку і аж
під завісу поєдинку їм вдалося заволодіти ініціативою. Спершу м’яч після удару зі
штрафного від Богданова пройшов поруч
з «дев’яткою». А ось після подачі кутового
Сергій Атласюк виграв другий поверх та завдав удару по воротах. М’яч потрапив у руку
оборонцю «Нафтовика». Усі зупинилися,
але арбітр матчу свистка не дав, натомість
епізод дограв Богдан Семенець, котрий ударом з близької відстані скоротив рахунок у
матчі - 2:1. Після забитого гола гості затиснули охтирчан на їх половині поля. Мав забивати «свіжий» Тарас Гром’як, але перебуваючи перед порожніми воротами не поцілив по м’ячу. Був дуже близьким до взяття воріт Семенець. А справжній штурм «Нафтовика» розпочався на доданих хвилинах,
однак, на жаль, нічого з цього не вийшло.

В

«Олександрія» - «Зоря» - 0:1

Склади суперників були бойовими, бо ніхто не думав
відкладати головне питання на матч-відповідь.
Але зіграність вищих за класом дозволила «Зорі» відзначитись після перерви. Не можна сказати, що «Олександрія» зовсім не завдала клопоту суперникам, проте
остаточне з’ясування стосунків все ж довелося відкласти на кінець жовтня.

Спорт

Шевченко - Ребров – 3:3

У Тернополі презентували
новий вид спорту

Гості, хоча і володіли м’ячем більше, за перші 35 хвилин нічого путнього так і не створили, а от «Полтава» забила лише з 4-ї реальної спроби. Перед перервою гірники зуміли відігратися, а у другому таймі засмутили суперника ще 4 рази.
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Чи відбудеться матч-реванш
із Кличком?

Промоутер і спонсор російського боксера Олександра
Повєткіна Андрій Рябинський розповів, що не втрачає надії у недалекому майбутньому побачити бій-реванш між
своїм підопічним та українським чемпіоном світу.
Він запевнив, що організація жодного іншого поєдинку
не цікавить його настільки сильно.
Тим часом, 15 листопада Кличко зустрінеться із болгарином Кубратом Пулєвим.

Українці тріумфували у Білорусі

У чоловічому спринті на чемпіонаті Білорусі з літнього
біатлону весь подіум зайняли українці: перше місце у Віталія Кільчицького, друге - у Сергія Седнєва, третє - у Володимира Семакова.
Українка Алла Гиленко завоювала «бронзу» у спринті
серед жінок.

Юлія Ткач –
найкраща спортсменка вересня

Найбільша перемога вересня для України була здобута на
татамі. Національний олімпійський комітет назвав Юлію Ткач,
добре відому під своїм дівочим
прізвищем Остапчук, найкращою
спортсменкою місяця.
У вересні українка тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби, що відбувався в Ташкенті. Золота нагорода для неї тим
цінна, що лише навесні вона повернулася із декретної
відпустки.

Красномовна мовчанка

Гравці мюнхенської “Баварії”, які прилетіли в Москву на
матч групового етапу Ліги чемпіонів, не дали жодних коментарів російській пресі. Вся команда пройшла повз журналістів і відмовилася відповідати на будь-які питання.

ідбулося це під час фестивалю
водних видів спорту, який минулої
неділі пройшов на акваторії
Тернопільського ставу.
Біля острівка «Чайка» цього дня влаштували
турнір з канополо. Для цього розмітили поле розміром двадцять на тридцять метрів з двома жовтими
буйками. На цій території між собою змагалися дві
команди по чотири особи в кожній. Кожна з команд
мала забити у ворота, роль яких виконували жовті
буйки, м’яч. Вигравала команда, яка забила більше
голів. Одна гра мала два тайми по сім хвилин. Усього у змаганнях взяли участь шість тернопільських
команд.
- Канополо - не олімпійський вид спорту, а ці
змагання відбулися у рамках чемпіонату України,
— розповів «Спорту Тернопільщини» президент
Всеукраїнської федерації Віктор Кузяк. - У Європі і
світі це дуже популярний вид змагань. Думаю, наступного року у Тернополі розпочнуться регулярні турніри з канополо. До нас надійшла заявка від

міжнародної федерації, в яку ми входимо, з проханням прийняти один з етапів кубка світу у Тернополі
взимку. Ми вже оглянули басейни ДЮСШ №2 і ТНТУ
і запропонували їх для гри.

Команда ТНЕУ — переможець
турніру з драгонботу

Також на фестивалі з водних видів спорту команди змагалися за кубок з драгонботу. У підсумку
перше місце посіла команда ТНЕУ, на другому - команда ветеранів веслувального спорту, а «бронзу»
вибороли студенти ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Господар
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Як зберегти врожай до весни
Ц

ьогорічна осінь дуже щедра на врожай овочів.
Тож в раціоні їх вдосталь. Проте варто подбати
про те, щоб і взимку-навесні можна було
мати хороший овочевий стіл. Безперечно, частину
врожаю приховаємо у банки у вигляді солінь
та маринадів. Але багато продукції доведеться
зберігати у непереробленому вигляді. Пропонуємо
кілька порад про те, як зберегти вирощене до весни
з найменшими втратами

КАРТОПЛЮ найкраще зберігати в ящиках при температу- не буде надходити до коренеплодів. За допомогою цього спорі 1-3 градуси. У дуже холодні дні необхідно накривати ящи- собу зберігання можна забезпечити необхідну для моркви
ки з картоплею. Приміщення, в яких вона зберігається, пови- високу вологість повітря. Можна пересипати вологим піском.
нно регулярно провітрюватися і бути темним, щоб картопля Для того, щоб визначити, чи досить він зволожений, стисніть
не позеленіла. Бульби мають бути максимально чисті та сухі, його в кулаку. Якщо грудка піску не розсипається й з нього поякщо до них прилипло багато ґрунту, отже, вони увібрали в троху капає вода, то він підходить для використання.
себе зайву вологу і довго не зберігатимуться. Ліпше для зберіСТОЛОВІ БУРЯКИ для вжитку краще використовувати
гання вибирати картоплини середнього розміру. Можна пере- дрібні, оскільки крупні коренеплоди - волокнисті, несмачні,
класти картоплю листям горобини (на 100 кілограмів бульб 2 довго варяться і гірше зберігаються. Зберігають буряки так
кілограми листя), а поряд покласти цукрові буряки. Листя го- само, як і моркву: у дерев’яних і поліетиленових ящиках, у відробини має бактерицидні властивості і здатне до певної міри критих поліетиленових пакетах. Коренеплоди загалом здатні
уберегти бульби від загнивання. До того ж, воно (а так само зберігатися довго, але за обов’язкової умови, що їх зберуть до
буряки) уберігає картоплю від вологості.
того, як підмерзне ґрунт і не завдадуть при цьому бодай найРІПЧАСТА ЦИБУЛЯ І ЧАСНИК найкраще збережуться, менших механічних пошкоджень. Буряки закладають на збеякщо будуть сплетені й підвішені в сухому провітрювано- рігання без гички, щоб вони не випаровували вологу, не втраму приміщенні. Важливо, щоб лушпинчали соковитості, а разом з цим і здатності чининя було сухим. Інакше за будь-якої темпе- МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ ти взимку опір хворобам.
Час від часу корисно охоратури починають відростати корінчики,
КАПУСТА БІЛОКАЧАННА - вологолюбна кульякі ще більше вбирають вологу, внаслідок лоджувати капусту до темпе- тура, але якщо вона довго знаходилася в перезвочого цибуля проростає. Відірвіть лусочку: ратури близько 0 градусів і ложеному грунті, то погано зберігатиметься. При
якщо вона м’яка і волога, то ця цибуля дов- навіть нижчій. Це унеможли- закладці на зберігання слід залишити кілька зого не лежатиме і максимальний термін її вить розвиток такої хвороби, внішніх зелених листків. Качани треба вкоротизберігання - 30 днів. Тривалість зберіган- як біла гнилизна.
ти, щоб вони були завдовжки не більш як 3 санВерхній шар картоплі в тиметри. У підвалі скласти капусту качанами доня часнику залежить від виду й сорту. Яровий лежить набагато довше. Якщо цибуля льосі часто запотіває, що ство- гори у піраміду і прикрити соломою. Можна роззамерзла, залиште її на тому ж місці, не пе- рює вогнища захворювань. класти і на полицях у 2-3 шари або повісити на
реносьте до тих пір, поки вона не відтане. Щоб цього уникнути, варто рейках чи цвяхах.
ГАРБУЗИ зберігаються цілу зиму, якщо укрити картоплю гігроскоЯБЛУКА у домашніх умовах можна зберігапокласти їх на дошках так, щоб вони не пічними матеріалами. Поверх ти у будь-яких приміщеннях, де температура поторкалися один одного. Тримати їх не- картоплі можна покласти шар вітря не вище 4-5 градусів, а його відносна волообхідно в сухому і провітрюваному місці. буряків.
гість - 85-90 відсотків. Це може бути льодовня або
Щоб уникнути надмірної заглиблений льох з примусовою вентиляцією. СхоНизьких температур гарбуз не витримує.
Такі ж умови необхідні для зберігання ка- вологості, поставте у погріб вища мають бути сухі, чисті, без сторонніх запахів і
бачків. Але є відмінність - температура по- кілька мисок з негашеним плісняви. Пам’ятайте, що плоди легко сприймають
вітря для них не повинна перевищувати 8 вапном.
усі сторонні запахи, тому їх не можна зберігати раЯблука осінніх сортів зом з квашениною, овочами або картоплею. Один
градусів і опускатися нижче 3 градусів.
МОРКВУ різних термінів зберігання обов’язково зберігайте окре- із надійних і дешевих способів - загорнути кожне
бажано збирати і зберігати окремо, по сор- мо від зимових, оскільки ети- яблуко у чистий папір (тоді навіть зіпсований плід
тах. Найкраще зберігати моркву, розклав- лен, який виділяється при не заразить інших). Скласти в поліетиленовий паши її у поліетиленові пакети і опустивши цьому, сприяє швидкому до- кет, який треба герметично закрити. Упаковані тав льох. Пакети повинні бути товстими, але зріванню зимових яблук, що ким чином яблука можна зберігати в льосі або казав’язувати їх не потрібно, інакше повітря погіршує їхню лежкість.
гаті при сталій низькій температурі.

Воюємо з мишами

Восени, перед тим, як готувати комору або погріб під завантаження продуктами, розкладіть сухі гілки дикої м’яти
біля нірок мишоподібних шкідників. Вони будуть обходити
ваше сховище
Відлякує гризунів і суміш
нафталіну з деревною тирсою.
Робіть це обережно, щоб не зашкодити продуктам і засипайте
суміш тільки в нірки. Інша принада проти пацюків: 200 грамів цукрової пудри, 20 грамів
каніфолі і 15 грамів бури. Старанно перемішайте і посипте
біля нірок. Розмішуйте принаду
дерев’яною лопаткою, щоб не
було запаху ваших рук.
Не люблять миші житньої
соломи, тож саме нею найкраще утеплювати кагати. Також
відлякують гризунів і бузина та
полин.

Садимо озимий часник

Осінню висаджують озимий часник
свіжозібраного врожаю. Здорові, добре
просушені цибулини розділяють на зубки, не допускаючи механічних ушкоджень. Зубки калібрують за розміром на
великі й середні. Дрібні зубки краще залишити для їжі.
Потім найкраще замочити зубки на
5-6 хвилин у розчині «Фітоспорину», а
використаним розчином пролити всі
грядки, на яких будете саджати часник,
бульбочки або дрібний сівок. Після цього зубки, не промиваючи водою, саджають на гряди.
Якщо «Фітоспорину» під рукою немає, то можна промити й у розчині повареної солі (3 ст. л. на 5 л води) протягом
1 хвилини, а потім опустити на 1 хвилину в розчин мідного купоросу (1 ч. л. на
10 л води).
Є й інший варіант - перед посадкою
замочують голівку часнику в сольовому розчині (3 ст. л. повареної солі на 10 л
води). У такому розчині витримують часник 10 хвилин, після чого промивають у
проточній воді і тільки потім розділяють
на зубки. А землю на грядках можна обробити розчином мідного купоросу.
Грядку для часнику роблять на сонячному, сухому місці. Ширина - 100-110 см.
Дуже часто в озимого часнику спостері-

гається пожовтіння листя. Причин у цього декілька: рослини можуть підмерзнути ще взимку, а ще причиною пожовтіння
листя часнику часто є кислий ґрунт.
Для нормального росту й розвитку
часнику потрібен нейтральний грунт.
Розкислюють ґрунт за допомогою доломітового борошна або кальцієвої селітри. У часнику, посадженого під зиму,
часто жовтіє листя через нестачу азоту. Цей елемент живлення при осінньому його внесенні в ґрунт у нітратній формі за осінньо-зимово-весняний період
вимивається із ґрунту. Краще все-таки
азотні добрива під озимий часник вносити рано навесні.
Землю під часник перекопують на
глибину 18-20 см, потім грядку розрівнюють і злегка ущільнюють. І вже після
всього обробляють розчином мідного купоросу (1 ст. л. на 10 л води) з розрахунку
1 л на 1 м2 грядки. Потім грядку закривають плівкою до посадки часнику.

Щоб навесні
розквітнув сад
Як відомо, дерева саджають і навесні, і восени. А як визначити, що рослини
вже готові до пересадження? Адже пересадження або посадка для будь-якої рослини, у т.ч. саджанців плодових дерев і кущів, це завжди стрес. Тому фахівці радять
саджати рослини після закінчення їхньої
вегетації. Якщо дерево скинуло половину свого листя - його вже можна пересаджувати.
Для осінньої посадки більше підходять зимостійкі породи і сорти яблуні,
вишні, сливи. Посадку менш зимостійких
сортів перенесіть на весну.
Якщо верхній шар ґрунту у вашому
саду чорноземний, то починаючи рити
яму, акуратно зніміть його і складіть у бік.
Глибше з’явиться глиниста земля. Не змішуйте її з родючою. Непотрібну землю
відразу розсипте по доріжках у міжряддях вашого саду.
У першу чергу важливо дотримуватися розмірів ям, рекомендовані фахівцями.
Для яблуні і груші яму викопують на
0,7 метра у глибину й 1 метр у діаметрі.
Для сливи та вишні - на 0,5 метра в глибину і 0,7 метра в діаметрі. Ями викопують
за три тижні, навіть за місяць до посадки,
а саджати дерева рекомендують наприкінці вересня - жовтня. Заправлення ями
зробіть за кілька днів до того, як посадите дерево.
Особливої турботи вимагає заправлення ям на сипучих піщаних ґрунтах. На
дні ями варто розмістити шар глинистого
ґрунту, щоб він утримував вологу для дерева. На таких ґрунтах краще заправити
яму привезеним чорноземом. А якщо вдалося доставити лише глинистий ґрунт, то
до нього необхідно додати трохи “місцевої”, піщаної землі.
Коли будете використовувати для заправлення ями вийнятий з неї ж чорноземний ґрунт, то змішайте більше половини його з перепрілим компостом - для
яблуні і груші - 4-5 відер, 2 склянки вапна, 2 склянки фосфорних і 1 склянка калійних добрив, 5 склянок деревного попелу.
Для сливи і вишні такої суміші витрачається у два рази менше. Добрива із землею потрібно перемішувати дуже ретельно, корені у жодному разі не повинні стикатися з
ними, це може привести до опіків. А частину землі, що залишилася, залишіть без добрив, вона піде на верхній шар, який прилягає безпосередньо до кореневої шийки.
Не забудьте перед посадкою плодового дерева подивитися на його кореневу
систему. Якщо ви знайшли ушкоджене або
старе відмерле коріння, то видаліть його.
Перед тим, як опустити дерево в яму, потрібно вмочити його корені у суміш глини
та гною, це допоможе дереву швидше рости, а потім гарненько розправте його корені, засипте землею і рясно полийте водою (1-2 відра).
У перші два роки
дерево не потрібно
підживлювати. Однак у перший рік після посадки стежте за
тим, щоб дерево завжди було рясно политим.
Для весняної ж
посадки ями можна
викопати з осені та
навіть заправити, але
перед самим настанням морозів. Тоді навесні в засипаній і заправленій з осені ямі
потрібно буде тільки звільнити простір
для розміщення коренів дерева.
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Навіiть без приправи –- смачнiі грибнiі страви
Картопляники з грибами

ПОТРІБНО: картопля - 3 шт., борошно - 1-1,5 скл., гриби - 350 г (можна брати шампіньйони, опеньки, підберезники,
білі), цибуля - 1 шт., сухарі панірувальні,
олія (для смаження). Розраховано на 3 порції.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, відварити. Потовкти товкачиком. Додати 1/4скл. картопляного відвару, сіль
та перець за смаком. Перемішати. Поступово всипати борошно, ретельно перемішуючи. Гриби вимити, порізати шматочками середнього розміру. Цибулину також порізати кубиками середнього розміру. Гриби та цибулю підсмажити на олії,
додати сіль та перець за смаком. З картопляного тіста зробити руками кружальця, викласти начинку, загорнути. Обкачати у панірувальних сухарях. Обсмажити
на сковорідці з усіх боків на олії під кришкою на середньому вогні.

Котлети з опеньками

ПОТРІБНО: яловичий фарш – 500 г,
опеньки – 500 г, яйце – 2 шт., цибуля ріпчаста – 3 шт., спеції, сіль – за смаком, молоко – 250 г. Для соусу: бульйон з грибів, борошно – 3 ст. л., морква – 1 шт., цибуля – 1
шт., помідор – 1 шт., петрушка – 1 пучок.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби варити 40
хв. Процідити. Фарш, зварені гриби, цибулю пропустити через м’ясорубку. Додати яйця та спеції. Посолити, добре перемішати. Зваляти кульки діаметром 3-5
см. Викласти на деко, смажити в духовці
25 хв. Приготувати соус: цибулю дрібно
нарізати, моркву натерти на тертці, помідор порізати на дольки. Овочі пережарити на сковорідці. Покласти пучок петрушки, тушкувати ще 2-4 хв. Борошно обсмажити на сковорідці, влити грибний бульйон, добре розмішати, довести до кипіння. У борошно викласти тушковані овочі.
Ретельно розмішати. Довести до кипіння.
Процідити крізь дрібне сито.

Заливне з грибів

П

ригадуєте, як старші люди казали:
є гриби – м’яса не треба. З цими
дарами лісу можна приготувати
найрізноманітніші страви. Хто відмовиться від
пахучої юшки з опеньочками та квасолькою,
чи підливки з маслючків? Головне, не сплутати
їстівних грибів з отруйними, тому, виходячи на
«тихе полювання», будьте особливо уважні. А
сьогодні «Наш ДЕНЬ» пропонує вам, шановні
читачі, гарні рецепти страв із грибочків.
ми, форму на кілька секунд опустити в гарячу воду.

Грибна ікра з лимоном

ПОТРІБНО: 500 г свіжих грибів, 20 г
зелені, 1 цибулина, 3 ст. л. оливкової олії,
2 ч. л. соку лимона , чорний мелений перець , сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити,
нарізати дрібно, проварити з додаванням
невеликої кількості води на слабкому вогні 1 год. а ще краще – відварити у двох водах. Дрібно нарізати цибулю, обсмажити
на олії. Гриби остудити, 2 рази пропустити через м’ясорубку. З’єднати грибну масу
з цибулею, поперчити, посолити, влити сік лимона, розкласти у стерилізовані
банки і закрити капроновими кришками.
Тримати у холодильнику.

Білі гриби в томаті

ПОТРІБНО: 1 кг грибів різних ( опеньки, рижики, підберезовики, білі), 2 цибулини, 1,5 ст. л. солі, 1 ч. л. перцю чорного
меленого .
ПРИГОТУВАННЯ: гриби промити, залити холодною водою і після закипання проварити 20 хв. на середньому вогні. Злити і проварити так само ще раз, відразу занурити в холодну воду і остудити
в ній, потім обсушити і дрібно порізати.
Нашаткувати дрібно цибулю, перемішати гриби з сумішшю з цибулі, солі і перцю, скласти все в емальовану ємність. Накрити масу чистою тканиною, поставити
зверху гніт і прибрати на 15 днів у прохолодне місце. Через цей час ікра буде готова до вживання.

ПОТРІБНО: 500 г грибів, 150 г цибулі,
150 г твердого сиру, сіль, перець, вершкове масло. Соус: 250 мл вершків (10-15%)
або молока, 30 г вершкового масла, 30 г
борошна.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю та гриби дрібно нарізати. На вершковому маслі обсмажити цибулю. Додати гриби, посолити, поперчити, смажити протягом
30-35 хв. Приготувати соус: масло розтопити, додати борошно, злегка обсмажити. Додати вершки. Нагрівати до тих пір,
поки соус не почне густіти. Змішати гриби і соус, прибрати з вогню. Сир натерти
на дрібній тертці. Гриби з соусом викласти в горшки для запікання.
Посипати сиром. Поставити в духовку.
Запікати при температурі 180 град. протягом 20-25 хв.

Биточки грибні

ПОТРІБНО: гриби свіжі (білі гриби,
підберезники, підосичники) – 250 г, хліб
білий – 4 шматочки, цибуля – 1 шт., яйце –
1 шт., сухарі панірувальні – 1-2 ст. л., олія,
сіль – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: свіжі гриби очис-

проточною водою, остудити. Пропустити
їх через м’ясорубку та обсмажити 30 хв.
на олії. Дрібно нашатковану цибулю і нарізані кружечками помідори трохи обсмажити. Потім все змішати. Додати за смаком сіль і перець, знову обсмажити протягом 10 хв. Гарячу масу розкласти по банках. Закрити металевими кришками і двічі провести теплову обробку – спочатку
банки стерилізувати 45 хв., потім витримати 2-3 дні при кімнатній температурі і
знову простерилізувати 1 год.

Мариновані опеньки

Грибна ікра – асорті

Жюльєн з білих грибів

ПОТРІБНО: гриби (білі або печериці)
– 200 г, желатину – 1 ст. л., відвару грибного – 300 мл, яйце – 1 шт., зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: свіжі гриби очистити, порізати на великі шматки і відварити 2 рази в невеликій кількості підсоленої
води. Відкинути на друшляк, дати трохи
постояти. Потім гриби дрібно нарізати.
Замочений і набряклий желатин розчинити в останньому грибному відварі і посолити до смаку. Грибний відвар розлити
по невеликих формочках тонким шаром і
поставити в холодильник, щоб він застиг.
Потім на шар застиглого желе покласти
рубані гриби, скибочку звареного в круту
яйця і гілочку зелені, все обережно залити грибним відваром і знову охолодити,
щоб желе застигло. Перед подачею на стіл
викласти заливні гриби на велику тарілку. Щоб желе було легше вийняти з фор-

тити, промити, пробланшувати в киплячій воді 2-3 хв. Дати воді стекти з грибів
і двічі пропустити через м’ясорубку разом з цибулею і намоченим білим хлібом. Додати яйце, сіль і ретельно перемішати. З отриманої маси сформувати битки плоско-округлої форми. Панірувати їх
у сухарях і обсмажити на олії. До биточків
подати картопляне пюре.

ПОТРІБНО: 600 г білих грибів, 400 г
томат-пюре, 50 мл олії, 0,5 ст. л. солі, 200 г
цукру, 1 ч. л. оцту, лавровий лист і гвоздика – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби вимити, нарізати і протушкувати до м’якості у власному соку або з додаванням олії. У підготовлене томат-пюре додати сіль, цукор, оцет,
добре перемішати і покласти гриби. Довести до кипіння. Розкласти в гарячі літрові банки і стерилізувати 1,5 год., закатати.

Рижики солоні

ПОТРІБНО: 1 відро рижиків, 1,5 скл.
солі.
ПРИГОТУВАННЯ: свіжозібрані гриби
почистити і не мити зовсім, але чисто витерти. Скласти у відро капелюшками вгору, кожен ряд пересипати сіллю, верхній
накрити кружком, покласти на нього гніт.
Коли рижики осядуть, докласти свіжих. В
інших відерцях солоні рижики можна пересипати різаною цибулею та перцем, що
надасть їм смаку, але гриби не будуть вже
такі червоні. Через 20-25 днів гриби готові до вживання.

Лисички мариновані

ПОТРІБНО: 1 кг грибів, 0,3 скл. води, 1
ст. л. солі, 5 горошин запашного перцю, 1
лавровий лист. 2 шт. гвоздики, 1 щіпка меленої кориці, 200 г оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити,
промити у холодній воді, відкинути на
друшляк або сито. Дрібні гриби залишити
цілими, великі порізати, видаливши ніжки. Варити у підсоленій воді ( на 1 л води
– 1 ч. л. солі) протягом 30 хв., відкинути на
друшляк або сито, дати воді стекти. Приготувати маринад з води, солі та оцту, довести до кипіння, кинути підготовлені
гриби, варити 30 хв. В кінці варива додати цукор і спеції. Гриби в маринаді охолодити, розкласти у стерилізовані банки, закатати.

Грибна ікра з помідорами

ПОТРІБНО: 1 кг грибів, 200 г цибулі,
300 г помідорів, олія, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: очищені і промиті
гриби відварити 20 хв. у підсоленій воді.
Потім відкинути на друшляк. Промити

ПОТРІБНО: 1 кг опеньків, 1 л води, 2
ст.л. цукру, 2 ст. л. солі, 4 ст. л. 9% оцту, 5
горошин чорного перцю, 5 горошин запашного перцю, 5 бутонів гвоздики, 2
лаврових листа, 1 зубчик часнику.
ПРИГОТУВАННЯ: опеньки перебрати,
перемити. Висипати гриби в каструлю з
киплячою водою, варити протягом 10 хв. і
злити відвар. Залити гриби літром окропу, додати цукор, сіль, порізаний пластинками часник, чорний і запашний перець,
гвоздику та лавровий лист. Влити оцет.
Варити опеньки в маринаді протягом 1015 хв., потім зняти з вогню, перекласти
гарячі гриби в банку і залити маринадом
(він повинен трохи закривати опеньки).
Закрити банку, дати їй охолонути і поставити в холодильник. Мариновані опеньки
можна їсти через добу.

Паштет з грибів

ПОТРІБНО: 200 г грибів, 1 цибулина, 2
зубчики часнику, 1 багет, 1,5 ст. л. майонезу, сіль, петрушка, чорний мелений перець.
ПРИГОТУВАННЯ: швидкий паштет з
грибів ідеально пасує до грінок, чи свіжого хрусткого багету. Цибулю порізати кубиками та підсмажити. Гриби для приготування цієї намазки використовують мариновані, заморожені (попередньо відварені) і свіжі (печериці, гливи). Гриби помолоти на м’ясорубці, чи блендером подрібнити. Якщо гриби брати морожені
чи свіжі, тоді їх додатково треба відварити та обсмажити. Додати до цибулі і туди
ж подрібнений часник, додати майонез,
сіль і перець, перемішати. Порізати багет,
при бажанні підсмажити. Прикрасити петрушкою і шматочками шампіньйонів.

Грибочки від мами

ПОТРІБНО: 1,5 л води, 0,5 л оцту, 200 г
солі, 100 г цукру, 10 лаврових листків, 10
штук гвоздики, 10 штук пахучого перцю
горошком, 8 л відварених грибів.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби помити та
відварити. Відміряти вісім літрів для однієї порції. Гриби висипати в маринад і
варити у ньому 20 хв. Розкласти в банки
і стерилізувати 30 хв. Закатати.

Дозвілля
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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

ДЕРЖАВНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ»
продовжує набір учнів
на 2014-2015 навчальні роки
до 01.10.2014 р. на державну
форму навчання з професій
(на базі 9-11 класів)

- Оператор поштового зв’язку. Оператор
електрозв’язку. Касир (в банку)
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
- Конторський службовець (бухгалтерія).
- Оператор комп’ютерного набору
- Кухар. Пекар. Офіціант
- Кравець. Закрійник
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання
- Столяр будівельний. Паркетник
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр

АДРЕСА ЦЕНТРУ:м. Тернопіль,
вул. Текстильна, 8
тел. (0352) 52-35-89
www.ternopil-cpto.org.ua

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.

Ваш банк дає кредити під чесне слово?
- Без проблем.
- А якщо я не поверну?
- Вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед
Ним.
- Коли це ще буде...
- Ну, якщо п’ятого числа не повернете, шостого і постанете.
***
Життя нудне й одноманітне.
Але все змінюється, коли приходять вони… гроші на карточку.
***
Потрапив українець в автокатастрофу. Його доправили у
лікарню, в реанімацію. Хворого прийшов провідати кум. Йому

Українські анекдоти

пояснюють: не можна, бо постраждалий у комі, нікого не чує,
не впізнає. Чоловік не здається.
Пропустили таки.
- Ой, куме, біда ж яка! Я вам
сальця приніс, огірочків, пляшчину. А ви в комі.
- Кома - це ще не крапка. Наливайте.
***
Пора Путіну прочитати «Казку про золоту рибку», бо його
захцянки схожі на останнє бажання баби.
***
У Росії оголосили офіційне

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
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свято - день тверезості. Люди в
шоці: як відзначати?
***
2020 рік. Медведєв каже Путіну:
- У мене дві новини, погана і
добра.
- Яка погана?
- Захід увів проти Росії нові
санкції.
- А добра?
- Тепер - це проблеми китайців.
***
- Володимире Володимировичу, чому ви не домовилися з По-

рошенком?
- А ви стали б домовилятися
з нахабним, брехливим, підступним і кровожерливим монстром?
- Ні, звичайно!
- Ось і він не став.
***
Жінка в аптеці:
- Що краще для чоловіка: валідол чи валеріанка?
- А діагноз який?
- Щойно придбані мої зимові
чобітки за три тисячі.
***
Значна частина ДТП відбувається через те, що водій недооцінює перешкоду справа. Особливо
ту, яка сидить поруч і не закриває рота.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
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Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.
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Вітаємо!
Порядну добру людину, хорошого
товариша, сумлінного працівника
фермерського господарства
«Вікторія - 92»

Олега Михайловича
Дядьо

з Днем
народження,
яке він святкуватиме 5 жовтня!

Бажаємо міцного здоров’я, великого людського щастя, багато радості і сонячних днів!
Сьогодні – твій День народження.
Тож нехай збуваються мрії!
Хай серце буде закоханим,
Повним наснаги й надії.
Всі справи хай будуть успішними,
Негоди всі – нетривалими.
Хай посмішка буде веселою,
Життя хай буде яскравим!

Адміністрація господарства
«Вікторія – 92»,
друзі.

Начальника юридичного
відділу Збаразької
райдержадміністрації

Ділову, вродливу жінку,
вірну подругу, чудову
дружину і маму, члена
Конгресу ділових жінок
України

Любов Ярославівну
П’єх

Віру Ярославівну
Мацієвську

З Днем народження!

Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу!
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, щастя без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба!
Хай Матінка Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає!
З повагою, колектив
Великовікнинської
сільської ради
Збаразького району.

З Днем народження!

Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом ростуть.
Хай святом буде кожна днина,
І мальви ніжні
під вікном цвітуть.
Нехай дає наснаги Вам земля
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
У мирі й радості
багато літ прожити!
Життя хай посила добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою, члени
Конгресу ділових
жінок Західної України.

Щасливі миті в Тернополі
відмірятиме унікальний годинник

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
з 1 до 7 жовтня
ОВЕН

Ви будете у захватi вiд нових iдей. Реалiзувати їх ви
зможете за допомогою колег i
друзiв.

ТЕЛЕЦЬ

У вас є унiкальний дар бачити в усьому тiльки хороше
i швидко забувати все погане.
Вихiднi проведiть iз родиною.

БЛИЗНЮКИ

На цьому тижнi у вас пануватиме хороший настрiй.
Берiть бика за роги i не затягуйте з важливими рiшеннями.

РАК

У цi днi ви можете багато чого досягнути. Доля готує для вас справжнi сюрпризи – новi друзi та перспективнi
дiловi контакти.

ЛЕВ

Останнiм
часом
ви
цiкавитеся пiдприємницькою
дiяльнiстю. Вашi шанси на
успiх збiльшаться завдяки вiрi
у власнi сили.

ДІВА

У
вашому
життi
намiчаються i спади, i пiдйоми.
Перш нiж братися за нову справу, порадьтеся з досвiдченими
людьми.

У

центрі Тернополя
урочисто відновили
старовинний
тристоронній годинник,
аналог якому є тільки
у Франції. Унікальний
часомір встановили
на бульварі Тараса
Шевченка. Саме там
він стояв ще за АвстроУгорщини та Польщі і
був знищений під час
воєнних дій навесні
1944 року.

ТЕРЕЗИ

Пiд особливим прицiлом –
особистi стосунки. Доведеться
бути терплячими, щоб не наразитися на скандали.

СКОРПІОН

Будьте обережнi у виборi
компаньйонiв, є ризик зробити невiрнi кроки. Несподiвано
ви отримаєте приємнi новини.

СТРІЛЕЦЬ

Точну копію історичного годинника відтворили львівські
майстри. Він був зроблений за
старими фотографіями та кресленнями. Точність часу на ньому
контролюється за допомогою
GPS через супутник. Аби у вандалів не виникла спокуса пошкодити хронометр, за ним встановили відеоспостереження.
– Відновлення годинника –
це наче символічне відновлення зв’язку поколінь тернополян,
– зауважив міський голова Сергій Надал. – Проте хронометр виявився дуже складним навіть для
найкращих майстрів України. Але
вони обіцяють, що він справно
йтиме і в дощ, і в сніг, і будь-яку

іншу погоду. Показуватиме точний час завдяки складному обладнанню. Але для нас найважливіше, щоб годинник відмірював
мирні хвилини, години, дні, роки.
Щоб він відмірював щасливий час
для всіх жителів міста.
Тернопільський годинник
унікальний для України, а в цілому світі є ще тільки один такий хронометр. Інший годинник
із трьома циферблатами стоїть
у французькому місті Ам’єні, де
його встановили наприкінці XIX
століття. Ще на стадії розробки
відновлений часомір у Тернополі було внесено до «Спадщини
світового годинникарства».
Христина ЛЯХОВИЧ.

У декого з вас будуть змiни
в особистому життi. Доведеться навiть змiнити роботу. Уникайте ризикованих оборудок.

КОЗЕРІГ

Вам важко зважитися на
рiшучий крок, але фортуна
на вашому боцi. Друзi допоможуть зробити правильний
вибiр.

ВОДОЛІЙ

Якщо до вас звернулися
по допомогу, не вiдмовляйте,
оскiльки й самi можете опинитися в подiбнiй ситуацiї.

РИБИ

Щоб не зiпсувати стосунки
з колегами, прислухайтеся до
їхнiх порад. Одна голова – добре, а двi – ще краще.

