Каштани
на долоні

«Коли прийшов
до тями, руку
Олексія вже ампутували
КАЙДУ! по плече» 7 стор.

Громадськість
Тернопільщини
підтримує

Життєві історії
від Зіни КУШНІРУК
у «Сімейному гніздечку» 10-11 стор.
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Дорогі
мої земляки!

Світле та радісне свято Покрови Пресвятої Богородиці з часів Хрещення Київської
Русі і донині духовно об’єднує
українців, живить нас вірою
у повсякчасне заступництво
Божої Матері за рід людський,
за мир на землі.
Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею
Пресвята Богородиця боронила наш народ, наше козацьке
військо та надавала українським лицарям сил у боротьбі з
ворогом.
Щиро вітаю всіх краян із святом, бажаю здоров’я, щастя,
миру і злагоди кожному дому, кожній родині.
Хай Матір Божа вас охороняє, а Господь благословляє на
мудрі та добрі справи в ім’я України!
Михайло МАЦІЄВСЬКИЙ, кандидат у народні
депутати по виборчому округу №166.

ШАНОВНІ ПОШТОВИКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ВСЕСВІТНІМ ДНЕМ ПОШТИ!
Поштовий зв’язок є однією з
важливих підгалузей зв’язку. Сьогодні пошта забезпечує право кожного громадянина на отримання та
вільний обмін інформацією, Щодня
сотні тисяч людей користуються послугами поштового зв’язку, відправляючи листи, бандеролі, посилки,
поштові перекази, передплачуючи й
отримуючи улюблені газети і журнали.
Усьому трудовому колективу Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» бажаю, щоб кожен
день нашої праці став плідним для галузі та для кожного з нас.
Нехай він завжди приносить нам почуття радості та гордості
за важливу і потрібну людям справу, якій ми присвятили життя. Від усього серця бажаю миру і злагоди, здоров’я і кохання,
благополуччя та процвітання Вам та Вашим родинам.
З повагою, директор Тернопільської дирекції
УДППЗ «Укрпошта» Василь ЮРЧИШИН

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

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

Погода в Тернополі й області
8 жовтня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 3-7,
вдень 15-16 градусів
тепла. Схід сонця - 7.26, захід - 18.43.
9 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 4-9,
вдень 16-17 градусів тепла.
Схід сонця - 7.28, захід - 18.41.
10 жовтня - ясно, без
опадів, температура повітря
вночі 7-9, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця - 7.29,
захід - 18.39.
11 жовтня - ясно, без
опадів, температура повітря
вночі 7-10, вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця - 7.31,
захід - 18.37.
12 жовтня - ясно, без опа-

дів, температура повітря вночі 8-9 вдень
19-20 градусів тепла.
Схід сонця - 7.33, захід
- 18.34.
13 жовтня - хмарно, місцями можливий дощ, температура повітря вночі 10-11,
вдень 18-20 градусів тепла.
Схід сонця - 7.34, захід - 18.32.
14 жовтня - хмарно, місцями можливий дощ, температура повітря вночі 1113, вдень 16-18 градусів тепла. Схід сонця - 7.36, захід
- 18.30.

Народний синоптик

8 жовтня - Сергія. Якщо цього
дня сприятлива погода, то збережеться такою ще три тижні. 9 жовтня - Іоанна Богослова. Якщо сонячно й тепло - липень буде дощовим і
холодним. 10 жовтня - Саватія. У народі Саватія називають Бджолярем,
бо цього дня закінчували прибирати вулики на зимівлю. Якщо на Саватія тепло й погідно - зима буде малосніжною, короткою і м’якою. 14 жовтня - Покрови Пресвятої Богородиці.
Особливу увагу приділяють вітру:
якщо дме зі сходу чи півночі - зима
буде холодною; з півдня - теплою; із
заходу - до сніжної зими. Якщо вітер
мінливий, то й зима буде перепадистою.

Магнітні бурі у жовтні

НАЙБІЛЬШУ АКТИВНІСТЬ ПРОГНОЗУЮТЬ 12,
22, 23, 24 І 31 ЖОВТНЯ. ТАКОЖ МАГНІТНІ БУРІ ВІРОГІДНІ 16 ЖОВТНЯ.
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Анатолій ГРИЦЕНКО:

Тема тижня

Громадськість
Тернопільщини підтримує

«Очевидно, «Громадянська
позиція» комусь поперек горла» Олексія КАЙДУ!

В

Лідер «Громадянської позиції» спростував
інформацію, поширену у ЗМІ, про нібито продаж Гриценком під час перебування на посту міністра оборони військового госпіталю
у Дніпропетровську російському банку. І порадив учасникам виборчого процессу триматись в рамках людської етики.

А

натолій Гриценко називає саме
«політичним замовленням» інформацію
про нібито продаж ним військового
госпіталю у Дніпропетровську російському
банку, яку днями поширили ЗМІ.
Лідер «Громадянської позиції» спростував цю інформацію.
- Це пряме політичне замовлення, - заявив Анатолій Гриценко. - В часи Януковича, до якого я і наша
партія «Громадянська позиція» були в жорсткій опозиції і вимагали його відставки, була порушена кримінальна справа щодо цього госпіталю.
Було проведено розслідування. У його рамках
з’ясували, що коли пан Гриценко був міністром, був
укладений договір, який передбачав будівництво нового сучасного шпиталю. Абсолютно вигідно і законно. І це визнала слідча частина прокуратури, зазначив пан Гриценко.
- Коли я пішов з посади, прийшов міністр оборони Єхануров, в той час знайшлися ділки, які уклали 2
додаткові угоди, змінили суть договору і “прихвати-

ли” ту землю, - пояснив лідер «Громадянської позиції». - До мене жодне ЗМІ навіть не звернулося за коментарем. І зараз та інформація - всюди. Це пряме замовлення. Вибори…
Виборча кампанія починає переходити в «брудну»
фазу, вважає Анатолій Гриценко.
- Очевидно, «Громадянська позиція» комусь поперек горла, - заявив лідер партії «Громадянська позиція». - Зараз явно проплачені замовні матеріали починають з’являтися на центральних каналах Коломойського й Порошенка. На Волині розказують, що
Гриценко - російський шпигун, в Одесі, – що американський.
Наша виборча кампанія не конфліктна - ми йдемо з чесною відкритою позицією, наголосив Анатолій Гриценко. І хотіли б, щоб всі учасники виборчого
процесу дотримувалися таких правил.
- Добрі справи брудними руками не робляться, наголошує лідер «Громадянської позиції». – Ми просили би всіх учасників виборчого процесу триматися
в рамках людської етики.

Петро ЛАНДЯК: «Насувається

узурпація влади!»

Президент хоче мати свого прем’єр-міністра і тримати під своїм контролем виконавчу владу в країні!
Для цього йому потрібна парламентська більшість.
Президент, очевидно, забув, що в Україні відновлено парламентську республіку. А при ній за економіку,
освіту, медицину, соціальну сферу, реформи в країні
відповідає прем’єр-міністр, призначений парламентом. Президент до цього немає жодного стосунку!
- Чи можна щось будувати на
неправді? Переконаний, - ні! – заявляє кандидат в народні депутати від партії «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» Петро
Ландяк. - З чого починається велика брехня? Звичайно - з малої, часто нібито дрібної неправди.
Можливо, з добрими намірами нам обіцяли зупинити війну
25 травня. Результат - обманули.
Щось не розрахували, чи просто
використали цю обіцянку, як передвиборчу технологію? Адже війна продовжується.
- Мене люди часто запитують,
чи ми в блоці Петра Порошенка. Я
їм відповідаю - блоків, як суб’єктів
виборчого процесу, - немає! Вони
не передбачені виборчим законом,
- пояснив Петро Ландяк.
Виникає тоді просте питання:
для чого партію називати «блоком»? Це знову благі наміри, чи

чергові виборчі маніпуляції?
- Переконаний - це саме маніпуляції, які використовують для здобуття ще однієї гілки влади, - заявляє кандидат в народні депутати
Петро Ландяк.
Найвища преставницька влада
Президентом вже отримана, однак
проблем, нерозв’язаних ним - багато, наголошує кандидат. Передусім, не забезпечено оборону країни. Не дотримуються права і свободи громадян, адже закони у нас і
далі не діють. А саме ці завдання є
найголовнішими для Президента.
Про це йдеться у ст. 102 і 106 Конституції України.
- Президенту хочеться повної влади, - заявляє Петро Ландяк. - Тобто, він хоче мати свого прем’єр-міністра і тримати під
своїм контролем виконавчу владу
в країні! Для цього йому потрібна
парламентська більшість.

Президент, очевидно, забув,
що в Україні на даний час діє не
президентсько-парламентська
форма правління, а відновлено
парламентсько-президентську, зауважив кандидат в народні депутати Петро Ландяк. При ній за економіку, освіту, медицину, соціальну сферу, реформи в країні відповідає прем’єр-міністр, призначений
парламентом. Президент до цього
немає жодного стосунку!
- Не буде добра українському
народові від концентрації Президентом всієї влади! – заявляє Петро Ландяк. - Ми вже двічі за час
новітньої історії це проходили. Насувається узурпація влади, нехай і
в законний спосіб. Якщо це відбудеться, тоді не буде противаги однієї гілки влади - іншій. А це погано. Тому суспільство має на цим
серйозно задуматись. Ще не пізно…

умовах трагічних подій, які випали
на долю українського народу,
сьогодні як ніколи маємо бути
єдиними. Напевно, Господь послав
нам випробування, щоб ми нарешті
очистились від злоби, заздрості, ненависті
та фальші. Так, це занадто велика плата,
але саме вона дасть можливість нашим
дітям та онукам не проливати ніколи
крові і сліз. Після двадцяти трьох років
політичних чвар і розбрату Україні
дано шанс на переродження. Щоб його
втратити – достатньо одного хибного
рішення.
Через кілька днів нам потрібно зробити вибір
– чи не найважливіший для майбутнього України!
Роки брехні, зради і корупції вселили зневіру в душі
українців. Зараз нам знову підсовують нібито нові
обличчя. Знову звучать красиві гасла і солодкі обіцянки, але хто і що за ними криється? Хто їх фінансує? І чим вони заплатять за це? Досить!
Ми, представники громадськості Тернопільщини, зробили свій вибір як і два роки тому. І ми не помилились. Олексій Кайда – людина, яка не зрадила
нас, не продалась режиму. Неодноразово ризикуючи життям, він стояв пліч-о-пліч з нами під час Майдану і Революції гідності. І зараз відстоює та захищає соборність Української держави.
Державницька позиція, досвід – це те, що зараз
потрібно Україні. Немає часу на розкачку. Країні потрібні перевірені бійці, як на фронті, так і в парламенті. Ми не можемо собі дозволити експерименти
з кандидатами-маріонетками.

Брати і сестри українці, зараз наш
вибір найвідповідальніший!
Будьмо сильними, будьмо разом у
боротьбі за Україну. Саме так ми переможемо! Слава Україні!

Дарія ЧУБАТА, голова правління міського
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»;
Гриць ДРАПАК, народний артист України;
Євген БЕЗКОРОВАНИЙ, голова Тернопільської
обласної організації Національної спілки письменників України;
Борис РЕПКА, в.о. директора Тернопільського
академічного обласного драматичного театру
ім. Т.Г. Шевченка;
Семен БОЦІЙ, Всеукраїнська управа «Українська світова спілка вчителів України»;
Олеся КОПАЧ, голова громадської організації
«Асоціація лікарів-католиків Тернопілля»;
Людмила ДУДА, голова Спілки солдатських матерів;
Василь ТУРЕЦЬКИЙ, голова обласної організації ВГО «Українська народна рада»;
Петро АТАМАНЧУК, голова обласної організації Міжнародної організації Об’єднання українських націоналістів;
Ігор ОЛЕЩУК, обласна організація Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих;
Євген ФІЛЬ, голова обласного благодійного
фонду «Цвіт вишиванки»;
Ярослав ПЕНДЗАЙ, Тернопільське відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів;
Володимир ГАНДЗЮК, молодіжне товариство «Подільська Січ»;
Святослав КРАВЧУК, завідувач історикомеморіального музею політичних в’язнів;
Орест САВКА, старший науковий співробітник історико-меморіального музею політичних
в’язнів.

Наголос
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«Біженці,
«Вибори - це також люстрація яким я допоміг,
приїхали до мене
і шанс змінити всю
в
Лисичанськ»
політичну систему України»
Андрій ПАРУБІЙ та Іван КОВАЛИК :

С

2

жовтня до Тернополя
завітав екс-секретар
Ради національної
безпеки і оборони, лідер
Самооборони Майдану,
кандидат у народні
депутати від «Народного
фронту» Андрій Парубій.
Він підтримав висуванця
партії Арсенія Яценюка
у м. Тернополі (163й виборчий округ),
коменданта Самооборони
Майдану Тернопільщини
Івана КОВАЛИКА.
Андрій ПАРУБІЙ наголосив, що саме представники нової генерації можуть оновити Верховну
Раду, приймати важливі закони, провести реформи, аби змінити на краще ситуацію в Україні та
життя громадян.
Лідер Майдану зазначив, що на мажоритарних
округах Тернопільщини балотуються від «Народного фронту», як досвідчені політики, так і молоді й активні люди.
- Нам потрібні нові обличчя - патріотичні й віддані ідеї служити народу України, - сказав Андрій
Парубій. - Саме таким є Іван Ковалик - кандидат у
народні депутати у місті Тернополі від партії «Народний фронт» - представник нового покоління
українців, які прагнуть змін і вміють за них боротися. Які на барикадах продемонстрували свій незламний дух. Таких, як Іван, не можна залякати, бо
це людина принципова й самовіддана. Якщо ми не
приведемо у парламент нових людей, Верховна
Рада не зможе прийняти ряд необхідних законів.
Потрібно, аби парламент працював для українців,
щоб не було більше нарікань на депутатів і на Раду
загалом.
Лідер Майдану зазначив, що знає Івана Ковалика дуже давно. Підкреслив, що недарма «Народний
фронт» висунув кандидатом саме його, адже Іван
уже загартований у боротьбі за українську державність.
Іван Ковалик, у свою чергу, зізнався: познайомився з Андрієм Парубієм задовго до революції,
ще у студентські роки, бо вже тоді активно займався громадською діяльністю. І зауважив, що довіра
й підтримка Андрія Парубія для нього дуже важлива.
Щодо власного бачення майбутнього парламенту, Іван КОВАЛИК сказав:
- Найперше і найголовніше, що потрібно зробити, - це змінити політичну систему у державі й привести до Ради нових людей. Це - одна з ключових
вимог Майдану. Доки цього не відбудеться, доти
градус суспільної напруги буде дуже високий. Ми
багато говоримо про люстрацію. Вибори - це також
своєрідна люстрація і шанс змінити всю політичну систему України. Це - можливість обрати гідних людей, які готові захищати інтереси громади
і держави. Якщо парламент не оновиться, це може
призвести до суспільних вибухів, які для України є
вкрай негативними. Мені дуже приємно бути у команді «Народного фронту». Бо це партія, за яку не
соромно. Вона об’єднала достойних людей, які не
словами, а справами і боротьбою довели, що гідні
представляти український народ. Які працюють в
інтересах громади, а не груп і кланів.
На переконання Івана Ковалика, українським
політикам необхідно об’єднуватися, незалежно від
того, хто яку політсилу представляє. Цього вимагають обставини: інтереси держави; сильний зовнішній ворог; бійці, які потребують допомоги; мільйони людей, котрі мають великі сподівання, що Украї-

на стане тією державою, про яку вони мріяли.
Варто зазначити, що Іван Ковалик першим із
кандидатів у народні депутати в області погодився підписати меморандум із рухом «Чесно» щодо
прозорості його виборчої кампанії.
- Такі ініціативи якраз дозволяють слідкувати
громадськості за виборами, тому я їх, однозначно,
підтримую. Разом з тим, просив би рух «Чесно» робити аналіз не лише виборчого процесу, а й проводити дослідження минулого кандидатів. Коли громада робить вибір, вона повинна знати, що людина собою представляє та які конкретні справи стоять за нею, - зауважив Іван Ковалик.
За словами Андрія Парубія, дуже важко говорити про вибори під час війни. І ключовим завданням
зараз є не перемога на парламентських перегонах,
а перемога у війні. Бо зараз - найвідповідальніший
час за весь період української державності.
Щодо так званого перемир’я на Сході та мінських домовленостей, лідер Майдану сказав наступне:
- Нам була необхідна пауза для перегрупування сил. Однак Мінський договір містить багато
сумнівних речей. Зокрема, стосовно народної міліцї, яка повинна, виходить, складатися з головорізів, бандитів і вбивць, що сьогодні ведуть війну
проти нас. Запитання викликають і вибори на окупованій території, які можуть відбутися під наглядом, вибачте, «бєсів», «абверів» та інших бандитів.
У результаті до парламенту можуть потрапити лідери сепаратистів.
Доволі ризикованим кроком важає Андрій Парубій і створення буферної зони й відведення важкої техніки в односторонньому порядку:
- Якщо таке, не доведи Боже, трапиться, то це
буде запрошенням до нових атак і агресії з боку російських окупантів. У Дебальцево, в Донецькому
аеропорту, біля Маріуполя, у Щасті ми утримуємо
позиції, значною мірою, завдяки артилерії.
Загалом політик події на Сході охарактеризував однозначно:
- Це - не антитерористична операція, а справжня війна.
Розповів Андрій Парубій і про свої завдання у
новообраному парламенті. Найголовніше, на чому
акцентуватиме діяльність, - проведення реформ. І
першим у черзі на реформи - силовий блок. Також
важлива й міжнародна співпраця. Адже без допомоги західних партнерів знищити Путіна та його
армію неможливо.
Крім того, одним із ключових завдань нової
Ради буде формування уряду.
- Арсеній Яценюк на посаді прем’єр-міністра
продемонстрував свої професійні якості, очоливши Кабмін у найважчий для держави час, - підкреслив Андрій Парубій. - Ми переконані, що його потрібно пропонувати на нового керівника уряду.

Олеся БІЛА.

ьогодні український народ пише свою нову
історію і будує нову країну, у якій немає
місця байдужості, де кожен громадянин
не залишається осторонь, а робить свій вклад в
майбутнє. Щономера на сторінках «Нашого ДНЯ»
ми знайомимо вас з неймовірними людьми –
військовими, волонтерами, лікарями громадськими
активістами. Кожен з них заслуговує на величезну
вдячність, на те, щоб про нього дізналася вся країна.
Вони справжні герої на фронті і в тилу. Вони – наша
гордість!
Про Сергія Чайковського ми неодноразово згадували у наших публікаціях.
Цей чоловік був на Майдані
у найкривавіші дні, коли ж
почалася анексія Криму, він
першим зустрічав переселенців з півострова, а потім
зі Сходу. Завдяки йому сотні родин, які залишилися
без даху над головою знайшли прихисток на Тернопільщині.
Однак Сергій не міг залишитися осторонь тих подій, які відбувалися на Сході
і разом з батальйоном «Тернопіль» вирушив у Лисичанськ.
Розповідає, був шокований, коли після квітучого Тернополя
побачив похмуре, напівзруйноване місто.
– На вулицях було порожньо, – пригадує тернополянин. –
Там ми побачили, що таке війна. Розбомблені багатоповерхівки,
зруйновані будинки, залякані люди. Місцеві мешканці розповідали, що сепаратисти поводилися дуже жорстоко, викрадали дівчат і знущалися над ними. До нас вони ставилися привітно, дякували за нашу роботу, просили не залишати їх. Одного разу під
час чергування до мене підійшла бабуся, дала мені шоколадний
батончик. Я відмовлявся, але вона сказала, що робить із вдячності за те, що ми охороняємо їхнє місто. У Лисичанську є багато
людей, які хочуть жити мирно в Україні. Це дуже тішить.
Біженці, яким Сергій допомагав, не забули про нього і знайшли навіть на Сході.
- Одного разу мені зателефонувала одна з сімей, яким я допомагав влаштуватися в Тернополі, аби подякувати за все і повідомити, що вони вже повертаються додому у Сєверодонецьк. Коли
дізналися, що я в Лисичанську, відразу ж приїхали. Привезли засіб від комарів, шкарпетки та цигарки. Мені було дуже приємно,
що вони так віддячили за мою допомогу.
Під час перебування в Лисичанську Сергій ледь не підірвався на міні. Каже, 7 серпня тепер вважає своїм другим днем народженням. Однак, він не шкодує, що побував там – на іншому
краї України. Зізнається, краще щось робити, допомагати іншим,
аніж сидіти біля екранів телевізора чи в соцмережах і нарікати
на те, що зараз відбувається у державі.
Після повернення додому чоловік знову взявся допомагати переселенцям та збирати допомогу на Схід. Каже, інакше не
може. Адже сьогодні майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас.
Юля ТОМЧИШИН.
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Наш ДЕНЬ

Ігор Романків: «Тернопільщина

найбільше потерпала від засилля
немісцевих керівників»
- Тільки одиниці з них були нашими земляками. Переважну
більшість перших осіб скидали у нашу область на київських парашутах. Відтак, вивчати звичаї краю, його багату історичну спадщину та сучасні принади для залучення інвестицій, пізнавати ментальність тернополян ці керівники могли хіба що
у процесі роботи, а тому допускали безліч помилок та нерідко
приймали неадекватні і нелогічні рішення, - вважає кандидат
у депутати від партії ВО «Батьківщина» на одномандатному виборчому окрузі №163 Ігор РОМАНКІВ.
На його думку, усе це відбувалося не тому, що тернопільська
громада бідна на талановитих і мудрих людей, професіоналів
своєї справи та моральних авторитетів. Обтяжена баластом
радянського минулого та фінансово заангажована центральна
влада завжди підбирала кадри не стільки за їх інтелектуальним рівнем чи здібностями, як з огляду на особисту відданість
кандидата президентові, прем’єрові, лідерові партії тощо.
Більше того, «політичне працевлаштування» у виконавчих
структурах з часом поширилося і на самоврядні. Наприклад, у
2009 році за результатами скандальних дочасних виборів обласної ради, у яких, як відомо, «Батьківщина» відмовилася брати участь, з 50 обраних від ВО «Свобода» депутатів так і не знайшлося жодного місцевого, якому б керівництво цієї політичної
сили довірило очолити представницький орган нашого краю.

- До речі, пане Ігоре, чому чуть обдурити.
ви не балотувалися до Верхо- Зауважу від себе, що у
вної Ради у 2012 році?
списках кандидатів нерідко
- У розпал правління зло- можна побачити колись акчинного режиму Янукови- тивних членів тих чи інших
ча, першочерговим завдан- партій, які нині зареєструваням усіх без винятку демокра- лися як самовисуванці. Що дутичних сил була консоліда- маєте з приводу цього?
ція на боротьбу з диктатурою.
- Конституційне право бути
«Батьківщина», як завжди, ста- обраним, як і право обирати,
ла в авангарді цього процесу і, має кожен повнолітній громаколи утворилася
дянин України,
«Об’єднана опоякщо у його бізиція», рішуче Ігор РОМАНКІВ: Терографії або мевиступила за те, нопіль і Тернопілля дичній картщоб участь у пар- заслуговують на те, ці немає запиламентських висів, які супереборах на мажо- щоб делегувати по- чать чинному
ритарних окру- вноваження людям, виборчому загах брали узгоконодавству.
джені кандида- які зможуть якнай- Інша справа,
ти. Відтак, на- краще представля- що зараз, як і
родними депута- ти інтереси краю.
раніше, дехто
тами на Тернозмінює свою
піллі від нашої
політичну оріполітсили тоді стали Іван Стой- єнтацію залежно від політичко, Володимир Бойко та Михай- ної погоди. Саме тому «Батьківло Апостол. Ще у двох округах щина» першою і чи не єдиною
перемогу здобули представни- в українському політикумі розки «Свободи».
почала процес очищення своїх
- Чому ж цей принцип не рядів. Результат – очевидний.
зберігся під час цьогорічної У партію прийшли молоді кревиборчої компанії?
ативні люди, громадські акти- Передусім тому, що після вісти, патріоти, прізвища яких
перемоги Революції Гідності ви бачите на перших позиціях
змінилися реалії. На барикадах наших виборчих реєстрів.
Майдану народилося та зміцніЗ іншого боку, я не беруся
ло громадянське суспільство, засуджувати чи виправдовувадокорінних перетворень на ти рішення тих кандидатів, які
краще зазнала національна сві- нині йдуть на вибори уже без
домість українців. Як на мене, політичних прапорів, бо на мина цих парламентських вибо- нулих саме через це залишилирах на перше місце має вийти ся без обіцяних мандатів. Оцінчесна змагальність між канди- ку таким діям однозначно дадатами від різних політичних дуть виборці.
сил, боротьба ідей, досвіду, підЄ й інший різновид маніходів до перетворень у країні, а пуляцій свідомістю людей. У
не політичне угодовство. Саме всіх одномандатних виборчих
тому, коли нині чую, що хтось округах Тернопільщини при
з кимось домовився про якусь бажанні можна знайти кандивзаємовиручку чи негласну датів, які: або фінансово мопідтримку, мимоволі виникає жуть задіювати усі наявні мевраження, що людей знову хо- діа та адміністративні ресурси,

включно з підкупом виборців,
або навіть не мають коштів на
виготовлення найелементарнішої виборчої агітації. Причому, другі, позиціонуючи себе
як незалежні чи «народні», шукають прихистку у середовищі брендових політичних сил.
Пам’ятаєте ж прислів’я: дармовий сир лише у мишоловці.
- Ігоре Петровичу, а на
чому вибудовуєте виборчу
кампанію ви?
- Основний наголос – на особистих зустрічах з виборцями.
Відрадно, що навіть після кількох років роботи у Києві, люди
мене пам’ятають, охоче розповідають про себе, діляться проблемами, згадують часи, коли разом
працювали, приймали важливі
рішення в обласній раді, цікавляться моїми справами…
- То ж, як ваші справи?
- Дякувати Богові, все гаразд. Виховую донечку, працюю на відповідальній посаді,
виконую партійні доручення,
завжди намагаюся контактувати з однодумцями, які й донині
живуть і трудяться у Тернополі.
Та й моя мама також тут мешкає. Жаль, що батько уже пішов
у засвіти.
- А в Оліїв на Зборівщині,
звідки родом ваші батьки і де
минуло ваше дитинство, навідуєтеся?
- На жаль, дуже рідко. Чомусь не вистачає часу щоб
провідати родину. І це погано.
Обов’язково постараюся побувати там.
- У недавно оприлюдненому зверненні ви закликали
своїх опонентів на виборчому
окрузі до чесної боротьби…
- Я й тепер не боюся повторитися, бо Тернопіль і Тернопілля заслуговують на те, щоб делегувати повноваження людям,
які зможуть якнайкраще представляти інтереси краю. У найвищому законодавчому органі держави. Порядність і толерантність кожного з кандидатів
має стати запорукою правильного вибору громади. Нам усім
слід зберегти не лише здобуту
на Майдані гідність і самоповагу. Нам треба захистити, зміцнити і розбудувати Україну.
Андрій ГНАТЮК.
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Ірина ВЕРІГІНА:

«На Сході триває війна
з російським агресором
і це доконаний факт»

Н

а Тернопіллі
гостює екс-голова
Луганської
облдержадміністрації,
кандидат у народні
депутати від ВО
«Батьківщина» Ірина
ВЕРІГІНА.
Учора вона зустрілася з місцевими журналістами і розповіла про те, що ж насправді відбувалося та відбувається зараз
на Донбасі, про людей, з якими
її звела доля на воєнних дорогах Луганщини.
На глибоке переконання
гості, у жодному разі не можна
відгороджувати Схід від решти
України якимось буферними
зонами чи компромісними підкилимними домовленостями
з терористами та російськими окупантами. Екс-голова Луганської ОДА розповіла як обурювалися наші хлопці на передовій, яких в той час, коли
вони почали реально перемагати, звужувати території,
контрольовані сепаратистами,
а їм дали команду відступати.
Особливо мінські угоди видаються зрадницькими після
того, як на Донбасі загинули сотні українських бійців та мирних жителів, якщо зараз за те,
що розмовляєш українською,
тебе можуть запроторити у каземати чи просто розстріляти
на вулиці.
Пані Ірина знає про війну
не з розповідей, бо сама неодноразово потрапляла під обстріли «Градів», рятувала поранених вояків та хоронила загиблих. Вона – з перших днів
всенародного спротиву режиму Януковича – на передовій.
У найбільш напружені дні була
на Майдані, збирала мітинги і
пікети біля управління МВС у
Луганську, як керівник області перебувала з робочими візитами у підконтрольних сеперетистам районах і навчила місцевих керівників вітатися «Слава Україні!». За це й потрапила до розстрільних списків терористів.
Але навіть реальна загро-

за власному життю не змінила громадянської позиції Ірини
Верігіної – вона й надалі очолює Луганську обласну організацію «Батьківщини».
- Насправді, жодного
перемир’я на Донбасі не існує,
адже там щодня йдуть бої, гинуть люди. На Сході триває війна з російським агресором і це
доконаний факт, визнаний усім
світом. Натомість у нас немає
ні ставки верховного головнокомандува, яка б об’єднала
військові формування задля
ефективної відсічі окупантам,
ні суто морального розуміння відповідальності влади за
кожного вбитого чи скаліченого воїна, – зауважила пані Ірина. – Саме тому наша політична сила й ініціювала збір підписів за вступ України у НАТО,
ми виступаємо за те, що з Путіним слід говорити лише з позиції сили. «Батьківщина» твердо
стоїть на державницьких позиціях, незважаючи навіть на те,
що вони по ключових пунктах
не співпадають з офіційною позицією чинної влади.
А ще тернопільська гостя розповіла про свої зустрічі
на тернопільській землі, у районах області, які відвідувала,
щоб підтримати кандидатів у
депутати, які балотуються від
«Батьківщини» в одномандатних округах.
- Це справжні люди, я їх
знаю ще з Майдану, бачила на
ділі. Тому й переконана, що
тернополяни зроблять правильний вибір, - сказала Ірина
Верігіна.
Юрко СНІГУР.

В України забрали ядерну зброю
і залишили на поталу агресору

Я

кби в Україні була ядерна зброя, Росії
довелося б бути обережнішою.
Про це заявив екс-президент Польщі Лех Валенса, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Він висловив стурбованість у зв’язку з
тим, що США та інші країни не надають Україні належної підтримки. «США та інші країни дали гарантію Україні, коли забрали ядерну
зброю, - гарантію цілісності та безпеки. А де ці гарантії? Де Америка?
Забрати зброю вони змогли, а виконати свої зобов’язання?.. Роззброїли Україну і тепер залишили», - зазначив Валенса. При цьому він заявив, що Польща надавала допомогу Україні й надалі допомагатиме у боротьбі із зовнішнім агресором. Але нашій державі також слід
знайти згоду всередині країни. «Польща зробить усе можливе, але
не зробить за вас вашу роботу. Я вважаю, що сьогодні Україні необхідна велика згода, у вас багато претензій один до одного. Залишіть
претензії. Ви повинні бути разом, у вас є зовнішній ворог, він гірший,
ніж внутрішній», - сказав Валенса.

Люди
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Михайло Мацієвський:

«Кожен має
право вибору.
Важливо –
не помилитися»
Д
е ростем – там мусимо
цвісти… Ці слова
тернопільського поета
Михайла Левицького згадувала,
коли минулої суботи зустрілася
з відомим земляком, меценатом
за покликом серця, а нині ще
й кандидатом у депутати по
виборчому округу номер 166
Михайлом МАЦІЄВСЬКИМ.
Він відомий своєї творчістю не
лише в Україні, а й далеко за її межами. Засновник та донедавна багаторічний директор муніципального камерного хору «Хрещатик», який гастролює
разом з європейськими симфонічними оркестрами в Іспанії, Японії, Франції, Італії, Марокко… Лауреат престижних міжнародних конкурсів. Був запрошений імператором Японії і королевою Бельгії, де гастролював. Виступав із сольними концертами у філармонійних залах Франції, зокрема, в салоні Едіт Піаф у Парижі. Водночас Михайло Йосипович є головою правління Київського житлово-будівельного комплексу «Митець». Він – голова київського товариства «Лемківщина».
Та найголовніше, мабуть, в іншому. Не в посадах і нагородах, а у великій любові до отчого краю, до рідних
Чагарів на Гусятинщині, де народився і
виріс. Де мамине і татове слово було в
особливому пошанівку.
Маленькі Чагарі, де трохи більше
250 жителів, зустрічають нас при в’їзді
чудернацько-мистецькою композицією з дерева. Цікаві скульптури прикрашають село й з іншого боку та в центрі. Замовив їх Михайло Мацієвський,
а створив відомий скульптор та дизайнер Олексій Степанов. Смілива техніка виконання зачаровує і робить Чагарі абсолютно неповторними. Недарма
село називають музеєм скульптур.

Життєве кредо: «Найдорожча цінність на
землі – людина. Найбільша радість – спілкування. При найменшій можливості – допомагати людям».

Власне пан Михайло з великою щирістю говорить про інших. І зовсім неохоче про своє меценатство. Про те,
що допоміг у газифікації та освітленні
не лише рідного села, а й сусідніх. Друзі пригадують, як Михайло Йосипович
посприяв коштами при підведенні голубого палива у селі Заремба. Тоді на
урочисте запалення вогника його запрошували обласне та районне начальство. Не поїхав – йому завжди було незручно слухати на свою адресу похвалу.
Якось Мацієвському зателефонували з Гутиська Бережанського району,
попросили допомогти перекрити сільський клуб. Як з’ясувалося, там і вікна
треба було міняти, і підлогу. От і вийшов капітальний ремонт. Були й в інших селах будинки культури, хтось
просив поміняти вікна у школі, хтось
придбати мультимедійну дошку, перекрити дах. А ще оплатити пам’ятний
знак у селі Лопушня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей у
пам’ять депортованих лемків…
З ініціативи та за підтримки Михайла Мацієвського у рідних його Чагарях
проводиться популярний всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальсьська феєрія», куди з’їжджаються
відомі артисти та гості з усіх куточків

Михайло МАЦІЄВСЬКИЙ (другий з ліва)
з луганчанами
країни, а також з-за кордону.
Щирий, порядний, до щему закоханий у малу батьківщину і рідний край,
у його людей, готовий завжди поділитися коштами, допомогти. Недарма
друзі, сусіди називають його вродженим меценатом. У Михайла Мацієвського, як зауважує його перша вчителька,
заслужений педагог України Любов
Максимівна Гуменюк, є неперевершена
людська риса - порядність. Хоча, додає,
торувати шлях у життя пану Михайлу було нелегко. Батьки – переселенці, тяжко працювали у колгоспі. Кожен,
хто пережив ці повоєнні роки, знає, що
то були за заробітки.
Може, саме тому і знає Михайло Йосипович ціну людського співпережиття
і доброти? І якщо за стільки літ на життєвих перехрестях не розгубив віри у
справедливість, то не розгубить і, ставши народним обранцем. Хтось же має
бути там справжнім і чесно захищати
наші з вами інтереси.
- Люди думають: депутатство – це
мільйони, відкати. Я не прагну чогось
подібного, - зауважує Михайло Йосипович. - Бути депутатом – це не привілей.
Це – велика праця і жертовність перед
своїм народом. Люди зараз тисячу разів
обдурені. Коли буду зустрічатися з виборцями, казатиму: ви маєте право вибору. Але – не помиліться.
…Того дня у пана Михайла був день
народження. Його вітали рідні, сусіди.
Несли запізнілі, зрошені осінньою прохолодою, з власних квітників троянди.
А ще – свою щиру, непідробну повагу
до відомого, але такого простого сусіда, вдячність за його любов до батьків-

ського саду, за пам’ять.
Ми не говорили з паном Михайлом
у цей день про його виборчу програму. Думаю, у нього ще буде час детальніше розказати про це своїм землякам.
Але я знаю одне: слова цієї людини ніколи не розходяться з ділом. Коли, опинившись у самому пеклі війни, йому зателефонували жителі села Переможне
на Луганщині, не вагаючись, запропонував допомогу. Вдячний за розуміння
і підтримку настоятелю церкви святого Миколая, отцю Ігорю, громаді Копичинців, які жертовно віддали будівлю
парафії для проживання 20 біженців.
Осінній вечір накочується на село.
Я прощаюсь з паном Михайлом. Він
згадує чиїсь проникливі слова: «Чи
пам’ятаєш ти той час, коли весь світ
складався із зеленого подвір’я та блакитного над ним неба. Та ще білої дороги, помережаної довгими тінями від
дерев. Білої дороги, що вела кудись у
далечину. У передчутті того, що колись ти ступиш на ту дорогу і вона поведе тебе у великі невідомі краї, стискалося і завмирало серце. А те подвір’я,
чи оглядався ти на нього, чи шукав ти
своїх слідів? Не забувай його, не забувай, яким би стрімким не був твій життєвий шлях, адже там, у зеленому світі
дитинства все починається…»
- Років зо тридцять назад я почув і
запам’ятав, навіть, не знаю, чиї це слова, - каже.
А я думаю про своє рідне село Великі Вікнини на Збаражчині. І так хочеться, щоб нарешті усі ми не помилилися у
виборі. І щоб жили краще.
Інна МАТУШ.

Укртелеком пропонує вигідні тарифи на міжнародний
зв’язок для мешканців Тернопільської області

У

кртелеком вводить
доступні тарифи
на міжнародне
спілкування з
домашнього телефону
для абонентів
Тернопільської області.
З 15 вересня спілкування по домашньому телефону
з рідними та друзями, які проживають за кордоном, стане
для мешканців Тернопільської
області доступнішим. Вартість
знижена в кілька разів, порівняно з поточними пропозиціями. Спеціальні тарифи поширюються на найпопулярніші

міжнародні напрямки.
Зателефонувавши до Австралії, Австрії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Італії, Іспанії, Казахстану, Литву, Німеччину, Польщу,
Португалію, Росію, Туреччину,
Францію, Чехію на домашній
телефон вартість хвилини становитиме 0,19 грн., На мобільний телефон – 0,79 грн.
Вартість хвилини спілкування абонента Укртелекому
з мешканцем США чи Канади
становитиме всього 0,19 грн.,
незалежно від того на мобільний чи стаціонарний номер те-

лефону здійснюється дзвінок.
Плата за з’єднання відсутня.
Для спілкування за новими тарифами при наборі номера необхідно використовувати спеціальний код: 00-10501.
Покроково здійснення дзвінка
виглядатиме таким чином:
1. Наберіть вказаний код 0
(гудок) 0-10501
2. Переведіть ваш телефон
у тоновий режим за допомогою клавіші *
3. Наберіть необхідний міжнародний номер в такому форматі: код країни - код міста або
оператора – номер телефону.

Дзвінки в інші країни за допомогою коду 00-10501 не обслуговуються. Всі тарифи вказані з урахуванням ПДВ.
Укртелеком прагне надати своїм клієнтам кращі умови
міжнародного зв’язку. Оператор сподівається, що абоненти
оцінять комфортне міжнародне спілкування з домашнього
телефону за зниженими тарифами.
Нові тарифи діють в рамках

маркетингового дослідження
моделі користування міжнародною телефонією до 30 листопада 2014 року. Якщо дослідження покаже популярність
нової послуги, вона буде введена на постійній основі.
Детальну інформацію про
тарифи можна отримати в
Контакт-центрі оператора за
номером 0-800-506-800 (безкоштовно в межах України з номерів українських операторів).
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«ЗАСТУП» : за соціальну трудову українську перспективу
Днями на засіданні медіаклубу «На власний погляд» обговорювали теми, які цікавлять ледь не кожного українця — про розвиток сільських територій та правила аграрного бізнесу. На зустріч із журналістами завітала перша п’ятірка партії «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ»: її лідер Віра Ульянченко, другий номер передвиборчого списку
— заступник голови партії, голова «Агросоюзу» Геннадій Новіков, третя у списку — голова Омельницької сільради Кременчуцького району Полтавщини — Олександра Шереметьєва, начальник українського об’єднання сільського комунального господарства «Укрсількомунгосп» Володимир Хоменко (четвертий у списку) і п’ята у списку – заступник голови партії «Заступ» Ірина Синявська.
Гості медіаклубу пояснили, чому вибрали таку назву для політичної сили: адже заступаються за рідну землю та село, за третину населення, яке проживає на сільських територіях.
«Заступ» — це абревіатура «за соціальну трудову українську перспективу».
- Наша партія цілком обґрунтовано сподівається на представництво у парламенті, — сказала
Віра Ульянченко. — Так ми зможемо реалізувати те, що обіцяємо. Основна наша мета – заступництво за українського селянина, хлібороба, фермера… Словом, за тих, хто сьогодні забезпечує продовольчу безпеку України. Крім того, село – це колиска
української нації. Сільська інтелігенція намагається дбати про
молоде покоління, аби юні українці отримали якісну освіту, в селах була якісна медицина, а люди
мали доступ до благ. Ми говоримо про європейську інфраструктуру в селах. Досить вже терпіти
зубожіння.
За словами Віри Ульянченко,
представники партії – це не олігархи, не керівники великих холдингів, а представники аграрних
підприємств, які знаються на зе-

мельних та фермерських питаннях. У програмі політсили визначені чіткі пріоритети, є конкретні
законопроекти.
- Стосовно підписання асоціації з ЄС – селян тривожить, хто їм
допоможе? Люди хочуть, щоб їх
почули, щоб проблеми мали вирішення, — поділилася думками
Віра Ульянченко. — Ми не проти
великих агрохолдингів, вони внесли свою частку в розвиток галузі (там новітнє устаткування,
працюють навчені менеджери).
У тім числі й завдяки їм, Україна
лідирує по виробництву олії та
на третьому місці в світі за експортом зерна. Вони собі дорогу
знайдуть і проб’ються через перепони бюрократії й корупції. А
нам потрібно сьогодні відродити малий і середній фермерський
рух. Сьогодні світ потребує багато продовольства й Україна, яка
має 40 % світових чорноземів, по-

винна зайняти провідне місце на
європейському агроринку. Деякі
наші законопроекти мають революційний характер. Це не програма політиків для села, це програма села для політиків.
Геннадій Новіков у своєму виступі акцентував, що попередні
роки були важкими для селян, незважаючи на добрі врожаї:
- Ми справді серед лідерів на
світових ринках, але чи трансформується це в добробут тих,
хто виробляє продукцію? На
жаль, ні. Торік рентабельність
зернових була 1,7%, цьогоріч показники будуть подібними. Багато малих і середніх підприємств
на грані банкрутства. Цікавий
факт — 57 % аграрної продукції
виробляється в малому і середньому секторі. Але уваги з боку
держави до цих виробників немає. В суспільстві складається
хибне уявлення, що експортува-

Спрощена процедура державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців

Верховна Рада України постановила
внести зміни до деяких законодавчих актів, а саме у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців». На виконання Розділу II «Прикінцеві положення»Закону України від 13.05.2014 «1258 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом».
У зв’язку з вищенаведеним, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
(далі ФОП) буде здійснюватися за заявницьким принципом та одночасно скорочується термін державної реєстрації припинення таких осіб, оскільки внесені зміни
усувають необхідність подавати державному реєстратору довідки про відсутність
заборгованості із сплати податків та зборів та єдиного соціального внеску. Одночасно повідомляємо, що датою припинення буде дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців запису про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Крім цього, ФОПці
можуть бути зняті з обліку в органах доходів і зборів, пенсійного фонду у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед ними. У разі неявки (при наявності заборгованості) ФОПці не будуть зняті з
обліку, оскільки заборгованість буде рахуватися за платником до моменту погашен-

ня боргу.
Зміни стосуються і процедури припинення ФОП, по яких винесено судове рішення, що не пов’язане з банкрутством.
Відтепер, у разі надходження судового рішення до державного реєстратора, він, не
пізніше наступного робочого дня з дати
надходження рішення, особисто заповнює реєстраційну картку на проведення припинення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП
та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП у зв’язку з постановленням
судового рішення, та в той же день видає
(надсилає поштою) ФОП повідомлення
про внесення такого запису.
Звертаємо увагу ФОП, які мають намір
припинити підприємницьку діяльність,
звертатись до державних реєстраторів
юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців за місцем реєстрації з паспортом та
реєстраційним номером облікової картки
платника податків та реєстраційною карткою№12.
За детальною інформацією ФОП, які
проживають в Тернополі, звертатись за телефоном: 43-75-12
Є. БЕРЕШ, начальник відділу
державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
реєстраційної служби
Тернопільського міського
управління юстиції.

Н

ти продукцію можуть лише великі холдинги. Але як експортує
Європа? У них господарства — по
15-20 гектарів. Європейці створили інфраструктуру функціонування ринку і просування продукції на експорт. У нас така система відсутня, тому малий і середній виробник «впирається»
в посередника і отримує лише
до 25 відсотків від ціни реалізації товару (в Європі — 65-67 відсотків). А щоб підняти виробництво на селі, потрібні не безцільні дотації, а конкретний їх адресат. Ми хочемо вивести товаровиробника на гарантований
збут своєї продукції.
Олександра Шереметьєва закликала повернутися обличчям
до малої батьківщини й зберегти її для прийдешніх поколінь.
Слід згадати і про здоров’я нації,
а воно починається саме з органічного сільськогосподарського
виробництва.
Володимир Хоменко зауважив, що окрім проблем з владними повноваженнями та справедливими цінами на вирощену продукцію, є проблеми і в соціальній сфері, а без неї немає розвитку села.
За словами Ірини Синявської,
«Заступ» категорично проти непідготовленого продажу землі.
Ціна і власник мають бути визначені, без цього продавати не можна. Наступний блок питань – розвиток малих форм сільгоспвиробництва. Це більше 5 мільйонів селян, які годують себе та свої
сім’ї. Їм необхідно надати право
вступити в ланцюжок аграрного
виробництва. Надважливий момент – децентралізація управління сільськими територіями. 80%
України – це сільські території, і

якщо їх долю вирішуватимуть районні та обласні держадміністрації, а не сільська громада, то вони
так і залишаться бідними.
Журналістів цікавили і конкретні механізми роботи, які пропонує «Заступ». Одне з питань
стосувалося шляхів вирішення
проблем овочівництва, інше —
цін на пальне та міндобрива, які
господарствам сьогодні не по кишені.
За словами Геннадія Новікова, 90% картоплі в Україні вирощують одноосібники. Ми виробляємо її в півтора-два рази більше, ніж потребуємо. А решту не
маємо де зберігати. Так, щороку
втрачаємо до 3,5 млн. тонн цієї
продукції. Можливо, частину врожаю згодовують тваринам. Щоб
поправити ситуацію, потрібно
будувати овочесховища та виходити на європейські ринки.
Ірина Синявська на завершення розмови навела оптимістичний приклад сусідньої Польщі, де
аграрії впевнено відстоюють інтереси своїх виборців:
- Польська Селянська партія
більше 10 років вела боротьбу за
права свого селянина з Євросоюзом. Там поставили питання руба:
доки Євросоюз не виділить дотацію на розвиток соціальної інфраструктури сільських територій, доти Польща не входитиме
до Євросоюзу. Саме за підтримки
бюджету Євросоюзу Польща стала тим, ким вона є сьогодні — поляки за 10 років втричі збільшили аграрне виробництво. Вони
професійно зайшли у європейську аграрну програму. Наше завдання – теж використати цю
можливість.
Олена ЗАГІРСЬКА.

Тернополяни відправили
у зону АТО реанімобіль

а допомогу пораненим бійцям
тернопільські активісти відправили в зону АТО реанімобіль. Це
авто понад 20 років служило польській армії, а зараз воно допомагатиме рятувати
життя українським військовим. Кременчани привезли з сусідньої держави військовий джип «Tarpan Honker» та відремонтували його. Днями машину відправили на Схід для Добровольчого українського корпусу «Правого сектору», який зараз
базується на межі Дніпропетровської та
Донецької областей.
- Автомобіль двомостовий, дизельний, у нього підвищена прохідність, тому

він буде чудово виконувати свої функції
і оперативно вивозити із зони бойових
дій наших хлопців, – розповідає керівник
«Правого сектору» на Тернопільщині Василь Лабайчук. – Вони разом з армією зараз обороняють донецький аеропорт. Є
багато вбитих і поранених. Тож цей реанімобіль там зараз дуже потрібен.
У машину завантажили теплі речі,
продукти харчування та стоматологічне
крісло, яке тернопільські медики передали для потреб польового госпіталю на
Донбасі.
На Схід реанімобіль доставить тернополянин Богдан, який вже кілька місяців
разом з батьком перебуває в зоні АТО. Як
ніхто інший, він розуміє, наскільки важливі такі машини у зоні бойових дій.
- Місяць тому мене поранили під Іловайськом, – розповідає Богдан. – Снайперська куля влучила в живіт. З поля бою вивозили звичайною легківкою. Однак це
не завжди спрацьовує. Буває, потрапиш в
окоп і машина не проходить. А тоді кожна
хвилина має значення, адже від цього залежить людське життя.
Вдома на Богдана чекає маленька донечка. Чоловік сподівається, що вже незабаром вдасться подолати ворога, а цей
реанімобіль повернеться в Тернопіль з
перемогою.
Юля ТОМЧИШИН.
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«Коли прийшов до тями,
руку вже ампутували
по плече»
24-річний Руслан
Карпець із Кременця, важко поранений під Дебальцевим, мріє обійняти
своїх маленьких дітей. Чи зробить він
колись це двома руками? На сучасний
протез потрібно сто
тисяч євро, яких у
сім’ї немає.

В

ін ледь не спізнився
на потяг, який віз на
Схід, бо затримався на
похоронах батька. Наздоганяв
автомобілем, ще не знаючи,
що вже не повернеться додому
таким, як був. Руслан Карпець
воював у складі української
армії на Донбасі. У сили АТО
потрапив з третьої спроби, бо не
брали за станом здоров’я. Хотів
допомогти країні, а тепер і сам
потребує допомоги.
Під час обстрілу «Градами» хлопцеві відірвало ліву руку. Повноцінно жити
навіть за таких умов можна, але коштує
це сто тисяч євро. За таку суму європейські лікарі обіцяють обладнати для
Руслана високотехнологічний протез,
яким він зможе виконувати елементарні рухи. Вітчизняні апарати дешевші,
та при такій травмі будуть всього лиш
медичною декорацією, щоб приховати
ваду. Рідні пораненого хлопця сподіваються, що українці допоможуть зібрати потрібні кошти. Для сім’ї Руслана ця
сума – захмарна, а держава поки що роздає бійцям АТО нагороди та обіцянки,
але не протези.

Від смерті врятував
бронежилет

У Вінницькому військовому госпіталі хлопцеві вже зробили дев’ять операцій. Зараз лікарі намагаються зберегти Русланові ногу, яку поранило осколками снаряда. У медичному закладі,
який місцеві називають санаторієм, його
навідують бойові побратими з Майдану, на якому був усі чотири місяці. Руслан
теж боровся за майбутнє, хотів, щоб двоє
його ще маленьких дітей росли у вільній країні. Згодом добровільно пішов на

фронт, хоча був списаний
за станом здоров’я.
Гірничо-піхотний батальйон, у якому служив Руслан, потрапив
під обстріл біля міста Дебальцеве з 14 на 15 вересня, під час останнього перемир’я. Від смерті
його врятував бронежилет, який передав йому отець Володимир
із Кременця. Мама хлопця, яка постійно
біля нього, зі сльозами вдячності говорить про подарунок священика. Бронежилет Русланові він вручив незадовго до
його поранення, наприкінці серпня, коли
той приїждав на похорон батька.
– День, коли син ледь не загинув, не
забуду ніколи. Руслан мені сам дзвонив,
бо не завжди мав як розмовляти, – згадує пані Оксана. – Того дня від нього не
було звісток, я весь вечір намагалася з
ним зв’язатися, але марно. А вранці, о
пів на восьму, приходить сусідка і передає мені свій мобільний. Я одразу відчула – щось сталося. У слухавці почула голос нашого сусіда з Кременця, Сашка,
який був у Дебальцевому разом із моїм
сином. Він кілька разів повторив, щоб
я не переживала, що Руслан живий. А
коли почала розпитувати, почула, що
син важко поранений, втратив багато
крові і залишився без руки…
Руслан розповідає про ті події незворушно і дуже повільно, хоча все сталося
за кілька секунд. Коли бойовики почали
обстрілювати українських військових,
хтось зі старших скомандував: «У бліндаж!». Першим забіг кулеметник, виставив зброю. За ним ішов Руслан і ще один
солдат, якого хлопці між собою називали «Гроза», бо він стріляв із гранатомета. Що було потім, бачив наче крізь туман. Пригадує, що перед очима розлилося біле сяйво. За мить відчув, як затерпла рука. Коли ж доторкнувся, то зрозумів, що біля плеча вже нічого немає, а
рукав від бушлата лежить поряд. Спробував відійти убік, але не зміг зрушити
ногу: її прошило осколками, які пошкодили м’язи і зламали кістку.
Лікарі сказали, що Русланові ще пощастило. Від розриву снаряду його то-

Кошти на лікування хлопця можна перераховувати за реквізитами:
* для фізичних осіб – картковий рахунок Карпець Оксани Миколаївни № 4149 4978 1297
4337;
* для юридичних осіб – Приватбанк,
МФО 305299, код ОКПО 14360570, рахунок
29244825509100.
Призначення платежу:
для поповнення картки 4149 4978 1297 4337,
Карпець Оксана Миколаївна 2381 3048 63.

вариш, веселий хлопець із суворим прізвиськом Гроза, загинув на місці.

«Мамо, не плач…»

З поля бою Руслана перевезли у найближчий госпіталь до Артемівська. Дорога запам’яталася як смуга зі світла
й темряви, бо весь час втрачав свідомість. Коли прийшов до тями, рука вже
була ампутована по плече. Гелікоптером
хлопця відправили до Києва, а звідти – у
Вінницю.
– Коли я приїхала до нього в госпіталь, то запитала: «Русік, як так сталося?». А він: «Нічого, мамо, не плач. Я ні
про що не шкодую. Якщо треба буде, ще
раз піду», – згадує жінка. – І зараз не раз
каже до мене: «Будеш плакати – не заходь в палату або їдь додому». То побуду з ним годину-дві, вийду на двір, під
ялинкою встану, поплачу – й потім повертаюся.
Руслан не розповідав матері, що пішов добровольцем на Схід. Про те, що
син на війні, Оксана дізналася, коли він
уже був під Дебальцевим. Вона в той час
була в Італії, куди їздить на роботу, й
одразу ж взяла квиток до України. А за
тиждень прийшла звістка про поранення сина.
Коли жінка чує запитання про те,
чому Руслан пішов захищати державу,
то відповідає, що він завжди прагнув допомогти іншим:
– У нашій сім’ї троє дітей, і я змушена була їхати за кордон, щоб вдягнути
їх, дати можливість вчитися. Не раз висилаю одяг, теплі чоботи на зиму. І бабуся Руслана каже якось: приходить він зі
школи в теплому светрі, але без куртки.
Розповів, що віддав хлопчику – у того в
сім’ї п’ятеро дітей і вони не мають, у що
вдягнутися.

«Обіцяють одне,
на практиці – інше»

У лікарні поранений пробуде ще з місяць, а далі на нього чекає тривала реабілітація. Поки хлопець лікується, рідні шукають гроші на протез. Хочуть, аби
він був функціональний, щоб Руслан
нормально почувався. Хлопця готові
прийняти на протезування британська,

німецька клініки, але для цього потрібні десятки тисяч євро.
– У Руслана ампутація руки пройшла
так, що навіть суглоба немає, – розповідає матір. – І проблема якраз у цьому, бо
потрібен особливий протез. Ми дізнавалися, що виготовити такий можуть тільки за кордоном. В Україні теж роблять,
але у випадку з Русланом він буде хіба
для естетичного вигляду, син не зможе
ним собі допомогти.
У військовий госпіталь, де лікують
бійців із такими ж важкими травмами,
часто навідуються політики. Пані Оксана сподівається, що після виборів вони
не забудуть про свої обіцянки пораненим солдатам, як і держава. Поки що
рідні розраховують лише на пожертви.
– У Кременці міська рада виділила
для Руслана 8 сотих землі й це, фактично, перша допомога від держави, – зауважує жінка. – Чиновники говорять
одне, а на практиці виявляється зовсім
інакше. Але ми все-таки сподіваємося,
що від нас держава не відмовиться, бо
самотужки таку велику суму зібрати нереально.
Кошти на лікування – не єдина проблема, котра очікує Руслана найближчим часом. Будинок у Кременці, де він
мешкав, абсолютно непідготовлений до
зими. Відсутні вода та газ. Терміново потрібен ремонт.
Сам Руслан ніяково замовкає, коли
заходить мова про допомогу держави.
Каже, що свідомо пішов захищати Батьківщину, аби діти могли ходити у школи, садочки в мирний час. Про умови
служби розповідає неохоче. Симпатичний хлопець, який у свої 24 роки пройшов війну, зауважує лише, що в госпіталі його «балують». Зараз він мріє якомога швидше встати на ноги, щоб поїхати
до своїх дітей. Чи зможе він обійняти їх
обома руками, залежить від допомоги
небайдужих людей.
Ті, хто хоче підтримати Руслана, можуть телефонувати
його мамі Оксані за номером
097 213 33 47 або дядькові Степанові – 067 114 24 81.
Антоніна БРИК.
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Прославляймо
Пресвяту Богородицю!
Свято Покрови Божої Матері – це свято похвали нашій небесній Неньці, Яка перевищує всіх матерів світу Своєю безмежною добротою і
любов’ю. Вона піклується про
всіх християн з однаковою
дбайливістю і ніколи не відмовляє у Своїй допомозі в душевних і тілесних потребах
тим, хто приходить під Її покров.
Багато повчальних історій Її
милостивої допомоги роду людському можна було б навести,
щоб це підтвердити. Та ми зупинимося на найголовніших подіях, які започаткували це свято. Згадаймо його історичну основу.
У 910 році за царювання Льва Мудрого (896-911), сарацини,
або араби (магометани) вдерлися в єдиновірну нам Візантію і
взяли в облогу її столицю Константинополь. Неминуча погибель
нависла над містом. Сарацини як фанатики магометанства нікого не милували, дітей і старців убивали, а дорослих і здорових
продавали в неволю. Тоді ж у місті виникла страшна хвороба, від
якої майже кожен десятий помирав. У тому своєму нещасті і біді
пішов увесь віруючий народ на молитву до Влахернської церкви,
в якій зберігалася риза (верхній одяг) Богоматері, Її покривало
на голову (мафорій або хустка) і частина поясу, перенесені з Палестини в 5 столітті. Цілу ніч християни безперервно благали в
Пресвятої Богородиці помочі і заступництва.
Побожні царгородці знали, що на небі є «всіх скорботних Радість і пригнічених Заступниця, голодуючих Годувальниця і в
біді потіха, хворих відвідини і немічних покров – Марія, Мати
Бога Вишнього!» Тому всю надію поклали вони на Божу Матір і
в Неї благали допомоги.
Люди пам’ятали, як Вона ще на землі клопоталася за них, згадуючи весілля в Кані. Тим сильнішим могло бути Її заступництво
тепер, коли Вона сіла на небі, біля престолу Божого Сина. Тому до
Неї щиро звертаються царгородці в страху перед переважаючими силами ворога і щиро благають Її про скору допомогу та порятунок.
Коли народ заповнив усю церкву і молився під час всенощного богослужіння, о четвертій годині ночі з’явилася над людьми, йдучи в повітрі, Пресвята Владичиця Богородиця, осяяна небесним світлом і оточена ангелами та сонмом святих небожителів. Святий Хреститель Господній Іван і апостол Іван Богослов супроводжували Царицю Небесну. Ставши на коліна, Пресвята Діва
довго молилася за християн, а потім, увійшовши у вівтарну частину храму, над жертовник, продовжувала молитву. Тоді зняла з
голови покривало і розгорнула його над богомольцями, ніби охоронила їх від ворогів видимих і невидимих. Святий Андрій з трепетом спостерігав дивне видіння і запитав свого учня, блаженного Єпіфанія, що стояв поруч з ним: «Чи бачиш ти, брате, Царицю
і Владичицю на молитві за весь світ?» Єпіфаній відповів: «Бачу,
святий отче, і боюся».
Преблагословенна Богородиця благала Свого Господа, Ісуса Христа прийняти молитви і прохання тих дітей Христових,
що величали Його святе ім’я, і просила вислухати їх. За простертим над народом покровом можна було пізнати, що благодать
Божа зійшла на цих людей, що їхні прохання вислухані. Довго
дивилися обидва святі на цю чудесну появу і молилися. Як свідчить візантійський історик Зонара, весь віруючий народ, дізнавшись про це і маючи явний доказ милосердя Пресвятої Богородиці, зміцнив свій дух, сміло кинувся на ворогів, розбив і прогнав
їх за межі Візантійської імперії. За велику ласку і поміч Пресвятої Діви Марії у визволенні людей від земних нещасть визначено
цей день як свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Немає в світі такого куточка, куди б не долетів промінь милосердя Пресвятої Діви. Церковна історія записала вже дуже багато випадків, коли Небесна Опікунка роду людського виблагала у
Господа великі милості в справах вічного і дочасного добра людини. І це справді велике щастя, що Провидіння Боже дало людям таку скору і постійну Помічницю в Особі Богородиці.
Тому поспішаймо під цей материнський покров Пресвятої
Діви, нашої посередниці перед Богом. До Неї піднімаймо руки,
благаймо Її, щоб випросила для нас у Свого Сина, нашого Спасителя, мирне і щасливе життя на землі. Прославляймо нашу Заступницю і Покровительку, молімось до Неї і величаймо: «Радуйся, Радосте наша, покрий нас від всякого зла чесним Твоїм омофором!»
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.
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Замість квітів –
гроші
для солдатів

Духовність

«Теплі речі замість квітів» – під таким гаслом одна з тернопільських
шкіл організувала акцію, щоб допомогти учасникам АТО. На День вчителя тут відмовилися від букетів, натомість діти принесли до школи солодощі. Торти, тістечка й печиво продавали на ярмарку, а кошти передадуть тернопільським бійцям, які вирушають на Схід. Осінь стає все холоднішою, і діти вирішили придбати теплі речі для захисників України.

Надихнув батьків і учнів на доброчинність директор
Тернопільської школи №29. Підтримали всі.
– Ми вирішили в
такий нелегкий час
відмовитися у професійне свято від
квітів і подарунків,
– розповідає Анатолій Ятищук. – Багато і наших колег волею долі опинилися в окопах, траншеях, на бойових виходах. Тому День вчителя ми провели на підтримку воїнів АТО.
Гроші, які мали б
витратити на букети, батьки передали
учнівським волонтерам. Самі ж діти організували ярмарок солодощів, щоб зібрати більше коштів для

бійців.
Участь у такому благодійному розпродажі взяли всі класи. Головне правило – все мало бути зроблене власноруч. Діти збиралися разом після уроків і
вдома готували смаколики. Для «солодкого» ярмарку пекли торти, кекси, пампушки, різноманітне печиво. Не залишалися осторонь кулінарії і хлопці. Шестикласник Павло Шачко вперше у своєму
житті спробував готувати, хоча й з допомогою мами. На шкільному ярмарку
він продавав тістечка з яблуками. Хлопчик вірить: ті гроші, які він зібрав, допоможуть підтримати українських солдатів на Сході.
– Діти із задоволенням
готувалися до ярмарку,
адже вони розуміють, як
це важливо, – розповідає
вчителька Світлана Марцинюк. – Вони дивляться телевізор і читають новини, і кожен усвідомлює,
що нас може чекати. Почуття патріотизму було
в них завжди, але зараз
воно проявилося ще більше. Ми і листи писали бійцям, і будемо далі продовжувати збирати кошти й
надавати ту допомогу, яка
нам посильна.
Усю випічку на ярмарку розкупили, а представники класів прозвітували
про виручені кошти. Наповнити скриньки волонтерів допомагали вчителі,
охоче жертвували на добру справу і батьки. Загалом для воїнів АТО у школі зібрали чималу суму
– більше 20 тисяч гривень.
Тепер, завдяки школярам,
бійці батальйону «Тернопіль», які служать у зоні
проведення антитерористичної операції, матимуть
теплі речі.
А своїм вчителям діти
таки дарували квіти – зроблені своїми руками. Невеличкі синьо-жовті композиції з бісеру переплели національними стрічками. Такі знаки уваги, кажуть педагоги, дорожчі за
розкішні букети. А живі
квіти будуть, коли наші
воїни повернуться додому живими та здоровими.
Антоніна БРИК.
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Україна
Майже 30 відсотків кандидатів у депутати - безробітні

ЦВК зареєструвала 6627 кандидатів
у народні депутати, з них 3121 балотується за партійними списками, 3506 - у
одномандатних округах. Загалом у парламентських виборах візьмуть участь 29
партій. Згідно з аналізом Громадянської
мережі «Опора», абсолютна більшість кандидатів є особами «середнього віку» - 3659 років. Кандидатів-осіб старшого віку
- 60 і більше років - утричі менше за кандидатів із категорії «молодь» - до 35 років. Цьогоріч майже третину кандидатів
у депутати представлятимуть саме молоді люди. 15 відсотків кандидатів за партійними списками і 14 відсотків у мажоритарних округах - тимчасово безробітні.

Януковичі, Азарови
й Пшонки стали росіянами

Путін надав російське громадянство екс-президенту Януковичу та експрем’єру Азарову. Про це у своєму «Фейсбуці» написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Сім’ям Януковича, Пшонок, Азарових вдалося домовитися з Путіним про надання
російського громадянства, і вони можуть
поки що відчувати себе сухо та комфортно. За інформацією з оперативних джерел я дізнався, що громадянство зрадникам України було надано окремим таємним указом президента РФ Путіна у якості
нагороди за вірну службу з розвалу національної безпеки, оборони, системи правопорядку і економіки. Іуді фарисеї за зраду
Христа дали 30 срібняків. Азарову, Пшонці,
Януковичу та їхнім сім’ям за зраду інтересів України, вакханалію, беззаконня і розстріл власних громадян Путін дав російське громадянство», - написав Геращенко.

Привселюдно запитали
про ціну місць
і рейдерів у списках

Інвестори великих зарубіжних компаній під час зустрічі з президентом Порошенком та прем’єром Яценюком висловили свої застереження з приводу
ведення бізнесу в Україні, пише «Kyiv
Post». Зокрема, обурення висловив голова інвестиційної кампанії «Dragon Capital»
Томас Фіала. Він запитав, чому, незважаючи на заяви щодо проведення чесних виборів, місця у партійних списках продавали за 3-4 мільйони доларів. «І я маю на увазі всі партійні списки, включаючи ваші»,
- сказав Фіала, звертаючись до Яценюка й
Порошенка. Він розповів про спроби рейдерського захоплення і земельну суперечку між естонським інвестором та місцевим
забудовником, який іде до парламенту у
списку Порошенка. Це - Олександр Грановський, член УДАРу, власник частки у торговельному центрі «Skymall». Президент відповів, що не був у курсі проблеми й проведе розслідування. Представникам влади
також поставили у докір, що бюрократія
досі роздута, а корупція залишилася.

Жахи ХХІ століття

На території окупованого Донбасу
існують концтабори. Бойовики використовують проти полонених методи нацистів і більшовиків, заявив у ефірі телеканалу «Еспресо.TV» голова СБУ Валентин Наливайченко. Він зазначив, що СБУ оприлюднила мапу концтаборів, місць масових
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розстрілів і поховань на Донбасі. «Всі злочини, які чиняться на Донбасі, мають одну
мету - залякування. Залякати й поставити
українців на коліна, захопити нашу територію, ресурси і фактично знищити наших
людей», - пояснив керівник СБУ. За його
словами, бойовики застосовують ССівські
методи. «Ніхто не дотримується жодних
конвенцій. Під тортури потрапляють і поранені полонені, до них не допускають лікарів. Є ями, тортурні кімнати у концтаборах, де людину фізично і морально знищують... Ми зібрали і оприлюднили доказову
базу, яка доводить, що на нашій території
знову застосували «Бабин Яр», «Биківню»,
Донбас у концентраційних таборах, у заручниках», - наголосив Наливайченко.

Жителі Донбасу хочуть
повернення до «совка»

На Донбасі є дуже багато людей,
які бажають «русского міра» й повернення до «совка», а «майданівців» досі
вважають ворогами, повідомив під
час інтернет-відеомосту між Львовом
і Санкт-Петербургом екс-голова «Просвіти» Луганська, координатор громадських організацій між сходом і заходом
України, журналіст Василь Янкович.
За його словами, територія Луганської та
Донецької областей завжди вважалась
«удільним князівством». Звичайні люди
були обмежені у доступі до інформації і на
цьому зіграли певні політики. Прорвати
інформаційний вакуум можуть громадські
організації та церковні діячі. Крім того, зазначив Василь Янкович, на ситуацію повинна впливати світова громадськість, у першу чергу росіяни та українці, які працюють за кордоном.

На території «ЛНР» зафіксовані випадки голодної смерті

На території, підконтрольній бойовикам так званої «Луганської народної
республіки», голодні люди вмирають і
втрачають свідомість, повідомляє Дмитро Снєгирьов у «Фейсбук». Так, в Алчевську, підконтрольному банді Олексія Мозгового, на зупинці громадського транспорту пенсіонерка втратила свідомість від голоду. На окупованих територіях такі випадки не поодинокі. Зафіксовані навіть випадки голодної смерті. На території, окупованій «ЛНР», зарплатню видають натурпродуктами. Луганщина повернулася до часів воєнного комунізму, трудоднів і роботи
за пайку. «Уряд ЛНР», взявши на себе відповідальність за ці території, не виплачує
пенсій, субсидій, інших соцвиплат. Водночас на тлі катастрофічного зубожіння більшості мирних людей відбувається стрімке збагачення окремої категорії населення - «націоналізуються» торгівельні мережі, автозаправки тощо.

Знову все буде дорожчати

Найближчим часом через стрибки
долара у супермаркетах подорожчають
майже всі продукти харчування - консерви, м’ясо, риба, дитячі каші та молочні суміші, чай, кава. А вже у листопаді зростуть ціни на городину, розповів «Газеті по-українськи» комерційний директор одного з київських супермаркетів Андрій Цибульський. Він радить запастися й
побутовою хімією, яка має тривалий термін придатності, бо вона подорожчає на
20 відсотків. Батькам, які мають немовлят,
рекомендує закупити підгузки - вони знову зростуть у ціні на 30-40 гривень за пачку. Українська вермішель дорожчати не
буде, а вартість італійської вже пішла вгору. Ліки можуть подорожчати на 10 відсотків. «Шукати одяг за торішніми цінами
пізно. Зараз усі речі магазини закупили з
розрахунку 15 гривень за долар. І виробники, і постачальними перестраховуються, щоб заробити, а не рахувати збитки.
Тому навіть на ринку демісезонні куртки
по дві тисячі гривень, а взуття від півтори
тисячі», - констатує Цибульський.
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Світ
Оточення Путіна
гризеться між собою

мадян у Придністров’ї. Експерт зазначив: Молдова давно вже випробувала на собі так званий «сценарій Путіна». Це - провокації, невиконання міжнародних зобов’язань щодо виведення
свого контингенту з Придністров’я та
інше. На думку Чиботару, РФ хоче організувати у Молдові свій «Антимайдан». Також там можуть несподівано
з’являться «зелені чоловічки» та існує
загроза псевдореферендумів.

У Європі з’явилися
будинки, які не треба
опалювати взимку

Найближче оточення президента РФ Путіна розділилося на дві групи і веде війну між собою. Про це
агентству «Bloomberg» розповіли високопоставлені російські чиновники.
Перша група, очолювана прем’єром
Медведєвим, стурбована зростаючою ізоляцією РФ від світових економічних і фінансових систем. Друга,
під керівництвом Ігоря Сєчіна та інших глав держкомпаній, а також ветеранів спецслужб, хотіла б посилити
контроль держави над економікою. До
другої групи входять і представники
силового блоку уряду РФ, у тому числі Сергій Іванов. Розбіжності між представниками політичної еліти посилюються на фоні того, як економіка РФ
скочується в рецесію - рубль і нафта
впали до мінімуму. Видання також зазначає, що раніше позиції путінського
оточення діаметрально розділилися з
приводу України.

Чеський бізнес залежить
від наших заробітчан

Українці, які працюють в Чехії,
повертаються на Батьківщину, щоб
стати на захист країни, повідомляє
«Радіо Прага». «Видання «MF DNES»
звернулося із запитанням до чеських
компаній, які виконують як дрібні будівельні роботи, так і великі проекти.
Чимало фірм побоюються, що можливий масовий відтік українців призведе
компанії до занепаду. Більшість власників компаній бачать в українських
працівниках кваліфіковану, відповідальну й дисципліновану робочу силу,
і віддають їм перевагу перед робітниками з Чехії та Словаччини», - йдеться
у повідомленні.

Експерти ООН закликають
скоротити робочий тиждень

Експерти міжнародної організації праці ініціюють скорочення робочого тижня до чотирьох днів, інформує прес-служба ООН. «Чотириденний робочий тиждень дозволить
поліпшити здоров’я населення, оскільки багато захворювань у сучасному
світі викликані перепрацюванням, постійним перебуванням в офісі та стресом», - йдеться у повідомленні. Крім
цього, короткий тиждень дозволить
створити більше робочих місць. Фахівці вважають, що люди, які працюють
лише чотири дні на тиждень, почувають себе щасливішими.

РФ може розв’язати
гібридну війну у Молдові

Росія
погрожує
Молдові
розв’язати гібридну війну на зразок
подій на сході України з метою дестабілізації ситуації та недопущення виконання договору про асоціацію Молдови з Євросоюзом. Таку думку в ефірі телеканалу «БТБ» висловив
старший експерт Женевського центру
демократичного контролю над збройними силами Віорел Чиботару, коментуючи заяву віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна про те, що Росія застосує всі засоби для захисту своїх гро-

У Німеччині та Польші почали споруджувати перші нульенергетичні будинки, яким не потрібні газ, вугілля, котельні та радіатори. Їх зовнішні стіни сконструйовані таким чином, щоб акумулювати, передавати й зберігати тепло Землі та
Сонця. Влітку зовнішнє тепло «спливає» під землю, а взимку - «випливає»
для обігрівання будинку. Це житло легше від звичайного, пише «EcoTown».
Інший метод: північні стіни та інші поверхні, на які рідко потрапляє сонце,
добре ізолюють. Дах - також. І на частині даху розміщують сонячні колектори гарячої води - виходить дешевий
підігрів.

Бойовики «Ісламської
держави» налякали Захід

Керівництво угруповання «Ісламська держава» планує відправляти до
Європи терористів під виглядом біженців, повідомляє «Німецька хвиля». Про наміри бойовиків стало відомо американським розвідслужбам, які
займалися розшифровкою переговорів
між керівництвом «Ісламської держави». Так, очікується, що група терористів
вирушить до Туреччини у потоці сирійських біженців. Там вони з фальшивими
паспортами будуть відправлені до країн
Західної Європи. «Здійснити теракт у Євросоюзі цим людям - питання часу. Уряди нажахані», - заявив виданню «Daily
Telegraph» на умовах анонімності європейський дипломат. Наприкінці вересня прем’єр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що терористи «Ісламської держави» готують низку терактів у паризькому метро та містах США.

Кроти «відкопали»
середньовічний замок

Середньовічний замок у Німеччині допомогли «відкопати» кроти. У
землі, яку розрили ці ссавці, були помічені сліди щебеню та інших будівельних матеріалів, передає «Euromag».
Дослідивши місцевість, археологи дійшли висновку, що виявили старовинну оборонну споруду. Замок, датований
епохою пізніх Середніх століть, розташований у Нерморі, що в окрузі Аурих.
Йому 500 років. Відомо, що саме у Нерморі проживав на початку XV століття відомий східнофрізській вождь Фокке Укена. Можливо, саме його володіння «відкопали» кроти.

Лондон - найбажаніше
місто для роботи

Лондон визнали найбажанішим
містом для роботи. Про це свідчать результати дослідження, проведенного
«The Boston Consulting Group». Столиця
Великобританії випередила у рейтингу
Нью-Йорк і Париж. До топ-10 найбажаніших міст для роботи також увійшли
Сідней, Барселона, Берлін, Торонто, Сінгапур, Рим. Зараз число працівників з
інших країн у Лондоні та Нью-Йорку
складає три мільйони осіб у кожному
місті. Загалом, опитування засвідчило,
що 64 відсотки тих, хто шукає роботу,
згоден працювати закордоном.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Просто життя

Сімейне

гніздечко
Замріяні ранковою зорею
Талантом зачаровують
умить –
Над рідною квітучою
землею
Елегія врочисто так
звучить…
На фото Івана ПШОНЯКА:
учасниці гурту «Елегія»
Марія Гавришко,
Іванна Пастушак
та Надія Деревяна.

Сокровенне
У селі діда Ананія називали
Пророком. Кликали
ж Аноньком. Старого
поважали і побоювалися.
Навіть завжди п’яний Тимко
тверезів, коли зустрічався
поглядом з Пророком.
Молодиці бігали до старого
за порадами і розрадами.
Казали, він умів вгадувати
долю. Дивився у небо, і
читав там чиєсь життя.
Може, так воно й було.
…Олеся була п’ятою дитиною в родині.
Випадковою і небажаною, не приховували
батьки. У сім’ї не переймалися малою. Щойно
їй виповнилося шість років, випровадили на
пасовисько. Стара корова і її маленька господиня розуміли одна одну. Обоє ходили поволі. Корова не тікала в шкоду. Олеся її любила.
Раніше за всіх приганяв худобину на
пасовисько дід Анонько. Зустрічав Олесю
традиційним:
- Збудили тебе, мала, рано?
А якось запитав:
- Хочеш, я тебе алфавіту навчу? Ти - розумна.
Анонько став Олесиним першим учителем. Пасовисько для малої стало чимось
особливим. Дід учив літери, склади, розповідав неймовірні історії. Називав їх байками. Але Олеся вірила: все це правда. Високі гори, неосяжні води, великі міста… Тепер мала знала, що їхній сільський ставок
не найбільший у світі, а горбок, що ген видніється - не найвищий.
А ще старий любив розповідати про
час. В Олесиній уяві час був трохи схожий
на діда Анонька. Але він здавався вищим,
суворішим і якимось нетутешнім. Він може
все: робить з бідних - багатих, із багатих бідних. Змінює світ. Людей. Зиму - на літо. І
завдяки йому Олеся стане дорослою.
- Діду, не забивайте голову малій своїми оповідками, - жартували пастухи.
Очі старого тихо усміхалися. Анонька
всі любили слухати. Дід був письменний. І
багато знав.
Олеся виявилася здібною. Дідова наука,
а пізніше школа, давалися легко. А ще вона
росла великою мрійницею. Анонькові байки кликали її в мандри. Старий подарував

Пророк
малій великий світ. Дівча ховалося у ньому
від байдужості сім’ї, однолітків, які піднімали на сміх її бідність.
Анонько ставав зовсім немічним. Добре, що пасовисько близько. Не хотів сидіти удома. Ніхто в селі не знав, скільки йому
років. Одні казали - сотня, інші - більше.
- Час завжди буде у помочі тобі, мала,
- казав дід Олесі. - Ти будеш бігти наввипередки з ним, втікати від нього, керувати
ним. Я бачу…
Анонька не стало навесні. Олеся була
шестикласницею. У сім’ї її кликали: «Чуєш,
чи ні?» Нагадували, що вона вже доросла.
Малою називав лише дід. Це час забрав
діда Анонька, міркувала Олеся. І їй ставало
дуже сумно.
Книжки замінили їй Анонькові оповідки.
- Навіщо тобі стільки науки? - дивувалися в селі. - Після школи підеш або в ланку, або на фабрику.
«А ти їх не слухай, не слухай, - здавалося, шепотів світ устами діда Анонька. - Час
виправить все…».
Перед закінченням школи до Олесі почав залицятися хлопець не з бідних. І красою не обділений. Не одна дівчина стріляла
очима за Юрком.
- Що він знайшов в Олесці? Кому її врода потрібна, коли приданого не має? -плескали язиками в селі.
- Юрцьо екзотики захотів, через злидню перечепився, - насміхалася Наталка,
перша дівка на селі.
Юркові батьки мало не збожеволіли,
коли добрі люди донесли про синове залицяння.
- Не смій! - з притиском мовив батько.
- Не смій! - повторив материн погляд.

Якось Юрко запитав банальне:
- Олесю, яка твоя найбільша мрія?
- Побачити Венецію. Справжній карнавал. Багато води, у якій плавають безліч
зір. Туди їдуть люди за щастям. Площа СанМарко, храми… Це казкове місто ніколи не
лягає спати…
Юркові очі полізли на лоба. Не даремно
кажуть, що Олеся дивакувата. Вона ж далі
райцентру світу не бачила.
- Ти звідки знаєш все це?
- Читала…
- До завтра! - сказав розгублений хлопець.
- Прощай, Юрку…
Олеся наче відчула: їхнього завтра не
буде. І все ж прийшла на місце побачення. Там було порожньо. Згодом дізналася:
Юрко «перечепився» через Наталку.
У день смерті діда Анонька Олеся завжди ходила на його могилу. Дід залишався дорогою душею для неї. Подумки розповідала йому про прочитані книги, зрадливого Юрка. Ставало легше.
Усепереч всьому і всім в ланку дівчина
не пішла. Ланок не стало. І фабрика без неї
обійшлася. Час багато чого змінив. Їй вдалося самотужки вирватися з байдужої сім’ї
і села. Світ, у якому вона ховалася, відкрив
двері і впустив Олесю в інше життя. У селі
дивувалися: як це їй вдалося викарабкатися з бідосі? А дехто казав: це Пророк їй допомагає. Любив малу. Ось і на тім світі не
забуває.
…Тепер її величали Олеся Петрівна.
Вона була майже першою людиною на фірмі. Всі знали: директор - директором, а рішення приймає Олеся. Ігор Миколайович
поважав її за розум, працівники - за хороше ставлення.

- Стара дівка Олеська. Двадцять сім - не
сімнадцять, - пліткувало село.
- Молода, а справу знає, - з повагою відгукувалися партнери і конкуренти.
Олеся поверталася додому пішки. Осінь,
наче крізь сито, сіяла на місто дрібний дощ.
Світ був сонний. Олеся любила таку погоду.
І цей спокій. І свої промоклі мрії.
- Купіть пісочний годинник…
На імпровізованому вуличному ринку
стояло мале дівча зі своїм незграбним примітивним крамом. Кому у таку погоду потрібні пісочні годинники?
- Мені не…
- Він принесе вам щастя. І не дорогий.
Олеся вирішила підсобити маленькій
продавщиці.
- Задумайте бажання. Воно збудеться.
Ось побачите, збудеться, - не вгавало дівча.
- Хочу до Венеції, - мовила про себе і перевернула годинник. Тонесенькою цівкою
посипався пісок. Час почав відмірювати
відлік Олесиного бажання.
Пізніше вона не раз зупинятиметься
біля цього ринку. Шукатиме дівча з пісочними годинниками. Але не зустріне. Може,
це була посланниця часу…
…Венеція. Канали, гондоли, закохані пари, карнавали, сотні голубів на площі
Сан-Марко, Собор святого Марка, повітря,
напоєне коханням, музикою, інтригами.
Художники, поети, мрійники, романтики,
злодії, туристи - усіх кличе, зваблює місто на воді. Місто вічного карнавалу і вічного кохання. Для одних тут час відпочиває.
Для інших шалено мчить у круговерть утіх,
насолод, заборон. Комусь дарує натхнення
для мистецтва, комусь - чужий гаманець.
У Венеції Олесі приснився дід Анонько. Він стояв у човні. На хвилях стрибали зорі. Одежі діда були довгі й світлі. Старий Анонько був гарний і величний, наче
справжній Пророк.
- Твій час, мала, час, час, час…
Олесин сон обірвав стукіт у двері.
- Я таки знайшов тебе, - перед нею стояв… директор, Ігор Миколайович.
Розгублений і втішений водночас, він,
як хлопчисько, переминався з ноги на ногу.
- Олесю, ти поїхала сама. Дізнався пізно… Ти завжди втікаєш… Ти не знаєш… Я
хотів… Не встиг… Не знайшов часу… Я хвилювався… Ти сама у Венеції…
- Який гарний сон, - усміхнулася Олеся.
- Це я. Ігор! Це - не сон!
На вишуканому столику принишк дешевий, незграбний пісочний годинник. А
хвилі за вікном устами діда Анонька шепотіли:
- Твій час, час, час...

Ольга ЧОРНА.

Чому він і досі згадує ту
осінь? Ту, коли вперше побачив
Оксану. Вона йшла вулицею, раз
у раз зупиняючись і щось підіймаючи з мокрого асфальту.
Що б це могло бути? – подумав. І тільки потім здогадався:
каштани. Мокрі, колючі їжачки
падали на землю, весело потріскуючи. Їх і збирала у свою сумочку Оксана. Щось смішне і наївне
було у її постаті, щось таке, що
пройти мимо Володимир не міг.
- Може, допомогти? – зупинився біля Оксани.
Дівчина посміхнулася, тепло
і щиро, мов давньому знайомому:
- Вони такі кумедні. І нагадують мені дитинство. Тато майстрував нам з отаких каштанчиків всіляких звірків.
Він узяв незнайомку за руку.
На дівочій долоні лежали каштани.
Так почалося їхнє знайомство. Потім Оксана не раз жартома казала, що саме каштани
звели їх докупи. Володимирові
ж було все одно. З тієї хвилини
він знав, відчував: щось сталося у його житті, змінилося, і без
Оксани він жити не може.
Він сказав їй усе це під час
наступної зустрічі. Розповів чесно й відкрито про своє попереднє життя. Про те, що уже був
одружений. З дружиною розлучився. Не тому, що Володимир
пияк чи якийсь пройдисвіт. А
тому, що у них не було дітей.
Дружина після відвідин усіляких лікарських світил запевнила: вона здорова, в усьому винен
він, Володимир. Служив у небезпечних для здоров’я військах, от
і має результат. І хоча він пробував заперечувати, мовляв, живуть же люди без дітей, дружина була невблаганна – лише розлучення.
- Ось такий я, - завершив перед Оксаною свою сповідь. – Хоч
приймай, хоч…
Вона не дозволила йому продовжити. Запросила додому, познайомила з батьками. Невдовзі Володимир з Оксаною одружилися.
Тепер з відряджень його чекала ніжна і любляча дружина. І
Володимир, який раніше всіляко затягував повернення додому, волів би взагалі нікуди не їздити. Якось і сказав про це шефу.
Просив:

Освідчення в любові
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Каштани
на долоні
- Знайдіть для поїздок когось молодшого. А я - людина сімейна. І це моя остання тривала
поїздка.
Оксана смажила йому у дорогу пиріжки, вкладала у валізу чисту білизну. Він милувався
дружиною. Думав, що через роботу приділяє їй мало уваги.
Ось побачиш, повернуся з відрядження, і все буде поіншому. Чуєш, Оксано, - пригорнув до себе дружину.
- Справді, тоді все буде поіншому. Все, - видихнула Оксана, ніби поставила крапку. І
якось загадково посміхнулася.
А, може, йому це тільки здалося?
Відрядження затягнулося.
Володимир телефонував Оксані, вкотре зізнавався, як сумує
за нею.
- Приїжджай швидше, тебе
чекає приємний сюрприз відповідала вона йому. І Володимир
не міг дочекатися закінчення
відрядження. Може, Оксана нарешті знайшла роботу, про яку
мріяла? – ламав голову над домашнім «сюрпризом».
І ось відрядження закінчилося, він їде додому. Зателефонував дружині. Вона, як звичайно, чекала його. Тільки що це? На
столі – святкова вечеря. І Оксана
вся аж світиться, навіть одягнула білу сукню, його подарунок з
попереднього відрядження.
- Оце і є твій сюрприз, Оксаночко? Справді, ти для мене –
найкращий подарунок у житті.
- Ні, це не зовсім так, - вивільнилася з його обіймів Оксана. –
Я вагітна. У нас буде дитина…
Він не простягнув до неї рук.
Вони якось раптом жалюгідно й
безсило, мов непотрібна річ, повисли уздовж тіла.
- Чому ти мовчиш, чому? –
десь здалека доносився голос
Оксани. – Невже ти не радий? Я
тобі все розповім…
Вона смикала його за рукав
пальто, яке Володимир і досі не
зняв. І раптом до нього дійшло,
ніби щось прорвало.

- І хто ж він, якщо не таємниця? – відсторонив дружину.
Вона благально і нерозуміюче дивилася на нього.
Хто він, батько твоєї дитини? Оце справді сюрприз. А я
так поспішав додому… Як же це
ти, Оксано, так влипла? Хіба забула, що у мене ніколи не буде
дітей?
Вона щось казала, доводила, що лікарі помилилася, вела
мову про якусь сумісність і навпаки, про те, що його попередня дружина – теж не свята, і
могла просто його обманювати.
Це останнє зауваження чомусь геть збісило Володимира,
вивело з рівноваги.
Не чіпай її, - кричав. –
Вона, принаймні, чесна жінка. А
ти…
Образливі слова виривалися
з його уст. Він кричав і кричав,
обзивав Оксану і, здається, нічого не могло його зупинити.
Оксана мовчала. Тільки щораз більше блідло її обличчя.
- То хто ж він, той, з ким ти
зраджувала мене під час моїх
відряджень? – не вгамовувався
Володимир.
- Ти. Ти – батько моєї дитини. А тепер – іди. Назавжди. І не
приходь. Ніколи.
Він зібрав речі і пішов. Усю
ніч просидів у якомусь барі, запиваючи своє нещастя. Наступного дня подав шефові заяву
на звільнення. Витер з мобільного номер телефону Оксани. І
все-таки хтось з колег переказав, що дружина телефонувала
йому на робочий, просила, аби
передзвонив додому. «Для чого?
Здається, ми про все поговорили учора», - подумав.
А ввечері поїзд віз його уже
до батьків у село на Житомирщині.
Через деякий час від Оксани
надійшов лист, потім ще один.
«Повернися, повір – і ми будемо
щасливі», - писала дружина.
Він не відповів. І листи перестали приходити. Лише якось

Мамо, ластівко мила
Скільки б років нам не було, та ми завжди діти біля мами. Тож найбільше щастя для кожного, коли живе на світі ненька.
З різних доріг ми спішимо до неї – милої
сивої ластівки, найдорожчої, найдобрішої
людини в усьому світі.
Нашій рідній неньці, Катерині Ільківні
Панькевич із села Мілівці на Чортківщині,
як і більшості її ровесниць, випала нелегка
доля. Народилася 13 жовтня 1936 року, тож
спізнала усі незгоди воєнного дитинства.

Вийшла заміж, тяжко, за копійки працювали з батьком у колгоспі. У сім’ї підростало шестеро дітей: четверо доньок і
два сини, треба було кожного одягнути,
нагодувати. Не раз, як мовиться, пхали
біду поперед себе. Та у злагоді і хату збудували, і дітей вивели у люди.
Дочекалася наша ріднесенька добра
мама 7 онуків, 8 правнуків. Тішить найбільше бабусине серце крихітний Даня,
якому лише п’ять місяців. А ми дякуємо

поштарка принесла офіційний
бланк. Оксана просила дозволу
на розлучення.
Може, все і забулося б. Якби
не оті прокляті відрядження.
Володимир влаштувався на роботу, і вони знову з’явилися у
його житті. Якось приїхав до
Тернополя. Покінчивши зі справами, прогулювався вулицями
міста. І раптом таке рідне, таке
знайоме:
- Володю…
Повернувся. Навпроти стояла вона, Оксана. Тримала за руку
хлопчика. Чекайте, Володимир
десь уже його бачив: цей кирпатий ніс, це густе ластовиннячко,
ці веселі блакитні очі…
Господи, та це ж він сам. У дитинстві. Навіть родимка на лівій
щоці. За неї завжди дражнили у
школі Володимира дівчата.
Цей хлопчик схожий на нього і теперішнього. Хіба що ластовиння у Володимира менше,
хіба непокірний чуб уже просвічує першими сивими волосками. І блакитні очі рідко бувають
веселими.
- Оксано, це мій…
Вона не дала йому продовжити. Як тоді, коли він оповідав їй про свій перший нещасливий шлюб.
- Це – Андрійко, - сказала. –
Мій син. А он іде наш тато. Біжи,
Андрійку, - підштовхнула малюка до чоловіка, що виходив з магазину. – Сьогодні в Андрійка
день народження. От ми і вибралися в місто за подарунками.
- Оксано…
Та вона вже не слухала його.
Ішла назустріч синові і чоловіку.
А Володимир? Тепер він
часто-часто приїжджає у відрядження до Тернополя. І досі згадує день, коли вперше побачив
Оксану. Може, тому що надворі знову осінь. І знову падають,
розбиваючись об асфальт, каштани…
А колись каштани так гарно
лежали на долоні в Оксани.
Зіна КУШНІРУК.

Богу за те, що живе на світі ненька. Знаємо, що болять спрацьовані руки, що мама
і досі тривожиться за кожного з нас, бо
таке вже воно – велике і любляче материнське серце.
Живіть же на радість і втіху нам ще
довго-довго, рідненька. Дякуємо за те, що
зростили, за недоспані ночі, за тихі материнські сльози. Нехай наша любов зігріє
вас в осінні холоди.
Сьогодні ми вас щиро обіймаєм,
Ви – наша ясна зірочко рідненька,
Вам «многа літа» радісно співаєм,
Матуся, мама, сивокрила ненька…
Від імені усієї великої родини –
Світлана ДМИТРЕНКО.

Струни серця
Не залишай мене одну
Не залишай мене одну,
Я півжиття була без тебе,
Так довго я благала небо
З’єднати нас в міцну струну.
Не залишай мене одну,
Так хочу я тебе любити,
І цілувати, і дивитись,
І відчувати, що тону.
Не залишай мене одну,
Скоріше знала близькість тіла
І іншого не розуміла,
Чим душу вводила в журбу.
Не залишай мене одну,
На цьому чи на тому світі
Ми завжди будем разом жити
Чи в пеклі, милий, чи в раю.
Не залишай мене одну...
* * *
Я і ти - ми мовчимо,
Як німі обоє,
Між очима тільки міст
Єдна нас з тобою.
Не потрібні нам слова,
Пусті і нікчемні,
В погляді уся душа,
Бажання таємні.
Я не знаю, хто ти є,
Ім’я - не важливе,
Та моя душа твоїй
Двері відчинила.
І твоя душа мою,
Бачу я, впізнала,
Та без зайвих запитань
В обійми прийняла.
В цьому таїнство святе,
В цьому Божа воля,
Щоб у Всесвіті світів
Знайшлась твоя доля.
* * *
І ще одна осінь, і ще одне літо,
Якось непомітно півжиття
прожито,
Ніби й не зі мною все
це відбувалось,
Кадрами із фільму легко
поскладалось.
Як в калейдоскопі картинки
дрібненькі:
Ось я ще маленька, батьки
молоденькі,
Потім випускниця, студентка,
дружина,
Бог мені дарує донечку і сина.
Уже мої діти стали
підростати,
Вже своїх студентів чекаю
до хати,
Як колись дивилась на мамині
скроні,
Так тепер зі своїх беру сніг
в долоні.
Мчаться наші роки,
як нестримні коні,
Їх ніхто не в змозі тримать
на припоні,
Віддають батьки нам любов,
ласку, ніжність,
А ми - своїм дітям і далі
у вічність...
Наталія КРАЙНИЧИН.
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Більш ніж прикра нічия

Виграючи за кілька хвилин до фінального свистка 2:0, «Шахтар» не
втримав перемоги.
У першому таймі обійшлось без голів, хоча дуже суперечливе рішення арбітра давало чудовий шанс гостям. На щастя, наш голкіпер парирував пенальті.
Друга 45-хвилинка розпочалась з голу «Шахтаря» - відзначився Алекс
Тейшейра. Далі донеччани грали від захисту, аж допоки Луіс Адріано не
змусив гостей знову розпочати з центру поля – 2:0.
Проте, незрозуміла розслабленість перед фінальним свистком дозволили гостям зробити неймовірне. Ще один пенальті у наші ворота і гол
уже на доданих хвилинах дозволили «Порту» «втекти» від поразки.
Інший матч другого туру у групі «H» завершився несподіваною перемогою «БАТЕ» вдома над іспанським «Атлетіком» – 2:1. Після зіграних зустрічей лідирує «Порту» з 4-ма балами. «БАТЕ» має 3 очки, «Шахтар» - 2, а
«Атлетік» - 1. На свій третій поєдинок «гірники» поїдуть у гості до Білорусі. Цей матч відбудеться 21 жовтня.

Ліга Європи

Результати – на вибір

Груповий раунд. Другий тур.
Група L.
«Локерен» Бельгія – «Металіст» – 1:0
Безвиграшна серія «Металіста» триває. У Бельгії ця команда провела
на рівних гру зі скромним представником місцевого чемпіонату. До перерви харків’яни мали надто багато проблем у захисті, а в той же час на чужій половині поля у нашої команди мало що взагалі виходило.
Трохи краще візуально обстояли справи у другому таймі, коли «Металіст» більше проводив часу на чужій половині поля. Проте повільний темп
дозволяв бельгійським захисникам відносно легко читати всі задуми. А в
одній з контратак навіть забити гол, який у підсумку став переможним.
Інший матч групи L: «Трабзонспор» Туреччина – «Легія» Варшава,
Польща – 0:1
Становище команд:
«Легія» - 6 очок; «Трабзонспор» та «Локерен» - по 3; «Металіст» - 0.
23 жовтня зустрічаються: «Металіст» – «Легія», «Трабзонспор» – «Локерен».
Група J
«Динамо» – «Стяуа» Бухарест, Румунія – 3:1
Перший тайм проходив практично на рівних. Принаймні, спочатку могли відзначатись румуни, а от ближче до перерви «Динамо» використало
штрафний удар, коли комбінаційні задуми не принесли успіху. Юнес Беланда закинув м’яч на хід Андрію Ярмоленку, який в дотик пробив у ближній кут – 1:0.
Після відпочинку киянам спочатку потрібно було стримати атакувальний настрій гостей. Впоравшись із цим, динамівці отримали масу можливостей для контрдій. В одній з атак Артем Кравець ідеально завершив
триходівку і збільшив відрив. Та за хвилину до завершення основного часу
українці пропустили. Проте нервувати не довелось: Лукаш Теодорчик, щойно вийшовши на заміну, залишив і свій слід у чужих воротах – 3:1.
Інший матч групи J: «Ольборг» Данія – «Ріо Аве» Португалія – 1:0
Становище команд:«Динамо» - 6 очок; «Стяуа» та «Ольборг» - по 3; «Ріо
Аве» - 0.
23 жовтня зустрічаються:«Ольборг» – «Динамо», «Стяуа» – «Ріо Аве».
Група F
«Сент-Етьєн» Франція - «Дніпро» – 0:0
Після італійського гранда дніпропетровці поїхали до Франції, де на них
чекав представник ще одного сильного чемпіонату. Гості створили лише
два суттєвих моменти за всю гру, однак і цього могло бути достатньо для
перемоги. На 28-й хвилині Калініч не реалізував пенальті, а вже у другому
таймі він просто змусив господарів похвилюватись і не більше того.
«Дніпро» перед двома зустрічами з «Карабахом» має всі підстави сподіватись на перші голи і перемоги у груповому турнірі.
Інший матч групи F: «Інтер» Мілан, Італія – «Карабах» Азербайджан –
2:0
Становище команд:«Інтер» - 6 очок; «Сент-Етьєн» - 2; «Дніпро» та «Карабах» - по 1.
23 жовтня зустрічаються: «Дніпро» – «Карабах», «Інтер» – «СентЕтьєн».

Спорт

Чемпіон здає позиції

Ліга Чемпіонів

Груповий турнір. Група «H». Другий тур
«Шахтар» – «Порту» Португалія – 2:2
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Динамо» - «Шахтар» - 1:0
Історична перемога киян, які не могли
здолати своїх запеклих суперників із Донецька з 2011 року. Єдиний гол став наслідком
незлагоджених дій гірників.
Після поразки «Шахтар» опустився на
третю сходинку турнірної таблиці, де він давно не перебував. Динамівці, в свою чергу, піднялись на другу позицію.
«Металіст» - «Металург» З. - 2:1
Неймовірна розв’язка принесла пам’ятну
перемогу харків’янам після низки ігор, де
вони не могли взяти 3 очки.
«Іллічівець» - «Дніпро» - 0:1
Дніпропетровці прогнозовано додали собі
три очки, проте для цього довелось докласти
максимальних зусиль.

«Чорноморець» - «Металург» Д. - 2:2
Матч рівних суперників приніс справедливу нічию, якою у цілому залишились задоволені тренери обидвох команд.
«Зоря» - «Говерла» - 2:1
Отримавши чисельну перевагу, господарі
зуміли зламати неприємний сценарій і здобути вольову перемогу.
«Олімпік» - «Карпати» - 1:0
Дебютант вкотре зробив вагомий крок
до того, щоб всі забули про його статус, і
після чергової перемоги повернув собі 4
місце.
«Волинь» – «Ворскла» – 2:2
Багате на події завершення зустрічі принесло вже третю нічию між командами Віталія Кварцяного та Василя Сачка.

П`ята
перемога
на професійному
ринзі

У

країнець
Олександр Усик
виграв титул
інтерконтинентального
чемпіона за версією
WBO. У двобої на
Арені-Львів у суботу, 4
жовтня, Усик у сьомому
раунді нокаутував
південноафриканця
Деніеля Брюєра.
З першого раунду наш боксер захопив ініціативу і розпочав побиття свого суперника.
В українця проходили майже
усі комбінації, які він вивчив у
боксі, але його суперник тривалий час переносив ці удари.

Інколи Брюєру вдавалося навіть контратакувати. Та вже
після п`ятого раунду обличчя
південноафриканця зазнало
відчутної деформації і він все
важче переносив побиття.
Усе закінчилося у сьомо-

Перемога
на виїзді

«Сталь» А. – «Нива» - 1:2

Ц

ьогорічний чемпіонат у
Першій лізі вносить багато
сюрпризів для вболівальників
і неочікуваних поворотів для
команд.
Одним з таких є невисока позиція у турнірній таблиці алчевської «Сталі». Команда постійно демонструє нестабільні результати. Суперник алчевців – тернопільська
«Нива» - знаходиться теж не в кращому стані.
Гра в Карлівці почалася доволі активно.
З перших хвилин номінальні господарі поля
заволоділи ініціативою, однак, попри всі
старання, м’яч зрадницьки йшов повз ворота. Та все ж на 19-ій хвилині зустрічі спільними зусиллями футболісти з Алчевська вийшли вперед, а ще через 19 хвилин поодинока атака тернополян також закінчилася
результативно.
Другий тайм за своїм змістом суттєво не
відрізнявся від першого: «Сталь» не полишала спроб вийти вперед, «Нива» намагалася давати відсіч. Запал гри з кожною хвилиною зростав, а емоції брали верх. Як наслідок, гості залишилися у меншості. Здавалося, що за такої гри «Сталь» доб’ється свого,
але все сталося з точністю до навпаки - гарматний удар тернопільського гравця встановив остаточний результат матчу – 1:2.

му раунді - після бокового лівою суперник Усика впав на
підлогу рингу і суддя зафіксував нокаут.
Ця перемога для Олександра стала п`ятою на професійному ринзі.

Усе колись
буває вперше

«Тернопіль» - «Сталь» Д. – 2:1

П

оєдинок 11-го туру чемпіонату
України з футболу серед
команд першої ліги між ФК
«Тернопіль» та дніпродзержинською
«Сталлю» мав особливий характер,
зважаючи на непрості стосунки між
клубами.
Інтригу матчу підігравав і той факт, що
«сталевари» цього сезону ще жодного разу
не зазнавали поразки, натомість муніципали
ще жодного разу не поступалися на власному
полі.
Стартові 20 хвилин матчу суперники не
відзначалися особливою наполегливістю біля
чужих воріт. Першими відносний спокій порушили тернополяни, однак незабаром гості відповіли гострою контратакою. Перестрілка таки завершилася голами. Спершу відзначилися «сталевари» після подачі кутового, але
після стандарту наші хлопці зуміли встановити рівновагу.
Другий тайм активніше розпочали господарі поля, які й у результаті вирвали надважливу перемогу - Андрій Дубчак вкинув м’яч з
ауту, Віталій Богданов виграв повітря та скинув на дальню стійку, а Сергій Полянчук ударом головою замкнув передачу.
Намагання «сталеварів» на останніх хвилинах зустрічі вирвати бодай нічию, успіху не
принесли.

Театр
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Публіка не простить,
якщо «Тернопільські
театральні вечори»
буде втрачено
С

талося! Дванадцятий
всеукраїнський фестиваль
молодої режисури «Тернопільські
театральні вечори. Дебют» таки
відбувся. Хоча й ВСУПЕРЕЧ. Всупереч
зволіканню, небажанню, інертності,
незрозумілій втаємниченості,
що хмарами зависала в навколо
театральному просторі, так і не
випадаючи благодатним дощем,
який подарував би передчуття свята
шанувальникам театру. «Бути чи не
бути?» довго перетягувало канат у
різні боки, і складалося враження, що
нашого фестивалю воліють радше
позбутися, спекатися, зректися, аніж
працювати на нього. Хоча прямо про це
й не заявляють.

Однак втрутилося рятівне ЗАВДЯКИ: давні й нинішні творчі зв’язки з
Ельблонгським драмтеатром, продюсерською компанією «RB Group» з Києва (спасибі В’ячеславу Жилі), друзямизаньківчанами. Була домовленість в.о. директора театру навіть із Батумським молодіжним театром, однак через ситуацію
в Україні вони не ризикнули приїхати.
Тож прогалини в афіші довелось заповнити (і доволі вдало) роботами студентів кафедри театрального мистецтва нашого
педуніверситету (художній керівник - народний артист України В’ячеслав Хім’як) і
виставою Театру актора і ляльки.
Курбасівське мистецьке дійство проходило під знаком Шевченка у його
200-літній ювілей і під гаслом: «Україна єдина країна. Україна - Європа!»
Фестиваль відбувався скромно - без
журі, номінацій і призів (за винятком традиційних цінних подарунків від мецената
- актора і підприємця Миколи Булата, вручених Миколі Ткачову (вистава «Записки кирпатого Мефістофеля») та Ілоні Баліцькій («Балаганчик братів Грімм»). А від
імені ТНЕУ професор А.Вихрущ обдарував
професора Хім’яка і його студентів - учасників фестивалю. Всі театри отримали
грамоти за участь у театральних вечорах.
Отож, п’ять днів і вісім вистав.

Антивоєнну пластичну драму «Кураж» (за мотивами п’єси
Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти») представив режисер Олексій Скляренко, який
працював раніше в театрі Романа Віктюка, а нині - у Театральній продюсерській компанії «RB Group» (він зять Ади
Роговцевої). Це було гідним початком і справжнім відкриттям
фестивалю. Історію маркитанки режисер
і хореограф О.Скляренко розповів мовою
хореографії та пластики. Без слів актори
протягом двох годин надзвичайно талановито відтворювали складний ряд подій
п’єси, тонкі нюанси взаємовідносин героїв. Упродовж дійства зачудований зал завмирав, прикипівши поглядом до сцени.
Це був успіх!
Чималі надії покладали й на театр з
гучною назвою «Гайдамаки ХХІ століття»,
який привіз виставу за мотивами поеми
Шевченка «Гайдамаки» (вона була інсценізована Лесем Курбасом майже століття тому). У виставі було використано елементи епічного театру: зонги у виконанні
хору, що нагадував древньогрецькі хори,
введено читця, що мав об’єднувати всі
картини вистави… Однак спроба режисера повторити Леся Курбаса в його тодішніх новаціях не увінчалася успіхом. Акторське втілення швидше нагадувало вертепне аматорське дійство.
На фоні цієї вистави більш виграшною виглядала робота наших студентів
кафедри театрального мистецтва «Така її
доля» за поемою Т.Шевченка «Наймичка».
Цікавий пролог з художником, який при
світлі свічок зображує на полотні молоду
матір з немовлям. А далі його картина не-

мов оживає… Основний акцент режисер
ставить на проблемі жіночого гріхопадіння, спокути вини перед собою, людьми та
Богом. У виставі є ряд цікавих мізансцен,
що дихають українством. Побажаємо студентському колективу подальшого вдосконалення та успіхів у професії.
Ювілеєві Кобзаря присвятив свою роботу «Тарасова казка» колектив Тернопільського театру актора і ляльки. Режисер театру заслужений артист України Володимир Лісовий у співавторстві з письменником Богданом Мельничуком вирішили показати Тараса дитячими очима. Використавши елементи фантастики,
казки, вони немовби на машині часу перенесли школярку Оксану в далеку минувшину, де вона зустрілася з юним Тарасом
і багатьма реальними історичними й містичними персонажами. Атмосфера епохи вдало передана з допомогою оригінальних костюмів, пластики, музичного
оформлення. Актори й режисер переконують: маленькі глядачі повинні причаститись до геніального Кобзаря, впустити його у своє серце, щоб не переривався
зв’язок поколінь.
А студентська команда професора
В.Хім’яка потішила глядача драматичним
жартом «Балаганчик братів Грімм» - «театром у театрі» з Королевою і Чаклункою.
Принцесою й Королем, Автором і Продюсером. З атмосферою казки і правдою акторського життя, які здатне вмістити в
собі таке ємке поняття, як Театр. Від цієї
вистави отримуєш щиру, якусь дитинну
насолоду. Чудова, «смачна» гра. Кайфували всі: і молоді актори, і глядацький зал.
Те, як можна при бажанні й майстерності втиснути всього Шекспіра в одну
годину, показав однойменною виста-

вою режисера Лєслава Осташкєвіча Ельблонгський академічний драмтеатр ім.
А.Севрука. Добрий друг Михайла Форгеля
і нашого театру Мірослав Сєдлєр (художній керівник театру) завжди з готовністю
відгукується на запрошення на наш фестиваль, за що йому щира дяка. Театр продемонстрував нову естетику - своєрідне
гротесково-бурлескне прочитання Шекспіра. Така тенденція нині дуже популярна на Заході. Троє акторів тримали увагу
залу протягом усього спектаклю, імпровізуючи легко, віртуозно, винахідливо. Браво!
Свою сценічну редакцію «Записок кирпатого Мефістофеля» за В.Винниченком
втілила у роботі з акторами нашого театру молода київська режисеса Вікторія
Сиванич. Головний герой, названий Мефістофелем, - адвокат Михайлюк (актор
Микола Ткачов). У ньому наче закладена якась руйнівна сила, бо душевний спокій залишає кожного, хто потрапляє під
його вплив. Любовними пригодами герой намагається компенсувати свою бездуховність. Актор був переконливий у цій
ролі.
Завершили «Театральні вечори» заньківчани драмою за Шевченком «Назар
Стодоля» - про період в історії України,
названий Руїною, коли «від Богдана до
Івана не було гетьмана». Художній керівник театру народний артист України Федір Стригун вважає цей матеріал напрочуд актуальним, бо, попри весь негатив,
перемогти мають добро, закони людські
й моральні. Має прийти усвідомлення, що
причини нашої недолугості шукати слід у
самих собі. Українська класика, поставлена корифеєм українського театру, «останнім його лицарем», чудово сприймалася
залом і гідно освятила фінал фестивалю,
що проходив під знаком Шевченка.
А чи став він знаковим? - муляє думка. Боюсь, що ні, бо над відбором вистав
не працювали, до останнього зволікали, а
потім начинили, чим змогли. Глядач фіксує все: і успіхи, й невдачі. До того ж, добре пам’ятає часи слави свого театру і
його фестивалю (який, до речі, закінчився у восьму річницю смерті його засновника Михайла Форгеля). Тому публіка не
простить, якщо «Тернопільські театральні вечори», що стали окрасою нашого міста, буде втрачено…
Влада СОБУЦЬКА.
Фото Тараса ІВАНКІВА.
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ЯБЛУКА рум’яні, ГРУШIІ медовi –
готуйте рiдним десерти чудовi

За вікном – золота осінь. Господарі закінчують збирати врожай, а на гіллі в садах ще
красуються червонобокі яблука та груші. У холодні осінні вечори дуже хочеться закутатися в плед, заварити запашний трав’яний чай та смакувати ароматним яблучним пирогом з корицею.
«Наш ДЕНЬ» приготував для вас цікаву підбірку випічки з яблуками та грушами.
Тут як і давні рецепти, які залишили нам у спадок бабусі, так і цікаві сучасні ідеї, які
обов’язково варто спробувати приготувати цієї осені.

Пісочний пляцок з яблуками

ПОТРІБНО: 3 скл. борошна, 1 п. маргарину, 3-4
яйця, 50 г цукру, півпачки порошку до печива.
ПРИГОТУВАННЯ: Борошно вимішати з порошком
до печива, перетерти з маргарином. Добавити збиті
з цукром жовтки і замісити тісто. Поставити його на
1 год. в холодильник. Після цього розділяємо тісто на
три частини. Готуємо форму для випікання і вистеляємо її пергаментом. Одну частину тіста розкачати або
натерти на терці та викласти на папір. Поверх тіста викласти нарізані яблука та посипати зверху цукром та
корицею. Зверху потерти другою частиною тіста. Білки збити зі склянкою цукру і полити пляцок. Поверх
білків потерти третю частину тіста. Пекти 1 год. 20 хв.
при температурі 160-170 градусів. Замість яблук можна використати джем. Його ще можна посипати тертими горіхами. Однак, якщо використовувати джем, то
перше тісто обов’язково потрібно розкачувати.

Штрудель з яблуками

ПОТРІБНО: для
тіста - 250 г борошна,
1 яйце, 30-40 г масла
або маргарину, сіль,
холодна вода.
ДЛЯ НАЧИНКИ:1
кг яблук, цукор, сухарі, кориця або ванілін.
ПРИГОТУВАННЯ: Борошно просіяти. Яйце збити з
дрібкою солі. Масло або маргарин перетерти з борошном, щоб не було грудочок. До цієї суміші добавити
яйце та стільки води, щоб можна було замісити м’яке
тісто (трохи рідше, ніж на вареники). Це тісто потрібно вимісити на стільниці 20-30 хвилин. Тоді воно буде
ніжне та еластичне. Тісто сформувати у вигляді кулі,
накрити гарячою мискою або каструлею та загорнути у рушник. Через 30 хвилин поділити тісто на частини та, злегка підсипаючи борошном, тонко розкачати та викласти на рушник. Тісто повинне бути таким
тонким, щоб було видно малюнок рушника. Для цього
можна розтягнути тісто вже на рушнику або підкидати його кілька разів в повітрі та ловити руками. За бажанням тісто можна злегка змастити вершковим маслом. Поверх розкласти дрібно нарізані яблука. Посипати їх меленими сухарями, цукром та корицею. За допомогою рушника скручуємо рулет і викладаємо його
на змащену жиром форму. Можна зверху полити штрудель маслом. Випікати його 30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Подавати штрудель теплим ванільним соусом, сметаною, варенням або морозивом.

Ніжний яблучний пиріг

ПОТРІБНО: 6 яєць, 1,5 скл. цукру, 1 скл. борошна, 1
ч. л. порошку до печива, пакетик ванільного цукру, кориця, 1-1,5 кг яблук, половина лимона.
ПРИГОТУВАННЯ: Яблука почистити, розрізати на
чотири частини і вирізати серцевину. Посипати їх корицею та полити лимонним соком. Далі яйця розділити на жовтки та білки. Білки добре збити у стійку піну.
Далі поступово добавляти цукор та далі збивати. Потім акуратно ввести жовтки та добавити порошок до
печива і борошно. Обережно все вимішати, аби не порушити структуру тіста. Приготувати форму (змастити маслом чи застелити пергаментом). Викласти частину тіста, далі яблука, посипати їх корицею та жменькою цукру і зверху вилити решту тіста. Випікати у духовці 40-60 хвилин при температурі 180-200 градусів.

Грушевий пиріг

ПОТРІБНО: 1,5 скл. борошна, 3 ст. л. цукру, 1 ч. л.
розпушувача, 3 яєчні жовтки, 100 г вершкового масла
або маргарину, 1-2 ст. л. сметани, 1 ч. л. ванільного цу-

кру.
ДЛЯ БЕЗЕ: 3 білки, 100 г цукру, 1 ч. л. крохмалю
НАЧИНКА: 2 груші та 6 сливок, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л.
ванільного цукру
ПРИГОТУВАННЯ: З’днати борошно з цукром і розпушувачем, додати вершкове масло і порубати дрібно
ножем або пальцями перетерти в крихту. Додати яєчні жовтки, сметану і швидко замісити однорідне гладке тісто. Покласти тісто у холодильник на 30 хвилин.Т
істо викласти у форму (23-24 см в діаметрі), наколоти виделкою і покласти у духовку, попередньо нагріту до 170 градусів. Випікати 10-15 хвилин, щоб тісто
підрум’янилося. Форму дістати з духовки і, поки готуватимуться пінка і начинка, дати тісту охолонути. Груші і сливи порізати на дрібні шматочки і змішати з 2
ст.л. цукру і 1 ч.л ванільного цукру. Білки збити з цукром у міцну піну. Наприкінці збивання додати 1 ч. л.
крохмалю і обережно перемішати. Викласти начинку
на тісто, а на начинку - піну. Покласти у духовку і випікати 30-40 хв. при 170 градусах.

Яблучно-грушевий пиріг

ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 100 г вершкового масла, 1 скл. молока, 1,5 пакетика порошку для печива, 2
ст. л. ванільного цукру.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 5 груш, 2 яблука, 1 склянка цукрупудри, 2 ст. л. картопляного крохмалю, 2 ст. л цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: З розм’якшеного масла, ванільного цукру, солі, молока й борошна, змішаного з розпушувачем, замісити тісто. Загорнути його у харчову
плівку й охолоджувати в холодильнику 1 годину. Яблука і грушки порізати на скибки. Охолоджене тісто розділити на дві нерівні частини. Більшу частину розкачати на прямокутний корж, викласти у форму для запікання і наколоти виделкою. Цукрову пудру з’єднати
із крохмалем і посипати цією сумішшю розкачаний
корж тіста. Викласти на нього, чергуючи, скибочки
яблук і груш, посипати їх цукром.
Тісто, що залишилося, тоненько розкачати, розрізати за допомогою ножа на смужки завширшки 1,5 см.
Викласти смужки тіста поверх фруктів. Випікати пиріг
30 хв. при температурі 200°С. Коли пиріг охолоне, посипати цукром-пудрою.

Ароматний кекс з грушами

ПОТРІБНО: 6 жовтків,
50 мл. води, 1 ч. л розпушувача, 100 г цукру, 100 г
пшеничного борошна, 30
г. крохмалю, 3 груші, по
дрібці кориці, кардамону,
гвоздики та меленого пахучого перцю, пакетик ванільного цукру.
ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 5 ст. л.
цукрової пудри, 1 ч. л лимонного соку, третина ч. л
куркуми.
ПРИГОТУВАННЯ: Яскравий і ароматний кекс з ніжними грушами в якості смачної начинки не залишить
байдужим нікого. Неймовірне тісто на основі яєчних
жовтків з додаванням крохмалю виходить ніжним і
дуже смачним. Для його приготування потрібно відділити жовтки від білків. Додати цукор і ванільний цукор. Збити за допомогою міксера протягом 5-6 хвилин.
Додати воду і ще раз збити протягом 2 хвилин. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем. Виходить тісто
як сметана середньої густоти. Додати спеції. Прямокутну кексову форму злегка скропити водою і викласти у форму папір для випічки, вилити тісто. Груші помити і, зробивши знизу отвір, вийняти серединку. Викласти груші у тісто так, щоб частина тіста потрапила
всередину груш. Випікати кекс 35 хвилин при темпе-

ратурі 180 градусів.
Для лимонної глазурі з’єднати цукрову пудру, лимонний сік і куркуму. Нанести глазур на охололий кекс
у вигляді смужок, нанесених у різних напрямках. Прикріпити до хвостиків груш листочки м’яти чи меліси.
Подавати такий кекс треба порційно, відрізавши кожному шматочок так, щоб було видно серединку груші з
жовтою «душею». Найкраще смакує з кулькою ванільного морозива.

Кекс американський

ПОТРІБНО: 4,5 скл. борошна, 2 скл. цукру, 5 яєць,
1,5 скл. рафінованої олії, 1 кг чищених яблук, 1 ст. л.
кориці, 2 ст. л. какао, 2 ч. л. соди, 100 г січених горіхів,
100 г родзинок.
ПРИГОТУВАННЯ: Яйця розтираємо з цукром, поступово додаючи олію (можна збивати міксером). До
приготованої маси всипаємо борошно, вимішане з содою, корицю, какао, і все добре розтираємо. Наприкінці додаємо горіхи, родзинки, почищені та нарізані кубиками яблука і все разом вимішуємо ложкою. Тісто
виходить густе і тягуче. Викладаємо його у дві вузькі
продовгуваті форми, вистелені пергаментом. Випікаємо в нагрітій печі на помірному вогні протягом 1 год.

Шарлотка крихка

ПОТРІБНО: для
тіста - 3 скл. борошна, 250 г маргарину, 4
жовтки, 2 п. ванільного цукру, 1,5 ч. ложки
порошку до печива.
НАЧИНКА: 1,5 кг
чищених яблук, 1 ч.
ложка кориці, 2-3 ст. л.
цукру для посипання.
ПІНА З БІЛКІВ: 4
білки, 1 скл. цукрупудри, 2 ст. л. крохмалю.
ПРИГОТУВАННЯ:
Пересіваємо борошно разом з порошком до печива. Натираємо маргарин
на грубій тертці і перемішуємо з борошном, додаємо
збиті з ванільним цукром жовтки і все разом січемо
ножем. Замішуємо тісто, ділимо на дві частини (більшу й меншу) і ставимо їх на півгодини в холодильник.
Беремо більшу частину тіста, розкачуємо і кладемо у
бритванку, вистелену промащеним папером, формуючи з тіста невисокі бережки. Зверху на тісто викладаємо почищені й нарізані пластинками яблука, посипаючи їх цукром та корицею. Білки збиваємо на густу
піну, після цього потрохи додаємо цукор і далі збиваємо. В кінці легко вимішуємо з крохмалем і викладаємо
на яблука. Зверху тремо на тертці меншу частину тіста. Випікаємо шарлотку на помірному вогні протягом
1 години, щоб добре спеклись яблука.

Горобчики

ПОТРІБНО: для тіста - 800 г борошна, 350 г маргарину, 2 жовтки, З сметани, 0,5 палички (50 г) дріжджів,
для начинки - четвертинки почищених яблук, кориця,
цукор, для посипання - 100 г цукру-пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: У просіяне борошно натираємо
на грубій тертці маргарин. Далі додаємо до борошна
з маргарином розведені у сметані дріжджі та жовтки
і замішуємо тісто, яке повинне бути такої густоти, як
на вареники. Тісто розкачуємо на товщину 1 см і ріжемо на невеликі квадрати, на які ложкою кладемо четвертинку почищеного яблука, посипану цукром і корицею. Протилежні кінці зліплюємо у вигляді конверта.
Випікаємо в нагрітій печі, доки не зарум’яняться. Перед тим, як подавати тістечка до столу, посипаємо їх
цукром-пудрою.

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

Чоловік одружився. Через деякий час пише листа: «Мамо, у
нас народився син, у Тані немає
молока, годує його негритянка
і, уявляєш, дитина почорніла?!»
Мати відповідає: «Іванку, у
мене п’ятеро синів, молока також не було, годувала корова,
але роги виросли тільки в тебе».
***
Горілка - дивовижний напій:
смак один, а пригоди завжди
різні.
***
Повз в’язницю йде дівчина.
Голос з вікна:
- Дівчино, що ви робите увечері 7 вересня 2017 року?

Українські анекдоти

***
Дорогі батьки, вчіть дітей
їсти лівою рукою. Потім, сидячи
за комп’ютером, вони вам дякую скажуть.
***
- Ти так схудла! Поділися дієтою.
- Морква, буряки і картопля.
- Як готувала варила чи смажила?
- Копала!
***
Хірург запитує у хворого:
- Чому ви втекли з операцій-
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ної зали?
- Тому, що медсестра сказала: «Прошу без паніки, операція
апендициту найлегша».
- Це ж насправді так!
- Але вона сказала це не мені,
а молодому хірургу зі скальпелем.
***
Учитель:
- Миколо, ти чому спізнився
на урок?
- Одна жінка загубила на зупинці 100 доларів.
- Ти знайшов гроші й від-

дав їй?
- Ні, я стояв на купюрі й чекав, поки жінка піде.
***
Студент на п’янці:
- Ще 50 грамів інвестицій - і
я нерухомість.
***
Комп’ютер - це зло. Але якщо
його вимкнути, з’являються два
нових зла: холодильник і телевізор.
***
Таке враження, що приказка: «Дурням закони не писані» й поняття «депутатська недоторканність» якось
пов’язанні.
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20 №41 (70)/8 жовтня - 14 жовтня 2014 р.
Вітаємо!
Дорогу маму, найкращу у світі
бабусю і прабабусю

Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що ви нас зростили!
Спасибі за руки – ніжні, робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі.
В цей день ми вклоняємось Вам, рідна, низенько За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди.
То ж зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!
З любов’ю і повагою, доньки
Люба, Ванда, Світлана, Ганна,
сини Василь та Іван, зяті Василь
і Володимир, внуки та правнуки.

nday.te.ua

Сердечно вітаю
Дорогу подругу, куму,
консультанта МБФ «Дар життя»

Ніну Миколаївну Андрейчук

Катерину Ільківну
Панькевич

із с. Мілівці Чортківського району
з Днем народження, яке вона
відзначатиме 13 жовтня!

Наш ДЕНЬ

з Кременця
з Днем народження,
який вона відзначатиме 13 жовтня.

Наша дружба, мила подруго, народилася ще у дитинстві. Випробувана десятиліттями, життєвими буревіями і
зорепадами радощів, вона не зміліла,
а залишилася такою ж чистою, міцною, вірною, за що я Тобі щиро вдячна. Зичу Тобі доброго здоров’я, невичерпної любові, достатку, втіхи від
дітей та онуків, професійних успіхів.

Хай життя Твоє завжди квітує
Веселково-іскристим розмаєм.
Бог ласкавий хай щастя дарує
І здоров’я міцне посилає.
Хай приходить до тебе везіння
У зеленій, червоній обнові.
Зичу радості, миру, цвітіння,
А для серця – палкої любові.
Хай майбутня життєва дорога,
По якій іще треба пройти,
Буде завжди під ласкою Бога,
Повна сонця, щедрот, доброти!
З любов’ю і повагою, Марія Маліцька.

Богдан Логвиненко – журналіст, промоутер і арт-менеджер, який у свої 25 років побував у 36 країнах світу! Це не були подорожі із зупинками в дорогих готелях, а захоплюючі та доступні всім мандрівки автостопом. Деякий час хлопець жив
у Польщі, та вже більше року мешкає в Індонезії. І от він знову приїхав на декілька
місяців в Україну, зокрема завітав до Тернополя, щоб розповісти про свої подорожі
країнами Південно-Східної Азії: Малайзією, Сингапуром та Індонезією.
черах і скелях.
А от за кулінарними
враженнями, каже мандрівник, слід їхати в Сингапур і Малайзію, які вважають столицями їжі
Південно-Східної Азії. Там
мешкають різні народи –
малайці, китайці та індуси.
Тож і кухня дуже різноманітна, багата. Харчуючись
протягом місяця тричі на
день, ви щоразу зможете
куштувати щось нове. Проте європейську їжу місцеві
готувати не вміють. Якщо ж ви
попросите їх зварити чи спекти милий серцю смаколик,
такі експерименти можуть закінчитися навіть отруєнням.
Ще одна цікавинка Індонезії – так звані пересувні магазини на мопедах. Чого там
тільки не продають – повітряні кульки, канцтовари, живі
качки, морозиво… Такий бізнес доволі вигідний, а мопед
можна орендувати без проблем, для цього навіть не потрібно мати посвідчення водія. Так само і для автомобілів,
головне – вміти кермувати.
– Взагалі, – зауважує Богдан, – індонезійці дуже люблять людей, не схожих на них,
тобто з білішою або темнішою

шкірою. Тому якщо вирішите завітати в цю країну, будьте готовими до того, що місцеві проситимуть фото з вами на
згадку. До туристів вони ставляться дуже привітно і завжди
готові допомогти.
Побувавши у багатьох країнах світу, Богдан винайшов
свій спосіб мандрувати, яким
охоче ділиться з іншими. Кож-

ГОРОСКОП
з 8 до 14 жовтня
ОВЕН

Перша половина тижня
буде емоцiйно напруженою.
Ви надаєте перевагу тим
ситуацiям, якi не вартi цього. Відпочиньте і налаштуйтеся на позитив.

ТЕЛЕЦЬ

«Ми гості скрізь,
де б не перебували»
– Індонезія – це розвинена
держава з більш ніж сімнадцяти тисяч островів, – каже Богдан. – Тут проживає кілька націй, а загалом можна почути
близко 400 різних мов! Індонезійці сповідують різні релігії, хоча більшість є мусульманами. Для туристів у цій країні
багато цікавинок. Наприклад,
регіон Тана Тораджа славиться тим, що туди всі їдуть ховати покійників. Сама церемонія
дуже дивна. З’їжджається багато гостей, і кожна сім’я має
подарувати бика. Інколи дарують навіть сотню тварин,
якщо родина знана й заможна.
Люди в цьому регіоні не бідують, адже один бик коштує від
5 до 50 тисяч доларів. Похорон
триває близько десяти днів, і
на третій або четвертий день
цих биків забивають. Ще дивніше те, що до похорону тіло
покійника повинне рік пролежати у нього в ліжку, і весь цей
час туди носять їжу та напої.
Хоч для нас це і звучить моторошно, але для місцевих це
справжнє свято. Там не відзначають дні народження чи весілля, а от саме на похороні всі
веселяться та фотографуються на згадку. До речі, покійників ховають не в землі, а в пе-

Калейдоскоп

на країна і навіть кожен
регіон, вважає мандрівник, є особливими: люди,
релігія, філософія, культура. І щоб пізнати їх, не
треба багато грошей, насправді слід тільки понизити планку власного комфорту.
– Подорожі – це активне життя. Різні несподіванки з мандрівниками
частіше стаються, ніж з
тими, хто засиджується в
офісах або жує крекери перед телевізором щодня, – каже
хлопець. – Якщо ж ви зважилися на подорож, будьте ближчими до місцевих, намагайтеся
вчити їхню мову, зустрічайте
незнайомців посмішкою. Ми
гості скрізь, де б не перебували. І тоді контакт культур сам
вас знайде.
Оля ХОМ’ЯК.

Попереду iспит на
вiдповiдальнiсть. Оточуючi
перевiрятимуть вас на
мiцнiсть, це стосуватиметься всього, до чого ви серйозно ставитеся.

БЛИЗНЮКИ

На
роботi
доведеться вирiшити багато термiнових справ. Ви
зумiєте проявити себе як
наполеглива i рiшуча людина.

РАК

Якщо деякi проблеми
здаватимуться надто складними, варто уважнiше придивитися до ситуації. Можливо, вiдповiдь виявиться
поряд.

ЛЕВ

Не бійтеся починати
нові справи. Прислухайтеся до iнших, можливо, чужi
думки або поради стануть
для вас у пригодi.

ДІВА

Немає лиха без добра. Наберiться терпiння i
невдовзi впевнитеся, що перепони, якi виникли на вашому шляху, пiшли вам на
користь.

ТЕРЕЗИ

Тиждень буде доволi напруженим, але ви зумiєте
взяти для себе багато корисного зi складної
ситуацiї. Будьте обережнi в
транспортi.

СКОРПІОН

Чудовий момент, щоб
звiльнитися вiд зайвого, зокрема вiд шкiдливих звичок.
Проведiть iнвентаризацiю
планiв i речей.

СТРІЛЕЦЬ

У вас буде нагода для
яскравих i суперечливих емоцiй. Утримайтеся
вiд необдуманих рiшень у
сiмейних питаннях.

КОЗЕРІГ

Час активно вирiшувати
давнi проблеми. На роботi
доведеться працювати за
колег. Сприймайте це як
внесок у робочий процес.

ВОДОЛІЙ

Додайте оптимiзму до
майбутнiх планiв, так легше буде подолати перепони
на шляху до успiху. Вихiднi
присвятiть родинi.

РИБИ

Якщо ви маєте сумнiви
щодо фiнансових оборудок,
почекайте, можливо, iншi
пропозицiї сподобаються
вам бiльше.

