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«Я відпускаю

тебе…»

Життєві історії від Ольги ЧОРНОЇ
у «Сімейному гніздечку»
10-11 стор.

Перша
леді США
вдягнула сукню
від тернополянки

20 стор.
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Тернопіль
ярмаркуватиме

Тернополяни матимуть можливість купити сільськогосподарську
продукцію безпосередньо у її виробника на ярмарках у Тернополі

18 ЖОВТНЯ

Торговиці відбудуться за адресами:
- вул. Дружби – Миру;
- вул. С. Бандери 15
(майданчик біля центрального стадіону)
- вул. Л. Українки 39,
вул. Протасевича 12, (масив «Східний»)
- вул. Л. Курбаса (майданчик біля ринку «Галицький»)
Початок
о 9-ій годині

Чому молодь Тернополя
вирішила голосувати 5
за Андрія Дзендзеля? стор.
Передплата-2015 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

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

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

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

«Наш ДЕНЬ»

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

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

Погода в Тернополі й області
15 жовтня - хмарно з проясненням,
у другій половині дня місцями можливий дощ, вночі 12-13, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця - 7.37, захід - 18.28.
16 жовтня - хмарно, невеликий дощ,
вночі 10-11, вдень 16-17 градусів тепла.
Схід сонця - 7.39, захід - 18.26.
17 жовтня - хмарно з проясненням,
дощ, вночі 11-12, вдень 15-17 градусів
тепла. Схід сонця - 7.40, захід - 18.24.
18 жовтня - хмарно з проясненням, у
першій половині дня невеликий дощ, вно-

чі 5-8, вдень 6-8 градусів тепла. Схід сонця
- 7.42, захід - 18.22.
19 жовтня - хмарно з проясненням,
без опадів, вночі 0-4 вдень 4-7 градусів
тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 18.21.
20 жовтня - хмарно з проясненням,
без опадів, вночі 0-4, вдень 11-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.45, захід - 18.19.
21 жовтня - хмарно з проясненням,
без опадів, вночі 3-7, вдень 15-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.47, захід - 18.17.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

15 жовтня - Кипріана. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової
температури повітря через відмітку у 0 градусів Цельсія. 17 жовтня - Єрофея. З цього дня посилюється холод. 18 жовтня - Харитини. Відчутно скорочується світловий
день. 19 жовтня - Хоми. Починають дути холодні вітри. 20 жовтня - Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки і казали: «Сергій зиму починає».
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Тема тижня

«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

про АТО, прокурорське «кришування»
і недоторканість нардепів
Кандидати в народні депутати від «Громадянської позиції (Анатолій Гриценко)» заявили про необхідність скасування депутатської
недоторканності в парламенті до 26-го жовтня. Не виключають повторення кримського сценарію на Донбасі та назвали черговою
брехнею заяву Путіна про відвід російських військ від українського кордону. Також переконують, що політичні команди, які зараз
управляють країною, не збираються протидіяти корупції.

Чергова брехня від
Путіна

За класифікацією НАТО, в
Україні не прикордонний конфлікт, а локальний конфлікт з
певною чисельністю людей - 40
тисяч з однієї сторони і 40 тисяч
з іншої; більше 3 тисяч одиниць
техніки і більше 3 тисяч загиблих. Про це заявив військовий
експерт, кандидат в народні депутати від “Громадянської позиції” Іван Апаршин.

звернення до Путіна? Все - за
кримським сценарієм, переконаний пан Апаршин.
- Заява Путіна про закінчення військових навчань і про
відвід російських військ від
українського кордону - чергова брехня, – переконаний кандидат в народні депутати від
«Громадянської позиції». - Які
це могли бути навчання поблизу українського кордону, що
тривали сім місяців? Ці 17 тисяч російських військ були готові до вторгнення в Україну.

протидіяти корупції в країні, - сказав він. - Спочатку 140
га землі відписується компанії
сина заступника генпрокурора. Генпркурор мовчить, а потім каже, що не має претензій
до свого заступника.
Після цього журналісти викривають комерційну нерухомість, яка належить цьому самому заступнику генпрокурора. Знову мовчить. А днями Автомайдан завітав до Яреми і
показав його маєток і землю,
яких немає в декларації, каже
пан Шабунін.
Ярема “кришує”
- Після цього я не дивуюся, чому не висунуто жодних
корупціонерів
Політичні команди, які за- звинувачень минулим можнораз управляють країною, не владцям, немає жодної кримізбираються протидіяти коруп- нальної справи щодо конфісції. Про це заявив Віталій Ша- кації їх майна, - наголошує пан
бунін, кандидат у народні де- Шабунін. - Цілком очевидно путати України від партії “Гро- Ярема “кришує” можновладців
і минулих, і таких самих, які замадянська позиція”.
раз працюють в його команді.

- Третій етап миру закінчився втратою 38 населених
пунктів, трьох тисяч квадратних кілометрів території, і 59
життів військовослужбовців,
- наголосив пан Апаршин. - А
скільки за час цього перемир’я
загинуло цивільного населення, ще досі ніхто не знає.
2-го листопада бойовики
- Вже три тижні не вщухахочуть провести на сході свої ють корупційні скандали навибори. На них виберуть сво- вколо генпрокурора - ключоїх представників. А потім буде вої посадової особи, яка має

скасування депутатської недоторканності, - каже пан Гацько. - Ми підтримуємо це. Проте президент зазначив, що очікує цього від наступного складу парламенту. Вважаємо, це
неправильно.

Важливо ставити питання
про скасування депутатської
недоторканності в парламентському залі до 26-го жовтня,
до виборів. В іншому випадку є
велика загроза, що людей знову обдурять, як це відбувалось
раніше, вважає Василь Гацько.

Яценюк
і Порошенко вже
виконують пункти
нашої програми

Депутати мають
бути без привілеїв

Кандидат в народні депутати України від політичної партії “Громадянська позиція” Василь Гацько вважає, що ніяких
привілеїв у тих, хто має депутатський мандат, бути не повинно.
- Президент оголосив про
те, що очікує від парламенту

Президент Порошенко і
прем’єр Яценюк напередодні виборів почали виконувати
пункти програми партії «Громадянська позиція» - і це добре, вважає кандидат в народні депутати Петро Ландяк.
- Одним з пунктів нашої

програми є відкриття усіх реєстрів власності для публічного доступу, з обов’язковим
повідомленням про реальних
власників при відкритті банківських рахунків, реєстрації
підприємств, купівлі-продажу,
участі в державних закупівлях
і приватизації, - повідомив Петро Ландяк. – Арсеній Яценюк
нещодавно це задекларував.
У програмі партії «Громадянська позиція» йдеться і про
децентралізацію влади. Щоб
місцевому самоврядуванню передати необхідні для повноцінного життя громади функції і повноваження, відповідні матеріальні й фінансові ресурси, пояснив Петро Ландяк.
Ліквідувати державні адміністрації й утворити виконкоми
місцевих Рад, представництва
центральної влади обмежити
функціями нагляду, контролю і
координації виконання загальнодержавних програм. І Президент Петро Порошенко днями
вносить зміни до Конституції,
які стосуються саме цього.
- Автором Закону про антикорупційне бюро та співавтором ряду інших антикорупційних законів є Віталій Шабунін – номер 5 в списку «Громадянської позиції», каже Петро
Ландяк.
Кілька днів тому усі вони
прийняті в першому читанні, однак, з подачі перших осіб
держави. Вони, маючи більшу
владу, перехопили нашу ініціативу, наголошує кандидат в
народні депутати.
- Головне – щоб це діяло
на користь державі, - переконує Петро Ландяк. - Ми готові
спільно будувати свою діяльність в парламенті.

У Тернополі визначився лідер виборчих перегонів – Іван Ковалик

Станом на сьогодні тернополяни більше довіряють представнику «Народного фронту» Івану
Ковалику, аніж висуванцю ВО «Свобода» Олексію
Кайді. Про це свідчать результати чергового опитування, проведеного у Тернополі Центром соціологічних досліджень минулого тижня. На запитання, за кого б ви проголосували, якби вибори
відбулися найближчої неділі, майже 22% голосів
тернополянин віддали би Івану Ковалику, натомість за Олексія Кайду проголосувало би трішки
менше за 15%.
У порівнянні з минулотижневими замірами, рейтинг «свободівця» Кайди знову знизився – на 1%, натомість у висуванця партії «Народний фронт» Ковалика збільшився майже на 6%.
Характерно, що за останній місяць симпатії тернополян, як свідчать опитування, постійно збільшуються у бік «фронтовика» і несуттєво, але все ж
таки зменшуються щодо «свободівця». Очевидно,
тут свою роль зіграло те, що Олексій Кайда минулого тижня в ефірі «5 каналу» зробив гучну заяву, що
він мешканцям Тернополя на минулих виборах 2012
року нічого не обіцяв. До того ж політсила, яку він
представляє, маючи всю повноту влади як в місті,

так і в області, себе суттєво дискредитувала. А от виРейтинг кандидатів у народні депутати у м.
суванець з Майдану Іван Ковалик, який зараз прово- Тернополі:
дить активну виборчу кампанію, мінусів для вибор1. Іван Ковалик («Народний фронт») – 21,8%
ця не має.
2. Олексій Кайда (ВО «Свобода») – 14,9%
На старті виборчих перегонів вважалося, що
3. Ігор Романків (ВО «Батьківщина») – 8,1%
саме політична партія Арсенія Яценюка «Народний
4. Віталій Максимов (самовисуванець) – 7,9%
фронт» додаватиме рейтингу Івану Ковалику. Разом
5. Тарас Пастух («Самопоміч») – 3,7%
із тим, у суспільстві нині існує запит на нових ліде6. Решта кандидатів – до 1,0%
рів, відтак у даному випадку і сам висуванець коман7. Не проголосували б за жодного – 4,8%
ди Прем’єра підвищує рейтинг партії, що його вису8. Важко відповісти – 33,8%
нула.
Під час проведення опитування з’ясувалася цікава закономірність: за Ковалика голосуватимуть
помірковані тернополяни, які по багатомандатному виборчому окрузі готові підтримати партії «Блок
Петра Порошенка» та «Народний фронт». Натомість
за Олексія Кайду віддасть свої голоси радикальний
виборець – з числа симпатиків ВО «Свобода» та Радикальної партії Олега Ляшка.
* Опитування було проведене з 6 по 12 жовтня
2014 року. Опитано 1121 респондент віком від 18 до
65 років у Тернополі. Теоретична похибка вибірки –
2,0%.
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nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№42 (71)/15 жовтня - 21 жовтня 2014 р. 3

Луценко заявляє про наявність домовленостей
між “Блоком Петра Порошенка” і “Свободою”

Г

олова партії «Блок Петра
Порошенка» Юрій Луценко
заявляє про наявність
домовленостей між своєю
політсилою і Всеукраїнським
об’єднанням «Свобода» про
відсутність конкуренції в
одномандатних виборчих
округах на позачергових
виборах до Верховної Ради.
Про це він повідомив в ефірі
телеканалу «1+1».
Юрій Луценко також зазначив, що
«Блок Петра Порошенка» проводив
переговори про спільну участь у виборах з партією «Народний фронт»,
проте вони не увінчалися успіхом.
На необхідності єднання сил Май-
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дану наголосив і лідер ВО «Свобода»
Олег Тягнибок. «Я вважаю, що це правильно, щоб сили Майдану були разом! Більше того, «Свобода» завжди
була цементом таких коаліцій», – підкреслив в ефірі програми «Шустер
Live» очільник націоналістичної партії.
Олег Тягнибок також зазначив,
що «Свобода» давно узгодила частину своїх кандидатів із «Блоком Петра
Порошенка» і домовились про взаємонепоборювання. «Не можна, щоб
внутрішні чвари знищили нашу країну. Тому ми не повинні боротися зараз один проти одного, а консолідувати всі зусилля заради перемоги над
окупантом», - наголосив він.

Про умови перебування у полоні Іван відповідає стримано.
Це зрозуміло, адже на звільнення чекають інші українські військові. У найважчі моменти, розповідає, молився, і це допомагало вистояти. У Сніжне чоловік
потрапив після допитів, і вже
там, каже, полонених не ображали, годували й відводили на роботи. Люди, які називали себе
представниками ДНР, залучали
українських солдатів до прибирання вулиць, дехто розбирав
завали після бомбардувань чи
білив бордюри.
– На другий чи третій день
нам дали телефон і сказали: кожен має хвилину, аби повідомити рідним, що живий-здоровий, – зауважує Іван. – Питали, чого ми приїхали
до них. Казали: мовляв, ви хочете собі в
Європу – йдіть. Вони ж нібито офіційно
хотіли бути в складі України, але щоб
фінансування лишалося для їхніх міст.
Полонені не мали змоги вільно спілкуватися між собою, як і ходити вулицями. Іванові пощастило: він повернувся додому. Рідні чоловіка писали заяви в
СБУ, Міністерство оборони, Центр звільнення полонених Володимира Рубана.
Допомогли волонтери з Тернополя.
– Як почув про звільнення? – перепитує він. – Сидів у столовій, коли прийшли і спитали моє прізвище. Ніяк не
могли вимовити правильно. Я потім на
всю столову крикнув: Гаврада Іван Мирославович. Я не знав, куди мене ведуть, тільки коли побачив волонтерку, то зрозумів. А вони почали сміятися: ну дивись, як будеш вертатися, то
хіба в гості.
Після полону Іванові дали два тижні відпустки. Нині він сподівається, що
все закінчиться й не доведеться знову
воювати.
– Нікому не хочеться туди повертатися, – каже він.
А мама солдата зауважує:
– Я сама виховувала сина, чоловік
помер, і якось так виходить, що в армію
беруть переважно простих хлопців. Не
чула, щоб пішов син депутата чи самі
депутати. Такі патріоти України, але
ніхто не хоче воювати…
Антоніна БРИК.

Подолавши всі труднощі, військовий з Тернопільщини таки повернувся додому

«Нас вивели на вулицю. Підійшла
волонтер – Алла. Я її не знав. Але дивлюся на лице – усмішка. І я відчув –
свої…» – розповідає Іван Гаврада про
звільнення з полону. 30-річного чоловіка з Лановець на Тернопільщині затримали представники ДНР після затяжного бою 24 серпня. У полоні він
провів 47 днів.
Практично весь цей час Івана утримували в Сніжному Донецької області. Ейфорії повернення додому не було,
хоча з музикою і квітами його зустрічали в рідному місті й тернопільських селах, через які проїжджав. З голови не
виходить те, що у полоні залишилися
інші українські хлопці, які стали як рідні.
«Він у мене, коли йшов на війну, мав
92 кілограми. Зараз 60 може має. Слава
Богу, живий приїхав», – зі сльозами говорить Ольга Гаврада, матір Івана.
Їй зателефонували 28 серпня. Сказали російською: «Ваш сын живой». Понад півтора місяця вона чекала його з
полону. 13 жовтня Івана таки звільнили.

«Хочете чи ні –
підете воювати»

«Я вчився в медичному училищі у
Львові, працював три роки на санстанції, потім санітарну службу почали скорочувати й мені вже там місця не знайшлося. Підробляв, де вдавалося»,
– згадує Іван своє минуле життя.
Зараз він знає, за скільки часу вибухає ракета і на скільки кілометрів роз-

літаються осколки. Чоловіка мобілізували 10 квітня: зателефонували з військкомату, відправили на комісію, а ввечері забрали у Володимир-Волинський.
Свій день народження, 24 травня, він
зустрічав уже на Сході. Розповідає про
пережите з іронією: «Лежав в окопі й
думав: оце свято…», – каже.
Іван служив у 51-ій механізованій
бригаді, яка потрапила під обстріл біля
Волновахи. Солдатів, які вижили, обіцяли відправити додому.
«Тоді під Волновахою розстріляли
блокпост, розстріляли хлопців, – каже
він. – Ми були непідготовлені, й нас обіцяли відправити додому. Але коли вже
їхали, побачили, що то зовсім інша сторона. Виявилося, нас везуть до Миколаєва. Там ми пройшли навчання, а після
того командири нам сказали: хочете не
хочете – підете воювати».
Іван знову потрапив у зону АТО.
Найстрашніший бій у своєму житті пережив під селищем Дзеркальним Донецької області. Саме після нього він потрапив у полон.

День незалежності:
обстріл і вибухи гранат

«Бій почався на День незалежності
України, 24 серпня. Думали святкувати, а нас почали бомбити. Ми навіть не
мали чим відповісти. Якби була важка
техніка, то могли б накрити ту позицію,
бо чули, звідки стріляють. Наша база
була практично незахищеною, але команди відступати ніхто не давав. У нас
і зв’язку нормального не було. Стар-

ший наказав тримати оборону. Але потім розбомбили наші склади, і все почало вибухати. Від обіду і до шостої години вечора ми сиділи в окопах», – розповідає Іван.
Побачене на війні він згадує як
страшний фільм, з якого нема куди діватися: «На війні звикаєш до обстрілів.
Знаєш, за скільки часу вибухне снаряд
і який у нього радіус дії. Іноді сидимо в
окопі й жартуємо, чи встигнемо вибігти й помішати суп, щоб не пригорів…»
24 серпня українським військовим під Дзеркальним було зовсім не до
жартів. Від вибухів загорівся ліс. Рятуючись від смерті, солдати добралися до
села. Там знову отримали наказ тримати оборону, хоча й були озброєні лише
автоматами.
– Зранку нам сказали, що за два кілометри звідти вже йдуть російські
танки, – каже Іван. – Невдовзі почався бій, наші довго не мали чим оборонятися. Хто встиг – сховався у підвалах. Ми з товаришем спершу переховувалися у полі з кукурудзою, потім вирішили переплисти через річку. Хлопець,
що був зі мною, погано плавав, і ми повернули назад. Потім виявилося, що це
врятувало нам життя, бо на тому боці
працював снайпер і одразу відстрілював наших. Коли я переховувався, то бачив, як з того боку їздили і збирали тіла
вздовж берега.
Тим часом супротивники після бою
почали проводити зачистку території.
Іванові тричі вдавалося сховатися, але
діватися було нікуди.

«Як будеш
вертатися,
то хіба в гості»
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ЄГОР СОБОЛЄВ:

«Люстрація – це не покарання,
а відсторонення від влади»

Керівник Тернопільського обласного штабу ПП “Обєднання “Самопоміч” Олег Загородний, координатор волонтерів Андрій Костюк, кандидати у народні депутати Єгор Соболєв
та Олег Захарків на зустрічі з виборцями у Бережанах.

К

андидат у депутати від
Об’єднання «Самопоміч» Єгор
Соболєв є одним із головних
співавторів та ініціаторів прийняття
Закону «Про очищення влади», який 9
жовтня нарешті підписав Президент
України Петро Порошенко.

страції серед жителів міст Тернополя, Козови,
Бережан, закликав тернополян активно включатися у процеси люстрації, адже йому для
успішної роботи потрібні однодумці.
Єгор Соболєв пояснив, що Об’єднання «Самопоміч» виступає за комплексне вирішення проблеми, а саме: законне очищення влади, суттєве скорочення державного апарату, повне оновГолова люстраційного комітету, журна- лення усіх гілок влади.
ліст Єгор Соболєв зазначає на своїй сторінці у
Люди тепло зустрічали головного люFacebook, що протягом 10 днів з посад повинні стратора, говорили про підтримку політики
бути звільнені усі, хто автоматично підпадає Об’єднання «Самопоміч», жваво обговорювали
під дію Закону, а саме «начальники часів Януко- нагальні питання очищення влади, скороченвича, починаючи від рівня голови райдержад- ня чиновників усіх рівнів, зміни політичних поміністрації, вихідці з КДБ, керівництва комсо- глядів деякими кандидатами, щоб будь-якими
молу і Компартії».
способами знову зайти у Верховну Раду, свавілПеребуваючи на Тернопільщині, Єгор Собо- ля на місцях, часткове розчарування наслідкалєв провів цілу низку зустрічей, під час яких ми Майдану і т.д.
розповідав про свій життєвий шлях, діяльність
Єгор Соболєв наголосив, що важливий люлюстраційного комітету, ознайомлював з осно- страційний день – 26 жовтня, і закликав людей
вними ідеями Об’єднання «Самопоміч», прово- прийти на вибори і проголосувати за нові обдив роз’яснювальну роботу щодо питань лю- личчя в українській владі.

14 жовтня – День
захисника України

Т

акий указ Петро
Порошенко
оприлюднив на
сайті президента.
Як сказано у документі, це
зроблено «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості».
При цьому втратив чинність указ президента України від 23 лютого 1999 року
№202.
З 1999 року свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначали як День українського козацтва. Крім того, 14 жовтня вважають Днем створення УПА.

В

Міністр оборони –
Степан Полторак

ерховна Рада
245-ма голосами
«за» підтримала
подання президента
Петра Порошенка та
призначила Степана
Полторака міністром
оборони.
Іншим голосування Верховна рада підтримала звільнення Валерія Гелетея з цієї
посади.
Після голосування Полторак склав присягу на вірність народу України і зазначив, що чітко розуміє, що треба робити на своїй новій посаді.
«Україна потребує миру. Гарантом миру можуть бути сучасні, добре підготовлені, мобільні і оснащені збройні сили України, - сказав він та запевнив, - Я чітко розумію, що необхідно
робити. Для цього мені потрібні час, ваша підтримка і допомога. Щоб створити збройні сили, якими пишався би український
народ, які були б гарантом недоторканості наших кордонів, я
буду спиратися на професіоналів і патріотів України»
Українська правда
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Політика

Професор Сергійчук
презентував на Тернопільщині
двотомник про Шухевича

14 жовтня за ініціативи партії «Батьківщина» на Тернопільщину завітав відомий український історик, публіцист,
професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. У свято Покрови знаний
гість побував у Ланівцях, Антонівцях на Шумщині (саме там
відкрито меморіальний комплекс-музей «Табір УПА»), а ввечері того ж дня у Тернополі, де презентував перевиданий двотомник документів про Романа Шухевича.
– Мені приємно, що я, уродже- Сергійчук.
нець історичної Київщини, зміг
Переходячи до історії сучассказати для всього загалу прав- ності, ганьбою назвав Володиду про видатних синів нашого на- мир Сергійчук діяльність поперероду із західноукраїнських тере- дньої влади в державі.
нів, які поклали життя за нашу
- Ні Кучма, ні Ющенко і вже
незалежність, – Степана Бандеру, тим більше Янукович абсолютРомана Шухевича, Андрея Шеп- но не дбали про державницьку
тицького, Йосифа Сліпого та ба- інформаційну політику, зокрегатьох інших. І якщо багато хто ма на Сході України. Як резульз Вас змогли ознайомитися з мої- тат – маємо війну на Донбасі. Сьоми працями про цих жертовників годні її тривалість та результат
української волі, то знайте, що залежить від політики чинного
завжди мене підтримував у ви- Президента, який, з незрозуміданнях та презентаціях цих книг лих для мене причин, відсторона Тернопільщині народний де- нюється від цієї проблеми. Сходу
путат від «Батьківщини» Василь потрібна правдива інформаційДеревляний. Саме він виступив на політика, адже основна причинині з ініціативою не тільки пе- на війни – не так зовнішня агреревидання двотомного зібран- сія Росії, як внутрішня готовність
ня «Роман Шухевич у докумен- багатьох жителів цих регіонів
тах радянських органів держав- повернутися в лоно неіснуючоної безпеки» (1940 - 1950 рр.), а го СРСР, де можна «сховатися від
й презентації його на Тернопіль- фашистів-западенців», - перекощині в свято Покрови, коли ми наний історик.
всі відзначаємо День УПА, – заЯкби жителі Донецької і Лузначив у своєму вступному слові ганської областей знали, ким наВолодимир Сергійчук.
справді були провідники ОУННа зустріч з науковцем при- УПА, каже Володимир Сергійчук,
йшли ветерани визвольних зма- то вони б ніколи не наважилися
гань, інтелігенція краю, студен- називати їх і їхніх нащадків фати та школярі. Людям було ціка- шистами.
во почути думки високого гостя з
Але науковець не втрачає
приводу не лише історичного ми- віри, каже:
нулого українського народу, але і
- Саме освічена молодь та ісйого сьогодення.
тині патріоти своїми думками і
За словами Володимира Сер- вчинками можуть для всієї крагійчука, він низько вклоняється їни дати впевненість у завтрашперед жителями Західної Укра- ньому дні. Тому я особисто відїни, які нарешті зрозуміли, що дам свій голос 26 жовтня за пардоля всієї країни вирішується не тійний список Всеукраїнського
у Львові чи Тернополі, а в Києві. І об’єднання “Батьківщина”, аби в
саме завдяки західнякам Київ зу- новому парламенті знову був Вамів піднятися на Революцію Гід- силь Деревляний, а також його
ності.
команда патріотів - жителів Тер– Без вас революції не було б, нопільщини: Ігор Романків, Пеа значить не було б і ніяких змін тро Репела, Руслана Кушнір, Віу державі, – зазначив професор ктор Шепета та Володя Пеляк.

У Тернополі не буде води

У зв’язку з проведенням щорічного планового промивання водопровідних мереж з 00 год 21 жовтня по 24 год 22 жовтня буде
частково припинено водопостачання міста.
З водою будуть мешканці центральної частини міста (в районі вулиць Крушельницької - Живова - Князя Острозького і Старого парку), мікрорайону Новий Світ, промислового мікрорайону (в
районі вулиць Бродівська — Поліська — Текстильна - Збаразька).
У решті мікрорайонів міста крани будуть сухими.
У середу, 22 жовтня, у тих мікрорайонах, де здійснюватиметься промивання водопровідних мереж, поступово з’являтиметься
вода з підвищеним вмістом хлору, а тому не рекомендована для
вживання в питних цілях чи приготування їжі.

Люди
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Чому молодь Тернополя
вирішила голосувати
за Андрія Дзендзеля?
ВІЗИТКА

Андрій Юрійович ДЗЕНДЗЕЛЬ кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу №163 (м. Тернопіль) на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року. Самовисуванець.
Народився 29 січня 1989 року у Тернополі. Навчався у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і Тернопільському національному економічному університеті, спеціальність «Адміністративний менеджмент», кваліфікація магістр, менеджер з адміністративної діяльності.
Підприємець. Громадський діяч. Член «Просвіти». Науковець. Голова Тернопільської обласної громадської організації «Галицький Аграрний Центр». Співзасновник
міжнародного благодійного фонду «Відкриті двері» у м. Тернополі..
Кандидат у майстри спорту з воєнно-прикладного багатоборства.
Одружений, виховує сина.

На цьогорічних парламентських виборах до Ради балотується багато молодих, активних, креативних людей. Вони вже будують Україну в Україні. Талановиті, оптимістичні - вони вкладають і надалі готові вкладати потенціал свого розуму, ідеї, енергію у розбудову теперішнього й майбутнього нашої держави. Переконують світ, що українці - винахідливі, успішні, принципові.
Суспільство покладає великі сподівання на молодих політиків, які йдуть до парламенту. Які не роздаровують виборцям порожніх обіцянок і дешевих подачок у вигляді продуктових наборів, не їздять робити «браві» фотографії у зону антитерористичної операції. Істинними ціностями для них є права людини,
повага до закону, європейський вибір, прозора й відповідальна
влада, чесність, поліпшення життя кожного громадянина, родини, села, міста і держави загалом.
- Андрію, влада - це ве- сильному податковому наванлика спокуса і відповідаль- таженні. Тому необхідно переність. Депутатам, які при- глянути податкове законодавйдуть до Верховної Ради, до- ство, аби зменшити фіскальведеться працювати в умо- ний тиск на підприємців і правах воєнного часу. А це вима- цюючих людей. Це також дасть
гає швидких, конкретних, ін- змогу позбутися зарплат «у
коли неординарних, сміливих конвертах» і вивести з «тіні»
рішень. Особисто ви готові значний відсоток економіки.
до парламентської роботи в
Проте найдосконаліші заекстремальних умовах?
кони не працюватимуть, якщо
- Я розумію, що новообра- у державі й далі процвітатиний парламент опиниться, не- ме бюрократія та корупція.
мов на вулкані. Бо за роки не- Коли державні структури, орзалежності ніхто не проводив гани місцевої влади очолювареформ, хоча про це багато го- тимуть непрофесійні керівниворили. Не дбав про економі- ки, хабарники, прислужники
ку, ідеологію, військо. Багато- режиму Януковича тощо. Тож
мільйонне населення було до- боротьба з корупцією та людатком до купки олігархів та страція повинна бути одним із
політиків, працюючи на їх- першочеогових завдань новоній достаток. До економічно- го парламенту.
соціальних проблем додалася
І, на моє переконання, Рада
війна на Сході, яка вже поста- повинна відмінити пенсійну
вила Донбас на коліна і тор- реформу й підвищити пенсійкнулася усіх, без винятку, укра- ні виплати. Бо таких зубожілих
їнців. То ж врегулювання кон- людей літнього віку, як наші,
флікту на Сході має стати прі- немає в жодній країні Європи.
оритетним для нової Ради. Па- А тих пенсіонерів, які бажають
ралельно слід готувати країну працювати, слід забезпечуваі людей до вступу в НАТО. Бо, ти роботою вдома.
маючи під боком агресивно- Нинішня складна ситуго сусіда - Росію, ніхто не може ація в Україні вимагає нобути впевнений у безпеці. І не- вих ідей, проектів, виробленобхідно збільшити фінансу- ня альтернативної енергії.
вання Української армії.
У кожній галузі слід впроПарламент нарешті пови- ваджувати новітні технонен справді, а не на словах, під- логії. Наша держава має ветримати розвиток малого і се- личезний потенціал: і розуреднього бізнесу. Власне, еко- мовий, і ресурсний - чорнозеноміка багатих країн трима- ми, надра... На жаль, українється на «середняках». Під- ські фахівці успішно працютримка малого й середнього ють на чужі економіки і чубізнесу позитивно вплине на жий добробут.
економічне зростання держа- Україна - велика сільськови загалом.
господарська країна, яка може
Але економіка й бізнес не годувати п’ятсот мільйонів
можуть розвиватися при непо- людей. На Тернопільщині, до

речі, завдяки сільському господарству можна створити
тисячі робочих місць. Це стосується переробної галузі - у
минулому в області працювало багато консервних заводів.
Медицини - вирощування лікарських трав. Легкої промисловості - вирощування льону.
З природніх ресурсів нашого
краю можна виготовляти екологічно чисті будівельні матеріали. І тільки Тернопільщина
має поклади кварцу! Це дуже
цінна і дорога порода. Її використовують у космічній галузі, у науковій - роблять телескопи, у військовій - для виготовлення оптичних прицілів
та інше.
Тернопіль має озеро, а це енергія води, яку можна використовувати у побуті. Ми не
навчилися використовувати
енергію Землі. А це можна роботи за допомогою міні-антен.
Держава не дбала про впровадження новітніх технологій. Сприяла відтоку розумового потенціалу закордон. Новий парламент зобов’язаний
створити й забезпечити умови для розвитку вітчизняної
науки. Я категорично проти,
щоб молоді спеціалісти шукали роботу й гідну платню у чужих країнах. На жаль, депутати
усіх скликань нічого не зробили для того, аби допомогти молоді реалізувати талант і можливості у своїй країні. І багато
з цих політиків знову балотуються у «слуги» народу. Гадаєте, вони можуть щось змінити?
Зрештою, саме молодь вийшла на Майдан і завдяки їй
вдалося зламати хребет системі Януковича.
- Саме тому молодь Тернополя симпатизує вам і вирішила голосувати фактично за свого ровесника, який є
для неї лідером?
- Мабуть. Бо я вірю в молодих людей. Упевнений,
наші молоді уми здатні здивувати світ своїми винаходами. Створити українську мінісиліконову долину, і держава на цьому могла б заробляти
великі гроші.
- Андрію, ви розповідаєте

про доволі сміливі проекти.
Це лише мрії, чи вже працюєте над якимись ідеями?
- Все, про що ми говоримо, не плід фантазії. Як науковець
- працюю над деякими проектами. Дечим уже зацікавилися
закордоном. Але я хочу працювати для України.
- Тернополяни роками вислуховують обіцянки від кандидатів до парламенту та
місцевих органів влади щодо
наведення порядку у місті, покращення соціальноекономічної сфери, добробуту, залучення інвестицій...
Насправді ж маємо найменші в державі зарплати, безробіття, заробітчанство,
забудовані парки, розбиті
дороги… Жоден із колишніх і
теперішніх нардепів не виконав своїх передвиборчих програм.
- Я не обіцяю своїм виборцям утеплювати будинки, капітально
відремонтувати
під’їзди, об’їзну та інші дороги
й тому подібне. Це - обов’язок
місцевої влади. І для цього існує міський бюджет. Парламентарі повинні приймати
нормальні закони. Лобіювати
інтереси держави, а не «чесних» українських мільйонерів.
Створити такий механізм соціального захисту, щоб його реально відчув кожен громадянин. Дати можливість використати природній, виробничий, розумовий потенціал регіону. Наприклад, ми хвалимося, що маємо багато туристичних принад в області та в місті.
А де туристи? Прибутки? Депутати мають розуміти потреби
простої людини й забезпечити їй можливість вивчитися,
заробляти, придбати житло,
відпочивати, словом, відчувати себе господарем у державі,
громадянином, а не прохачем.
І ще: народні обранці повинні спілкуватися з громадою «наживо», а не через телевізори під час ток-шоу. І не
перетворюватися на божків,
до яких простій людині немає
підступу.
Олена САВИЧ.

Тернопільські жінки
закликають
долучитися
до благодійного
марафону

Коаліція жіночих організацій за участі Тернопільської
обласної Асоціації Жінок, Тернопільської міської громадської організації «Центр духовної та психологічної підтримки «Джерела», Тернопільського міського жіночого клубу «Відродження нації», Тернопільського міського
об’єднання «Спілка батьківопікунів дітей, які хворіють
дитячим церебральним паралічем «Крила Ангела» звернулася до небайдужих людей допомогти зібрати кошти на потреби дітей-інвалідів.
Тернопільської обласної Асоціації Жінок разом із партнерськими громадськими жіночими організаціями вже понад 15
років відповідально допомагає
людям, які опинилися у складній життєвій ситуації, оголосила
про проведення «Благодійного
марафону» з надання допомоги
дітям-інвалідам та їхнім сім’ям
«Захисти дитину-інваліда!». Її
підсумки будуть підбиті 3 грудня у Міжнародний день інвалідів.
Зібрану допомогу буде передано на потреби дітей-інвалідів,
які навчаються у спеціальних
освітніх закладах та тим, хто
в силу обставин позбавлений
можливості жити повноцінно,
для придбання їм засобів пересування, спеціального реабілітаційного обладнання.
«Сьогодні Україна переживає дуже складні часи. Ми відчули страшне значення слів «війна», «смерть», «розруха»… Але
український народ показав, що
може бути щирим, відповідальним, згуртованим.
Все українське суспільство
потерпає від війни й фінансової
кризи. Але в найбільшій скруті
— родини, яких страшне слово
«випробовування» переслідує
впродовж багатьох років — від
народження хворої дитини.
У цей скрутний час наш святий обов’язок — допомогти таким родинам, підтримати їх», йдеться у зверненні жінок.

Долучитися до акції та перерахувати кошти на потреби
дітей-інвалідів можна:
Для юридичних осіб:
На поточний розрахунковий
рахунок Тернопільської обласної Асоціації Жінок:
№ рахунку: 26001055112143
МФО 338783
ТФ ПАТ КБ ПриватБанк
Код ЄДРПОУ: 25694044
Одержувач: Тернопільська
обласна Асоціація Жінок
Призначення платежу: добровільна пожертва
Для фізичних осіб:
На рахунок через термінали
ПриватБанку та Приват24:
Одержувач: Асоціація Жінок
Код: 25694044
№ рахунку: 26001055112143
Призначення платежу: добровільна пожертва
Інформаційні партнери акції: «Наш ДЕНЬ», інформаційна агенція «7 ДНІВ-КРАЇНА», Телекомпанія TV-4, Газети «Вільне
життя плюс», «Свобода».

6 №42 (71)/15 жовтня - 21 жовтня 2014 р.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Акценти

Олександра ШЕРЕМЕТЬЄВА:

«Я йду в політику, щоб обстоювати
інтереси українського села, рідної землі»

Закони повинні діяти
в інтересах людини

Д

овести, що політики можуть бути потрібними і
корисними людям, прагне Національна Демократична
партія України – нова політична сила, яка досить
несподівано з’явилася на політичній арені країни.
Її лідер – не відомий політик, не бізнесмен і не посадовець, а тендітна жінка,
яка вже багато років бореться за те, аби жити в цій країні на рівні з іншими. І ця
боротьба спонукала її допомагати співвітчизникам, відстоювати їхні права, підтримувати не тільки добрими справами, а й добрим словом. Тепер Олена Чинка
– лідер НДПУ – прагне знайти нові можливості для втілення ініціатив, покликаних змінити життя українців на краще. Це можна зробити, якщо команда однодумців, що згуртувалися в Національній Демократичній партії України, потрапить до парламенту. Про своє бачення змін в країні лідер НДПУ Олена Чинка
та її однопартійці Олександр Кучерук, Олексій Чернишов та Кирило Нехимчук
розповідали під час Медіа-клубу «На власний погляд».

– У нашій партії – самодостатні
люди, кожен з яких займається своєю
справою. І ми йдемо до парламенту,
щоб мати можливість змінювати країну самостійно, а не сподіватися на когось, – зазначає Олена Чинка.
Пані Олена – із тих людей, що не
здаються. Відома громадська діячка та
спортсменка, вона понад 16 років тому
внаслідок нещасного випадку втратила
ноги. Однак не занепала духом, а продовжувала йти вперед. Нині Олена Чинка – майстер спорту України та бронзова призерка Європи зі спортивних танців на візках, неодноразова чемпіонка
України, володарка Національної премії «Гордість країни» та Всеукраїнської
премії «Жінка ІІІ тисячоліття».
СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ –
ОСОБЛИВА УВАГА
Для Олени Чинки, яка сама є людиною з особливими потребами, серед першочергових напрямків роботи
– соціальний. Зазначає: якби довелося потрапити в парламент, то саме над
питаннями соціального захисту вона
б працювала. Адже їй, як нікому, відомі проблеми інвалідів. А до їх числа зараз додалося чимало солдатів, які воювали в АТО.
– Допомога військовим – дуже непросте питання. Я не афішую свою діяльність, але часто зустрічаюся з ними.
І бачу багато проблем. В окопах солдати думали про державу! Чому держава не хоче думати про них, чому чиновники не шукають кращі можливості, а
прагнуть просто «поставити галочку»,
що вони забезпечили інваліда протезом? Але цей протез – просто непридатний для використання… Чиновники ж не хочуть їздити на «Тавріях»,
то чому інвалідам пропонують тільки
гірше? – коментує Олена Чинка.
Пані Олена наголошує, що інваліди
– це не тільки люди, які пересуваються
на візках, а й особи з проблемами слуху, зору, іншими хворобами. Але для
них не створені належні умови, немає
можливості вільно пересуватися вулицями, працювати, отримувати послуги
з реабілітації.
– З власного досвіду можу сказати,
що люди з інвалідністю хочуть і готові
працювати. Але для цього в країні потрібно здійснити необхідні реформи,
– коментує лідер НДПУ.
«ЛЮСТРАЦІЮ ТРЕБА ПОЧИНАТИ З
ВЕРХОВНОЇ РАДИ»
На думку представників НДПУ, од-

ним з першочергових кроків, які потрібно здійснити в Україні, є глобальне очищення. Але починати його треба з Верховної Ради, обравши туди нових людей, які будуть працювати заради держави, а не заради власних інтересів.
– Верховна Рада – це замовники
тих владців, яких треба люструвати в
регіонах, – переконана Олена Чинка. –
І хоч закон про люстрацію прийнято,
справу ще не доведено до кінця, тому
раз потрібно домогтися, аби дійсно в
країні відбувалося очищення.
«СПРАВА НЕ У ВИБОРАХ, А В ТОМУ,
ЩО ТИ ЗРОБИШ ДЛЯ КРАЇНИ»
На переконання лідера партії, першочергово потрібно досягти, щоб закони діяли в інтересах людини. Саме
це є одним з ключових месиджів партії. Тому вона переконана: зараз не головне пройти чи не пройти до парламенту, зараз треба наполегливо працювати, щоб досягти позитивних зрушень у житті кожної людини і в житті
країни загалом.
– Після виборів до Київради ми –
чи не єдина партія, яка продовжувала
робити те, що і робила – реалізовувати різні соціальні проекти та заходи
з підтримки дітей. Ми не зупинилися,
просто кожен з нас робив те, що вміє у
своїй сфері. Справа ж не у виборах, а в
тому, що ти можеш зробити для своїх
людей, для країни.
Таку думку підтримують і мажоритарники від НДПУ. Кирило Нехимчук
зауважує: партія налаштована на довгу планомірну роботу. Саме тому їй не
потрібні рекламні «фішки», які зараз є
в багатьох політиків чи політсил.
Олексій Чернишов також наголошує на необхідності щоденної турботи про людей. Зараз всі суцільно зосередилися на політиці, АТО, підтримці військових. Але забувають про тих
громадян, які живуть на території
держави, і в яких також безліч проблем та бід. Але в осередках партії,
що діють у регіонах, жителям постійно надають допомогу. Завдяки цьому
люди розуміють, що в партії – небайдужі люди.
– Насправді це нескладно. Інколи
просто треба направити кудись звернення, просто люди цього не знають.
Парламент повинен піклуватися про
народ. І якщо ми цього досягнемо,
наша країна буде розвиватися, – переконаний Олексій Чернишов.

П

оява Олександри
Шереметьєвої в
українській політиці
зруйнувала стереотип,
що серед лідерів партії
обов’язково мають бути
зірки футболу, естради, представники олігархії
чи великого бізнесу. Вперше в Україні в п’ятірці
лідерів політичної сили з’явився сільський
голова. Керівник Омельницької сільської ради
— Олександра Шереметьєва — № 3 у виборчому
списку партії «ЗАСТУП».

- Олександро Іванівно,
чому ви вирішили йти у політику?
- Я практично все життя, за
винятком кількох років, прожила в рідному селі. І мені боляче дивитися, як сьогодні політики проводять над ним
експерименти. Мої Омельники хочуть приєднати до міста Кременчук. Не виключаю,
що уздовж 20 км берега річки Псел побудують нові котеджі. 100 тисяч гектарів сільгоспугідь приєднають до міста. З
якою метою? Хто в місті буде
займатися сільським господарством? Воно комусь потрібне?
Місто дуже бюрократизоване.
Ти прийшов, подав заяву й відповідь отримаєш упродовж місяця. А сільські люди звикли до
іншого. Вони приходять до голови села, розказують про свої
проблеми, разом думають, як
їх розв’язати. Селяни хочуть
спілкування, і їм атмосфера
міста аж ніяк не підійде! Я намагалася донести до авторів
концепції децентралізації влади, що ви неправильно робите. Але мене не почули. Тому
я відчула відповідальність перед своїми батьками й дідами.
Вони не здали село. Вони захистили його у громадянську
війну, врятували в часи голодомору. І я не можу залишатися
осторонь. Я йду в політику для
того, щоб обстоювати інтереси
нашого українського села, нашої рідної землі.
- Що підштовхнуло вас
звернути увагу саме на партію «ЗАСТУП»?
- Це політична сила, у якій
практично всі — нові імена,
свіжі сили, потужний інтелект
і багатий досвід практичної роботи. У нас є воля обстоювати село й рідну землю — як це
сьогодні і треба. Бо завтра буде
вже запізно. Крім «ЗАСТУПУ»,
таких рішучості і послідовності в усіх інших політсил просто немає: у цих партіях питання захисту села, не більше,
ніж звичайний передвиборчий
атрибут. А ще — і це дуже важливо — я дуже добре знаю Віру
Іванівну Ульянченко, те, скільки вона зробила для сіл, зокрема, Київщини. Я вірю, що команда професіоналів, яку вона
згуртувала, зможе запровадити цілу низку законів для розвитку села, захисту селянства,
аграрного виробника, сільської медицини, освіти, територіальних громад. І якщо ми
разом зможемо втілити ці ре-

форми в життя, а совість нам
не дозволить схибити, то в
нашої партії буде велике майбутнє.
Ми не декларуємо свою
опозиційність, але захищати село, аграріїв та людей праці, навіть у містах, налаштовані рішуче! І якщо помітимо, що
хтось посягне на голоси наших
виборців, то знайдемо сили захистити людей.
- Сьогодні багато політиків і чиновників ініціюють
реформи. Однак на практиці
вони не діють. Чому так відбувається?
- Наприклад, Держземагентство презентувало свій
проект про право продажу
оренди земельних ділянок. Я
взяла їхні документи й перегорнула на сторінку з очікуваними результатами. У першому ж пункті зазначено: «Посилення впливу державних органів влади на органи місцевого самоврядування в галузі
земельних відносин». Та люди
добрі, це ж подвійні стандарти!
А як же децентралізація? Я одразу ж сказала, що цей закон не
для села. Хто ви такі, щоб із Києва приїздити й керувати в нас
у селі? Ми самі дамо собі раду.
Якщо ми порушимо чинне законодавство, тоді до нас можуть бути питання. А як ні, то
вибачте! Я вважаю, що для розвитку держави потрібен інноваційний підхід. Не будувати
плани, а робити проектне планування. План — це розпливчате поняття. А коли ми говоримо про проект, то там чітко
визначено термін, відповідальних осіб, очікуваний результат, позитиви й негативи. І такий підхід дозволяє нам спрогнозувати, яку користь матимуть люди від тих законів, які
ми будемо вносити до Верховної Ради.
- На вашу думку, які першочергові реформи сьогодні
необхідно провести на селі?
- Лідер «ЗАСТУПу» Віра
Ульянченко порушує питання про прийняття закону про
збереження родючості наших ґрунтів. Ми розуміємо, що
люди дуже мало уваги приділяють сівозмінам. Степ зараз
не зеленіє від озимини. А раніше відсотків 34–40% було засіяно цими культурами. Я навесні летіла над Україною — вона
вся жовта. Я не одразу зрозуміла, у чому справа. Виявляється,
що це ріпак цвіте. Коли товаровиробник свої прибутки ста-

вить вище за родючість землі,
за відповідальність перед нашими нащадками — це хижацтво.
- Як ви ставитеся до
об’єднання сільських громад?
- В Україні приблизно 32
тисячі громад. Такого не побачиш у жодній європейській
країні. Сільські громади мають
працювати, насамперед, в інтересах людей — треба зробити громади центром повсякденного життя на селі, учасником і бюджетного процесу, і
справжнім суб’єктом самоврядування. Десь є дитячий садочок, десь школа — всі повинні
одне одному допомагати. У селах має бути створений центр
адміністративних послуг. Однак, найголовніше — не можна
щось робити силоміць. Щодо
цього ми напрацювали цілу
низку пропозицій, звернулися до людей, щоб вони нас підтримали.
- Ми були у вашому селі й
помітили дуже багато молоді. Це сьогодні ледь не дивина в сільській місцевості…
- Молодь із нашого села їздить на сусідні сільгосппідприємства. Вона хоче працювати
на престижній і високооплачуваній роботі. І це нормальне бажання. Головне — забезпечити її транспортною інфраструктурою, щоб люди могли вільно їздити й заробляти.
Треба, щоб людина працювала
там, де їй подобається. Вона однаково після роботи приїде до
свого села й піде в місцевий магазин, який сплачує податки.
Тому одним із першочергових
завдань, яке ставить перед собою партія «ЗАСТУП», є розробка програми з підтримки молоді. До неї будуть включені реформи, які допоможуть селянам стати заможними людьми, створять комфортні умови
проживання на селі, захистять
сільгоспвиробників, зроблять
Україну щасливою та процвітаючою державою, а рідну землю — родючою й багатою. Це ті
пріоритетні принципи, на яких
наполягає партія «ЗАСТУП» і
які вона обстоюватиме у Верховній Раді. Тому ми переконані, що люди нас підтримають, й
українське село одержить захисника в парламенті.
Олеся КИРИЧУК.

На власний погляд
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Без підтримки держави агросектор не виживе, переконаний «ЗАСТУП»

Д

нями на засіданні медіаклубу «На
власний погляд» представники
всеукраїнського аграрного об’єднання
«Заступ» Олександра Шереметьєва
та Володимир Хоменко поділилися з
журналістами думками щодо майбутньої
державної стратегії відродження сільських
територій.

- Ми не відчуваємо ейфорії від втілення
угоди про асоціацію з ЄС, але бачимо в ухваленні цього документа, насамперед, великий шанс для українських селян. Але цим
шансом ще треба вміти скористатися, — поділився думками Володимир Хоменко, який
у складі делегації цієї політсили нещодавно
взяв участь у міжнародній конференції «Європейський аграрний діалог» у Брюсселі та
зустрівся з представниками Європарламенту. — Цікавим є досвід країн-сусідів — Польщі та Болгарії. Поляки в переговорах з інституціями Євросоюзу лобіювали інтереси
не лише великих агровиробників, а й дрібних селянських господарств. Як результат
— добилися чималих дотацій — до 400 євро
на гектар сільгоспугідь. А сьогодні європейці зацікавлені в налагодженні контактів та
співпраці з українськими сільгоспвиробниками, особливо з галузевими асоціаціями.
Володимир Миколайович також переконаний, що в Україні на недостатньому рівні
проводиться роз’яснювальна робота, люди
не знають, що саме ця угода означає: які надає переваги і які несе ризики:
- Угода, наприклад, не передбачає можливості так званого «подвірного» забою худоби. Але ж це одна з давніх традицій наших
сільських жителів. І якщо цим жертвувати, то навзамін потрібно вимагати сильних
компенсаторів. Чи подумали про це ті, хто
підписував документи угоди? Ще один приклад: європейський ринок — це високі стандарти продукції. Але скуштуймо їхній помідор чи м’ясо і порівняймо з нашими. Звичайно, українське смачніше! І це завдяки родючим чорноземам та столітнім традиціям на-

Якщо втратили
зв’язок з рідними, які
перебувають в АТО,
звертайтеся в міліцію

Зважаючи на складну ситуацію на сході України, чимало мешканців Тернопільщини їдуть боронити територіальну цілісність держави. Непоодинокі випадки, коли люди втрачають
зв’язок зі своїми близькими
та рідними, які перебувають
у зоні АТО.
У слідчому управлінні обласної міліції створена спеціальна робоча група, яка буде приймати заяви про зникнення жителів
Тернопільщини у зоні антитерористичної операції. За
кожним зверненням буде
відкрите кримінальне провадження.
Правоохоронці співпрацюватимуть з волонтерами
щодо розшуку та встановлення місця перебування
зниклих осіб.

Контакти
робочої
групи: м. Тернопіль, вул.
Валова, 11, каб. 115, 115
А. Телефони: (0352) 2714-15, 27-12-31.

ших селян. Тобто ми цікаві для європейців
як виробники якісної екопродукції. Потрібно роз’яснити це всім нашим виробникам і
зайняти цю дуже вигідну нішу ринку.
Один з лідерів «Заступу» також
роз’яснив, як інституції Євросоюзу та польські чиновники співпрацюють з тамтешніми фермерами та селянами: інтереси усіх виробників сільськогосподарської продукції
в громадській раді відстоюють 75 обраних
ними представників у громадській асоціації. Саме вони й узгоджують позиції аграріїв,
уникаючи непорозумінь та страйків.
Цікаві й результати реформування
аграрного сектора в сусідній Польщі — люди
з міст там стали виїздити в села. Кілька років
тому статистика показувала, що лише 30 відсотків поляків живуть у сільській місцевості.
Нині ж їхня кількість сягає 38 відсотків.
Голова села Омельники на Полтавщині,
одна з лідерів цієї політичної сили, Олександра Шереметьєва торкнулася теми суспільного діалогу стосовно організації місцевого самоврядування та децентралізації влади. На її переконання, сільська рада має не
тільки заробляти гроші, а й право їх витрачати. Й тут цікавий досвід Польщі — спеціалісти «Заступу» розглядають європейську
методику розподілу коштів по бюджетах різних рівнів та вже знають, як краще застосувати її в Україні.
- Наша політсила виступає за продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Адже зараз в законах відсутні механізми, що необхідні для
правильного функціонування ринку землі, — переконана політик. — Скільки зем-

лі може мати один власник? Яка її справжня
вартість? Як захистити власника земельного паю, адже доходить до того, що до бабці в
глухе село приїжджають і вимагають підписувати невигідні для неї умови оренди, мотивуючи тим, що господарство, нібито, підвищило родючість грунтів. За основу оцінки
вартості земель в нашій державі брали ще
нормативи за 1986 рік. Але відтоді скільки
всього змінилося. Для порівняння, вартість
земель сільгоспугідь в Австрії — близько 30
тисяч євро за гектар. Це в рази більше ніж у
нас, а звідси й плата людям за паї, мізерні податкові платежі… Одна з перепон для селян
— законодавство України, яке не дає права
сільраді розпоряджатися землями та угіддями за межами села. Ці функції покладені на
держземагентство. Тому, щоб виділити, скажімо, зручний для фермера сінокіс, по довідку доводиться звертатися навіть у Київ.
На думку Володимира Хоменка, однією з
обов’язкових умов успішного розвитку сільських територій є доступність капіталу для
агровиробника.
- Держава має спрямувати частину коштів міжнародних кредитів на потреби села.
Та допомагати слід не великим, а саме дрібним господарствам.
Думку колеги підтримала й Олександра
Шереметьєва:
- Одна з можливостей підтримки села —
відродження та створення сільськогосподарських кооперативів. Торік ми створили
два молочарські кооперативи на Полтавщині. Люди дякують за таку підтримку. На моє
переконання, активних людей на селі потрібно зацікавлювати. Крім того, слід вихо-

вувати і в селян, і в містян культуру споживання продукції. Адже коли купувати молокопродукти з автомобіля перекупника, споживач наражає себе й свою родину на цілий ряд небезпек. А коли продукція від кооперативу чи з заводу, вона перевіряється на
дотримання санітарних та багатьох інших
норм. Треба шанувати й багатий досвід та
традиції людей селянської праці.
Однією з форм допомоги фермерам та
селянам Олександра Шереметьєва назвала
Дорадчу службу, розвитку якої сприяє і «Заступ». За її словами, лише на Полтавщині
спеціалісти цієї служби провели більше 200
зустрічей, семінарів, навчань та тренінгів із
селянами.
Відповідаючи на запитання журналістів,
які стосувалися бюрократичної тяганини й
корупції, Володимир Хоменко прокоментував роботу профільного міністра:
- Прийшовши на посаду, він заявляв, мовляв, я тут на два місяці, щоб зламати корупційні схеми. Але, як свідчать сигнали від виробників сільгосппродукції, все робиться
по-старому, хоч пройшло вже набагато більше часу. Тому, на мою думку, до влади в Україні має прийти нове покоління. Ми — фахівці
й знаємо, як вирішувати конкретні проблеми селян. Ми збираємо форуми людей у кожному обласному центрі. Туди приходять від
700 до тисячі осіб, які отримують конкретні відповіді на свої конкретні питання. Людей цікавить усе — й наявність та розробка
технічних регламентів для торгівлі на ринку Європи, квоти на продукцію, повернення
ПДВ, яке зробить конкурентною українську
продукцію за кордоном, відродження системи заготівельних контор та державних оптових ринків у містах, які б визначали справжні
ціни на продукти, а не ті, за які скуповуються в селах перекупники… Вся команда «Заступу» — це люди-практики. До того ж у парламенті за всі роки були лише окремі народні обранці, які захищали інтереси селянства.
Системної ж роботи не велося. Але саме системно й злагоджено можна вирішити назрілі
питання в агросекторі.

Волонтери і діти - ангели-охоронці для бійців

«Ми за мир!», «Героям слава!», - листівок та
плакатів такого змісту є чимало на базі у
місті Ізюм Харківської області, де дислокуються правоохоронці з Тернопільщини. Роботи, виготовлені дитячими руками, є справжніми оберегами для міліціонерів, розповідають у СЗГ УМВС України в області.

Основне завдання тернопільських
п р а в о о хо р о н ц і в ,
які несуть службу в
Ізюмі - охорона телевізійної вишки.
Бійці на умови не
скаржаться.
- Маємо бронежилети, шоломи, спальні мішки, - каже старший інспектор охорони громадського порядку Гусятинського райвідділу міліції Володимир Романський.
Не нарікають хлопці й на
харчування. За словами Во-

лодимира, волонтери, які щотижня проїжджають через
Ізюм, привозять їм продукти
харчування. Тому на складі завжди є консерви, салати, сало,
смалець, макарони, крупи…

Готують їжу на вогнищі біля бази. Палять дровами. Знімальній групі
сектору зв’язків з громадськістю вдалося оцінити
меню у зоні АТО. Їх пригостили ухою. Хлопці кажуть:
вдома рибна юшка виходить не така смачна.
За словами Володимира Романського, якщо з продуктами проблем немає, то теплий
одяг сьогодні бійцям украй необхідний.

- Потрібна термобілизна,
зимове взуття. Будемо дуже
вдячні за теплі палатки й одяг
для несення служби на вулиці.
Степан - волонтер з Тернополя. Привіз речі для бійців. Його маршрут - Попасна та
Лисичанськ. Чоловік каже, що
найбільше бійцям допомагають прості люди. Вони приносять і продукти, і теплі речі. Не
стоїть осторонь і церква. Прихожани здають гроші, аби купити необхідні речі.

Наш ДЕНЬ
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Жовто-блакитні кульки, листи
миру та патріотичні конверти
Тернопільські поштовики відзначили професійне свято
У день професійного свята
працівники Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» організували багато цікавих заходів. Зокрема, у місті стартувала акція «За мир в єдиній
Україні». В її рамках кожен небайдужий до кінця року може
написати лист миру та єдності
і адресувати його своїм рідним
чи знайомим або надсилати на
адресу: оргкомітет акції «За
мир в єдиній Україні», вул. Хрещатик, 22, Київ 01001 – ваші
листи миру будуть опубліковані на корпоративному сайті «Укрпошти» та в газеті «Поштовий вісник». Також можна
відправити свої мирні послання у будь-який куточок Укра-

В

сесвітній Поштовий Союз був створений 9
жовтня 140 тому. Серед майже 200 країн до
нього увійшла й Україна. За весь час його
існування попри стрімкий розвиток технологій,
появу Інтернету та електронної пошти листи
не втратили своєї актуальності. Мешканці
Тернопільщини щороку відправляють 800 тисяч
листів, отримують – більше мільйона.
їни, зазначивши лише індекс
та зробивши помітку «За мир
в єдиній Україні», а листоноші на власний розсуд зроблять
приємний сюрприз одному з
жителів зазначеного на конверті населеного пункту.
Тернопільська
дирекція
«Укрпошти» вже надіслала
перші листи миру.

Тиждень відкритих
дверей для жінок
Сьогодні світ відзначає
день боротьби з раком грудей

Ця страшна недуга усе частіше вражає прекрасну половину. І це при тім, що вчасно діагностована хвороба – виліковна. Отож, за ініціативи департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, обласного “Центру здоров’я” та обласного онкологічного диспансеру проводиться “Тиждень
відкритих дверей”, приурочений до Всеукраїнського дня
боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
Усі бажаючі зможуть по 17 жовтня з 9 до 15 години
звернутися у реєстратуру Тернопільського обласного онкодиспансеру, що по вул. Р. Купчинського, 8 (на БАМі) та
отримати про це детальнішу інформацію.
Обстеження молочних залоз проводитиметься в мамологічному кабінеті.
Власне, 20 жовтня, у Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, в обласному онкодиспансері, проконсультувавшись у лікаря-мамолога, можна буде безкоштовно зробити УЗД молочних залоз (жінки
різного віку) або мамографію (жінки від 40 років).

Життя
- Ми урочисто започаткували акцію «За мир в єдиній
Україні» та надіслали 34 листи миру від діток та 26 листів
на адресу регіональних дирекцій УДППЗ «Укрпошта», – розповідає заступник директора з
питань продажу послуг Валентина Удич. – Такі акції дуже потрібні для того, аби об’єднати
нашу країну і в такий непростий час вселити в серця українців щиру віру у світле і мирне майбутнє. Закликаємо тернополян не бути байдужими
і писати листи своїм рідним
і близьким, жителям Сходу, у
зону АТО.
Також з нагоди свята відбулося спецпогашення художнього маркованого конверта
«Україна – єдина країна» спеціальним штемпелем «За мир в
єдиній Україні. Всесвітній день
пошти». Тож тепер тернополяни можуть надсилати листи в
особливих патріотичних конвертах.
- Цей конверт буде своєрідним знаком миру та єдності, – розповідає в.о директора Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Михайло Маліновський. – Він розійдеться по всій Україні і світі та буде об’єднувати українців. Адже сьогодні всім нам, як
ніколи, потрібно гуртуватися,
щоб зберегти нашу державу.
Після спецпогашення тернопільські поштовики випустили в небо десятки синіх та
жовтих повітряних кульок з
листами-побажаннями
для
всіх українців миру, любові, добра, радості і щастя на рідній
землі.
Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські школярі
посадили дерева-симовли

Д

нями учні спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим
вивченням іноземних мов
висадили дерева миру на алеї біля
церкви Петра та Павла.
Вже декілька років поспіль вихованці закладу беруть участь в екологічних акціях і саме завдяки їх зусиллям у мікрорайоні побільшало зелених насаджень.
Цієї осені школярі 10-А класу з хорошим настроєм та завзяттям копали ямки і садили дерева. Працювали усі – ніхто не байдикував. Навіть
тендітні, на перший погляд, дівчата брали у руки
лопати. Зізнавалися, садити дерева їм приємно,

адже таким чином вони роблять рідне місто кращим. Для багатьох школярів це перші посаджені
дерева. Діти раділи, що після закінчення школи
залишать після себе таку чудову згадку.
- Ми кожного року стараємось присвятити
цю акцію якійсь певній події, – розповів директор школи Анатолій Ятищук. - Цього року вона
приурочена 70-річчю визволення України. Таким
чином ми вшановуємо пам’ять про нашу історію.
Зараз це особливо актуально через події на Сході. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Ці дерева - як символ, як віра в ту перемогу, яку здобуде наш народ. А що є кращим уособленням миру,
аніж садіння дерев.
Оля ХОМ’ЯК.

Україна і світ
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Україна
Люди найбільше бояться
війни і зростання цін

Найбільше українці бояться війни 77 відсотків. На другому місці серед страхів - зростання цін на продукти й медикаменти - 31 відсоток. Голоду бояться 22 відсотки співвітчизників. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Крім того, українці бояться невиплат зарплат і пенсій, знецінення
гривні, інфляції, втрати роботи, проблем із
опаленням у зимовий період і підвищення
тарифів на компослуги. Чимало людей також боїться перебоїв із поставками газу у
квартири і масових відключень електроенергії. А пріоритетним напрямком для влади на найближчий рік більшість опитаних
вважають вирішення проблеми Донбасу,
проведення економічних реформ, відновлення обороноздатності країни, соцзахист
населення, проведення люстрації серед чиновників, правоохоронців і суддів.

«Одкровення» бойовиків

Терористи налаштовані на довге й
щасливе життя у вигляді ракової пухлини на тілі України. Про це у «Facebook» повідомив лідер групи «Інформаційний опір»
Дмитро Тимчук. Він розповів, що терористи активно готуються до зими. «У «ДНР»
навіть заявили про створення свого «Національного банку» (доречнішою була б назва «Перший російський терористичний
банк»). Терористи вкотре цілком відверто
заявляють, і російські ЗМІ радісно транслюють ці заяви: ми - проект Москви, фінансує
нас Москва, і сидітимемо на її шиї. Світ на
відверте фінансування Росією нею ж породженого тероризму не реагує», - обурюється військовий експерт.

Статистика розлучень в Україні
шокувала Папський Синод

Статистика про надзвичайну кількість розлучень в Україні вразила учасників папського Синоду з питань сім’ї.
Про це розповів журналістам у Римі глава
УГКЦ Святослав (Шевчук), повідомляє «Радіо Свобода». За його словами, на сьогодні
від 60 до 90 відсотків подружніх пар у деяких регіонах розпадаються протягом перших п’яти років. Близько 70 відсотків дітей
ростуть без сім’ї. Блаженніший Святослав
наголосив, що нагальним питанням для
української церкви є те, яким чином допомогти українцям зберегти сім’ю, зарадити
розлученим і дітям-сиротам. На думку глави УГКЦ, дуже важливо, що сьогодні Синод
готовий слухати українських католиків.

Янукович почав
безпробудно пиячити

Журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на джерела, стверджує, що експрезидент Віктор Янукович перебуває
у Сочі на власній дачі у запої. П’є безпробудно. Про це Гордон заявив в ефірі одного
з телеканалів. «Коли він жив під Москвою,
до нього приїхав Сергій Іванов, голова адміністрації президента Путіна. Янукович зустрів його в халаті, напідпитку і почав роздавати накази. Після цього Іванов приїхав
до Путіна й сказав: «Більше мене туди не
відправляйте, бо не зрозуміло, хто у кого в
гостях: він у нас, чи ми у нього», - розповів
журналіст. І додав: «Янукович у запої, в депресії, бо, напевно, навіть до його голови дійшло, що він накоїв в історичному плані».
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Протягом 10 днів мають звільнити “люстрованих” чиновників

Ініціатор прийняття закону про люстрацію Єгор Соболєв закликав українців включатися у процес люстрації. За
словами Соболєва, протягом 10 днів із посад мають бути звільнені всі, хто автоматично підпадає під дію закону. «Це - керівники часів Януковича, починаючи від рівня
голови райдержадміністрації, вихідці з КДБ,
керівництва комсомолу і Компартії», - написав політик у «Facebook». Також Мін’юст
повинен почати перевірку майна усіх держчиновників. На сайті відомства, згідно із законом, має бути повідомлення про початок перевірки кожного судді, правоохоронця, військового керівника, держслужбовця.
«Наше завдання - допомогти перевірити,
чи не забув об’єкт перевірки вказати квартири, будинки, машини, яхти та літаки своєї родини і пояснити їхнє походження», - заявив Соболєв.

Екс-суддя домігся збільшення
пенсії до 27 тисяч

Екс-суддя Верховного Суду України домігся збільшення пенсії до 27 тисяч гривень. Про це повідомляють «Наші
гроші». У позові до Пенсійного фонду суддя вказав, що розмір його пенсії занижений
і не відповідає закону. За його словами, чиновники не врахували зростання зарплати
суддів у 2012-13 роках, до якої прив’язаний
розмір виплат суддям-відставникам. Так,
винагорода для суддів Верховного Суду за
ці роки зросла із 19,5 тисячі гривень до 28,3.
При цьому пенсія цієї категорії чиновників,
за законом, повинна складати не менше 80
відсотків зарплати суддів на аналогічних
посадах. За даними матеріалів справи, судді
нараховували близько 18 тисяч на місяць. У
травні ПФ відмовився збільшити йому пенсію, пояснивши, що перерахунок може здійснюватися лише членам Конституційного
Суду, а максимальний розмір щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Але Оболонський суд Києва
задовольнив позов судді й зобов’язав ПФ
підвищити йому виплати. Ім’я судді у відставці у матеріалах справи не розкривають.

Може, світла
не вимикатимуть

Жодних рішень з приводу вимкнення електроенергії наразі урядом не прийнято, повідомив під час брифінгу віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман. За його словами, ситуація
з енергоносіями в Україні непроста, однак
влада вживає заходів, щоб енергопостачання в опалювальний сезон було безперебійним. Володимир Гройсман також зазначив,
що антикризові заходи, які були розроблені у партнерстві з американськими і канадськими експертами, дадуть нашій державі
можливість реагувати адекватним чином
на розвиток ситуації.

40 відсотків бюджету на зовнішній борг

У найближчі п’ять років Україні доведеться витрачати на виплати за зовнішнім боргом майже 40 відсотків бюджету. Про це у статті в «Hubs» пише керівник
проектів Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов. За його словами, наша держава щорічно витрачатиме на виплати за зовнішнім боргом 7-8 мільярдів доларів. І ще
60-70 мільярдів гривень - за внутрішнім.
На думку експерта, рано чи пізно на найвищому політичному рівні постане питання:
яким чином скоротити витрати на обслуговування боргу? «І з’являться політики,
які візьмуть на озброєння просту й зрозумілу для обивателів риторику - оголосити дефолт», - вважає Блінов. У випадку дефолту
на внутрішньому ринку довіра до банківської системи наблизиться до нуля.
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Світ
Євродепутати заробляють
мільйони

євро чистими, а без вирахування податків - три тисячі. Найбільше ж у Європі отримують французькі парламентарі - 13 тисяч
євро щомісяця. Трохи менше - 12 тисяч - німецькі депутати. Італійські живуть на 9,5
тисячі євро. Депутати російської Держдуми отримують за місяць 8200 євро. Українські парламентарі мають трохи більше тисячі євро. Найменша платня в Європі у молдавських депутатів - 470 євро.

Європа недооцінила
епідемію Ебола

Багато хто із 751 депутата Європарламенту має додаткові джерела доходів,
які щорічно приносять кожному з них
мільйони євро. Про це пише «Der Spiegel»
з посиланням на доповідь правозахисної
організації «Transparency International».
Згідно з доповіддю експертів у галузі моніторингу лобістських схем, суми, які євродепутатам нинішнього скликання приносять
їхні «підробітки», сягають від 5,8 до 18,3
мільйона євро на рік. Чемпіоном за додатковими заробіткам серед євродепутатів з
Німеччини виявився член партії Ангели
Меркель - Християнсько-демократичного
союзу - Петер Яр. Він - акціонер шести різних компаній і отримує щомісяця від 9 до
27 тисяч євро.

Крим повернувся
у часи репресій 1937-го

Влада анексованого Криму своїми діями стосовно кримських татар підтвердила, що не сприймає нічого неросійського. Про це в інтерв’ю виданню «Фокус» сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що з точки зору міжнародного права і навіть законів самої Росії, права людей
у Криму повністю ігноруються. «Для цієї
влади декларація «трьох мов» означає використання єдиної мови - російської. Ми
також знаємо, що обіцяне представництво
кримських татар в органах держуправління - брехня», - заявив Чубаров. Те, що відбувається в Криму, він порівняв із репресіями
1937-го. «Сьогодні Крим повернувся у часи
репресій 1937 року. Ніхто не застрахований
від того, що до нього одного разу прийдуть.
Навіть, якщо людина намагається відсидітися й жодним чином себе не проявляє.
Просто його ім’я може бути кимось вимовлено», - сказав він.

РФ видає загиблих за самогубців

Причиною смерті загиблих в Україні
російських солдатів влада РФ вказує інсульт, травми, інфаркт, суїцид, розповіла російська правозахисниця Олена Васильєва в ефірі проекту «Хоробрі серця»
на каналі «1+1». Зараз вона їздить зоною
АТО, щоб відзняти матеріали, які від росіян
приховують центральні телеканали. Матерям солдатів, які перебувають в Україні, кажуть, що їхні сини на навчаннях. «Я листуюся з великою кількістю матерів, які вже
втратили дітей. Їм кажуть, що ніякої війни
немає, і раптом приходить на поріг «вантаж 200». Вони розповідають, що отримали похоронку, в якій ідеться: син помер від
інсульту, травми, інфаркту, суїциду. Написано, що ці хлопці померли за 150 кілометрів
від Ростова», - розповіла Олена Васильєва.
І зазначила, що із 4500 загиблих, про яких
вже відомо, поховано лише близько 300.

«Слуги народу» ніде не бідують

У Польщі суспільство дуже невдоволене розміром зарплат депутатів сейму.
Адже платня пересічних поляків рідко перевищує 600 євро, натомість «слуги народу» щомісяця отримують значно більшу
винагороду за свою працю й користуються багатьма пільгами, наприклад, безвідсотковими кредитами та безкоштовним проїздом у громадському транспорті, пише видання «Wprost». У 2014 році місячна зарплата польського депутата склала 2400

Європа була не готова до епідемії Ебола і допустила ряд помилок у боротьбі з поширенням лихоманки. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмайєр в інтерв’ю газеті «Bild am Sonntag». «Усі ми недооцінили
катастрофічні наслідки Еболи. Тепер доведеться відіграватися. Ми переможемо епідемію, але для цього треба діяти рішуче,
об’єднавши зусилля», - сказав міністр. І пообіцяв, що Ебола стане головною темою на
наступній зустрічі міністрів закордонних
справ країн ЄС. За словами координатора
програми допомоги африканським країнам,
охопленим смертельним вірусом, Вальтера
Лінднера, епідемія Ебола ще не досягла свого піку. ООН тим часом б’є на сполох: хвороба
зростає у геометричній прогресії.

Вища освіта в Німеччині стала
безкоштовною

Із нового навчального року вища
освіта в Німеччині стала безкоштовною
на всій території країни, повідомляє «The
Times». Доротея Штапельфельдт, сенатор
Комітету з науки у Гамбурзі, назвала платну освіту «соціальною несправедливістю».
На її думку, ключовим завданням політики є надання молоді у Німеччині можливості вчитися й отримувати якісну вищу освіту
безкоштовно. На іноземних студентів нові
правила також поширюються. Однак для
участі у більшості освітніх програм іноземцям потрібне знання німецької мови і довідка про підтвердження доходів, які дозволять їм жити в країні під час навчання. Є й
варіанти навчання англійською - вибір університетів досить широкий.

До 2017 року євро буде
дешевшим за долар

До кінця 2017 року курс євро може
впасти до рівня 0,95 за один долар. Такий прогноз публікує «Deutsche Bank». У звіті зазначено кілька причин, що зумовлюють ослаблення євро. У першу чергу - надлишок грошової маси у зоні євро, який утворився внаслідок рекордно великого торгового профіциту -близько $400 млрд. на рік.
Подібні прогнози щодо майбутнього євро
озвучували й інші банки, однак прогноз
«Deutsche Bank» -найпесимістичніший. Варто зазначити, таке ослаблення євро теоретично невигідне українським експортерам.

Литва розробила план захисту
від «зелених чоловічків»

Міністр оборони Литви Юозас Олекас і командарм армії, генерал-майор
Йонас-Вітаутас Жукас заявили, що уряд
Литви вирішив створити сили швидкого реагування, які зможуть блискавично зупинити ворога на своїй території
в умовах популярної сьогодні у світі гібридної війни. Про це вони повідомили
під час презентації проекту закону, що дозволяє застосування військової сили на території країни у мирний час, пише «Delfi.lt».
До складу сил швидкого реагування увійдуть військові, підрозділи авіації, спеціальні сили, логісти. Командарм підкреслив,
що країні необхідно самостійно, не розраховуючи на допомогу союзників, реагувати
на умови гібридної війни. Такі заходи розраховані, у першу чергу, на те, щоб не допустити повторення в країні українського
сценарію, уточнює видання.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ

Для всієї родини

Устами відомих
Коханння – чудова квітка, але потрібна відвага, щоб підійти й зірвати її на краю жахливої прірви.
(Ф.Стендаль)
Любов ніколи не вимагає, вона завжди дає. Любов завжди страждає,
ніколи не виражає протесту, ніколи
не мстить за себе.
(М.Ганді)
Якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати.
(А.В.Вампілов)
Те серце не навчиться любити,
яке стомилось ненавидіти.
(Некрасов)
Бути коханим – це більше, ніж
бути багатим, бо бути коханим –
значить бути щасливим.
(Тільє)
Кохання надихає на великі справи, і воно ж заважає їх здійснювати.
(Дюма)
Кохання – найсильніше з усіх пристрастей, тому що воно одночасно
опановує головою, серцем і тілом.
(Вольтер)
Де є любов, там є життя.
(М. Ганді)
Інколи серце бачить те, що очам
не видно.
(Джексон Браун-молодший)
Кохання – це квітка, якій ти
маєш дозволити зрости.
(Джон Леннон)

Сімейне

гніздечко
Осінь фарби готувала,
У відерця наливала.
Змішувала, чаклувала,
Потім все
розфарбувала.
Світ довкола
Став багряним,
жовтим,
різнокольоровим.
І дивується Божена:
Де пропав колір зелений?
На фото Івана ПШОНЯКА:
маленька тернополянка
Божена Сагаль.

Сокровенне

«Я відпускаю

тебе…»

«Вам личить осінь», - сказав він колись Світлані. «Мені лише двадцять вісім», - відповіла подумки і глянула на
нього своїми дивними очима. У її погляді було щось від осені - сумне і таємниче.
Роман ніколи не думав, що зустріне
жінку, схожу на його велике кохання, якого спершу добивався, а потім зрікся…
Відбив Галину у ліпшого друга Івана.
А потім втратив - і Галю, і друга. Злякався,
коли кохана сказала, що вагітна. «А, може,
це дитина від Івана?» - запитав. Вона нічого не відповіла. Тільки глянула своїми
дивними очима. І пішла. Назавжди…
Він був упевнений, що це його дитина.
Але тоді ще не думав про одруження. І не
уявляв, що малеча будитиме його ночами
плачем, а Галя - колисковими.
«Ромку, - якось, перестрівши, мовив
Іван, - це - мій син. А ти… Мені шкода, що
ми більше десятка років були друзями».
Роман ні за чим не шкодував. У нього
вже була нова пасія і ще одна «паралельна структура». «Молодість дозволяє все»,
- казав.
Коли побачив Галину з маленьким,
серце забилося швидше. Але він заборонив собі будь-які сентименти: «Іван сказав, що це його син. Я його не просив».
Одружився з Поліною - одиначкою з
багатої родини. «Ти, Ромку, не відмовляй

Полінці ні в чому, - сказав тесть. - Наша дівчинка не звикла».
«Дівчинка» жила безтурботним життям. Подруги, салони краси, кафешки, подорожі… Поліна забула, куди поклала диплом про вищу освіту, бо не працювала
жодного дня.
Роман дружині дорікати не смів, бо
жив у подарованій тестем квартирі, їздив
у подарованій машині. Працював юристом у поважній установі, куди також влаштувався не без допомоги тестя.
- Поліно, твої батьки запитують, коли
чекати внуків.
- Бавитися з дітьми не хочу. І, мабуть,
не захочу. Але цього їм знати не слід.
…Роман частіше почав згадувати Галину і сина. Скільки ж йому років? Їм із Галею
тоді було по двадцять три. А тепер - сорок.
Дорослий вже. Цікаво, як його звати?
…Світлана прийшла працювати в їхню
установу восени. У двадцять вісім, наче
дівчисько, заплітала довгу русяву косу.
Коли соромилася - червоніла. А коли сміялася - очі залишалися сумними. У кишенях любила носити каштани. Кажуть, це
гарна прикмета - на щастя.
Вона сама після розлучення виховувала сина. Дехто думав, що Павлик - її молодший братик. Світлана скидалася на
студентку.

Роман уперше побачив Світлану, коли
зайшов до кабінету, де було її робоче місце. Немов насмішка долі: нова працівниця глянула на нього Галиними очима. Побачивши на її столі з десяток маленьких
і великих каштанів, сказав: «Вам личить
осінь». Ще звернув увагу на фото хлопчика. Здалося, його син, якого бачив здаля один раз у житті, подібний на цього карапуза. «Ваш братик?» - запитав. «Син»,
- відповіла, почервонівши.
Відтоді він майже щодня, начебто у
справах, заходив до цього кабінету. Заради Світлани.
Світлана з сином добігали до ліфта.
Роман зачекав на них.
- Добрий день, Романе Олександровичу. Дякую. В садочку карантин, - неначе
виправдовуючись, мовила.
- Як тебе звати? - запитав Роман малого.
- Я - цоловік! - серйозно відповів.
- А чоловік має ім’я? - перепитав Роман.
- Паска.
- Пашка, - виправила сина Світлана.
Роман довідався, що Світлана живе неподалік парку. Його помешкання - в іншому кінці міста. Але він їздив туди у вихідні, сподіваючись побачити Світлану з малим. Це було якесь щемне й тривожне почуття. А, може, саме таким у його віці є кохання.
…Ось вони йдуть парком. Маленький «цоловік» збирає для мами каштани. Вона щаслива. Сміється. Зашпортався.
Упав. Роман ледве себе стримав, аби не підійти й не запитати, чи малий не вдарився. А ще йому хотілося купити «Пасці» великого льодяника і надувного клоуна. Цікаво, чи Іван купував його синові льодяники і надувні клоуни?
Роман відчував себе злодієм, який намагається вкрасти шматочок чужого життя. Він і припустити не міг, що з роками
так сильно може боліти минуле. І не статки, не статус і навіть не час є ліком від
цього, а чужа жінка з сумними очима та
її «цоловік Паска». Зізнався собі: закохався у Світлану. Ця тендітна жінка стала для
нього щастям і тягарем водночас. Але він
не може їй зізнатися…

…Романа вітали з п’ятдесятиріччям.
До кабінету чиновника, який «вирішує
дуже багато», несли дорогі подарунки й
розкішні букети. Нарешті дійшла черга
і до його колективу. Привітальне слово
мала Світлана.
- Романе Олександровичу, щиро вітаємо вас…
Світлана вручила йому вишукану композицію з троянд і поцілувала. Це був перший поцілунок жінки, якою він марить
довгі роки.
…У п’ятдесят два Роман став удівцем.
Перед тим, як відійти у вічність, Поліна
запитала:
- Що означає для тебе ця жінка?
- Яка? Я ніколи не зраджував тобі.
- Ти в душі був із нею.
- Звідкіля ти знаєш?
- Я також інколи бувала там… у парку. І неподалік її будинку. Підглядала за
тобою. І за нею. Я знаю, що ви разом працюєте. І знаю, що це не твій син. Але чому
вона?..
Роман розповів про зраджену ним Галину, про Івана і про те, що в нього є син. І
що Пашка, здавалося, схожий на… Він так і
не знає, як звати сина. І як йому щасливоболяче бачити Світлану.
- Я відпускаю тебе, Романе… до неї, сказала дружина. - Не знаю, чи син пробачить тобі. І чи варто шукати зустрічі
з ним. А з цією жінкою… може, й станеш
щасливим.
Наступного дня Поліни не стало.
…У вихідні Роман сідав у автівку і,
як це робив роками, їхав на вулицю, де
живе Світлана. Тепер, коли у великій заміській садибі та в міській просторій
квартирі крім нього - жодної живої душі,
ця гра у жмурки з долею стала сенсом
його життя.
…Цього разу зупинив авто біля Світланиного будинку. Був будний день. Вона
скоро повертатиметься з роботи. Сьогодні він мусить з нею поговорити. Лише б
вислухала. Лише б спробувала зрозуміти…
Осінь струшувала жовте листя і каштани. Вийшов з автівки. Підняв два каштани і поклав до кишені. На щастя…
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія
Людмила не могла відвести
очей від газетної світлини, з якої
сумно дивилася гарненька дівчинка. Звідки знайоме їй це миловидне личко? Поспіхом пробігла очима
замітку, автор якої - вихователька
однієї із шкіл-інтернату. Виявляється, звати дівчинку Христинка.
Вона – сирота, тяжкохвора, їй терміново потрібна операція з пересадки нирки…
Ці великі виразні очі… Людмила відчула, як щось пекуче стискає
у голові, а тіло запульсувало, мов
рибина у долонях, від несподіваної думки: а що, коли Христинка - її
донька? Упродовж усіх цих років їй
так хотілося знати, де її дівчинка,
чи жива-здорова? Врешті, чи змогла б простити свою матір, яка залишила її у пологовому будинку?
Навіть імені не дала…
Людмила усе відкладала на потім свій пошук, чогось боялася, в
чомусь сумнівалася… І ось - це фото.
І страшна новина - Христинка чекає
допомоги, бо дуже хоче жити…
Людмила непорушно сиділа на
канапі, втупившись очима у газету,
і спогади - сумні, тривожні - вервечкою потягнулися назад, у той
злощасний час, коли їй було лише
п’ятнадцять.
Якось, не заставши удома матір, Люда зателефонувала своєму вітчимові на роботу: може, той
знає, де мама? «Маму забрали до
лікарні. Її чекає складна операція.
Не хвилюйся, Людочко, усе буде
добре - у тебе ж є я», - почула у слухавці.
Вона ніколи не забуде бліде мамине обличчя на лікарняній подушці після операції. Коли вітчим
вийшов з палати, мати схвильовано запитала: «Він тебе не ображає?» Почувши доньчине «ні», полегшено зітхнула й додала: «Ладнайте якось між собою, доню, бо
тут я буду ще довго».
Вітчим і справді був дуже добрим до падчерки, купував їй обновки, солодощі. Якось дівчина зауважила: «Не тратьтеся на мене.
Ліпше купіть щось мамі». Вітчим,
лукаво усміхаючись, сказав: «Маму
твою я не ображаю, Людочко. Не
так, як твій тато, який залишив
тебе одразу після народження. А
ти - доросла уже і маєш гарно виглядати. Ти ж у нас красуня!»
Однієї ночі Люда прокинулася від скрипу дверей. Почула обережні кроки у своїй кімнаті. А за
якусь мить поруч гаряче тіло вітчима. Хотіла закричати, Але той
важкою рукою став затуляти їй
рота… Люда пручалася, виривалася, та він, мов божевільний, розривав безжалісно на ній білизну…

Життєві сюжети

Наш ДЕНЬ

Знаю: це – моя

мама…

Дівчині хотілося думати: це, що
трапилося з нею тієї ночі - страшний сон. Не хотіла їсти, пити… Врешті, навіть жити їй тепер не хотілося. Тиждень пролежала, захлинаючись від сліз. Вітчим не оправдовувався. Навпаки - іронічно переконував її, що, мовляв, нічого
страшного не сталося. Ще й застеріг: «Мама знати нічого не повинна. Вона дуже хвора, а я ще такий
молодий… Тепер ти маєш мені заміняти маму, а якщо не будеш погоджуватися - я просто залишу її. А
їй тепер дуже потрібні мої гроші».
Один Господь знає, як зненавиділа вона вітчима, якою брудною,
розтоптаною і нещасною себе тоді
почувала!
Свій округлий стан Люда намагалася приховати новим гардеробом. Коли вітчим це запримітив,
замість розрадити, став ще й звинувачувати її. Мовляв, чим думала,
що не розповіла раніше, коли не
було пізно перервати вагітність…
Матір переконав, що на канікулах Люді було б краще пожити у
його сестри у селі, що в сусідній області. Світ ніби зупинився для неї.
Не хотіла нікого бачити, все дратувало. Вона ж завжди мріяла про
високі і світлі почуття, про кохання
- єдине і справжнє, весілля, на якому була б у білосніжній фаті. Та все
зруйнувала людина, яку любить її
ненька і яку ненавидить вона.
Люда дивувалася, що, відчуваючи поштовхи дитини, її, завжди
співчутливу й добру, охоплювала
злість до цього створіння. Навіщо
їй дитина від цього нелюда й чудовиська?
Тітка Дарина, сестра вітчима,
прийняла Люду гостинно. Щоранку поїла свіжим молоком. Якось
обережно запитала: «Хто батько
дитини? Він залишив тебе, так?
Не плач, вибавимо твоє дитя. А
там - час покаже. Ти - вродлива і
обов’язково знайдеш своє щастя». Люда зрозуміла: тітка не знає
правди. І спіймала себе на думці, що тітчині заспокійливі слова
її зовсім не тішать. Знала напевно: вона хоче чимшвидше спекатися свого тягаря, щоб назавжди вирвати із життя ці брудні, чорні сторінки…
Коли перейми стали гострим

Хто мені розкаже про кохання –
ніжне, вірне і чесне? Таке, що на усе життя?
Палке і незрадливе. Кохання, заради якого
можна пожертвувати власними інтересами
і волею, бажаннями чи амбіціями. Чи існує
воно насправді, чи лише у нашій вигаданій
уяві та любовних романах?
Ще донедавна я була упевнена: саме
таке кохання подарувала доля мені. Подарувала тебе – єдиного, найкращого, неповторного. Ти старший від мене на 14 років,
та яке це має значення, коли двоє людей –
ніби половинки одного цілого. Засліплена
почуттям, не бачила у тобі ані найменшого недоліку. Для мене ти був ідеальним. І
лише мама час від часу підкидала у моє закохане сліпе серце ложку дьогтю. «Від ідеалу дружини не йдуть», - казала, натяка-

ножем розрізати тіло, Люда гадала, що збожеволіє. Щось кричала
акушерка, збіглися лікарі, та вона
вже не відчувала нічого: тіло стало майже невагоме й вона провалилась у прірву…
«У вас - дівчинка. Гляньте, яка
красуня», - акушерка підняла перед
її очима рожевий клубочок. Люда
закрила очі й істерично розридалася: «Заберіть її! Не хочу бачити!»
Узяти маленьку до грудей також відмовилася. Була впевнена:
так мусить бути, бо ця дитина їй не
потрібна, вона - гріх, сором і смертельна пілюля для її мами. Коли
до Люди навідався вітчим, лікарка розповіла йому про поведінку
падчерки. Той ніби й зрадів з цього. Натякнув Люді, що написати заяву про відмову від дитини не буде
проблемою, що, врешті вона ще й
сама дитина, їй треба вчитися, вийти в люди. Сказав, щоб після виписки Люда деякий час пожила у
Дарини. Аби її, змарнілу і слабку,
не побачила мама, яку щойно перевели з онкодиспансеру.
Час пригоїв рани. Люда пішла
навчатися в училище, стала працювати ткалею на текстильному комбінаті, де зустріла Богдана. Тепле,
ніжне і крилате почуття, яке зародилося у ній до цього хлопця, повернуло любов до людей і життя.
Богдан був дбайливим і лагідним чоловіком для Людмили. В усьому допомагав. Мав золоті руки. Усе було для того, аби
бути щасливими. Бракувало одного: дзвінкого дитячого щебету. Таємно від чоловіка Люда наважилась піти до лікаря. Висновок був
невтішним: ранні пологи з ускладненням далися взнаки і тепер потрібне тривале лікування.
Боже милостивий, як тепер
вона шкодувала, що відреклася
донечки! Чому вона не відкрилася тоді мамі? Ненька зрозуміла б і
тепер дівчинка була б із нею. Якби
можна було повернути все назад…
Минав рік за роком. Лікування не давало результатів. І Люда
вирішила поговорити з чоловіком
про всиновлення дитини. Богдан
зблід: «Виходить, нема у нас жодної надії, Людо? Ні, чужих дітей я
не зумію полюбити, якщо своїх Бог
не дав», - сказав категорично.

Рожева казка
розбитих мрій

ючи на твоє розлучення у першому шлюбі. «Тим паче ідеальні чоловіки не залишають дітей», - мама таки була не в захопленні від тебе.
Хіба я могла зважати на ці слова? Звісно, ні. Я щиро вірила, що твоя перша дружина просто не зрозуміла тебе. А я – зможу. І дітей вона забрала від тебе, за якими ти дуже
сумуєш. Часто відвідуєш їх, купляєш різні подарунки. При цьому навіть радишся зі мною,
значить довіряєш мені і любиш.
Я хотіла, щоб ти запропонував мені руку
і серце. Ти просив ще трішки зачекати, поки
не загояться зовсім усі рани від невдалого
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А через півроку він залишив
Люду. «Не ображайся, квартиру і
усе, що надбали разом, залишаю
тобі. Я зустрів іншу, яка скоро подарує мені сина», - сказав і розчинився у вечірніх сутінках. Людмила завмерла. Не могла повірити,
що її Богданко, якого безмежно кохала, міг її зрадити.
Спогади жалом печуть у серці,
не дають спокійно жити, мов мара,
переслідують вдень і вночі. І ось
це фото. Людмила приставила до
нього свою шкільну світлину: яка
дивовижна схожість! Невже таке
може бути? Наступного дня написала заяву на відпустку і вирушила
потягом до інтернату, щоб зустрітися з авторкою замітки…
І ось вони разом із Тетяною
Олегівною, так звали виховательку, приїхали до київської клініки,
де лежить Христинка. Людмила
ступала довгими коридорами і відчувала, як із кожним кроком мліє
кожна її клітинка. До самого денця вихлюпала душу Христинчиному лікарю. Він уважно вислухав і
порадив до операції не турбувати
дівчинку. Тепер, коли Людмила готова стати донором, слід було провести кілька аналізів і експертиз.
Висновки експертизи на ДНК
були втішними - Людмила - мати
Христинки й може бути її донором.
Тетяні Олегівні, яка залишилася у столиці, щоб підтримати
Христинку, здавалося, що операція - безкінечна. І ось вони обидві,
мама і донька, такі схожі між собою, відкрили важкі повіки після
наркозу. «Як моя Христинка, лікарю?» - найперше запитала Людмила. «Операція пройшла успішно. Є
надія на одужання», - почула у відповідь. Люда раділа і нестерпно хотіла побачити доньку.
На подушці розлилося золото
волосся, а великі, карі оченята дівчинки втупилися у жінку, з такими ж очима. «Христинко, ця жінка врятувала тобі життя. Хочеш
знати, хто вона?» Дівчинка мило
усміхнулася, з очей побігли сльозинки. «Я знаю - це моя мама».
Плакала Люда від щастя. Плакала
Тетяна Олегівна, радіючи за свою
вихованку. «Твоя мама - найкраща.
Завжди пам’ятай про це. Ти повинна її простити», - сказала дівчинці.
Відтоді минуло шість років.
Христинка одужала, хоч і потребує
періодичного лікарського контролю. Живе з мамою.
А Людмила, якій ледве за тридцять, просить не повторювати її
помилок. Тепер вона знає: дитина - це великий дар Божий, який
потрібно прийняти, хоч би як не
склалася доля у її матері. Бо потім
каяття буде настерпним.

Струни серця
* * *
Хто поліг у бою
За Вітчизну свою Пам’ятає тебе Україна.
Хто підняв її стяг
На останніх митях –
Пам’ятає тебе Україна.
Хто пролив свою кров,
Душу й тіло поклав –
Пам’ятає тебе Україна.
Хто живий – пам’ятай:
Боронили твій край,
Відстояли для тебе Вкраїну.
Не вмирають герої ніколи,
Вічна пам’ять над ними зорить,
Впала зірка, окроплена кров’ю,
Україно, молися за них.

Небесній сотні

Зняла обруси українська хата,
А на столі заплакала свіча,
Бо десь за сином,
а десь – за батьком
Кричать серця.
Небесну сотню не зрадьмо, люди,
Інакше час нас прокляне,
Інакше просто нас не буде –
Ані тебе, ані мене.
В покорі Богу помолімось нині,
По всій землі запалимо свічки,
І хай лунає «Слава Україні!»
«Героям слава!» - навіки.
* * *
В лузі похилилась яворина,
Опустила втомлене гілля,
Плаче моя рідна Україна,
Стогне моя втомлена земля.
Не лягають в радості покоси,
Не несуть надії журавлі,
Полилися материнські сльози
По моїй розіп’ятій землі.
Мій народ не впаде на коліна,
Віра в Бога дух нам окриля,
Ще не вмерла слава України
І не вмре ніколи – вірю я!
Світлана САГАН.
с. Лідихів Кременецького району.

Можна…

Можна всім серцем
любити Вкраїну.
Можна в садочку садити
калину.
Можна вдягти вишиванку
до свята,
Голосно «Слава героям!»
кричати.
Можна любити Вкраїну
за гроші.
Можна пісні їй співати хороші.
Можна ще мовчки,
як наші солдати,
Просто життя
за Вкраїну віддати…
Ганна НАЗАРКІВ.
с. Вікторівка
Козівського району.

Марія МАЛІЦЬКА.

першого шлюбу. Мама ж тим часом просила
чомусь менше довіряти тобі. І коли ти якось
не приїхав на вихідні, сказав, що маєш багато
роботи, я вирішила сама відвідати тебе. Я не
хотіла жити без тебе навіть дня, а ще слухати докори мами.
Я не телефонувала тобі. Хотіла зробити
приємний сюрприз. А потім сидіти десь у куточку тихенько і дивитися, як ти розбираєш
свої креслення. Або приготувати тобі щось
смачненьке.
Я злітала по східцях, як на крилах. З твоїм улюбленим тортом у руках. З усмішкою на
обличчі, від якої, мабуть, розтанув би величезний айсберг. З чимось таким у грудях, що
здатне було огорнути теплом якщо не весь,
то точно, половину світу.
Ти надто довго ішов відчиняти двері. Я
не могла стримувати гарячу лавину почуттів. У сумочці знайшла ключ від твоєї квар-

тири. Якось ти сам дав мені його, сказавши, мовляв, раптом я приїду, а тебе не буде
вдома.
Я відчинила двері. Й одразу ж пожаліла про це. Світ моїх рожевих мрій став сірим і холодним. Тепло замерзало краплинами сліз у долонях. Ти любився з моєю
подружкою, і було дуже смішно чути, що я
не так усе зрозуміла. Якби, звісно, не було
так боляче.
Ось, власне і все, що я хотіла розповісти у
листі до «Сімейного гніздечка». Про рожеву
казку розбитої віри у те, що кохання, як таке,
взагалі існує. Може, це просто чиясь фантазія, у яку донедавна вірила і я, наївна 18-річна дівчина. Витвір уяви, що якоїсь миті зникне, мов сон… А, може, все-таки є ті, хто ще вірить у кохання? Відгукніться, буду рада заперечити вам.

Сніжана. м. Борщів.
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Максимальний показник
у двох матчах
Андрій Пятов.
Після відпочинку активніше
заграли господарі, однак їхня
неточність і наш голкіпер не
дали можливості зникнути одному нулеві на табло. Поступово
Михайло Фоменко почав робити корективи за допомогою замін, і з часом вони принесли бажаний ефект. Спочатку авто гол
білорусів, а вже на доданих арбіГрупа С. Збірна Білорусі –збірна України – 0:2 тром хвилинах зустрічі красива
тартовий склад
ка, який у першому матчі від- контратака українців і у резульукраїнців
бору не грав. Перша полови- таті - така потрібна перемога.
був повністю
на зустрічі практично не мала
В інших матчах другого
сформований з
справжніх моментів для взят- туру групи С збірна Словаччипредставників
тя воріт. В українців не виста- ни сенсаційно переграла іспанвітчизняної Прем’єр-ліги. чало завершального удару, бі- ців – 2:1, а команда Македонії
Також на поле вийшов лі- лорусам одного разу після ку- дотиснула у компенсований
дер команди Євген Коноплян- тового завадив відзначитись час гостей з Люксембурга – 3:2.

С

Збірна України –збірна Македонії – 1:0

П

WBA виключила російського боксера Олександра Повєткіна зі свого рейтингу, де він ще нещодавно посідав другу сходинку. Трапилося це через те, що
Повєткін відмовився боксувати з кубинцем Луісом Ортісом.

Хук хоче кинути виклик
Кличкові

Чемпіон світу WBO у першій важкій
вазі Марко Хук готовий перейти в супертяжі, щоби зустрітися в рингу з українським чемпіоном. Битва найкращих
боксерів у різних вагових категоріях могла б зацікавити спонсорів і телебачення, вважає німець боснійського походження.
Раніше 2016-го організувати поєдинок не вдасться. Хук провів на професійному рингу 41 бій і зазнав лише дві поразки. Одна з них — від росіянина Повєткіна, битого Володимиром Кличком.

значно простіше, якби Андрій Ярмоленко раніше реалізував пенальті, проте він сильно
пробив у поперечину. В українців було чимало інших спроб збільшити рахунок, однак все
завершилось добре навіть з одним забитим
м’ячем.
В інших матчах третього туру групи С перемагали гості. Збірна Словаччини здобула максимум у Білорусі – 3:1, а іспанці не залишили шансів суперникам у Люксембурзі – 4:0. Продовжують лідирувати словаки – 9 очок без втрат. По 6
балів набрали іспанці та українці. У македонців
залишилось 3, а останні місця ділять Люксембург та Білорусь – по 1 пункту. Наступний поєдинок збірної України відбудеться 15 листопада у гостях проти представника Бенілюксу.

Утім і Марко в бою проти «витязя»
виглядав доволі впевнено, а перемогу
Повєткіна за очками чимало експертів
назвали суперечливою.

Спорт

З Чернігова – з нічиєю

П

оєдинок 12-го туру
чемпіонату України
з футболу серед
команд першої ліги між
чернігівською «Десною»
та ФК «Тернопіль» був
цікавий насамперед
з погляду турнірного
становища, адже обидва
колективи – сусіди по
турнірній таблиці.
До того ж тернополяни ще
жодного разу в своїй історії не
перемагали «деснянців». Не сталося цього й у звітному поєдинку – команди розійшлися нічиєю – 0:0.
Про якусь злагоджену та конструктивну гру з боку тернополян, зважаючи на суттєві кадрові проблеми у команді, чекати не
доводилося. Разом з тим, гравці, які вийшли на поле, намагалися гостро контратакувати, а подекуди й атакувати. Напружена та
рівна боротьба тривала аж до закінчення матчу, проте у компенсований арбітром час два майже стовідсоткові для взяття воріт
момент не використали господарі поля – надійно зіграв тернопільський голкіпер.

Прикра поразка

У

12 турі Першої ліги «Нива» програла 0:1
футбольному клубу «Полтава».
Команди розпочали матч на зустрічних курсах. Згодом
наші футболісти перехопили ініціативу, однак гості поступово
отямилися та почали створювати моменти поблизу наших воріт.
«Ниві» довелося захищатися майже до кінця першого тайму.
А ось початок другого ознаменувався шквальними атаками господарів на ворота опонентів. Стовідсоткову нагоду відкрити рахунок на старті тайму втратив Семенюк, а два дальні удари від
наших гравців пройшли, на жаль, вище воріт.
На 63-ій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей,
але надійно зіграв полтавський голкіпер.
Своїм єдиним моментом “Полтава” скористалася вже на доданих хвилинах зустрічі.

З

ереможний склад нашої команди
цього разу зазнав лише однієї
зміни: тепер з перших хвилин
динамівець Сергій Сидорчук отримав
можливість закріпити успіх від дебюту
у національній збірній.
За перші 45 хвилин палка підтримка трибун
«Арени Львів» допомогла господарям створити багато потенціальних нагод, але майже кожного разу не вистачало завершального удару. Та
все ж уже на компенсованих хвилинах Сидорчукові вдалося забити дуже важливий м’яч «у роздягальню».
Після перерви стовідсоткових нагод македонці не створили, однак напруга в останню 15-хвилинку не спадала. А могло все бути

Повєткін поза грою
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Срібло «Тернопільчанки»

10 по 12 жовтня у
Тернополі пройшов
фінальний етап
чемпіонату України з
футболу серед жінок.
Участь у ньому взяли 4
команди.

«Торпедочку» з Миколаєва 4:1, а полтавська «Ніка» мінімально виграла у футболісток
з Івано-Франківська.
У фіналі «Тернопільчанка» не зуміла здолати «Ніку»
і поступилася з рахунком - 1:2.
У матчі за третє місце іваноУ півфіналах 10 жовтня франківські дівчата розгроми«Тернопільчанка» перемогла ли суперниць з Миколаєва - 0:5

спортивної гімнастики збірна України
завоювала відразу дві медалі. У змаганнях на брусах нагорода найвищого ґатунку дісталася Олегові Верняєву.
Чинний чемпіон Європи додав до
УЄФА прийме санкції щодо
власної колекції ще й золото світової
«Арени Львів»?
першості.
Віце-президент Федерації футболу
В опорному стрибку другим став
України Анатолій Попов прокоментував Ігор Радівілов. У медальному заліку
можливі санкції щодо «Арени Львів» від Україна посіла 5 місце, ставши найкраУЄФА за хуліганські дії деяких фанатів щою з-поміж європейських збірних.
на матчі Україна - Македонія.
«Я думаю, що санкції напевно бу- «Нива» подарувала
дуть. Мінімальні санкції - це грошовий позашляховик
штраф, що стане кращим варіантом для
Футболісти тернопільської «Ниви»
нас. А ось найгірший результат - це дис- вирішили відмовитися від преміальних
кваліфікація», - сказав Попов.
виплат за переможний матч над ПФК
Нагадаємо, раніше повідомлялося, «Суми». Ці кошти вони передали на прищо затримано двох хуліганів, причетних до зупинки матчу між Україною та дбання позашляховика для воїнів, які
беруть участь у війні на сході України.
Македонією на 83-й хвилині.
У перерві матчу його урочисто переУкраїнець став чемпіоном
дали Добровільному Українському КорВ останній день чемпіонату світу зі пусу «Правого сектору».

У трійці найкращих

Чемпіон Європи, переможець континентального кубку ІААФ, співавтор рекорду Європи, рекордсмен
України зі стрибків у висоту, українець Богдан Бондаренко увійшов до
трійки найкращих легкоатлетів року
в Європі.

Ярмоленко наздогнав
Шеву і Вороніна

Вінгер київського «Динамо» відзначився своїм 12-им результативним пасом у матчі проти збірної Білорусі в Борисові. Наприкінці зустрічі Андрій Ярмоленко поділився м’ячем з одноклубником Сергієм Сидорчуком.
Стільки ж результативних пасів в активі форвардів, які завершили кар’єру в збірній: Андрія Шевченка
й Андрія Вороніна. Далі йдуть Руслан
Ротань (11), Олег Гусєв (10), Анатолій
Тимощук (8).

Краса
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«Подарунки» осені:
як перемогти
депресію організму
і знову стати красунею
– Як впливає на нашу шкіру
зміна пори року, зокрема осінь?
– Через переохолодження
імунітет людей падає. Найбільше впливає на це початок опалювального сезону. Люди в перші дні мерзнуть, а коли вмикають
опалення, то шкіра пересихає. Це
відбувається через різку переміну температур на вулиці та у домі.
На це шкіра реагує різними висипаннями. Одна з найбільш поширених проблем – себорейний дерматит: почервоніння та легке лущення в ділянці надбрівної дуги й
носових складок. Якщо ігнорувати це, то пізніше поверхня хворої шкіри стає нерівною. Останньою стадією є підшкірні вузли.
– Як захиститися від негативного впливу
холодів?
– Не переохолоджуватися, не виходити на вулицю легко одягненими. Якщо у людини здорова шкіра, нема висипань, то ми радимо наносити
жирний крем, щоб поверхня шкіри не переохолодилася. Коли ж удома сухе повітря, то допоможе
зволожуючий крем. Але з цим потрібно бути обережними. Деякі зволожуючі креми не можна застосовувати перед тим, як вийти на вулицю в морозну погоду, тому що вода в кремі замерзає і починається кристалізація. Це може призвести до
висипки та обмороження шкіри.
– Якими продуктами харчуватись восени, а
якими ні?
– Найперше, не зашлаковуйте свій організм надмірним вживанням солодощів, свіжоспечених хлібобулочних виробів. Також соленої, перченої, копченої, жирної, смаженої їжі. Не зловживайте кавою,
какао та шоколадом. У цей період потрібно їсти
каші, супи, а ще овочі та фрукти – не заморські та
парникові, а ті, що вирощують у нас. Також вживай-

Наш ДЕНЬ
Осінь приносить
із собою не лише
корисні овочі та
фрукти, а й зміну
погоди, холод, вітер і дощі. Як мати
гарний вигляд і доглядати за своєю
шкірою в цей період, радить Євгенія
ЗАБОЛОТНА, лікардерматолог КУТОР
«Центр здоров’я».

те молочні, а особливо кисломолочні продукти. Якщо м’ясо – то варене, печене і на пару. Адже все це
впливає на те, як ми виглядаємо.
– Чи можна використовувати маски з натуральних інгредієнтів, зроблені в домашніх умовах?
– Звичайно, можна. Але тільки тим людям, у
яких здорова шкіра. Якщо у когось є висипання,
то перш ніж робити маски чи підбирати крем для
обличчя, потрібно звернутися до професіоналів.
– Які можете дати загальні поради для догляду за шкірою восени?
– Потрібно бувати на свіжому повітрі, правильно харчуватися, займатись спортом, позбутись шкідливих звичок. Усе це впливатиме на
вашу шкіру. Особливо рекомендую дівчатам не
користуватися тональними кремами, оскільки
вони забивають пори та не дають шкірі дихати.
Пудрою можна інколи приховати якісь недоліки.
Але її потрібно правильно наносити на шкіру. Пудра на сухій і нормальній шкірі пересушує її, тому
потрібно зволожити обличчя кремом. Пізніше
можна наносити пудру. Також не поєднуйте косметику для догляду за обличчям різних виробників. Якщо компонувати різні лінії косметики,
то може утворитись нова сполука, яка негативно
впливатиме на вашу шкіру.
Христина ЛЯХОВИЧ, студентка спеціальності «Журналістика» ТНПУ ім. В. Гнатюка.
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Волосся –
як шовк

Універсальні маски
для будь-якого типу волосся:
• приготуйте суміш з двох яєчних
жовтків, 50 г коньяку і 50 г води, все
гарненько перемішайте і нанесіть на
волосся, втираючи в шкіру голови; залиште на 15-20 хв., а потім змийте теплою водою, використовуючи улюблений шампунь;
• змішайте по 1 ст. ложці меду і олії з кашкою зі свіжої ріпчастої цибулі (2 середні цибулини або 1 велика), втирайте в
шкіру голови і нанесіть трохи на волосся, одягніть поліетиленову шапочку і закутайте голову рушником на 1-1,5 години.
Змийте суміш із застосуванням шампуню, і нехай вас не лякає
думка про сильний запах цибулі – медовий компонент в значній мірі його нейтралізує. Ця маска дуже ефективна при випадінні волосся, за умови регулярного її використання – 1 або 2
рази на тиждень.
• маска з майонезу (без будь-яких добавок) допоможе відновити силу і здоров’я пошкодженому волоссю. Тонким шаром
майонезу змастіть волосся і шкіру голови і через 1-2 години
змийте теплою водою з улюбленим шампунем.
Для нормального волосся:
• поліпшити ріст волосся допоможе такий рецепт: заваріть
у термосі по 1 ст. ложці звіробою, шавлії, насіння льону і залишіть настоюватися на 3 години. Процідіть і кашку, що вийшла з
трав, нанесіть на волосся і шкіру голови на 30 хв., а потім змийте теплою водою з шампунем.
Для жирного волосся:
• розмішайте 1 ст. ложку дріжджів з 1 ст. ложкою теплої
води до утворення кашки, додайте один збитий білок, втирайте в шкіру голови і нанесіть на волосся, залишивши суміш до
повного висихання, а потім змийте теплою водою з шампунем;
• приготуйте відвар з ягід і молодих гілок обліпихи і використовуйте його для ополіскувань.
Для сухого волосся:
• суміш, приготовану з меду, свіжого капустяного соку, касторової олії і соку алое, взятих по 1 ст. ложці, втріть масажними рухами в шкіру голови і залиште на 10-15 хв., потім вимийте
волосся з шампунем і ополосніть настоєм ромашки;
• змішайте одне яйце, по 1 ч. ложці гліцерину і оцту, а також
2 ст. ложки касторової олії, нанесіть на волосся і шкіру голови,
залиште на 20-30 хв., потім змийте теплою водою з використанням шампуню.

Осінні маски для обличчя: смачна врода

В

осени шкіра обличчя сохне через опалення
в приміщенні, тому без зволоження в цей
час року вона дуже швидко покривається
дрібними зморшками і старіє. Разом із застосуванням
магазинних косметичних засобів можна
використовувати натуральні, доступні та прості
маски. Вони містять багато поживних і зволожуючих
компонентів, особливо багато їх у молодих овочах і
фруктах восени. Тож поки надворі осінь і у нас під
рукою овочі і фрукти – прекрасний матеріал для
масок краси – не варто втрачати часу. Ось рецепти
деяких з них:
МАСКА З ЯБЛУК. Візьміть
невелике яблуко і прокрутіть
його через м’ясорубку, можна натерти на дрібній тертці.
Відокремте білок з курячого
яйця і додайте його в яблучну кашку, потім налийте туди
одну столову ложку олії, краще оливкової. Перемішайте
масу і нанесіть на обличчя.
Тримайте маску п’ятнадцять
хвилин, а потім змийте теплою водою. Це маска чудово живить, зволожує і освіжає
шкіру обличчя.
КАПУСТЯНА МАСКА для пілінгу шкіри обличчя. Шматочок капусти пропустіть через
м’ясорубку і покладіть одну
столову ложку цієї маси в чаш-

ку, додайте 10 грамів дрібної кухонної солі. Розмішайте і круговими рухами пальців близько однієї хвилини втирайте маску в шкіру обличчя, уникаючи її потрапляння на
шкіру навколо очей. Потім
помийте обличчя теплою
водою і протріть кубиком
льоду.
МАСКА З КАРТОПЛІ.
Восени в картоплі дуже багато вітамінів А, С, Е, К, РР,
а також калію, магнію, міді,
заліза і мікроелементів.
Тому картопляні маски –
ідеальне джерело для живлення шкіри. Відваріть невелику картоплю «в мун-

дирі», розітріть її ступкою, додайте в масу одну столову ложку свіжої сметани, перемішайте і нанесіть на обличчя. Через
п’ятнадцять хвилин змийте теплою водою. Така маска знімає
сліди втоми з обличчя і підвищує пружність шкіри.

МАСКА З МОРКВИ. Сиру
моркву натріть на тертці, додайте 1 ст. ложку сметани. Накладіть на обличчя, шию, декольте на 10 хвилин. Змийте
теплою водою. Потім вмийтеся водою кімнатної температури і нанесіть на шкіру живиль-

Захистіть личко від погоди

Ц

і маски допоможуть
наситити шкіру
вітамінами і
мікроелементами, захистять її
від погодних впливів.

МАСКА З ЯГІД КАЛИНИ

Вона збагачує шкіру вітамінами, крім того підійдуть як свіжі, так і
заморожені ягоди. Ошпарені окропом ягоди слід розім’яти і додати до
них трохи крохмалю до кремоподібного стану. Нанести на обличчя і
зняти через 20 хвилин.

МАСКА З ОБЛІПИХИ

Цей засіб – універсальний: жирну шкіру він заспокоює і звужує пори,
суху – живить і зволожує, старіючу – насичує мікроелементами. Ягоди
обліпихи слід обдати окропом і розтерти в кашку, додати до неї сметану (для сухої шкіри) або сир (для жирної), все розмішати і нанести на
обличчя.

МЕДОВА МАСКА

Вона спрямована на боротьбу з мімічними зморшками, а також живить шкіру. Але перш ніж використовувати її, перевірте, чи немає у вас
алергії на мед. Дві ложки меду змішати з двома ложками ячмінного борошна і одним яєчним білком. Маска має живильну і тонізуючу дію.

ний крем.
Також моркву можна відварити, натерти на тертці або
стовкти. Додати чайну ложку
оливкової олії. Таку маску тримати 20 хвилин. Змити теплою
водою.
А ще сиру натерту моркву
спробуйте змішати з 2 ст. ложками негустого сиру. Якщо сир
густий, додайте чайну ложку вершків. Все добре перемішайте і нанесіть на шкіру на
10-15 хвилин. Змийте теплою
водою, протріть обличчя кубиком льоду з відвару ромашки, липи або м’яти та нанесфть
зволожуючий крем.
Морква містить провітамін А, який називають вітаміном молодості. Такі маски омолоджують, роблять шкіру еластичною. Додають яскравості і
свіжості.
МАСКА З БУРЯКА для тих, у
кого дуже бліда або суха шкіра
Буряк відваріть у шкірці. Очистіть і натріть на тертці. Змішайте з 2 ст. ложками
сиру та 1 ст. ложкою сметани.
Тримайте на обличчі 5 хвилин.
Змийте теплою водою і нанесіть жирний крем.
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М’ясні страви
у будні й для забави

Восени українські господарі готуються до зими та збирають багатий врожай. А от господині невтомно чаклують
на кухні, аби потішити рідних і близьких смаколиками з
м’яса. Хіба ж можна уявити святкування чи буденний обід
без цього продукту? Тож у розпал золотої осені «Наш ДЕНЬ»
пропонує вам різні кулінарні експерименти.

СВИНЯЧА РУЛЬКА

ПОТРІБНО: 3 кг свинячої
ноги, 1 цибулина, 2 морквини,
2 ст. л. сухого кореня петрушки, 2 ст. л. сухого кореня селери,
3-4 гілочки розмарину, 1 головка часнику, 4 лаврових листки,
150 мл пива, 2 ст. л. цукру, сіль,
перець чорний горошком
ПРИГОТУВАННЯ: моркву,
цибулю і часник почистити. Свинячу ніжку добре промити, помістити в каструлю разом з цибулею, морквою, часником, корінням, травами і спеціями. Лавровий листок можна покласти
відразу або за 30 хв. до закінчення варіння. Залити ніжку з травами, овочами та спеціями окропом. Варити на середньому вогні
після закипання 2 год.

булею, пучок зелені і сухарі почергово покласти у блендер, подрібнити і змішати усі ці складники. Отримана маса і буде начинкою для м’яса. Шматки м’яса
відбити, посолити, поперчити. Поверх викласти начинку.
Скрутити у рулетики і сколоти дерев’яними зубочистками.
М’ясо викласти у форму, обкласти довкола шматками з 2 яблук
і порізаною цибулею, посипати
цедрою лимона. Поставити в холодильник на 1 год. маринуватися. Потім полити м’ясо соусом
(олія, мед, вода, сіль) і відправити в розігріту до 250°С духовку
на 20 хв., потім зменшити температуру до 160°С і ще протушкувати 40 хв. Готове м’ясо подавати з запеченими яблуками та
маринованою цибулею.

РУЛЕТ ЗІ СВИНИНИ
З ГРИБАМИ, СИРОМ
ТА ГОРІХАМИ

СВИНЯЧІ РЕБРА
ПІД ЦИТРУСОВОМЕДОВИМ МАРИНАДОМ

ПОТРІБНО: 500 г свинячих ребер, 1 лайм, 1 невеликий
апельсин, 2 зубці часнику, 1 ст. л.
гірчиці, мелені паприка та чорний перець, 1 ст. л. оливкової
олії, 1 ст. л. меду, сушений кріп.
ПРИГОТУВАННЯ: реберця
промити, нарізати на порційні
шматочки. Для маринаду зняти
цедру з лайма та апельсина, вичавити з них сік. Часник пропустити через прес. Змішати з рештою інгредієнтів. Реберця покласти у маринад, ретельно перемішати і залишити маринуватися в холодильнику на 2-3
год. Потім викласти їх у 2 шари
фольги, туди ж додати маринад,
загорнути, покласти у форму і
поставити в духовку на повільний вогонь (180 С) на 1,5 год.

СВИНИНА З ЯБЛУКАМИ

ПОТРІБНО: 1 кг свинини, 2
цибулини, 4 яблука, 1 батон, 20
г меду, 1 лимон, 1 пучок петрушки, 20 мл олії, 100 мл води, 1 ч.л.
меленого чорного перцю, 10 г
солі
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю
подрібнити. Два яблука нарізати шматочками. У сковорідку
налити олію і підсмажити цибулю. Додати нарізані яблука. З батона зрізати скоринку, а м’якуш
нарізати шматками, збризкати
олією і поставити в духовку, щоб
підрум’янилися. Яблука з ци-

ПОТРІБНО: 1-1,5 кг свинячої полядвиці, 400 г грибів, 150
г твердого сиру, горіхи, вершкове масло, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: полядвицю надріжте вздовж, не дорізаючи до кінця. Тепер надріжте
вздовж ще раз: вправо і вліво,
щоб утворився більш-менш рівномірний пласт м’яса. Відбийте
цю основу для рулета – вона має
стати схожа на велику відбивну. Посоліть, поперчіть, додайте інші приправи за бажанням.
Гриби відваріть і дрібно наріжте. Цибулю подрібніть і обсмажте на олії. Обсмажте порізані
гриби до утворення золотистої скоринки. Додайте до грибів цибулю, сир і горіхи. Можна,
за бажанням, також дати часничку. Тепер загорніть начинку
в рулет. Зав’яжіть рулет нитками і обсмажте на маслі до утворення гарної золотистої скоринки. Після цього поставте в духовку і випікайте близько години
при температурі 200 град. Дайте рулету трохи охолонути, після чого зніміть нитки та наріжте порційними шматочками.

САЛЬЦЕСОН З КУРКИ

ПОТРІБНО: курка середньої
величини, 5-6 середніх зубчиків
часнику, 20 г желатину, сіль, пе-

рець – за смаком, 1 ч. л. негострої
паприки, дрібку перцю чилі, 40
см рукава для запікання.
ПРИГОТУВАННЯ: відділити
філе курки від кісток і нарізати
великими шматками. Отриманий фарш посолити, поперчити, приправити паприкою, подрібненим часником, чилі, додати сухий желатин і все ретельно вимішати. Рукав для запікання розрізати з одного боку, щоб
вийшла широка плівка. На один
край покласти весь фарш і загорнути в плівку у формі ковбаски, а кінці зафіксувати. Покласти сальцесон у форму для
запікання й відправити в духовку на 2 год. при температурі 120 град. Потім охолодити
до кімнатної температури і покласти в холодильник на 12 год.

ЗАПІКАНКА З КУРКОЮ

ПОТРІБНО:1 кг відвареного
курячого м’яса, 200 г майонезу,
4 яйця, 5 ст. л. борошна, 2 зубці
часнику (за бажанням), сіль, перець чорний мелений, лавровий
листок, перець горошком.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо курки відварити, додати сіль, перець горошком, лавровий листок. Потім охолодити і нарізати
невеликими шматками. Додати
до м’яса майонез, яйця, борошно, сіль, мелений перець, подрібнений часник і залишити на
15-20 хв. Форму змастити вершковим маслом, посипати борошном, викласти м’ясний фарш і
вирівняти. Запікати при температурі 170 С 30-40 хв. Подавати
страву охолодженою, поливши
соком лимона.

МЕДАЛЬЙОНИ
ІЗ СВИНИНИ

ПОТРІБНО: 500 г свинячої вирізки, 100 г бекону, 50 мл
вершків 20% , 3 червоних солодких перці, сіль, чорний перець.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо миємо, обсушуємо рушничком і
нарізаємо невеликими шматочками завдовжки 4-5 см. Кожен шматочок злегка відбиваємо і надаємо йому округлу форму. Обертаємо кожен шматочок
смужкою бекону і закріплюємо
шпажками. Швидко обсмажуємо м’ясо на розпеченій сковороді до рум’яної скориночки з двох

сторін. Солимо, заправляємо
чорним перцем і загортаємо кожен шматочок у фольгу. Запікаємо медальйони в розігрітій до
200С духовці 10-15 хв. Солодкий
перець миємо, очищаємо від насіння, нарізаємо великими квадратиками (обрізки відкладаємо). Квадратики перцю обсмажуємо в тій сковороді, де обсмажувалося м’ясо. Обрізки перцю
заливаємо невеликою кількістю гарячої води і варимо 20 хвилин. Потім готуємо з них пюре,
вливаємо вершки, солимо, добавляємо перець і доводимо до
кипіння. Вливаємо пюре в сковороду з обсмаженим перцем і
доводимо до кипіння. Подаємо
медальйони з соусом.

КОВБАСА «ДУЕТ»

ПОТРІБНО: 500 г свинини,
1 куряче стегно, 200 г курячих
шлунків, 200 г курячої печінки,
2 ст. л. кропу сухого, 4 зубці часнику, приправи, сіль, перець – за
смаком, 3 ст. л. жирних вершків,
200 г шампіньйонів, 4 ч. л. манної крупи, 4 яйця, кишки, 2 ст. л.
горілки або коньяку.
ПРИГОТУВАННЯ:
свиняче м’ясо нарізати дрібними кубиками. З курячого стегна зняти м’якоть і подрібнити разом
зі шкірою. Печінку та відварені
шлунки також подрібнити. До
фаршу додати подрібнений часник, кріп, перець, улюблені спеції для м’яса, горілку і сіль (приблизно1,5 ст. л.). Добре все перемішати і розділити фарш на дві
частини.
В одну додати вершки – перемішати і поставити в холодильник на ніч. В другу – подрібнені шампіньйони, манку
і яйця. Все розмішати. В плівку
для запікання покласти вершковий фарш. Щільно згорнути в
батон, зав’язати по боках. У каструлю налити води, покласти
ковбасу і варити півтори години з часу кипіння. Варену ковбасу добре охолодити (можна покласти в морозильник на зберігання і, коли треба, витягнути і
підсмажити з цибулею, яйцями).
Вранці дістати з холодильника другий фарш. Начинити
ним чисті кишки і проколоти їх
голкою. Покласти у форму для
запікання і поставити в гарячу духовку при температурі 180
градусів на 1 год., час від часу
поливаючи ковбаски соком, що
виділився. Подавати гарячими.

ДОМАШНЯ ШИНКА

ПОТРІБНО: 1,5 кг свинної
вирізки або полядвиці, сіль,
вода, приправа до м’яса.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо добре промити, замочити в соленій воді, щоб вода повністю покрила м’ясо (на 3 л холодної
води 3 ст. л. солі). 2-3 рази протягом трьох днів змінювати солену воду (при потребі). На третій
день вийняти з води, обсушити паперовим рушником, добре
натерти приправою до м’яса,
перев’язати шнурком (якщо рівна полядвиця, то це робити не
обов’язково), щільно обгорнути фольгою і запікати 40 хв при
температурі 170 градусів. Наприкінці розкрити фольгу і ще
пекти 30 хв до рум”яної скоринки. Час випікання залежить від
товщини шинки, чим тонша,
тим менше печеться.

М’ЯСНИЙ РУЛЕТ

ПОТРІБНО: 3 курячі філе,
500 г яловичини, 1 яйце, 2-3 зубці часнику, кілька скибок розмоченого білого хліба, 1 ст. л. крохмалю, чорнослив, сіль, перець
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо і
хліб змолоти, додати рештуінгредієнтів. Добре вимішати. Розділити масу на дві частини. Викласти рівним шаром
на пергамент. Зверху – розмочений чорнослив. Скрутити рулет з допомогою паперу. Викласти на форму, змащену олією, швом донизу. Запікати в духовці при 180 градусах
близько години.

ТЕЛЯТИНА З ОВОЧАМИ

ПОТРІБНО: 500 г телятини,
1 морквина, 1 цибулина, 150 г
цвітної капусти, 150 г зеленої
квасолі, чорний перець, сушена
паприка, по 2 горошки чорного
та духмяного перцю. Ще можна
додати броколі, зелений горошок, болгарський перець та ін.
ПРИГОТУВАННЯ: телятину помийте, почистіть і наріжте
кубиками середньої величини і
покладіть у форму для запікання. Це може бути гусятниця або
горщики для запікання. Посоліть, додайте приправи. Цибулю
наріжте тоненькими кружечками та додайте до телятини. Далі
туди ж покладіть подрібнені
овочі і запікайте при температурі 220 градусів протягом години
під кришкою.

Дозвілля
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ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та
двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є
оглядові ями та підвали. Перекриття панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м.
Тел.: (097) 50-25-348
***
Двокімнатну квартиру в центрі Одеси, одна зупинка від залізничного вокзалу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон
– 0967022844.
***
Терміново продаю стіл ПК, диван, прихожу, холодильник, пральну машинку б/к.
Тел.: 098-28-52-305.
***
Продається, або обмін трикімнатна квартира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м.,
кімнати ізольовані, вікна та двері пластикові, вхідні двері броньовані, індивідуальне опалення. Адреса: м. Кременець, мікрорайон 3.
Тел: 096 74 87 649

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

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

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

Відповіді
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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.

- Чула, що твій чоловік нову
роботу знайшов.
- Так, під ним людей п’ятсот.
- Він у тебе тепер великий начальник?
- Та ні, траву на цвинтарі косить.
***
Потрапили до пекла українець і німець. Їх запитують:
- До якого пекла йдете - німецького чи українського?
- А яка різниця?
- В українському треба щодня
дня випити два відра смоли, а в німецькому тільки одне.
Німець:
- Я іду до свого рідного.

Українські анекдоти

Українець думає: «Чого я до
німців буду пертися? Іду в українське».
Минув час. Зустрічаются українець і німець. Українець запитує:
- Як там у вас?
- Щодня п’ю відро смоли. А у
вас як?
- Як завжди: то відер не вистачає, то смолу не привезуть.
***
Що у тебе з обличчям, сину?
- Оса сіла
- От біда, так вкусила…
- Ні, не встигла, батько лопа-

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
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тою забив.

***
Зустрічаються українець і китаєць.
Китаєць запитує:
- Скільки людей в Україні
живе?
- Більше сорока мільйонів.
- О, то ви один одного, мабуть,
в обличчя знаєте?
***
Якщо фотоальбомчик маленький і тоненький, а фотокартка
одна і страшненька, то це - паспорт.

***
- Як закінчилася вчорашня
сварка з дружиною?
- Вона приповзла до мене на
колінах.
- І що сказала?
- Вилазь з-під ліжка, я більше
не злюсь.
***
Знайшов сотню у кишені зимової куртки? Не витрачай. Поклади в літню. Інвестуй у майбутнє.
***
Якщо ваш керівник заговорив
із вами дуже ввічливо, значить,
когось із вас двох скоро звільнять
з роботи.
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Перша леді США
вдягнула сукню
від тернополянки
Мішель Обама з’явилася на публіці у сукні від українського дизайнера. Її автором стала Наталія Коваль – студентка Нью-Йоркського
інституту моди і технологій, яка
народилася у Тернополі.
Наталія Коваль, яка створила
це вбрання, вже стала знаменитою
на весь світ, адже інформація про
неї з’явилася у багатьох українських і американських виданнях.
До речі, саме тернополянка посіла
перше місце у конкурсі дизайну в
Білому домі.
За словами Наталі, перемога та
увага преси стали для неї несподіДружина Президента США провела в
цьому вбранні п’ятигодинний майстер- ванкою, хоча й приємною. Адже не завжди
клас моди для понад сотні студентів, заці- студентці, та ще й з іншої країни, випадає
кавлених побудувати свою кар’єру у мод- такий шанс. У Нью-Йорку журналісти проній індустрії. Тут були присутні і знаме- довжують запрошувати нашу землячку на
ниті дизайнери та гуру моди Анна Вінтур, інтерв’ю, а вона сподівається, що їй ще раз
Джейсон Ву, Трейсі Різ, Нарцісо Родрігез, випаде нагода пошити сукню для Мішель
Діана фон Фюрстенберг, а також супермо- Обами.
У майбутньому дівчина мріє створидель Наомі Кемпбелл.
Молоді люди, які тільки починають ти власну лінію одягу. Вигадувати фасосвою кар’єру, могли поспілкуватися з про- ни їй подобалося з дитинства, тому й вифесіоналами, які вже досягли у цій сфері рішила своє хобі перетворити у професію.
успіху. Мішель Обама зустрічала гостей у Навчатися дівчині пощастило у престижтемно-синій сукні без рукавів з американ- ному Нью-Йоркському інституті моди й
ською проймою. Усі присутні відзначили, технологій. Коли вона почула, що сама Міщо плаття дуже личило першій леді США. шель Обама організовує для студентів-

дизайнерів конкурс, не вагаючись, вирішила випробувати власні вміння і талант.
Перша леді брала активну участь у відборі конкурсантів, вона визначила й фіналістів. Шанс поборотися за перемогу отримала і Наталя. Студенти готували свої викрійки, наша землячка ще з літа працювала над сукнею. Готове плаття спершу оцінювали представники Білого Дому. Наталя пригадує, із яким хвилюванням очікувала на перші відгуки.
На фінальному етапі конкурсу дівчині
допомагали професійні дизайнери из НьюЙорка. Організатори конкурсу до останнього тримали інтригу. Те, що саме її сукню одягне Мішель Обама, Наталя дізналася
лише перед початком майстер-класу.
Нині дівчина, яка створила вбрання
для першої леді, продовжує вести скромний спосіб життя. У вільний від навчання
час вона працює офіціанткою. У США вона
вже дев’ять років, і за цей час зрозуміла,
що мрії збуваються. Але для цього, каже
дівчина, треба докласти чимало зусиль.
Христина ЛЯХОВИЧ.

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
з 15 до 21 жовтня
ОВЕН

Найближчими днями
знайдіть час і придiліть
увагу здоров’ю. Вихiднi
присвятiть шопiнгу або
розвагам – вашому організму потрібно відпочити.

ТЕЛЕЦЬ

Ви дуже чутливi та
вразливi, тому будь-яку
неприємнiсть сприймаєте як щось непоправне.
Бiльше довiряйте партнерам.

БЛИЗНЮКИ

Якщо вам не вистачає
оптимiзму,
озирнiться
навколо – i побачите, що
свiт не такий уже й поганий. Будьте обережнi з
фiнансами.

РАК

Фортуна
вирiшила
посмiхнутися вам. Головне
–
швидко
зорiєнтуватися i прислухатися до iнтуїцiї.

ЛЕВ

Проявiть такт у стосунках iз близькими. Не
тиснiть на оточуючих,
прислухайтеся до думки
iнших людей.

ДІВА

Вас чекає прилив сил i
позитивних емоцiй. Якщо
зустрiнете нове кохання
– не втрачайте голову.

ТЕРЕЗИ

Погода дiє на вас збуджуюче, це сприяє змiнам
в особистому життi. Незабаром ви зустрiнете нових друзiв.

СКОРПІОН

Маєток заступника
генпрокурора огороджений
ровом з водою й сіткою

Д

о мережі потрапили світлини маєтку скандального
заступника генпрокурора Віталія Яреми Анатолія
Даниленка.
Як повідомляють «Наші гроші», дача Даниленка розташована поблизу сіл Хлепча та Солтанівка Васильківського району на Київщині.
Там було привласнено 140 гектарів землі зі ставками, що більше ніж
«Межигір’я» Януковича.
Маєток заступника Яреми оточений високою сіткою, ровом з водою і цегляним муром. За всім периметром стежать відеокамери.
За парканами є з десяток цегляних будинків, деякі з яких ще добудовують.
Як зазначає видання, після оприлюднення цих даних
генпрокурор Віталій Ярема висловив упевненість,
що його заступник не винен, оскільки статки можуть
мати легальне походження у
зв’язку з бізнесом сина.
Анатолій
Даниленко,
який завідує кадрами і тендерами Генпрокуратури, попросив відсторонити його
від роботи на час проведення перевірки.

Вам варто звернути
увагу на свою поведiнку –
iмпульсивнiсть може перерости в агресiю. Будьте
коректнi з людьми.

СТРІЛЕЦЬ

З четверга у вас почнеться смуга везiння.
Це вдалий час для
вирiшення
будь-яких
проблем.
Приємнi
емоцiї ви отримаєте вiд
спiлкування.

КОЗЕРІГ

Настав час будувати
новi плани в особистому життi. Смiливо робiть
крок назустрiч своєму
щастю.

ВОДОЛІЙ

Вас чекає прогрес у
професiйнiй сферi, можливе кар’єрне зростання. Вiрогiдна романтична
пригода.

РИБИ

Швидше за все, проблеми будуть пов’язанi з
домашніми справами та
родичами. Не варто нервувати, краще шукайте
компромiс.

