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Передплата-2015 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

«Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.
6 місяці – 49,71 грн.
1 рік – 98,22 грн.

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
22 жовтня - хмарно, у другій половині дня місцями дощ,
температура повітря вночі 5-7, вдень
9-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.48, захід - 18.15.
23 жовтня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 6-10, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.50, захід - 18.13.
24 жовтня - хмарно, дощ зі снігом,
температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-3
градуси морозу. Схід сонця - 7.52, захід 18.11.
25 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 5-9, вдень 4-8 градусів морозу. Схід сонця - 7.53, захід 18.09.
26 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 8-13, вдень 3-4
градуси морозу. Схід сонця - 7.55, захід
- 18.07.
27 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 7-8 градусів морозу, вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця
- 7.56, захід - 18.06.
28 жовтня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі
8-10, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.58, захід - 18.04.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

24 жовтня - Пилипа. Якщо вранці випаде сніг, слід очікувати холодну зиму. 27
жовтня - Параскеви. У народі її називають
Грязнухою і вважають заступницею жінок.
Як правило, погода на Параскеву мінлива:
«На Грязнуху не буває сухо». Якщо сиро, то
до справжньої зими ще чотири тижні. 28
жовтня - Євфимія. Наші пращури казали:
«Єфимій холодом коріння трав й дерев із
землею смикає, всяку комаху у тьмяній
траві укриває, сон навіває. Як зачнеться на
Єфимку моква, то аж до морозів».
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Тема тижня

Анатолій ГРИЦЕНКО: «Через те, що у 2010 році злочинна більшість
у Верховній Раді відмінила євроатлантичну інтеграцію держави,
Україна нині опинилася сам-на-сам з Путіним»
Учора лідер «Громадянської позиції» Анатолій
Гриценко, а також кандидати у народні депутати
України від партії Василь Гацько, Марина Соловйова, Олег Дерев’янко, Олександр Фільц перебували на Тернопільщині.

В обласному центрі Анатолій Степанович та заступник голови партії, кандидат у народні депутати України за
списком «Громадянської позиції» Петро
Ландяк дали прес-конференцію для місцевих та всеукраїнських засобів масової
інформації.
Ганебною назвав Анатолій Гриценко
поведінку депутатів на понеділковій позачерговій сесії Верховної Ради, які навіть не включили у порядок денний своєї роботи розгляд законопроекту про
визнання ОУН-УПА воюючою стороною
у Другій світовій війні.
- І президент, і багато хто з політиків
обіцяли народові, що такий закон буде
прийнято, проте сталося те, що сталося, - наголосив лідер партії, зазначивши,
що «Громадянська позиція» одностайно
голосувала «за». – Очевидно, що належне пошанування борців за волю України
– першочергове завдання вже для нового парламенту.
Також Гриценка хвилює та непокоїть, що нині на всіх рівнях гальмують
зняття позаблокового статусу України.
- Зараз питання співпраці з НАТО
вже відійшло, так би мовити, на десятий план, - зауважив Анатолій Степенович. – Це – неправильно. І я маю підстави так стверджувати. По-перше, у жодному виступі президента слово «НАТО» не
звучить. У програмі партії, яка, очевидно,
буде переможцем цих виборів, його теж
немає. В анонсованій стратегії розвитку
до 2020 року визначено параметри позаблокової України. Згідно з цими документами наша армія має налічувати до

С

півмільйона військовослужбовців, а її фінансування має бути збільшене у п’ять
разів. Так вчиняють ті країни, які планують обороняти себе без союзників. Тож
хочу нагадати, що у нас згідно з Конституцією, парламентсько-президентська
форма правління, а тому засади зовнішньої та внутрішньої політики держави
має визначати Верховна Рада, а не президент. І тому новому парламенту у найстисліший термін треба буде чітко визначитися щодо безпекового курсу України. Хочу, щоб люди дуже добре зрозуміли, що питання відміни позаблокового
статусу досить важливе. Якщо його не
вирішити, тоді немає ні параметрів, ні
орієнтирів для розвитку армії, всього силового блоку і загалом – оборони країни.
Більше того, тільки через те, що у 2010
році злочинна більшість у Верховній Раді
відмінила євроатлантичну інтеграцію
держави, Україна нині опинилася сам-насам з Путіним.
За словами лідера «Громадянської
позиції», очолювана ним політична
сила послідовно виступає за ліквідацію
позаблокового статусу, адже законопроекти з цього актуального питання
вже давним-давно внесені у парламент
і мали б бути проголосовані, якби їх постійно не відкладали у довгу шухляду.
- І ще один штрих до цієї проблеми.
Президент дав доручення своїй політичній силі вже готувати коаліаційну угоду
для створення конституційної більшості у новому парламенті. Добрий намір.
Водночас було заявлено, що у цій угоді
ключовими будуть євроінтеграція Укра-

їни та програма дій до 2020 року. Про
НАТО знову ані слова. Ми будемо наполягати, щоб ці речі обов’язково були зафіксовані, тому що найгірше, що може
трапитися, - це невідомі нам якісь домовленості з Путіним. Дуже не хочеться, щоб це були кулуарні зобов’язання
України про відмову вступити у НАТО,
- сказав Анатолій Гриценко.
Також, на переконання лідера «Громадянської позиції», виборча кампанія
яскраво продемонструвала, що далеко
не всі, хто був на Майдані і стояв на його
сцені, усвідомили смисл Революції Гідності.
- Мабуть, ви бачили, який бруд нині
виливають на мене і політичну силу
приватні канали Коломойського, Порошенка, долучився і канал Садового. Вже
навіть не кажу про те, як рекламні агенції масово розсилають для публікацій у
газетах замовні статті, у яких ліплять з
мене найбільшого злодія. Дістається навіть моїй родині, моєму сину, який ось
вже півроку перебуває на Сході, - наголосив Анатолій Гриценко. – У цій травлі задіяли прокуратуру, а тому здається, що
замість того, щоб розслідувати злочини режиму Януковича-Азарова, прокурори усі сили кинули на те, щоб очорнити Гриценка. Правоохоронним органам
всеодно, що навіть зараз, під час війни,
продається зброя, і навіть якщо її продають нашим батальйонам, то за гроші. Такого бруду, як на мене, не виливали ще
ні на кого при будь-якому президентові. Що можу сказати з цього приводу? Я
– людина військова, психіка у мене стійка. А от родині, членам команди, особливо молодим, значно важче. Цей бруд, як
на мене, міг би зупинити особисто президент – замовлення іде звідти. За великим рахунком, це не питання Анатолія
Гриценка і 156 членів команди «Громадянської позиції». Це питання цінностей
та гідності – що шанують в Україні, кого
шанують в Україні? Люди ж бачать і ро-

зуміють усе. Їх нині цікавить не стільки
те, звідки протікає вода, як те, що діється в країні, хвилюють загальнодержавні проблеми. Майдан у них залишився в
душі. Майдан, як явище, як процес.
У своєму вступному слові перед журналістами Петро Ландяк зокрема наголосив, що «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка йде до Верховної Ради з
єдиною метою – змінювати країну.
- Незважаючи на те, що після повалення режиму Януковича минуло вже
більше, ніж півроку, практичних змін
у країні немає. Маємо двох ворогів: зовнішнього – Путіна, і внутрішнього – корупцію, з якою ніхто не бореться. Перша стаття Конституції гласить, що Україна є правовою державою. Чи стали ми
справді хоча б на кілька пунктів захищенішими законами? Напевно, ні. Тому
наше основне завдання задіяти ці закони і навести порядок. Реформи не можна робити на тлі хаосу, - переконаний
кандидат у народні депутати виборчого списку «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.
Після цього лідер партії та Петро
Ландяк відповіли на запитання присутніх на прес-конференції. Передусім,
журналістів цікавило, чи зможуть бійці
в АТО проголосувати на виборах 26 жовтня, адже у понеділок Верховна Рада так
і не змогла прийняти зміни до виборчого законодавства.
Гриценко переконаний, що сьогодні і ЦВК, і військове командування мають усе необхідне для того, аби солдати
у зоні АТО проголосували.
- Не можна відбирати у військовослужбовців можливості виконати свій
громадянський обов’язок, - вважає він.
Увечері цього ж дня у тернопільському палаці культури «Березіль» Анатолій
Гриценко та його команда зустрілися з
тернополянами.
Юрко СНІГУР.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Інфографіка виборів у Тернополі

лужбою моніторингу за проведенням виборів,
до якої входить низка громадських організацій,
проведено аналіз ходу виборчої кампанії та
електоральних настроїв тернополян. Зокрема,
служба моніторингу відзначає розповсюдження
суперечливої інформації про кандидатів в народні
депутати в засобах масової інформації.

Експерти зауважують, що це явище притаманне не тільки у Тернополі, але і в багатьох округах
по Україні. Вони пояснюють це коротким терміном
виборчої кампанії, за який кандидати в народні депутати намагаються максимально розповсюдити
інформацію про себе, та антирекламою проти найрейтинговіших кандидатів. Натомість технологія
«чорного піару» часто дає зворотній ефект. Це можна прослідкувати на прикладі 163 округу (м. Тернопіль).
При дослідженні рейтингу кандидатів станом
на 8 жовтня 2014 року перша п’ятірка лідерів виглядала наступним чином: Олексій Кайда – 24,3%,
Іван Ковалик - 6,9%, Тарас Пастух – 5,4%, Андрій
Шевченко – 4,2% та Ігор Романків – 2,9%. Це пояснюється відомістю цих людей та симпатіями до
партій, які вони представляють. Натомість вже 21
жовтня можна прослідкувати чітку визначеність

виборця за конкретного кандидата. Так, найбільшу підтримку і далі має діючий народний депутат Олексій Кайда («Свобода» і «Блок Петра Порошенка») – 31,6%. За Івана Ковалика («Народний
фронт») готові віддати свої голоси – 10,8%, Тараса Пастуха (самовисуванець, підтриманий «Самопоміччю») – 9,2%, Андрія Шевченка («Радикальна
партія») – 5,1%, Ігоря Романківа («Батьківщина»)
– 4,2%. Така ситуація пояснюється наявністю підтримки рейтингових політичних сил, а також вмінням донести цю інформацію до виборців.
На думку експертів, тенденція зберігатиметься
і до кінця кампанії, адже відсоток тернополян, які
не визначилися з вибором, складає 15%. Згідно з
практикою всіх попередніх виборів, ці голоси розподіляються пропорційно між лідерами перегонів.

* Опитування проводилось з 1 по 21 жовтня 2014 року, сукупність
респондентів — 2000, помилка репрезентативності дослідження — не
більше 2,3%. Аудиторія — населення м. Тернополя від 18 років і старші.
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Олексій КАЙДА:

Дякую Вам
за мужність,
силу і віру!

У

країна йде надзвичайно складним і тернистим шляхом. І я щиро вірив у те, що трагічні події сьогодення, а особливо на східному
фронті змінять і якість нашої політики та свідомість
політиків. Але, на превеликий жаль, цього ще не сталося. І під час цієї виборчої кампанії, як і за попередньої влади, далі використовуються брудні методи,
далі йде обливання брудом, далі ведеться нечесна боротьба. Тому сьогодні звертаюся, прошу і закликаю –
забудьте про чвари! Україна вмилась слізьми і кров’ю.
Хіба хоч одні вибори чи посади можуть бути вищими
за долю нації і держави?!
Українці, тернополяни, брати і сестри! Єдність –
це наша сила! Немає окремо Сходу і Заходу, Півдня
і Півночі, а є тільки Україна – єдина. Ми разом пройшли Майдан, разом боролися на Революції гідності.
Ми стояли пліч-о-пліч і перемогли! І зараз разом, єдиним серцем і єдиним духом, здолаємо всі труднощі!
Після двадцяти трьох років політичних чвар і розбрату Україні дано шанс на переродження. Через кілька днів нам потрібно зробити вибір – чи не найважливіший для майбутнього країни! Говоритиму щиро. Є
знову небезпека проходження у Верховну Раду комуністів і так званого Опозиційного блоку, сформованого з колишніх регіоналів. І лише наші голоси і висока
явка у Західному регіоні не допустять цього. Тому 26
жовтня на нас лежить велика відповідальність, щоб не
допустити у парламент нових фарбованих лисів і «тушок». 26 жовтня у наших руках буде інструмент, яким
зможемо провести перший етап люстрації влади.
Так, складною і кривавою є дорога України до
правдивої свободи, незалежності і європейськості.
Господь послав нам важкі випробування. Але Він випробовує тих, кого найбільше любить. І я вірю, що
українська нація вистоїть. Вірю, що Україна як птаха
фенікс повстане з попелу.
Дякую Вам за мужність! Дякую Вам за силу! Дякую Вам за віру! Дякую кожному, хто своєю енергією і
патріотизмом творить нову Україну. Ніколи не зневірюйтесь, не опускайте руки. Тримайте гордо підняті
голови. Нехай кожен відчує плече друга, нехай стисне руку брата, нехай сміливо дивиться у вічі ворогові.
Так переможемо! Бо за нами правда, над нами Бог, і в
нас у душі - Україна!
Олексій КАЙДА,
народний депутат України.

У

Лідер виборчих перегонів до Верховної Ради

у Тернополі –
Іван КОВАЛИК

У

же сьогодні з великою долею ймовірності
можна говорити, що тернопільський
виборець визначився зі своїм представником
у Верховній Раді України. Як свідчать результати
останнього опитування, проведеного у Тернополі
Центром соціологічних досліджень, на запитання
«За кого б Ви проголосували, якби вибори
відбулися найближчої неділі?» висуванець
«Народного фронту», самооборонівець Іван
Ковалик набрав би майже 32% голосів тернополян,
які готові прийти на виборчі дільниці.

У порівнянні з попередніми зрізами, рейтинг коменданта
Самооборони
Майдану Тернопільщини
Івана Ковалика збільшився майже на 10%. Соціологи
такий ріст пояснюють кількома факторами. По-перше,
до цього понад 30% виборців ще не визначилися зі
своїм вибором. Натомість
за тиждень до виборів симпатії тернополян набувають доконаного вигляду.
По-друге, на рівні України
політична партія «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Арсенія Яценюка узгодили своїх кандидатів на мажоритарних округах, що, відповідно, допомогло багатьом тернополянам
визначитися з підтримкою
саме Івана Ковалика серед
чисельних національно-

демократичних висуванців. І, по-третє, у суспільстві
нині існує великий запит на
нових лідерів, які ніколи не
були у владі, відтак, на відміну від ряду інших кандидатів у Тернополі, лише Івана Ковалика не торкнуться
процеси люстрації.
Що ж до найближчого
конкурента Івана Ковалика
– висуванця ВО «Свобода»
Олексія Кайди, то його рейтинг зменшився до 11,5%
(на три відсотки в порівнянні з минулим дослідженням). Зрозуміло, що маючи
опору лише від ВО «Свобода», Кайда аж ніяк не може
сподіватися на суттєву підтримку тернопільського виборця, адже що собою являє
партія Олега Тягнибока, місцевий виборець добре знає
із прикладу місцевої влади.

Рейтинг кандидатів у депутати у м. Тернополі:
1. Іван Ковалик («Народний фронт») – 31,7%
2. Олексій Кайда (ВО «Свобода») – 11,5%
3. Тарас Пастух («Самопоміч») – 9,7%
4. Ігор Романків (ВО «Батьківщина») – 8,5%
5. Віталій Максимов (самовисуванець) – 8,1%
6. Андрій Шевченко (Радикальна партія) – 5,9%
7. Решта кандидатів – до 1,0%
8. Не проголосували б за жодного – 3,7%
9. Важко відповісти – 17,8%
* Опитування було проведене з 13 по
18 жовтня 2014 року. Опитано 1035 респондентів віком від 18 до 65 років у Тернополі. Теоретична похибка вибірки – 2,0%.

У день виборів Україна перейде на зимовий час

неділю, 26 жовтня, Україна
традиційно перейде на зимовий час.
О 4 ранку стрілки годинників слід
перевести на годину назад. Отож, можна
буде поспати довше.

приходить голосувати одними з перших, слід про це
пам’ятати.
«Укрзалізниця» повідомляє, що у придбаних
квитках на 26 жовтня, а також на наступні дні вже
врахований перехід і відкоригований графік руху
пасажирських поїздів.
Саме в день переходу на зимовий час відбудутьМедики ж досі сперечаються про вплив на
ся позачергові вибори до Верховної ради. Тим, хто здоров’я людини таких змін. Одні вважають, що за-

гострення серйозних захворювань цей процес спровокувати не може, інші говорять про порушення біоритмів і погіршення самопочуття хворих.
В Україні переводять стрілки годинників двічі
на рік: в останню неділю березня – на літній час, а
в останню неділю жовтня – на зимовий. У 2011 році
була спроба відмінити такий перехід, але потім це
рішення скасували.
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Ігор РОМАНКІВ:
«Люди без держави
обійдуться.
Держава без людей
приречена на самознищення»

Н

а відміну від своїх основних конкурентів на
одномандатному окрузі №163, кандидат у народні
депутати України від ВО «Батьківщина» Ігор Романків
не намагається додатково заручитися ні брендом якоїсь
іншої політичної сили, ні завуальованою підтримкою
кандидатів-самовисуванців, зареєстрованих тільки для того,
щоб розпорошити голоси виборців.

- Тернопіль і Тернопілля заслуговують, щоб делегувати повноваження
людям, які якнайкраще представлятимуть інтереси краю у найвищому
законодавчому органі держави, - ще
на початку вересня публічно заявив
він, закликавши учасників виборчого
процесу вибудовувати свою агітацію
не на поливанні один одного брудом,
не на компроматі чи інсинуаціях, бо
тільки порядність і толерантність
кожного з кандидатів має стати запорукою правильного вибору громади.
Минув місяць і ми знову запросили
Ігоря Романківа до відвертої розмови.
- Чи дослухалися до вас ті, до
кого ви зверталися? Чи й справді на виборчому окрузі з центром
у Тернополі йде чесна боротьба
ідей, досвіду, підходів до перетворень у країні?
- І так, і ні. Слава Богу, що наше
рідне місто не стало майданчиком
для таких собі «собачих» боїв між
кандидатами, і у свою завершальну стадію виборча кампанія увійшла
більш-менш цивілізовано. Відрадно,
що у технологіях не превалює чорний піар, а медіа-простір не рясніє
сенсаційно-голослівними викриттями.
З іншого боку, не можу не зауважити, що нині замість лобових атак
на своїх опонентів деякі учасники виборчого процесу застосовують
значно гнучкіші прийоми. Передусім,
це – зомбування людей, сплановані
маніпуляції свідомістю виборців.
Щоб не бути голослівним, наведу
такий приклад. Кілька днів тому у багатьох регіональних засобах масової
інформації з’явилися такі собі «соціологічні дослідження» рейтингів кандидатів. Причому, кожна публікація,
залежно від того, звідки вона родом,
називає різні імена потенційного переможця виборів, безпардонно присвоюючи іншим статус аутсайдерів.
- Чим небезпечна така дезінформація і для вас, як для кандидата, і для тернополян, які 26 жовтня прийдуть на виборчі дільниці?
- Неправда чи навіть напівправда ніколи не були синонімами істини. Звідси й висновок, що деякі мої
опоненти у своєму прагненні стати
першими видають бажане за дійсне,
не зупиняються навіть перед банальним обманом виборців. Такий шлях –
не для мене, бо навіть найменша нещирість у людських стосунках супер-

ечить моїм життєвим та моральним
принципам. Пам’ятаєте прислів’я: з
брехнею світ пройдеш, та назад не
вернешся. Я ж хочу завжди повертатися у рідний Тернопіль, щоб працювати на користь громади.
Запитуєте, чим небезпечна дезінформація для тернополян? Передусім тим, що блокує їх свідомість. Мовляв, що б ви не робили у кабінці для
голосування, навпроти чийого прізвища не ставили б відмітку, а ваші сусіди, рідні, близькі, більшість виборців вже заздалегідь визначилися з лідером, тож не задумуйтеся і приєднуйтеся.
- А тим паче, якщо скрізь на плакатах поруч з великим портретом
кандидата доштуковані по дватри бренди нерідко різних за ідеологією політичних сил та впадають у вічі слова «погоджений»,
«єдиний», «народний», «узгоджений» тощо.
- Не хотів на цьому наголошувати,
проте, як на мене, це також яскравий
приклад маніпулювання свідомістю
виборця.
Подібні засоби ведення агітації були цілком виправдані два роки
тому, коли існувала реальна загроза
узурпації влади режимом Януковича. Адже тільки завдяки об’єднанню
всіх демократичних сил нам вдалося
на рівні парламенту сповільнити цей
процес. Тоді, якщо пам’ятаєте, на всіх
п’яти виборчих округах нашого краю
до Верховної Ради увійшли лише депутати від «Об’єднаної опозиції».
Нині ж ситуація кардинально змінилася. Якщо вибори-2012 були протестними, бо люди голосували проти диктатури, то вибори-2014 мають
пройти під знаком «за» - за оновлення влади, за розвиток країни та її гідне майбутнє у європейській спільноті.
У Революції гідності українці відстояли своє право делегувати до парламенту кращих з кращих, не тих, хто
туди дуже хоче, а тих, хто буде наполегливо і, головне, чесно та професійно відстоювати інтереси громадян, працювати над прийняттям демократичних законів та вкрай необхідних економічних реформ.
До речі, ні ви, ні будь-хто інший не
побачить у Тернополі бігбордів із моїми портретами. Вважаю це зайвим і
навіть шкідливим атрибутом виборчої агітації, оскільки крім роздрату-
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вання людей, жодних інших емоцій
він не викликає.
Єднатися і захищати слід не на
плакатах, а на ділі. А ще треба знати,
як саме і заради чого. Цього очікують
від нас люди, саме реальних дій, а не
закликів вимагають вони.
- Це ваші здогадки, чи знаєте
достеменно настрої виборців?
- На кожній зустрічі з тернополянами наше спілкування в основному зводиться до пошуку відповіді
на запитання, як врятувати країну,
перемогти ворога, забезпечити гідне життя українців. Цілком закономірно, що зараз людей значно менше хвилюють ями на дорогах, занедбані під’їзди будинків, ніж ситуація
на Сході чи безпорадні потуги уряду
виправити ситуацію в економіці, соціальному захисті населення, розпорошуючи золотовалютні запаси та
кошти бюджету на рефінансування
комерційних банків, виношуючи ідеї
будівництва нових стратегічно важливих підприємств, не задіявши при
цьому потужностей вже наявних, наприклад, таких, як «Промінь». Тому
громадяни небезпідставно бояться
втратити роботу, не знають чим заплатити за комунальні послуги, ліки,
товари першої необхідності. Вони не
розуміють, чому ініційовані вже новою владою перетворення у країні,
будь-які новації у фіскальному законодавстві найболючіше б’ють по малих підприємцях, а не по олігархах.
- На жаль, чи не з першого дня
української незалежності нам
втовкмачували, що для того, щоб
колись жити краще, тепер треба
тісніше затягнути пояси.
- І це – ще одна неправда, велика брехня. Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» і я, як кандидат у депутати від цієї політичної сили, йдемо у владу, щоб відстоювати закони,
спрямовані на покращення життя
народу. На моє глибоке переконання,
реформи повинні працювати на благо людей, а не здійснюватися за їх рахунок.
Більше того, у багатьох випадках
саме суспільство може ініціювати потрібні перетворення, бо хто, як не
прості громадяни, найкраще знають
існуючі у країні проблеми зсередини,
а не з підказок та здогадок.
Держава, у класичному розумінні
цього слова, повинна нарешті усвідомити, що люди без неї ще якось обійдуться. У найгіршому випадку можуть залишити країну, влаштуватися на роботу за кордоном і звідти матеріально підтримувати своїх рідних.
Натомість, держава без людей приречена на самознищення.
- Дякую за розмову.
Андрій ГНАТЮК.

Політика

Група
підприємців Ліги
«Українська справа»
закликала голосувати
за «Громадянську
позицію»
Сподівання на те, що влада
після виборів нового Президента оновиться, не справдились. Корупціонери при владі затаїлись, або й відверто продовжують розкрадати
державний бюджет. Поплічники режиму Януковича та
представники олігархів пішли на вибори. Тому учасники
Ліги підприємців «Українська
справа» закликають тернополян віддати свій голос за
«Громадянську позицію (Анатолій Гриценко)», чим підтвердити тверду позицію на
підтримку ідеалів Майдану.

26 жовтня відбудуться перші після Майдану
вибори до Верховної Ради. Сподівання на те, що
влада після виборів нового Президента оновиться, не справдились. Корупціонери при владі затаїлись, або й відверто продовжують розкрадати державний бюджет. Поплічники режиму Януковича та представники олігархів пішли на вибори: одні в списках одіозних партій,
інші – замаскувались в списках окремих демократичних партій.
- Єдина надія України – це політичні сили,
в рядах яких відсутні одіозні політики, натомість задіяні молоді незаплямовані професіонали, - йдеться у заяві.
Такою політичною силою, на наш погляд,
є партія «Громадянська позиція», яка сміливо
залучила до своєї першої п’ятірки молодих позапартійних громадських діячів та лідера «Демократичного Альянсу», сформувавши сильну
політичну команду.
- Закликаємо тернополян підтримати команду «Громадянської позиції» на виборах до
Верховної Ради України та підтвердити цим
свою тверду позицію на підтримку ідеалів
Майдану! – йдеться у заяві.
Учасники Ліги підприємців «Українська
справа»: Ратушняк Михайло, Барладин Іван,
Богайчук Борис, Будзик Василь, Глемба Василь,
Горохівський Володимир, Качановський Євген,
Нечай Богдан, Парій Ігор, Романишин Роман,
Свистун Ігор.

ПРОЯВИ СВОЮ
ГРОМАДЯНСЬКУ СВІДОМІСТЬ –
ПРОГОЛОСУЙ
ЗА «ГРОМАДЯНСЬКУ
ПОЗИЦІЮ (А.ГРИЦЕНКО)»!

Акценти
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«ЗАСТУП» - час захистити себе
та рідну землю!
«ЗАСТУП» розширює географію «Добрих справ» в
Україні. Майже в кожній
області можна почути про
благодійну акцію. Активісти «ЗАСТУПу» із різних
регіонів практично щодня втілюють проекти,
які реально допомагають
українцям.
Суми, Полтава, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Херсон,
Кіровоград, Чернівці — це ще не
весь список тих міст, де розпочалася важлива волонтерська місія
«ЗАСТУПу». Цей рух не рекламується на національних каналах,
не піариться в популярних токшоу. Про нього знає лише вузьке
коло — самі активісти, люди, котрі допомагають і котрим допомагають. Так із вуст в уста — «сарафанним радіо» — переноситься з області в область чутка про
«Добрі справи».
Воєнний час для України —
час важких випробувань, коли
вся країна має разом допомагати бійцям АТО і тим, хто покидає
зону конфлікту.
Перша «Добра справа» відбулася на Київщині 25 вересня.
Для п’яти госпіталів, де лікуються тисячі поранених солдатів, котрі постраждали в зоні АТО, «ЗАСТУП» ініціював збирання картоплі. На «Добру справу» відгукнулися кількадесят селян і фермер-

ських господарств із 8 сіл Фастівського та Макарівського районів
Київщини.
«У мене невеличке господарство. Але цього року маю щедрий
урожай картоплі. Тож ми вирішили передати півтонни на благодійність. Це добра справа, і таких
справ має бути якомога більше,
аби тільки швидше настав мир»,
— розповіла господиня із села
Оленівка Ліна Левищенко.
Загалом за півдня активістам
вдалося зібрати 50 тонн картоплі! Їх розділили між центральними військовими госпіталями
Києва та Одеси. Головні лікарі закладів зазначили, що цих запасів
«другого хліба» вистачить до нового року.
На думку активістів, у їхній
турботі немає нічого особливого.
Вони виконують свій громадянський обов’язок кожного українця.
Проект «Затишна оселя», яку
ініціював «ЗАСТУП», уже допоміг кільком сім’ям переселенців

зі Сходу. Так, багатодітна родина
із Луганська отримала житло на
Полтавщині. Ще одна сім’я, яка
втікала від війни, дістала будинок у селі на Дніпропетровщині.
А от Олександр Ткаченко із дружиною та 8-місячним сином із
Донецька одержали дім на Кіровоградщині.
Волонтерський рух та громадська допомога тим, хто переїхав із зони проведення АТО,
особливо багатодітним сім’ям
— один з основних напрямів роботи активістів громадської організації ЗАСТУП». Тому наступним кроком була допомога 39 сиротам із Луганська та Краматорська, які вже кілька місяців живуть у харківському Будинку дитини № 2. У межах благодійного
проекту «Тепло душі — у добрі
справи» діти отримали теплі речі
на зиму: шкарпетки, колготи, теплі кофти, светри, куртки, комбінезони, шапочки та черевики.
«У всій Харківській області ми
маємо приблизно 3000 активіс-

тів. Наразі вони знайшли спосіб
зігріти 39 сиріт цього Дитячого
будинку. Але на території області є ще три такі будинки. Туди
«ЗАСТУП» також поїде», — сказав активіст харківської організації «ЗАСТУП» Євген Дегтяр.
Не оминає увагою «ЗАСТУП»
також освіту дітей. Так, 26 вересня благодійна місія відбулася в
київській школі-інтернаті № 26
для дітей з особливими потребами. У межах ініціативи активісти провели толоку на території
школи разом із 250 вихованцями та їхніми батьками. А заразом
у закладі було оновлено кухонне
обладнання, яке вже давно застаріло.
Особливої уваги потребує
якість і доступність навчання для
сільських дітей. Так, у межах проекту «Добробут для дітей» у школі в с. Агрономічне на Вінниччині
з’явилося 10 комп’ютерів та меблі для кабінету інформатики.
Для вихованців Борщівського агроколеджу на Тернопільщині з ініціативи «ЗАСТУПу» розпочато будівництво
спортивного майданчика, вже
передано мультимедійну до-

Біла тростина замість очей
Вчителю Івану Колосовському йде 68-й
рік. Він втратив зір у тритижневому віці.
Усе своє життя чоловік ходить з білою
тростиною, проте це не завадило йому
здобути вищу освіту та працювати.

мували вірші, виконували пісні.
На жаль, як зауважують незрячі, дуже часто
вони залишаються сам на
сам зі своїми турботами.
Бракує коштів для найнеобхіднішого – дощечок і
книжок зі шрифтом БрайІван Дмитрович викладає
ля, завдяки яким вчаться
суспільні дисципліни у міжочитати й писати.
бласній спецшколі для сліпих
– Зрячі люди не завжди
і слабозорих. Цей заклад роздумають про те, що поруч
ташований за Тернополем, на
з ними ідуть ті, що відчувулиці академіка Студинськовають життя кінчиками
го, 13 у Березовиці. Незрячий
пальців. І що зовсім не ковчитель щодня їздить у спраштує ніяких грошей перевах містом, веде активне житвести через вулицю, підкаВона також оберігає їх від небезпек і
тя та допомагає знайти свою
зати дорогу чи допомогти
дорогу тим, кому доводиться так само дозволяє орієнтуватися у просторі.
в магазині, – каже Іван Колосовський.
Незрячі мешканці Тернопілля у
прокладати її у темряві.
Цього року вперше в історії нашої
Таких, як Іван Дмитрович, котрі не цей день традиційно збираються там, держави з Міжнародним днем білої
бачать сонця і неба, рідних і близьких, де їх завжди чекають: у культурно- тростини незрячих України привітав
в Україні – 50 тисяч, на Тернопіллі – 2,5 мистецькому центрі «Дозвілля», який президент. Тепер, сподіваються у Тертисячі. Щороку 15 жовтня вони відзна- діє при школі для сліпих та слабозорих. нопільському товаристві сліпих, можчають Міжнародний день білої трос- І цього разу тут зібралися десятки лю- ливо, в Україні нарешті візьмуться витини. Ця спеціальна палиця слугує не дей, які пізнають світ на дотик. Ділили- рішувати і їхні проблеми.
тільки символом тих, які втратили зір. ся своїми радощами та смутком, деклаОля ХОМ’ЯК.

шку й закладено сад. На думку
активістів, саме від якості підготовки фахівців-аграріїв залежатиме розвиток України.
Тому дуже важливо, щоб молодь переймала вікові традиції,
які напрацювали сільгоспвиробники. Для їх збереження 16 жовтня в Чернівецькій області в селі
Йорданешти волонтери продовжили акцію, котра вже кілька
років діє в районі. Місцеві майстри дуже славляться своїми
традиціями сироваріння. Тому в
межах благодійного проекту сільські родини отримали 20 пар племінних овець. Умова така: молочну продукцію господарі залишають собі, а от молодим поголів’ям
діляться з іншими сільськими родинами. А ті, зі свого боку, мають
вчинити так само із новим приплодом.
«ЗАСТУП» — це завжди добрі
справи! Ми переконані, що така
ланцюгова реакція добрих справ
дозволить селянам розвивати
власні сімейні господарства та
підтримувати вівчарство в Йорданештах», — зазначив активіст
«ЗАСТУПу» Валерій Воротняк.
Олена ЗВАРИЧ.

ОГОЛОШЕННЯ

Тернопільський окружний адміністративний
суду оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу документального забезпечення суду на постійній основі та секретаря судового засідання, на час перебування основних працівників у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку .
Основні вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- досконале володіння державною мовою;
- основи діловодства;
- вміння працювати на комп’ютері;
- вища юридична освіта за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста.
Для участі у конкурсі подаються документи:
заява про участь у конкурсі; особова картка
(форма П–2 ДС); дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які працюють у Тернопільському окружному адміністративному суді та бажають взяти
участь у конкурсі, зазначених документів до заяви
не додають.
Особи можуть подавати додаткову інформацію
стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного
рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
надається за телефоном: 220201.
Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення у робочі дні за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, буд.20 Тернопільський
окружний адміністративний суд.
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Наш ДЕНЬ
Тернопільщина втратила ще одного героя
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19 жовтня зранку поблизу міста Щастя на Луганщині загинув наш земляк Віктор Гурняк – боєць батальйону
«Айдар». Він саме намагався з поля бою вивезти поранених, але автомобіль не заводився. Поки він його заводив
– прилетіла міна, осколок потрапив у бік. Якийсь час боєць ще жив, але його рани були не сумісні з життям.

Віктор народився 1987 року. Родом він із села
Городниця Гусятинського району. Навчався у Тернополі – в 27-ій загальноосвітній школі, згодом
– у технічному коледжі. Працював фотографом.
Співпрацював із виданням «УНІАН», «Insider» і
«Reuters». Спільно з друзями заснував фотоагенцію «LUFA». Готував репортажі з зимового Майдану, відзняв серію світлин із життя добровольчого
батальйону «Айдар».
Останні півроку одягав, взував та доставляв
усе спорядження для айдарівців. У вересні і сам
приєднався як боєць до цього батальйону.
Віктор також був пластуном. У 2007 році він
знявся у кліпі українського гурту Тартак «Не кажучи нікому», де зіграв роль вояка УПА, що гине в
бою за Україну. Кліп виявився пророчим, а Віктор
прожив життя так само достойно, як і його герой.
Зі зброєю в руках він захищав кожного з нас, нашу

Люди

Батьківщину, свою сім’ю, маленьку доньку...
«Відколи на світ прийшло моє маленьке сонечко – відтоді все моє натхнення я черпаю з її погляду, усмішки, з вигляду, як солодко вона спить...
Будь-які негаразди забуваються, коли вона до
тебе притуляється і чарівно посміхається... Ніякі
мільйони не замінять секунди такого щастя. Дякую дружині і дякую Богу за тебе, Юстинка», – написав на своїй сторінці в інтернеті Віктор у перший день народження донечки.
А 12 жовтня Віктор залишив останній запис у
«Фейсбуці».
«До сліз... Мені більше всього хочеться вірити,
що ми пам’ятатимемо подвиг всіх, хто віддав своє
життя за нас із вами…», – написав він після одного з боїв.
«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віктора. Герої не вмирають!

Правління Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України глибоко
сумує з приводу загибелі в зоні АТО члена НСЖУ, фотокореспондента УНІАНу 27-річного Віктора Петровича Гурняка і висловлює свої найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого.

Винахід Андрія Ковальчука

рятує життя
українським бійцям
Тернопільський лікар винайшов і запустив у серійне виробництво унікальний апарат для пересадки
шкіри. Сьогодні цей пристрій рятує життя сотням
бійців, які потрапили під
обстріл «Градів».
Електричний дерматом – медичний
інструмент, за допомогою якого зрізують
тонкий шар шкіри з донорської ділянки
для подальшої пересадки. Його використовують для лікування опіків ще з першої половини минулого століття. Лікарвинахідник Андрій Ковальчук удосконалив цей інструмент, у ньому з’явились акумуляторні батареї, потужний двигун, одноразовий ріжучій елемент, більша точність забору матеріалу. З сучасним електричним дерматомом опікові хірурги мають кращі можливості для порятунку життя, можуть робити філігранні операції, тож
пацієнти одужують швидше. Аналогів інструменту в Україні поки немає. У світі
подібне обладнання виготовляють лише
п’ять підприємств. Однак український апарат у кілька разів дешевший за закордонні аналоги. Він може працювати як в умовах лікарні, так і польового шпиталю, адже
має вмонтований блок живлення. До того
ж аналогів дерматому із одноразовими ріжучими головками немає ніде у світі.
Кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії ТДМУ, завідувач опіковим відділенням Тернопільської лікарні
швидкої допомоги Андрій Ковальчук став
винахідником через практичну потребу у
якісному обладнанні.
– Зламався інструмент, яким ми оперували, – розповідає науковець. - Я спробував самотужки його відремонтувати. Почав шукати спеціалістів, які могли б мені

допомогти, вивчати особливості, механіку
дерматома. Згодом виникли ідеї, як його
можна вдосконалити
За словами пана Андрія, колись ці інструменти були дуже незручні, важкі та
підключалися до розетки. А ще їх не було
де відремонтувати. Росія досі продає схоже обладнання і ставить на нього ціну в
кілька разів вищу за українські.
Дослідження і випробування інструмента тривали 8 років. Сьогодні Андрій
Ковальчук має вісім патентів на винаходи.
Він розробив п’ять моделей інструментів.
Зараз працює над створенням нового обладнання.

– Такий інструмент дуже важливий для лікування діток, – розповідає винахідник. – Адже він
допомагає отримати ультратонкий трансплантат. Кілька років
тому у ЗМІ розповідали про Настю Вівчар, яка сильно постраждала під час пожежі. Тоді їй змогли допомогти лише в США. Тепер
за допомогою наших інструментів таку операції можна проводити і в Україні.
У міні-цеху тернопільського винахідника протягом місяця виготовляють 10-15 приладів.
Якщо є більша потреба – працюють у кілька змін. У Радянському союзі існували чотири заводи,
на підрозділах яких виготовляли інструменти для трансплантації шкіри. При цьому – низькоякісні. Не мало значення, яка товщина
трансплантата. Головне прилад, який якнебудь ріже шкіру. Тоді не було точних елементів. Зараз такий прилад потрібен кожній лікарні, а особливо військовим шпиталям, куди чи не щодня надходять хворі з
опіковими травмами. Завдяки дерматому
можна врятувати солдатів, які мають навіть 80-90% опіків.
Однак що робити, якщо поступає десять бійців, а в лікарні тільки один такий
інструмент? Держава не займається закупівлею дерматомів для лікувальних закладів. Сьогодні це роблять лише волонтери.
Також пан Андрій час від часу безкоштов-

но передає такі прилади лікарням, де вони
надзвичайно потрібні. Нещодавно винахідник подарував унікальний дерматом
Рівненському військовому госпіталю, а також змінний комплект насадок, якого вистачить для лікування десяти людей.
– Варто зазначити, що виготовлення
наших дерматомів – це величезна відповідальність як перед пацієнтами, так і перед
лікарями, які з ними працюють, – додає
Андрій Ковальчук. - Не дай Боже, хоч одна
деталь дасть збій, тоді лікар може покалічити свого пацієнта. Ми скрупульозно перевіряємо все до найменших дрібниць, кожен ніж оглядаємо під мікроскопом, тому
наші інструменти працюють ідеально, як
швейцарський годинник.
З часом Андрій Ковальчук планує виходити на європейський та світовий ринок.
Щоправда, для цього потрібно багато часу
та коштів на оформлення документації. А
поки в Україні триває неоголошена війна,
пан Андрій намагається збільшити потужності свого маленького цеху, аби забезпечити дерматомами українських хлопців,
які захищають нашу державу на передовій.
– Інколи терміново просять передати дерматом, – розповідає відомий тернопільський винахідник. – Буває, навіть запозичали вже продані інструменти, адже
у шпиталь привезли велику групу поранених солдатів. Якщо потрібно, працюємо
і в суботу, і в неділю, або виходимо вночі,
адже на них вже чекають і лікарі, і бійці.
Юля ТОМЧИШИН.

Надзвичайні новини

Сотні людей
шукали п’ятирічну
дівчинку
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За ухилення
від мобілізації – під суд

Д

Майже 19 годин на Теребовлянщині розшукували
п’ятирічну Тетянку Лису. Дівчинка з батьками, пішла до
лісу по гриби та заблукала.

Б

атько каже, що
донька весь час
була поруч, за
десять метрів від воза.
Проте, коли зібралися
їхати уже додому,
дівчинки не знайшли.
Спочатку батьки самостійно шукали дитину у лісі, але
коли побачили, що Таня не відгукується, викликали міліцію
та рятувальників.
За словами начальника міліції громадської безпеки Руслана Балика, на пошуки дитини підняли всі наряди, які несли службу в той час на території району.
- Цілу ніч більше трьохсот
правоохоронців разом з грома-

дою села шукали по лісі дитину, – розповідає він, – але жодного результату це не дало.
Тому вранці начальник обласної міліції Василь Облещук
наказав підняти весь гарнізон Тернопільської міліції для
того, щоб продовжити пошуки. Не залишилися осторонь і
місцеві мешканці села. Більше
чотирьохсот односельців допомагали родині шукати Тетянку. Запропонували свою
допомогу також сільські голови сусідніх селищ.
Голова
Могильницької
сільради Марія Сушко розповіла, що родина Лисих багатодітна. У ній виховується четверо дітей і незабаром з’явиться

Мешканці
Тернопільщини
– у безпеці

В області найнижчий рівень злочинності в Україні. Про
це заявив начальник обласного управління внутрішніх справ
Василь Облещук тернопільським журналістам. За його словами, сьогодні безпечніше стало ходити містом та населеними
пунктами області у вечірній час.
У десятці кращих Тернопільщина і завдячуючи роботі кримінальної міліції. Перший заступник
начальника УМВС України в Тернопільській області Олександр Богомол зазначив, що усі вбивства,
зафіксовані в цьому році, розкриті стовідсотково.
- Продовжується відпрацювання злочинів, скоєних у 2013 році , зазначив Олександр Богомол. – Закрила прокуратура і кримінальну
справу щодо звинувачення правоохоронців Борщівщини у зґвалтуванні неповнолітньої.
Правоохоронці запевняють, що
вони готові реагувати на будь-яке
повідомлення зі сторони громадськості. На Тернопільщині цілодобово працює гаряча телефонна лінія «Вибори-2014». Щодо усіх фактів порушення виборчого законодавства жителі області мають змогу повідомити за номером (0352)
25-19-73. До кінця місяця силовики працюватимуть у посиленому
режимі.
Під час прес-конференції презентували новостворений сайт
при газеті «Досьє 102». Відтепер усі новини, які стосуються
роботи силових структур області, можна буде знайти на одному інтернет-ресурсі за адресою
http://dosie102.te.ua/.

на світ ще одне маля. Тетянка
у свої п’ять років дуже активна, розвинута, мислить по дорослому.
Найшла дівчинку Софія
Тернопільська. Вона вранці
вийшла оглянути господарку і
побачила біля поля дитину.
- Я її привела додому, – розповідає жінка. - Вона була перелякана і не дуже хотіла розмовляти. Я малу нагодувала,
переодягнула, почала з нею
говорити. Таня розповіла, що
йшла лісом, спала на травичці
і замерзла в ніжки.
Дівчинка зізналася, що їй
не було страшно. Вона на росі
і чекала, що її знайдуть тато з
мамою.

воє жителів Гусятинського району постануть
перед судом за ухилення від мобілізації.
Чоловіки вже служили у Збройних силах
України, втім, цього разу намагалися уникнути
призову.
У прокуратурі області розповіли, що чоловіки визнані
придатними до служби. Проте, у визначений термін вони не
з’явились до районного військового комісаріату для відправлення у військові частини.
Прокуратура Гусятинського району скерувала до суду два
обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за ст. 336
КК України – ухилення від призову за мобілізацією. Чоловікам загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

У Тернополі «накрили»
підпільне казино

Г

ральний заклад
діяв у центрі міста.
Під час рейду, який
провели працівники
прокуратури спільно із
співробітниками СБУ,
вилучили спеціалізоване
обладнання – столи для
покеру, фішки для гри та
інші атрибути казино.
Наразі за цим фактом проводять слідчі дії. Кримінальне
провадження розпочали за ст.

203-2 КК України – зайняття
гральним бізнесом.
Санкція статті передбачає
покарання у вигляді штрафу
від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян – загалом близько
170–680 тисяч гривень, а також конфіскацію обладнання.

Працівники банків підпільно торгували валютою

О

станнім часом на ринку
валюти – справжній
ажіотаж. Люди вистоюють
годинами в чергах у банках, аби
придбати долари.
Водночас, кажуть у міліції, до них все
частіше надходять повідомлення від
громадян про спекуляції валютою працівниками фінансових установ. Мовляв,
касири приймають валюту в людей, але
не продають її клієнтам, а скеровують

на тіньовий ринок.
Днями під час перевірки, яку провели в області правоохоронці, на оборудках з валютою спіймали двох працівників банків. Нечистих на руку фінансистів
викрили в Тернополі та в одному з райцентрів області. Наразі триває слідство
за виявленими порушеннями.
Також міліціонери почали затримувати так званих міняйл, які підпільно
торгують валютою. Лише у жовтні в об-

Тернополянка віддала
телефонним шахраям 8 тисяч

Ч

ерговою жертвою телефонних шахраїв стала
51-річна тернополянка. Налякана жінка
віддала невідомому зловмиснику 8 тисяч
гривень.
– На мобільний до жінки зателефонував незнайомець і
представився співробітником міліції. Він розповів потерпілій,
що її син нібито побив людину і йому загрожує кримінальна
відповідальність. Для вирішення питання, мовляв, потрібно
заплатити 8 тисяч гривень, – розповіли в обласній міліції.
Налякана жінка побігла до найближчого банківського відділення, де через термінал перерахувала гроші на рахунок мобільного, який їй вказав невідомий.
Згодом тернополянка вирішила перетелефонувати своєму
синові, аби впевнитись, що все гаразд. Додзвонившись, дізналася, що у жодну неприємну пригоду він не потрапляв.
За цим фактом триває слідство. Міліція вкотре застерігає
громадян від подібних випадків мобільних шахрайств. Щоб
розпізнати обман, слід одразу зв’язатися з родичем, з яким нібито трапилося нещастя. Якщо ж зловмисник наказує не класти слухавку, потрібно знайти інший засіб зв’язку
і таки зателефонувати.
Інша порада: набрати 102
і дізнатися, чи
справді хтось із
близьких перебуває у відділенні міліції.

П

ласті за незаконний обмін валюти співробітники управління боротьби з економічною злочинністю склали 33 адміністративних протоколи. З обігу вилучили понад 34 тис. грн, майже 12 тис. доларів та 2,7 тис. євро.

Також жителів області просять
повідомляти про випадки незаконного обміну валюти за телефонами:
(код 0352) 27-12-58 або 102.

Через горілку
ледь не вбив

’яна сварка
обернулася лихом
для родини із
Борщівського району.
Чому і за що 69-річний
чоловік всадив ніж
у живіт 34-річному
співмешканцю доньки,
довелося з’ясовувати
правоохоронцям.
Як розповів перший заступник начальника Борщівського райвідділу внутрішніх справ Володимир
Гуска, про пацієнта із проникаючим ножовим пораненням живота та ще й в стані
алкогольного сп’яніння працівників міліції повідомили лікарі. Оперативники виїхали до медичного закладу,
аби з’ясувати причину травми.
Як встановили правоохоронці, ножове поранення
чоловікові завдав вдома під
час сварки батько його співмешканки.
Напередодні кримінального з’ясовування взаємин
чоловіки разом розпивали

спиртні напої. Причиною
конфлікту, за словами підозрюваного, стало те, що молодий чоловік кинув образливе слово на адресу його
доньки. Це не сподобалося пенсіонерові, між чоловіками зав’язалася сварка. В
якусь мить старший з компанії вхопився за кухонний
ніж і щосили вдарив лезом у
живіт співбесідника.
Медикам вдалося врятувати життя 34-річному чоловікові. На даний час стан
здоров`я постраждалого задовільний, проте йому ще
тривалий час доведеться лікуватися.
А от проблеми у його
кривдника тільки-но починаються. 69-річному пенсіонерові інкримінують частину першу статті 121 Кримінального кодексу – умисне
нанесення тяжкого тілесного ушкодження. За вчинене
йому загрожує від п’яти до
восьми років позбавлення
волі. Триває досудове розслідування.
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Духовність

У Золотій Слободі
відсвяткували
ювілей храму
Церкві
Покрови Пресвятої
Богородиці
виповнилось
115 років
ви отець Остап Луців подякував людям, які прибули
на ювілей храму, священикам, отцю-декану, церковному комітету, хористам та сільській громаді, благодійникам та меценатам, які дбають про храм та підтримують його.
Далі усі вийшли на церковне подвір’я. Священики урочисто освятили воду та прапори. З нагоди свята цього дня освятили дзвін Покрови Пресвятої Богородиці, який пожертвував для храму меценат, директор ПАП «Нива» Михайло Кошеля. Тож тепер слободян скликатимуть на відправу аж три дзвони. Історики розповідають, що колись у старовинній кам’яній
дзвіниці, спорудженій ще у 1822 році, було аж п’ять
дзвонів. Аби врятувати їх від ворогів, селяни закопали дзвони у надійному місці. Однак досі цю схованку
не знайшли.
Також у день ювілею духовні отці освятили таблиителі села Золота Слобода
ці з прізвищами священників, які служили на парафії
Козівського району 14 жовтня
у Золотій Слободі, аби зберегти їх у пам’яті майбутвідсвяткували особливий день.
ніх поколінь. Парафіянам роздали на згадку пам’ятні
Виповнилось 115 років місцевій святині –
листівки з історією села, церкви та розповіддю про
церкві Покрови Пресвятої Богородиці.
свято Покрови Пресвятої Богородиці. Над буклетом
З нагоди такої визначної події на запрошення на- працювали Ярослава Гайдукевич, Володимир Булін
стоятеля храму отця Остапа Луціва на празник за- та Володимир Ткач, за кошти якого були виготовлевітали священики Козлівського деканату на чолі з ні листівки.
отцем-деканом Романом Гуком, отці із ЗарваницькоУ сонячний погожий день, здавалося, весь світ дого деканату та священики з міста Тернополя.
вкола радів цьому чудовому ювілею, а Господь блаУ святковий день до церкви прийшло багато сло- гословив його з небес. На подвір’ї храму відчувалася
бодян та гостей з усієї Тернопільщини. Після відпра- особлива благодать.

Ж

– Наша церква має давню і славну історію, – каже
отець Остап. – Вона є справжньою окрасою села. Перша письмова згадка про Золоту Слободу знайдена на
титульній сторінці церковної книги «Тріодь» та походить з 1649 року. Цією датою слід вважати започаткування села, а також утворення парафії. До 1729
року церква була дерев’яною. У 1798 році згадується дерев’яна підмурована церква під гонтовим дахом.
У 1885 було розпочато будівництво кам’яної церкви і споруджено дім для священика. Проект побудови храму привіз аж із Риму Роман Сидорак. Він і заклав його перший камінь. У 1899 році завершено спорудження храму. У часи війни святиня була частково
зруйнована, а літургію у ній відправляли таємно. На
щастя, у 1990 році церкву відновили та відремонтували завдяки старанням активістів Володимира Ткача, Івана Грицили та Федора Коваліва. Вдалося навіть
врятувати старовинні розписи на стінах святилища.
А ще у храмі збереглося старовинне Євангеліє 18 століття, яке передавали з покоління в покоління сільські священики.
Сьогодні церква залишається тим осередком духовності, який береже та зцілює серця і душі жителів села. Сюди приходять поділитися радістю та горем, тут шукають поради і звертаються з молитвами
до Всевишнього. Сподіваємось, стоятиме святиня ще
не одну сотню років і оберігатиме село від всіляких
бід та незгод.
Юля ТОМЧИШИН.

Україна і світ
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Україна
У трагедії під Іловайськом
винні Гелетей і Муженко

Наш ДЕНЬ

кий рівень необхідний для компенсації витрат для підприємств теплокомуненерго
за умови відсутності державних дотацій»,
- пояснив він. І наголосив, що на період
опалювального сезону споживачів переведуть на 6-місячну оплату, замість 12-місячної. Тобто, лише за рахунок зміни методології тарифи виросли вдвічі, підкреслив
голова комісії.
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Світ
Рейтинг Обами сягнув
рекордного мінімуму

«Укрзалізниця»
роками відмивала гроші

Тимчасова слідча комісія Верховної
Ради з розслідування обставин трагедії
під Іловайськом вважає, що у цих подіях
винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей і начальник Генштабу Віктор Муженко. Про це йдеться у попередніх висновках комісії, повідомляє «Інтерфакс».
Зокрема, до трагедії призвели помилкові кадрові призначення у силовому блоці,
неадекватні дії Гелетея і Муженка напередодні, а також те, що президент не ініціював введення воєнного стану. На думку комісії, у результаті невиконання норм закону «Про оборону України» щодо введення
воєнного стану, не було створено єдиного
центру організації оборони країни - ставку
верховного головнокомандувача - і як наслідок, не був введений у дію стратегічний
план для відбиття агресії проти України.
Крім того, рівень координації дії силових
структур, навіть для умов АТО, був і залишається незадовільним. Незадовільно організовано і роботу Генштабу з управління
Збройними силами.

СБУ готова розсекретити
агентів КДБ

СБУ готова розсекретити архіви свого відомства. Про це повідомив радник
голови служби Маркіян Лубківський. «Ми
готові розсекретити всі архіви і продемонструвати громадськості, хто був агентом
КДБ, а хто - ні», - сказав він. Дату розсекречення документів Лубківський не уточнив, пише «dt.ua». Раніше міністр юстиції
Павло Петренко заявив, що у рамках закону про люстрацію будуть проведені перевірки громадян, які підпадають під його
дію, у віці після 37 років. За його словами,
«людей, які народилися після 1977 року, а
їм було 14 років під час отримання Україною незалежності, немає сенсу перевіряти,
чи були вони агентами КДБ».

Злочини, скоєні на Донбасі,
увійдуть до «Білої книги»

В Україні розпочато кримінальне
провадження за фактом злочинів проти людяності під час війни на Донбасі. У його рамках пишеться «Біла книга»,
яка міститиме всі злочини, що були скоєні на території так званих ДНР і ЛНР. Про
це в ефірі телеканалу «Україна» повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Він зазначив, що для України надзвичайно важливо розпочати процес викриття цих злочинів. Наступним кроком у
цій кримінальній справі повинне бути подання клопотання до міжнародного трибуналу в Гаазі. Водночас, Лубківський наголосив, що необхідно індивідуально підходити до кожного злочину: розслідувати,
шукати винного і, відповідно, його карати.

Вартість тепла
рахуватимуть по-новому

Тарифи на централізоване опалення
підвищилися до 10-11 гривень за квадратний метр, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Зокрема, як заявив голова комісії Володимир Демчишин, тепер
для середньої двокімнатної «хрущівки»
тариф складе 500 гривень на місяць. «Та-

СБУ спільно з Генпрокуратурою провела 19 обшуків в офісах Державної адміністрації залізничного транспорту й
вилучила понад 7 мільйонів гривень і
мільйон доларів готівкою. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко,
передає прес-центр спецслужби. «В «Укрзалізниці» роками діяв синдикат із відмивання грошей. Кожен залізничний вокзал, кожне підприємство-постачальник,
страхові компанії - все це було вибудувано
злочинцями із влади в єдину систему відмивання й розкрадання коштів державного підприємства», - сказав він. І повідомив, що під час обшуків, проведених лише
в одного з керівників підприємства, у тому
числі в приватних будинках та гаражах,
слідчі задокументовали й вилучили понад
7 мільйонів гривень і більше мільйона доларів готівкою, а також офшорну документацію.

Друк бюлетенів
обійшовся у $81 мільйон

ЦВК витратила на виготовлення бюлетенів для проведення позачергових
виборів до Верховної Ради $80,83 мільйона. Про це на брифінгу повідомив голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський. Загалом для проведення виборів ЦВК було виділено $980,88 мільйона.
За словами Охендовського, 73 відсотки
цих коштів - $717,5 мільйона - це видатки окружних комісій. Загальна вага бюлетенів для загальнодержавного багатомандатного округу складає 332 тонни. Якщо
їх скласти в один ряд, то можна утворити смугу, довжиною 21 тисячу кілометрів.
Варто зазначити, друк виборчих бюлетенів під час парламентських виборів у 2012
році обійшовся у $63 мільйони.

Парламент дозволив оформляти спадщину у сільрадах

Рада ухвалила законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо деяких питань спадкування». Міністр юстиції Павло Петренко під час обговорення документа наголосив, що закон дає змогу селянам оформляти спадщину у місцевих органах влади, скасовує обов’язкову оцінку майна при
спадкуванні та ліквідовує корупційні схеми «оціночної мафії». Він підкреслив: закон наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями оформляти права на спадщину та реєструвати права на
успадковане мешканцями сільських населених пунктів нерухоме майно. При цьому, Мін’юсту доручено провести стажування спеціалістів органів місцевого самоврядування, які займатимуться наданням цих
послуг.

Уряд обіцяє не обмежувати
поставки газу населенню

В умовах можливого дефіциту газу
в опалювальний сезон уряд не обмежуватиме постачання блакитного палива для потреб населення та соціальної
сфери. Про це заявив віце-прем’єр-міністр
- міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман. «Розглядається варіант обмеження споживання газу, якщо у цьому буде необхідність. Це
точно не буде населення і соціальна сфера.
Будемо обмежувати промисловість», - сказав він. І запевнив, що обмеження промпідприємств у поставках газу не призведе до
серйозних втрат в економіці країни.

Діяльність президента США Барака Обами зараз позитивно оцінюють лише 40 відсотків американців, свідчать дані опитування, проведеного на замовлення газети «The
Washington Post» і телекомпанії
«ABC». Такий результат виявився найнижчим за всі шість років, відколи Обама є главою держави. Згідно з даними соціологів, 57 відсотків американців вважають, що рівень життя у США
постійно знижується. Більшість опитаних упевнені, що при Обамі вони стали
жити не краще, а гірше. Майже дві третини респондентів вважають, що Штати збилися з вірного шляху.

Кремль замахнувся
на контроль над історією

Росії дійшла до такого стану, коли
їй не потрібна правда. Все, що їй треба,
- це будь-які перемоги для накручування штучного патріотизму заради Путіна. За час збройного конфлікту на сході
України ряд організацій із захисту прав
людини зафіксували, що значне число
російських солдатів були вбиті на Донбасі, незважаючи на всі заяви Кремля
про їхню відсутність в Україні. Правозахисні організації, які ризикують розслідувати ці події, потрапляють під загрозу ліквідації, повідомляє «Reuters». Однією з них є «Меморіал», заснований дисидентами СРСР з метою документувати
історичні злочини, у першу чергу - комуністичного режиму. Організація продовжувала активно викривати злочини вже російської влади у чеченській війні у 1990-2000 роках, а тепер - в Україні. Нині російська влада намагається на
законодавчому рівні заборонити «Меморіал». Олег Орлов, один із засновників проекту, заявив: спроби «прикрити»
їхню організацію є бажанням контролювати історію задля завоювання Путіну
ще більшої популярності.

Королівська щедрість

Міністерство освіти Саудівської
Аравії вирішило нагородити кращих
учителів розкішними авто «BMW» і
чеками на суму 10 тисяч і 120 тисяч
саудівських ріалів (близько 2,5 і 32
тисячі доларів відповідно). За інформацією іноземних ЗМІ, викладачі, куратори та директори шкіл, а також кращі
студенти можуть претендувати на нагороди. Відомство вже обрало переможців 2014 року. У міністерстві вважають,
що ця акція зможе мотивувати викладачів та студентів. «Нагородження автівками «BMW» має стати чудовою мотивацією для людей, які працюють у галузі освіти», - повідомило джерело у відомстві.

Захід допомагає агресору
зберегти обличчя

У політиці країн Заходу спостерігається тенденція до охолодження
риторики стосовно дій РФ, а також
спроби допомогти агресору зберегти
своє обличчя. Про це пише міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкяві-

чюс у статті для «European Voice». «Схоже, у нас немає лідерів, здатних своєчасно відреагувати адекватно реальності.
На жаль, ті, хто повинен твердо стояти
за цінності та міжнародні зобов’язання,
в основному роблять це формально…
Ми повторюємо ті ж помилки знову і
знову… наша бездіяльність, напівготовність і часткові заходи провокують Росію діяти», - зазначив Лінкявічюс. На
його думку, є тільки один шлях - розширити санкції проти РФ. «Слід зробити
вибір: чи ми разом з тероризмом, чи разом з цивілізованим світом? Відповідь з
боку ЄС на даний момент неясна», - сказав політик.

Британія не спростить
візовий режим з Україною

У планах МЗС Великої Британії
немає спрощення візового режиму
з Україною. Про це в ексклюзивному
інтерв’ю «Європейській правді» повідомив голова британської дипломатичної служби Саймон Фрейзер. «Боюся,
що зараз у нас немає планів знімати вимоги до заявників, які хочуть отримати британську візу. У нас є свої вимоги,
і ми дотримуємося їх», - сказав він. Згідно з даними візової статистики, 93 відсотки українських громадян, які звертаються за візою, отримують її. Тобто,
Сполучене Королівство видає сім відсотків відмов. Це набагато більше, ніж у
будь-якого іншого європейського консульства: середній рівень відмов консульств Шенгену в Україні торік склав
1,86 відсотка. До слова, в Україні немає
візового центру Великої Британії. Всі
паспорти передаються для ухвалення
рішення до Варшави.

Окупанти хочуть завезти
до Криму ядерну зброю

Комітет конгресу США надіслав
президентові Бараку Обамі листа, в
якому йдеться про плани РФ розмістити у Криму тактичну ядерну зброю.
У листі йдеться, що ще на початку серпня Росія прийняла рішення про перекидання до Криму бомбардувальників Ту22М3 і комплексів «Іскандер-М», здатних завдавати удари ракетами з ядерними боєголовками, повідомляють іноземні ЗМІ. Конгресмени вказують: це
порушує договір про ліквідацію ракет
середньої і малої дальності, підписаний СРСР у 1987 році. Від Обами вимагають поінформувати конгрес про можливі відповідні кроки, які можуть зробити у Вашингтоні. Першими з них, вважають конгресмени, могло б стати рішення про повне припинення всіх контактів між членами НАТО і Москвою, виведення російського військового персоналу з баз і об’єктів НАТО і заборона Росії проведення інспекційних польотів у
рамках договору про «відкрите небо».

Меню ресторану «Титаніка»
продали майже
за 100 тисяч «зелених»

Меню ресторану, в якому харчувалися пасажири першого класу пароплава «Титанік», пішло з молотка за
60 тисяч фунтів ($96,5 тисячі). Про це
повідомили представники аукціонного дому «Henry Aldridge & Son», розташованого у графстві Уїлтшир в Англії.
За повідомленням зарубіжних ЗМІ, на
меню стоїть дата 12 квітня. У ньому перелвчені страви, які пропонувалися пасажирам у день катастрофи: баранячі
відбивні, англійські пироги з рубаною
свининою, пудинг з тапіокою - крохмальною кашкою з коренів тропічної
рослини. Меню було у кишені пальто
француженки Елізи Люретт, в якому
вона залишила лайнер. Жінка подорожувала на «Титаніку» як служниця багатих американців Спенсерів.
Підготувала Ольга ЧОРНА.

10 №43 (72) / 22 жовтня - 28 жовтня 2014 р.

Наш ДЕНЬ

Для всієї родини

Просто життя
Ліда зітхнула. За вікном займався світанок, а вона ще не зімкнула очей.
Утім, сон для Ліди - давно прошений
гість. Відколи Андрій у лікарні, тривога
не покидала її. Може, й справді вона у
всьому винна?

Сімейне

гніздечко

М

Лист останній
так тихо зотлів,
Затулившись сірим
виднокраєм.
Хтось чекає вже
зими прилив,
А щасливі весен
ще чекають.
«Підросту –
і квіти зацвітуть,
Усміхнеться
доля волошково», Мріяла в осінньому саду
Дівчинка
у листяній обнові...
На фото Івана ПШОНЯКА:
Учениця Тернопільської
школи мистецтв
Катерина Савченко

Сокровенне
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Тетяна поверталася з роботи мимо
імпровізованого
квіткового ринку.
Хризантеми, чорнобривці, айстри,
соняшники
мило
усміхалися до перехожих. Вона любила цю частинку вулиці. Коли на душі було
розхристано і не затишно, купувала
жмутик квітів.
Цього вечора Тетяна зупинилися біля літньої продавщиці. «Купіть, пані, квіти. Віддам недорого.
Погляньте, які слічні хризантеми». Жінка простягнула великий букет різнокольорового осіннього дива.
…Уночі Тетяні приснилася дівчина у довгій білій сукні,
з дуже сумними очима. Ледь чутно вона шелестіла:
- Поверніть мої квіти… Поверніть… Навіщо вам чужі
квіти? Вони мої... Поверніть…
Тетяна не звернула уваги на сон. Проте наступної ночі
таємнича незнайомка знову потривожила її своїм дивним проханням.
Тетяна не могла зрозуміти, про які квіти йдеться.
Лише знала напевно: ніколи в житті не зустрічалася з
тією дівчиною.
Незнайомка у білому прийшла в сон знову... Тетяні стало лячно. Її починало переслідувати прохання дівчини і
її очі, сповнені невимовної, якоїсь нетутешньої туги. Подруга порадила поїхати до знахарки, яка вміла «читати»
сни.
Літня жінка куняла на осонні разом із чорним, як сажа,
котом. Татяна усміхнулася. Бабуся і чорний кіт видалися
їй персонажами казок і оповідок про відьм. Котяра, немов
знаючи Тетянині думки, відкрив очі й засміявся у вуса. А

старенька привітно запитала: «Що привело тебе сюди,
дитино?»
Тетяна розповіла сон. Знахарка хитала головою: «Ой,
світку, що ж це діється? Людська жадібність коїть великі гріхи. З цвинтаря ці квіти. З могили молодої дівчини.
Ви їх купили і принесли у свій дім. Так, так, ви не могли
знати… Знайдіть продавщицю й запитайте, де той цвинтар і могила. Віднесіть туди букета. Пов’ялий кажете? Це
не страшно. Добре, що не викинули. І свічечку в храмі поставте… Снів не бійтеся. Покійна не заподіє вам зла. Вони
там знають більше, ніж ми тут. Не можна нічого з цвинтаря брати. Все, що там є, нам, живим, не належить».
Повертаючись з роботи, Тетяна побачила продавщицю. Підійшла і різко запитала: «То на якому цвинтарі ви
збираєте квіти? Не відпирайтеся, я все знаю. Покійники
не сняться? Бо мене покійниця просить повернути букет».
Жінка злодійкувато зиркнула на сусідок-продавщиць:
«Та тихо, тихо будьте. Зараз скажу. То з нового цвинтаря.
Я пам’ятаю цю могилу. Свіжа. Біля неї береза росте. Дівчина на фотокартці».
Наступного дня Тетяна взяла зів’ялий букет, купила ще свіжих хризантем і поїхала на цвинтар. З фотографії дивилася нічна гостя з потойбіччя. Її звали Валерія. Їй
було тільки дев’ятнадцять…
Тетяна змовила молитву. «Прости, - сказала. - Я не знала, що це були твої квіти... Не відала, що таке може трапитися…»
Дівчина перестала приходити у сни. А Тетяна більше
не бачила на імпровізованому ринку цієї продавщиці.
Якось, купуючи квіти в іншої жінки, запитала, куди поділася її «знайома». «Захворіла. Тяжко. А розповідала, що
не пам’ятала, коли до лікарів зверталася. Днями бачила її
чоловіка. Казав, згасає дружина, наче свічка…»
Ольга ЧОРНА.

ісила тісто. Завезе Андрієві свіжих
пиріжків. Зі сливами-угорками.
Такі, як Андрій любить. Точніше,
любив, бо зараз у чоловіка зовсім нема
апетиту.
По кухні стрибав перший сонячний промінь.
Ще не так давно Ліда потішилася б ним. Відчинила б двері у спальню - зазвичай вона вставала раніше за Андрія. «Прокидайся, сонько, сонце уже заглядає. Роботи повно», - такими словами не раз будила чоловіка. Він притягував її до себе, ніжив обличчя, руки. «Ще встигнемо, Лідусю. У нас попереду - усе життя».
У такі хвилини вона забувала свою давню провину, вкотре переконувала себе, що вчинила правильно. Бо хіба не щасливі вони з Андрієм? Навіть
після десяти спільно прожитих літ. Уже син з донькою до школи ходять, а Андрій такий же уважний,
як у перший після весілля рік.
Тривожилась лише тоді, коли зустрічала Олесю – свою, ще зі шкільних років, найкращу подругу. Утім, зустрічалися вони тепер рідко. Ліда старалася не потрапляти колишній подрузі на очі. Олеся теж обминала її.
І лише якось раз, минулого літа, зіткнулися
вони на автобусній зупинці. Ліда їхала до Андрія
в лікарню. Олеся, як запевняла, ніби за обновками
до міста. Хвалилася: чоловік з Португалії приїхав,
добрі гроші заробив. Машину купили, нові меблі.
Тепер ось вбратися гарно хочуть.
- А ти, Лідо, тоді, давно, не таку вже й неправду про Андрія казала. Даремно я не повірила тобі.
Ледь не померла, дурненька, з горя. Уявляєш, жити
не хотіла. Усі співчували мені. А виходить, треба
було - тобі. Що ж, співчуваю. І дякую, що попередила мене, Лідо. А, може, ти сама біду і накликала?
Бо ж недарма кажуть: лихе слово інколи правдою
обертається … Жаль мені тебе, подруго. Тільки ти
мене колись не жаліла.
Олесині слова боляче кольнули Ліду у серце. Намагалася заспокоїтися. Не хотіла тривожити своїм виглядом Андрія. Ліпше забути Олесю, її
слова. І той день, коли, ніби вперше, побачила Андрія. Хоча жили вони по сусідству, Ліда на хлопця
й особливої уваги не звертала, знала: він дружить
з Олесею. Але тепер Андрій повернувся з армії. Такий засмаглий, вродливий.
- Лідо, - гукнув її, - я щойно приїхав. Збігай до
Олесі, скажи, ввечері прийду.
Щось недобре, заздрісне ворухнулося в Лідиному серці.
- А я вам що, на побігеньках? – буркнула.
- Чого ти, Лідо? –Андрій уже стояв поруч, на їхньому подвір’ї. - Добре, зараз зателефоную сам
Олесі. Або ще ліпше – зроблю сюрприз.
Вона притримала його за руку.
- Не спіши. Коли хочеш знати, Олеся не дуже
тебе і чекає, - мовила і сама здивувалася цим словам.
Андрій дивився на неї незрозуміло.
- Взагалі, чого це я повинна тобі казати? Сам
розпитай в Олесі. Якщо вона тобі зізнається …
- Ні, кажи ти, якщо почала, - рука хлопця боляче термосила її за плече.
Ліда хотіла; щоб ця мить, цей дотик, навіть болісний, тривали довше, завжди. Щось гарячково
придумувала про те, ніби Олеся давно уже дружить з іншим, з її двоюрідним братом, а його другом - Олегом.
- Це неправда, - обірвав її, ніби відрубав Андрій. - Олеся мені два роки листи до армії писала.
Чекала мене.
Ліда знизала плечима. Мовляв, хочеш вір, хочеш - ні, справа твоя. Ввечері сам пересвідчишся.
Андрій, грюкнувши дверима, пішов. Ліда кину-
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лася розшукувати Олега.
- Поїдь, будь ласка, ввечері до Олесі. Забереш у
неї мої книжки. Іти у кінець села мені не хочеться, а тобі мотоциклом легше перескочити. До речі,
в Олесі й Андрія побачиш - він нині з армії повернувся.
Ліда не знає, як насправді виглядала ця зустріч трьох в Олесі. Тільки повернувся звідти Андрій дуже швидко. Вона ніби ненароком перестріла хлопця на вулиці.
- Що, Олесі вдома не було? Але я їй таки телефонувала, попередила, що ти приїхав.
Андрій мовчки обминув Ліду. А вона відчула
у душі маленьку іскорку надії. Не гасила її навіть
тоді, коли вранці прибігла Олеся. Просила покликати Андрія. Самій їй іти до хати незручно, а вони
ж - сусіди. Бо вчора щось незрозуміле вийшло. Андрій навіть телефон не бере.
Ліда втішала подругу.
- Ліпше я сама Андрієві усе поясню. Скажу, як
ти насправді його чекала. Як кохаєш його. Кому це
знати, як не мені? Зустрінемося у клубі на танцях.
Олеся вдячно глянула на Ліду. Справді, кому?
Найліпша подруга, усі листи від Андрія з армії разом читали.
Ліда думала про те саме. І про те, як заздрила
вона Олесі, коли та світилася щастям. Їй, Ліді, таких листів ніхто не писав.
Знову розшукувала Олега. Просила ще раз «виручити» її: у клубі бути найближче до Олесі, запросити на танець. Олеся, мовляв, не раз казала, що
Олег подобається їй. А сьогодні ще раз у цьому зізналася.
Усе ішло, немов за добре написаним сценарієм.
Олег запрошував до танцю Олесю. Дівчина відмовлялася, але й Андрій вперто підпирав стіну.
Ліда знову обіцяла подружці поговорити з Андрієм. І говорила. Тільки усе навпаки. Котрогось
дня сама піщла до Олесі.
- Скажу тобі щось, лише не зізнавайся нікому.
Андрій хворий. Ніби щось з кров’ю. Тому й уникає
тебе. Хоч і любить, але жаліє. Я чула, як його мама
говорила моїм батькам про це.
Олеся хотіла усе з’ясувати сама. Вона нічого
не боїться. Та й, може, це неправда. Бо, дивлячись
на Андрія, нічого такого не скажеш. Ліда схаменула подругу: вона ж поклялася. Якщо вже так Олеся
хоче, нехай напише Андрію листа. Вона передасть.
Усі листи, звісно, залишилися в Ліди. А потім
було її з Андрієм весілля. Він не казав Ліді жодного з тих слів, які вона читала у його листах до Олесі. Ліду це не лякало. Її любові вистачить на двох.
Правда, ледь не одразу після весілля Андрій зібрався на заробітки – нову хату задумав будувати.
Не стримувала: хай їде, швидше усе перемелеться. Писала чоловікові теплі ніжні листи. Про
те, що скоро поповниться їхня сім’я. Про те, як
вона за ним сумує. І ні слова про Олесю. Хоч знала:
та тяжко хворіла. Як почула про їхнє з Андрієм весілля, ніби сама не своя стала. Возили батьки Олесю по різних лікарях та цілителях, але мало що помагало: то плакала, то сміялася без причини. І все
переказувала, що віділлються Ліді її сльози.
Життя ж затягувало у свою круговерть: нові
клопоти, нові проблеми. Народила Ліда хлопчика - Андрій тішився сином. Потім з’явилася донь-

ка - і турбот побільшало. Ліда ніколи ні в чому не
перечила чоловікові, і він цінував її тиху, лагідну
покірливість. У довгі зимові вечори, коли заходила
між ними тепла відверта розмова, обминала всіляко минуле. Боялася вимовити ім’я «Олеся». Андрій,
напевно, розумів її, бо й сам не починав розмови
про ту, яку колись любив.
Потім у селі говорили, що Олеся одужала і виходить заміж. За вдівця з сусіднього села. Приймає
його до себе ще й з двома дітьми.
Ліда тішилася: ніби камінь з душі зняла. Якраз
на Великдень, коли прощають і найбільші гріхи,
підійшла біля церкви до Олесі. Стояла та якось
осторонь з двома дівчатками. Ліда привіталася:
- Я рада, що і ти щаслива. Оце і є твої діти?
- Моє щастя забрала ти, - відповіла Ліді у тон
Олеся. - А діти справді мої. Ходімо, дівчатка.
Обпекла Ліду холодним презирливим поглядом. А найгірше, що все це бачив Андрій. Напевне,
й чув - стояв неподалік.
Удома Ліда розплакалася.
- Не треба. Ти ні в чому не винна, - заспокоював її Андрій.
Якби ж він знав... Від того, що мусить нести
стільки літ цей тягар сама, плакала ще дужче.
- Я люблю тепер тебе, Лідо…
Аж затихла. Це вперше за стільки часу він сказав їй «люблю».
Але оте гірке слово «тепер»… І все ж, відтоді наче щось просвітліло між ними. Ловила зранку отой сонячний промінь і ніби несла до Андрія у
кімнату. А він просив не спішити, бо ж попереду у
них – усе життя.
Помилився. Ще раз поїхав на заробітки, а повернувся якийсь не такий. Схудлий, блідий. Списували усе на втому. Ліда сама справлялася на господарстві, просила чоловіка відпочити. Але Андрієві
ставало все гірше. Кинулася до лікарів. Від котрогось з них почула невтішний діагноз: в Андрія важка недуга крові. Відтоді, ось уже більше року, яких
тільки клінік не об’їздили вони. Та все даремно. Андрій згасав на очах. Вона намагалася ховати свій
біль від дітей і від нього, переконувала, вірила: усе
буде добре. Ось і сьогодні завезе Андрієві теплих
пиріжків, залишиться біля нього на вихідні.
Ішла лікарняним подвір’ям. Осінь тихо прощалася з літом - першою, по-справжньому холодною
мжичкою. Сумно всміхнулася: так і в її, Лідиному
житті, тепер суцільна мжичка. Не помітила, як навпроти ішла жінка. Майже зіткнулися. Господи, та
це ж Олеся…
Холодом обпекло усю середину. Як вона сміла? Хай їй уже каже, що хоче. Але образити Андрія
Ліда не дозволить. Він такий хворий. Як же Олеся
могла його тривожити?
- Не хвилюйся. Не в Андрія була я, Лідо. Тітка
хвора у мене тут лежить. Її й провідувала. Не ворог більше я тобі, Лідо. А що минулого літа, пригадуєш, на зупинці, я тобі говорила - прости. Не зі
зла, а, певно, з болю, казала ті слова. Я і досі люблю
його, Лідо. Іди до нього. І не плач. Хіба скажеш, що
надворі падає дощ.
А він, рясний, осінній, і справді почав накрапати. На відміну від холодної мжички, був теплим,
лагідним. Як павутинка бабиного літа…
Зіна КУШНІРУК.

Струни серця
Що таке щастя

Щастя зовсім не в славі,
Не в багатстві і не в грошах,
А в доброму людському слові
І в люблячих серцях.
Щастя зовсім не в гніві,
Не в скарбі, що закопав,
А щастя живе в надії,
В тім, що нікого
не вбив і не прокляв.
Щастя не в розчаруванні,
А в мирі і доброті,
І в тім, що для
свого бажання
Ти нікого не зрадив в житті.
Щастя не в тім, що мрію
Ти в юності проміняв,
А щастя у тім, що віру
Ти в серці своїм зберігав.
Щастя не в тім, що зраду
Ти возвеличив не раз,
А в тім, що можеш
почути пораду
Від друзів в нелегкий час.
Щастя не в тім,
що життя ти
Вільно і легко прожив.
А щастя, щоб міг сказати
Доброго що зробив.
Можна багато писати,
Писати багато всього,
А щастя – можна
просто сказати
В умінні творити добро.
Надія ХОМЯК,
медсестричка другої
Тернопільської лікарні.
* * *

Сповідь матері
У серці мій біль

не вмістився,
Сльози скипілись у горлі,
Прикрість і жаль огорнули –
Як не втопитись
в цім морі?
Свічкою я догораю,
Важенько з тугою жити,
Хай уже Бог визначає
День мій і час догоріти.

* * *

Лист Героя
Небесної сотні

Я не загинув, матусенько, ні!
Прилину пташиною
в сад навесні,
Загляну промінчиком
в ваше віконце,
Зігрію вам серденько
лагідним сонцем.
Теплесеньким вітриком
вас огорну,
Неначе до серця
свого пригорну.
Якщо ваші очі
в туман запливуть,
Вітрець їх осушить,
щоб бачили путь.
Тихенько співатиме
пісню п’янку.
Прихилить до вас
усі квіти в садку.
Засвітиться зірка
високо вгорі –
Ріднесенька, знайте,
любов там горить.
Я світлом проллюсь
у вечірнюю пору,
Щоб вам освітити
дорогу додому.
Замислена нива
на рідній землі,
Тут в запаху хліба
чуття всі мої.
Як радість в вас буде –
радітиму тихо,
І дощиком стану,
не дай Боже, лихо.
Не плачте, матусю,
не в легкий цей час –
Любов моя буде завжди
біля вас.
Катерина РОСОШИК.
м. Кузнецовськ
Рівненської області.

Хто що бачить

Батько і син

Старшого віку чоловік з дорослим сином увійшли у вагон поїзда і зайняли свої місця. Хлопець
сів біля вікна. Як тільки потяг рушив, він висунув
руку у вікно, щоб відчути потік повітря, і раптом весело вигукнув:
- Тату, бачиш, усі дерева йдуть назад!
Батько посміхнувся у відповідь. Поруч з ними
сиділа подружня пара. Вони були трохи розгублені
тим, що дорослий уже хлопчина поводиться, як маленька дитина.
Раптом він знову вигукнув:
- Тату, поглянь, озеро і тварини ... Хмари їдуть разом з потягом!
Пара зніяковіло спостерігала за поведінкою молодого чоловіка, а його батько, здавалося, не знаходив нічого дивного.
Пішов дощ, і теплі краплі торкнулися руки хлопця. Він знову переповнився радістю і заплющив очі.
А потім вигукнув:
- Тату, йде дощ, вода торкається мене! Бачиш,
тату?
Не в силах більше себе стримувати, молода пара
запитала у чоловіка:
- Чому ви не відведете сина в яку-небудь клініку
на консультацію?
Чоловік ласкаво посміхнувся і відповів:
- Ми тільки-що з клініки. Сьогодні до мого сина
за довгий час після важкої травми повернувся зір.
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Спорт
Наш ДЕНЬ
«Нива» Теребовля — чемпіон Тернопільщини

З

добувши перемогу над ФК «Борщів» з
рахунком 5:2, теребовлянська «Нива»
до звання володаря кубка додала ще
і звання чемпіона області з футболу 2014
року.
Минуло майже 20 років, коли востаннє «Нива»
з Теребовлі здобувала звання чемпіона і ось 19 жовтня 2014 року, більш як 2 тисячі вболівальників, ві-

тали свою улюблену команду зі здобуттям цього
титулу.
Вже у першому таймі теребовлянці довели свою
переконливу перевагу над суперником — 3:0.
Щойно почався 2 тайм, як у ворота гостей влетів 4 м’яч, а на 82 хвилині і п’ятий. Щоправда, за час,
що залишився, борщівським футболістам вдалося
на два пункти скоротити відставання.

Треті з п’ятнадцяти

Прем’єр-ліга. Дев’ятий тур
«Шахтар» - «Волинь» - 6:2
Підсумковий рахунок зустрічі не відображає напруженої боротьби, яка точилася на полі понад 80 хвилин.
«Металург» З. – «Олімпік» - 2:2
Суперники продемонстрували характер та непоступливість, що
у підсумку вилилось у результативну нічию.
«Ворскла» – «Металіст» - 0:0
Друга нічия суботи носила дещо інший характер. Мала кількість
гольових нагод принесла логічний результат.
«Говерла» – «Динамо» - 0:4
Безвиграшна серія господарів та безпрограшна у гостей тривають, адже поєдинок між ними не містив у собі ніяких сюрпризів.
«Карпати» - «Іллічівець» - 1:0
Лише компенсований час приніс єдиний переможний м’яч
львів’янам над безпосереднім конкурентом у турнірних низах.
«Металург» Д. - «Зоря» - 0:0
Гра рівних можливостей принесла другу нульову нічию туру,
яка стала найбільш виправданою з усіх можливих результатів цієї
зустрічі.
«Дніпро» - «Чорноморець» - 2:1
Для збереження одноосібного лідерства дніпропетровцям довелось демонструвати волю до перемоги.

«Тернопіль» мінімально
здолав «сонячних»

У

13-му турі
чемпіонату
України з футболу
серед команд першої
ліги вперше в історії
зустрілися ФК «Тернопіль»
та харківський «Геліос».
У поєдинку перемогли
муніципали – 1:0.
Незважаючи на статус господаря наші футболісти передусім намагалися надійно зіграти в обороні та при першій
ліпшій нагоді кидати в контратаку форварда Богдана Семенця. Перший такий момент виник на четвертій хвилині матчу, однак у підсумку м’яч став
легкою здобиччю воротаря
«Геліоса». Згодом тернополяни організували ще кілька гострих моментів біля воріт гостей, однак на перерву команди пішли за нульового результату.
На початку другого тай-

му команди обмінялися небезпечними випадами. Спершу воротар гостей кінчиками
пальців зумів перевести м’яча
на кутовий, а згодом після помилки тернопільських оборонців потужно пробив нападник «Геліоса» - м’яч пройшов
поруч з «дев’яткою».
Коли гра заспокоїлася, господарі зуміли відзначитися.
Воротар харків’ян Денис Сидоренко захотів обіграти тернопільського форварда Богдана Семенця і, вибиваючи мяча,
потрапив у нападника, який
і переправив його у порожні ворота. Після пропущеного
гола гості додали в активності
і тернопільський кіпер Сергій
Русан частеньковступав у гру.
Найнебезпечніший момент у
гостей був на 83 хвилині, але
наш воротар неймовірним чином зумів зреагувати на удар
харків’янина.

Спортсмени п’ятнадцяти
команд із Дніпропетровська,
Миколаєва, Харкова, Одеси,
Запоріжжя, Херсону, Полтави,
Тернополя, Києва та інших областей стали учасниками Чемпіонату України з вітрильного
спорту в олімпійських номерах програми.
Змагання відбулися у Вишгороді Київської області на Київському водосховищі. Тернопіль

У

Три пункти «Ниви»
у Комсомольську

13-му турі Першої
ліги футбольний
клуб «Нива» здобув
мінімальну перемогу 0:1
над «Гірником-Спорт» з
Комсомольська.
Звітний матч команди розпочали без високих швидкостей, поперемінно володіючи
ініціативою. Гості намагалися більше контролювати м’яч,
але при цьому у гравці «Гірника» було чимало браку при передачах. Втім, перші моменти
виникали біля воріт саме нашого голкіпера. На 12-ій хвилині гравець господарів наважився на дальній удар, але воротар
«Ниви» зіграв надійно. Згодом

12

на регаті представляли вихованці секції віндсерфінгу обласного відділення Комітету з фізвиховання та спорту Міністерства
освіти і науки України, які виступали на вітродошках «RS:X».
У командному заліку наша
збірна зайняла третє місце, поступившись киянам, що стали
першими, та яхтсменам із Дніпропетровська, у яких друге місце.

він же врятував команду після
прямого удару зі штрафного.
Натомість перша ж атака
гостей на ворота суперника завершилася голом – після подачі кутового тернопільський нападник переправив м’яч у сітку.
А ще через кілька хвилин «Гірник» залишився у меншості.
«Нива» заграла ще впевненіше, але кінцівку тайму господарі провели в атаках, намагаючись відігратися.
Друга частина гри була
менш насичена на гострі моменти і у підсумку фінальний
свисток арбітра зафіксував перемогу гостей з мінімальним
рахунком.

Тернопіль
приймав
турнір
з кікбоксингу

жовтня у тернопільському Палаці
Спорту відбувся Всеукраїнський турнір з
кікбоксингу, присвячений героям війни на
Сході України.
Участь у змаганнях взяли спортсмени з шести областей України: Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, Івано-Франківської,
Львівської та Хмельницької. Загалом учасниками турніру стали
майже 200 бійців - як дітей, так і чоловіків та жінок.
Наше місто на цих змаганнях представили спортсмени кількох
місцевих спортклубів. Найбільше представників виставили господарі змагань — СК «Поєдинок».

А Платіні проти…

О

чільник Союзу
європейських
футбольних
федерацій Мішель
Платіні заявив, що
він проти бойкоту та
позбавлення права РФ
проводити ЧС-2018.
«Виникла гостра проблема з Кримом, але якщо політики не можуть домовитися
з цього питання, то як може
зробити це УЄФА? Виходячи з цього, ми не можемо відібрати у Росії ЧС-2018 або
оголосити бойкот турніру.
Потрібно пам’ятати, що свого часу бойкот Олімпійських
ігор у Москві 1980 року нічого не змінив. Не можна карати сто мільйонів росіян, які
люблять футбол», – підсумував він.

Контракт з Ярмоленком продовжили на рік

П

резидент
«Динамо»
Ігор Суркіс
пояснив, чому угоду із
лідером «біло-синіх»
Андрієм Ярмоленком
продовжили лише до
2016 року.
«Могли продовжити і на
більший термін, але ви бачите, яка ситуація - він хоче
грати в більш сильному чемпіонаті», - сказав він. - Ми з
ним домовилися, що не будемо пов’язувати його тривалими
контрактними
зобов’язаннями і продовжимо угоду всього на рік, на випадок серйозної пропозиції від іншого клубу. Я хотів
продовжити контракт на 3-4
роки, але Андрій не погоджувався».
Також Ігор Суркіс визнав,
що Ярмоленко своєю грою
заслужив право пограти в одному з топ-клубів Англії, Іспанії чи Італії.

Нападник
«Металіста»
залишив клуб

Л

ідер харківського
клубу Клейтон
Шав’єр з
понеділка відсутній у
розташуванні команди.
Як повідомили у «Металісті», у нього були проблеми зі шлунком, після чого він
полетів до Бразилії на лікування. Терміни повернення
Шав’єра на даний момент залишаються невідомими. Варто зазначити, що нині Клейтон є найкращим голеадором
своєї команди з 5 м’ячами на
рахунку.

Живиця
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Цілющі краплини

народної медицини

Горобина –
П

ро медичні властивості цієї рослини
згадується у працях лікарів Стародавньої
Греції та Стародавнього Риму. У Київській Русі
рекомендували горобину як заспокійливий, сечогінний
засіб.
До речі, народна медицина використовує не тільки плоди, а й
листя, квіти, кору дерев. Настій листя – проти пітливості ніг, кори й
квіток – при захворюваннях печінки.
У сучасній медицині плоди горобини призначають при виснаженні та недокрів’ї, гіповітамінозах. Їх рекомендують приймати
хворим на гіпертонію, атеросклероз, при ожирінні, діабеті. Крім
того, вони мають легку проносну, сечогінну і кровоспинну дію.
Щоб приготувати відвар, 2 чайні ложки ягід залийте двома
склянками гарячої води, нагрійте на киплячій водяній бані 30 хвилин, настоюйте 10 хвилин при кімнатній температурі, після цього
процідіть. Для смаку додайте цукрового сиропу або меду. Отриману
кількість відвару випийте за день у кілька прийомів.
Ще корисніший свіжовитиснутий сік. Доза: по 2 столові ложки
3-4 рази на день.
Він корисний людям зі зниженою кислотністю шлункового
соку. У цьому випадку його варто приймати за 20-30 хвилин до їди.
Сік горобини має також і жовчогінну дію.
Гіркота плодів нерідко стає перепоною у лікуванні. Білоруські
вчені запропонували для усунення гіркоти занурювати плоди горобини на 3-5 хвилин у киплячий 2,5-3-процентний розчин кухонної солі, а потім старанно відмивати у холодній воді.

Чоловіки, ласуйте
узваром з груш!

У лікуванні і профілактиці
одного з найпоширеніших захворювань чоловіків – аденомі передміхурової залози – чільне місце
займає груша. Найкращі лікувальні властивості має дика груша.
Щоб позбутися цієї недуги, ще в
давнину з неї�������������������
����������������������
варили узвар. Найкраще заварювати плоди ввечері в
термосі й наступного дня пити цей
настій по чверть склянки 4-5 разів
на день.
При аденомі передміхурової
залози в меню корисно ввести
квасолю – як гарнір до м’яса, риби,
а також варити з неї супи, додавати в борщ, салати та вінегрет. Так
само корисні при цій недузі гарбуз, сік і варення з бузини.

Секрет лікування ніг

Зцілителі радять обкласти на
ніч ноги капустяним листям і забинтувати. Можна використовувати листя каштана або волоського
горіха.�������������������������
Розширюються
������������������������
судини (навіть найменші – капілярні), поліпшується кровообіг, зникають червоні плями на ногах.
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ГЛIД надійний
друг серця

У

cтародавній
зцілитель

Корисні поради

Наш ДЕНЬ

наш неспокійний час серцю потрібен
надійний, міцний друг. Цей друг, за словами
не тільки травознаїв, але й багатьох лікарівкардіологів, є відома нам усім рослина – глід, який
в цю осінню пору густо обсипаний червоними
плодами, зібраними у кетяги.

На жаль, не всі використовують цілющі властивості глоду. А колись земські лікарі та народні
зцілителі настільки високо цінували цю рослину,
що називали глід «хлібом серця». Маючи заспокійливу властивість, глід нормалізує нервову систему
людини, сон. Він регулює тиск крові. Зокрема, глід
потрібен людям старшого віку, коли організм переживає клімактеричний період свого розвитку.
Багато мовиться сьогодні про надмірний холестерин у крові, який спричиняє атеросклероз. А
глід, виявляється, знижує рівень холестерину, що
дуже добре для профілактики й лікування атеросклерозу.
Збирати плоди глоду можна до приморозків,
сушити в печі чи духовці не вище 60 градусів,
зберігати в полотняному мішечку або в глиняному
горщику.
З лікувальною метою використовують квіти,
листя і плоди глоду. Сьогодні ми подамо рецепти
настоянок, виготовлених з червоних ягід плоду.
Для поліпшення діяльності серця, особливо
після інфаркту, рекомендують змішати сухі плоди
глоду, шипшини коричної, горобини, калини, родзинки та курагу (порівну). Одну склянку суміші залити в термосі 1 л окропу, настоювати ніч, випити

впродовж дня як чай. Настій можна вживати тривалий час.
Лікувальну силу глоду можна зберегти, якщо
приготувати спиртову настоянку. Неповну столову ложку подрібнених плодів залити 100 мл міцної
горілки або 70% спирту, настоювати 14 діб, процідити. Вживати по 15-30 крапель у чарці води.
У той же час слід мати на увазі, що є і протипоказання до вживання глоду: при пониженому
тиску крові (артеріальній гіпотензії), а також при
зниженій частоті серцевих скорочень - менше 60
ударів за хвилину. Отож при вживанні препаратів
не завадить проконсультуватися з лікарем.

Лікувальне вино з глоду
(стародавній рецепт)

Подрібніть ягоди, складіть у банку і залийте
двома літрами білого натурального вина. Через 10
днів процідіть вино. Пити по 50-70 мл щовечора
за 30 хвилин до останнього вживання їжі або через 30 хвилин після їди. До вина можна додати 15
г родзинок, жменю квітів глоду, 3 г кориці (кора), 1
чайну ложку квітів деревію і 1 столову ложку меду.
Всі 10 днів кілька разів на день слід струшувати
банку з вином.

Хочете довше жити –
їжте гарбуз

Ц

е зовсім не перебільшення. У тибетській
медицині гарбуз вважається засобом
продовження життя. І для цього є вагомі
підстави. Судіть самі. У м’якуші плодів містяться
пектини, білки, жири, вуглеводи, клітковина,
органічні кислоти, солі фосфорної та кремнієвої
кислот, каротин, фолієва, пантотенова,
нікотинова, аскорбінова кислоти, вітаміни групи
В, Е, РР, провітамін А, калій, кальцій, магній,
фосфор, залізо, глюкоза, фруктоза.
Біологічно активні речовини, що містяться у м’якуші гарбуза, виводять солі з організму, а значний вміст клітковини діє
послаблювально на кишківник, посилюючи його перистальтику, тому його рекомендують їсти старшим людям, хто страждає
закрепами.
Найчастіше ці плоди вживають у вигляді каші (з пшоном,
рисом та манною крупою, вівсянкою) на молоці. Здавна гарбузова каша - духмяна, запечена в духовці чи в печі - улюблена
страва українців. Така страва - хороший сечогінний засіб, який
очищає й нирки, і весь організм, оздоровлює печінку. Сприятливо позначається споживання гарбуза і на стані зубів, адже фтор
запобігає карієсу.
Позитивно впливає гарбуз на нервовий стан. У разі безсоння, тривожного сну, неврозів п’ють гарбузовий сік з медом.
Страви з гарбуза не тільки корисні, а й смачні, а ще вони прості
в приготуванні. Так що ті, хто їх не любить, можливо, просто не
знають, як і що готувати з гарбуза. Його можна варити й парити,
запікати й смажити, подавати як десерт, додавати в салати...
До того ж гарбуз малокалорійний (лише 24 ккал на 100 г),
тому шкоди вашій фігурі він не завдасть.

Рецепти від «Нашого ДНЯ»
Оладки з гарбуза

нка борошна, 2 яйця,
1,5 кг гарбуза, 1 склянка молока, 1 скля
2 ст. л. цукру, сіль.
о молоко і тушкуєГарбуз натираємо на дрібній тертці, додаєм
аємо розтерті з цукром
мо до готовності. В охолоджену масу дод білки. Перемішуємо.
жовтки, сіль, борошно і збиті на стійку піну
викладаючи тісто ложСмажимо на розпеченій пательні в олії,
кою.

родзинками
Гарбузова каша з рисом і рису
, півсклянки вершків або

0,5 кг гарбуза, 1 скл. відвареного
масла, ванільний цукор.
молока, мед, родзинки, 50 г вершкового и, заливаємо окропом і
кам
Нарізаємо гарбуз дрібними куби
вершки, мед. Тушкуємо
варимо близько 15 хвилин. Додаємо рис, зинки і масло, ванільпротягом 20 хвилин. Додаємо в кашу род
ний цукор (хто любить).

ми
Гарбуз, тушкований з яблука
ст. ложки масла, 2 ст. ложки

На 1 кг гарбуза – 600 г яблук, 2
г кориці.
цукру, 1/2 склянки води, 150 г горіхів і 0,2и завтовшки 1 см, клаМ’якуш гарбуза кришать на шматочк рібнені яблука, цупод
дуть до сотейника, додають почищені йвності. Страву, подаючи
гото
кор, масло, сіль, воду і тушкують до
и і корицею.
до столу, посипають подрібненими горіхам
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ПЕЧИВО – ДО КАВИ,
ХРУСТИКИ – ДО ЧАЮ:

усім до смаку рецепти вибираєм
Потіште себе смачненьким. «Наш ДЕНЬ» продовжує знайомити вас із кращими
рецептами солодощів. Сьогодні в нашій добірці – різноманітне печиво.
Спечіть домашні смаколики до недільного чаювання чи на щодень – приготування
не забере багато часу. А ваші близькі будуть у захопленні від ваших кулінарних талантів.

Печиво «Східна насолода»

ПОТРІБНО: борошно - 250 г, масло
вершкове - 200 г, цукор - 100 г, фініки 100 г, арахіс - 100 г, мед - 1 ст. л., какао - 2
ст. л., білки яєчні - 1 шт., сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло
розтопити на слабкому вогні й дати трохи охолонути. Додати цукор, добре перемішати (бажано міксером). Поступово
додати сіль, мед, яєчний білок і какаопорошок. Добре перемішати. Далі поступово додавати борошно, теж добре перемішуючи. Арахіс злегка підсмажити, фініки нарізати кубиками. Додати до суміші. Добре вимішати тісто. З тіста скачати 2 ковбаски товщиною 4 см. Загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 2 години. Ковбаски нарізати на диски товщиною 1,5 см. Викласти
їх на деко, покрите пекарським папером.
Випікати в духовці 10-12 хв. при температурі 180 °С. Дати охолонути, залишивши печиво на деко (інакше при перенесенні можуть поламатися).

Сирне печиво з курагою

ПОТРІБНО: сирна маса - 400 г, маргарин - 250 г, яйця курячі - 2 шт., розпушувач тіста - 0,5 ч. л., цукор ванільний - 15
г - у тісто, 15 г - для обсипки, борошно 550 г, курага, цукор - 0,5 скл.
ПРИГОТУВАННЯ: жменю кураги нарізати маленькими шматочками, можна
взяти і трохи більше. Змішати сирну масу,
ванільний цукор, яйця, розм’якшений
маргарин, розпушувач, шматочки кураги. Можна додати чайну ложку апельсинової цедри. Поступово досипаючи
борошно, замісити м’яке тісто. Борошна може знадобитися трохи більше або
трохи менше. Тісто накрити серветкою
і дати «відпочити» 15-20 хв. Змішати в
тарілці цукор і ванільний цукор. З тіста виліпити кульки трохи більшого розміру волоського горіха і кожну обваляти
в цукровій суміші. Деко застелити папером для випічки і викласти кульки, злегка притиснувши їх зверху. Випікати в розігрітій духовці 25 хв. при 180 градусах.

М’яке печиво з бананом
і сиром

ПОТРІБНО: пластівці вівсяні - 1 скл.,
сир кисломолочний - 150 г, банани - 1 шт.,
борошно - 2 ст. л., мед - 2,5 ст. ложки, масло вершкове - 50 г, шоколад - 50 г, сметана - 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: очищаємо банан,

ламаємо його на шматочки і поміщаємо в
блендер, туди ж додаємо сир і подрібнюємо до однорідного стану. До банановосирної маси додаємо борошно і вівсяні пластівці, подрібнені за допомогою
блендера до стану борошна, мед і розтоплене масло. З цих продуктів замішуємо
тісто, накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на годину. Змоченими у воді руками формуємо коржики і викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером, і випікаємо в духовці при температурі 180 гр. 25
хв. Можна приготувати карамельні вівсяні пластівці, для цього пластівці підсмажуємо на сухій сковороді, потім додаємо
масло і мед, підсмажуємо до коричневого
кольору, постійно помішуючи. Готове печиво вмочуємо в шоколад, розтоплений
на водяній бані, а зверху посипаємо карамелізованими пластівцями.

Грушеве печиво

ПОТРІБНО: груші (дуже спілі) - 1 шт.,
масло вершкове - 100 г, цукор - 100 г, борошно пшеничне - 300 г, розпушувач тіста - 1/2 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: грушу очистити і
натерти на дрібній терці, додати цукор і
масло кімнатної температури. Потім додати борошно і розпушувач. Замісити
м’яке тісто. Сформувати з нього ковбаску, як на сирники, і нарізати кружальцями. Викласти на деко, на папір для випічки, на відстані один від одного і випікати 10-12 хв. в заздалегідь розігрітій духовці при 180 С.
За бажанням можна посипати корицею або цукровою пудрою.

скл., масло вершкове - 2 ст. л., ванілін,
яйця курячі - 1 шт., борошно - 1,25 скл.,
пластівці вівсяні - 2 скл., розпушувач тіста - 1 ст. л., сіль, шоколад - 50 г.
ПРИГОТУВАННЯ: у кухонному комбайні змішати нарізані скибочками банани, цукор, вершкове масло, ванілін і яйце.
У мисці змішати сухі інгредієнти (борошно, сода, сіль, вівсяні пластівці), після
чого додати бананову масу. Ретельно перемішати. Вмішати шоколад (можна перед тим подрібнити його ножем). Ложкою викласти гіркою печиво на деко, застелене папером для випічки. Випікати в
попередньо розігрітій духовці (1800) до
золотистого кольору приблизно 15-18
хв.

ПРИГОТУВАННЯ: масло розтерти з
цукром. Додати моркву і перемішати. Додати борошно і розпушувач, замісити не
дуже круте тісто. З тіста сформувати невеликі кульки. Форму застелити папером
або змастити маслом, викласти печиво і
випікати при 180С 20-25 хв.

Апельсинове печиво
зі шматочками шоколаду

Лимонне печиво

ПОТРІБНО: масло вершкове - 130 г,
цукор - 80 г, яйця курячі - 1 шт., цукор ванільний - 1 ч. л., цедра лимона - 1 ч. ложка, сік лимона - 1 ст. л., борошно пшеничне - 300 г, розпушувач тіста - 0,7 ч. л., сода
харчова - 0,25 ч. л., сіль - 0,25 ч. л., пудра
цукрова.
ПРИГОТУВАННЯ: масло збиваємо з
цукром до кремоподібного стану. Додаємо ванільний цукор, цедру, лимонний сік
і яйце, ще раз збиваємо. Додаємо просіяне з содою, розпушувачем і сіллю борошно та замішуємо м’яке, еластичне тісто.
Борошна може піти більше або менше,
тому додавайте його поступово і стежте
за консистенцією тіста. Формуємо з тіста
кульки розміром з волоський горіх. Обвалюємо у цукровій пудрі. Викладаємо
кульки на застелене пергаментом деко
на відстані 6-7 см одна від одної. Відправляємо в розігріту до 200 гр. духовку і випікаємо приблизно 10-13 хв. Низ печива
має бути золотистим.

Кокосове печиво

ПОТРІБНО: борошно - 200 г, розпушувач тіста - 1 ч. л., крохмаль картопляний - 60 г, цукор - 100 г, цукор ванільний
- 20 г, яйця курячі - 1 шт., масло вершкове - 125 г, шоколад чорний - 100 г, цедра
апельсина.
ПРИГОТУВАННЯ: у миску просіяти сухі інгредієнти - борошно, крохмаль, розпушувач для тіста. Додати
цукор, ванілін, дрібно натерту цедру
1 апельсина, збите яйце та масло. Добре вимішати. Гіркий чорний шоколад
нарізати на дрібні шматочки та вмішати в готове тісто. Тісто обгорнути харчовою плівкою і залишити в холоді на
півгодини-годину. Після цього сформувати з тіста кульки величиною завбільшки з грецький горіх, викласти
на деко, змащене олією, та злегка притиснути зверху виделкою. Випікати в
попередньо розігрітій до 1800 духовці
15-20 хв. Готове печиво остудити та
смакувати з холодним молоком чи запашною кавою.

М’ятне печиво

ПОТРІБНО: масло вершкове - 100 г,
цукор
- 100 г, борошно пшеничне - 200
Кукурудзяно-горіхове
г, яйця курячі - 1 шт., сіль (дрібка), м’ята,
печиво
пудра цукрова.
ПОТРІБНО: борошно кукурудзяне Розраховано на 1 порцію.
100 г, горіхи волоські - 1 склянка, цукор
ПРИГОТУВАННЯ: м’яту помийте,
ПОТРІБНО: борошно - 100 г, стружка просушіть і обірвіть листочки, кинь- 75 г, яйця курячі - 2 шт., масло вершкове - 90 г, розпушувач тіста - 5 г, сіль - 0,25 кокосова - 200 г, яйця курячі - 2 шт., цу- те у блендер, всипте цукор. Подрібніть,
кор - 100 г, розпушувач тіста - 1 ч. ложка. має утворитися ароматний зелений цуч. ложки, борошно пшеничне - 170 г.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цу- кор. У миску викладіть цей м’ятний цуПРИГОТУВАННЯ: масло кімнатної
температури розтерти з цукром. По од- кром. Додати стружку, перемішати. Вси- кор та м’яке масло. Просійте туди ж боному додати яйця, постійно розтираючи. пати борошно із розпушувачем, знову пе- рошно, розтирайте руками, утворюючи
Всипати сіль, розпушувач, кукурудзяне і ремішати. Покласти тісто в холодильник крихту. Додайте яйце та замісіть протяпшеничне борошно, покришені на дрібні на 30 хв. Потім мокрими руками форму- гом 3-4 хв. тісто. Далі просто відщипуйшматочки горіхи. Сформувати циліндр вати кульки і викладати на деко. Випіка- те шматочки тіста, скатайте кульки, видіаметром 4 см і нарізати шматочками ти 15 хв. при 1800.
кладіть на пергамент або просто змастовщиною 1 см. Викласти на деко, встетіть деко маслом. Приплюсніть кульки
Морквяне
печиво
лене кулінарним папером. Випікати припальцями.
ПОТРІБНО:
морква
(терта)
1
склянблизно 20 хв. при 180С.
Випікайте у розігрітій до 180 гр. духока, цукор - 150 г, масло вершкове - 100 г,
Бананово-вівсяне печиво розпушувач тіста - 2 ч. л., борошно пше- вці до злегка рум’яного кольору. Готове
ПОТРІБНО: банани - 2 шт., цукор - 0,7 ничне - 350-400 г.
печиво посипте цукровою пудрою.

Дозвілля
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ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та
двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є
оглядові ями та підвали. Перекриття панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м.
Тел.: (097) 50-25-348
***
Двокімнатну квартиру в центрі Одеси, одна зупинка від залізничного вокзалу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон
– 0967022844.
***
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
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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.

Лікар переглядає результати
аналізів. Пацієнт запитує:
- І що там?
- Можете брати кредит.
- Але віддавати нічим.
- А вам і не доведеться.
***
Зимові Олімпійські ігри-2014
відбулися і в Києві. Перемогла
Партія регіонів на чолі з Януковичем, яка вивезла стільки золота,
срібла і бронзи, скільки не вдавалося ще нікому.
***
Путіну доповідають:
- Вам телефонують сепаратисти з Донецька.
- Чого хочуть?

Українські анекдоти

- Дізнатися, які у них вимоги
до української влади.
***
Давайте, всі почнемо наводити порядок у державі з себе. Я з
понеділка кидатиму недопалки в
урну, а ви перестанете красти мільярди з бюджету.
***
Посміхайтеся: це змушує людей ламати голову над тим, що ж
у вас на думці.
***
Алкоголь і закоханість - офіційні спонсори дурниць.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
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***
Зараз підручники на парті
потрібні тільки для того, щоб
ховати у них мобільний телефон, коли повз проходить учителька.
***
В автобусі чоловік з великим
животом звертається до хлопчика:
- Малий, поступися місцем
дядькові з акваріумом.
Хлопчик чемно погодився і запитав:
- Дядьку, а де ж акваріум?

Чоловік погладив себе по животі:
- П’ять літрів пива і дві тараньки.
***
Сьогодні горів місцевий відділок міліції. Усі допомагали хто
чим міг... дровами, вугіллям, бензином.
***
Раніше дивувало хамство. Тепер дивує ввічливість.
***
- Як виглядає одружений чоловік з боку, коли дивиться на
симпатичну дівчину?
- Як кіт, який зирить через віконне скло на горобця.
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Калейдоскоп

У Тернополі народилася
«Повстанська абетка»

ГОРОСКОП
з 22 до 28 жовтня
ОВЕН

Будьте
смiливiшi
у своїх бажаннях. На
роботi краще зберiгати
нейтралiтет, а свої думки – тримати при собi.

ТЕЛЕЦЬ

На цьому тижнi не
намагайтеся щось радикально змiнювати.
Залиште все, як є,
iнакше плани зiйдуть
нанiвець.

БЛИЗНЮКИ

У

країнські школярі можуть
вивчати історію рідного
народу із патріотичної
азбуки, яку уклав тернополянин.
Це віршована розповідь про
життя і пригоди юного вояка
Української Повстанської Армії
Алярмика та його друзів. Також
у книжці згадуються відомі
історичні постаті – Йосипко
і Адольфик, які колишуть
Ліліпутіна та головний антигерой 2013 року
Медведчукович.
Історик та громадський діяч Олег Вітвіцький видав абетку ще
минулого року, але зробити репрезентацію книжки так і не встиг
–в країні спочатку почалась революція, а потім війна.
- Останніми роками був дефіцит якісної дитячої патріотичної
літератури, – зізнається автор. – Тож я, як батько, захотів створити
щось нове, цікаве і запропонувати це дітям.
Книжку пан Олег написав за три місяці. Робота художника Любомира Бейгера тривала довше, адже потрібно було відтворити
особливий колорит тих часів та характери героїв. Перший наклад
книжки швидко розійшовся, тому її довидали, додавши сторінки
про „Небесну сотню”.
Нещодавно російські журналісти зробили сюжет про видану
тернополянином «Повстанську абетку». У ньому йдеться про те,

У Козовій освятили Стелу
на честь Героїв Небесної Сотні

що українцям змалку прививають бандерівські традиції
та вчать ненавидіти інші національності. І автор, і педагоги, які бачили абетку, не згідні з такими звинуваченнями російських пропагандистів. Кажуть, що автори сюжету, очевидно, не тримали в руках книжки, тому розповіли
про неї однобоко та необ’єктивно. Абетку не вивчають
в школі, а читатимуть на уроках позакласного читання,
аби ознайомити дітей із славною історією предків.
Друге видання «Повстанської абетки» автор розповсюджує безкоштовно та презентує у навчальних закладах міста, а кілька сотень примірників планує передати
дітям зі Сходу.
Вихованці Тернопільської ЗОШ №11 із зацікавленням розглядають абетку. Деякі слова для них нові, тож вони розпитують автора про їх значення.
– Це сучасна українська абетка, яка зацікавить не лише дітей,
а й їхніх батьків, – зазначає класний керівник 3А класу Ольга Хабарова. – Книжка допоможе нам виховувати у дітях патріотизм не
лише на словах, а на конкретних героях і прикладах. Така література дуже потрібна.
Діти із смутком говорять про те, що зараз відбувається в Україні, про рідних, які воюють в зоні АТО, про те, що мріють, аби в Україні настав мир. А ще пообіцяли уважно прочитати абетку, щоб знати і пишатися історією рідної держави.
Юля ТОМЧИШИН.

Друга половина тижня – час експериментiв,
проявiть
творчий
пiдхiд i креатив, i не
тiльки на роботi.

РАК

Тиждень сприятливий для вирiшення побутових питань, облаштування житла та
оновлення iнтер’єру.

ЛЕВ

У вас з’явиться бажання зрушитися з
мертвої точки, почати
щось нове. У гонитвi за
новизною не забувайте
про близьких.

ДІВА

Настав час довести
почату справу до кiнця
i прийняти остаточне рiшення для себе.
Вихiднi
присвятiть
спорту.

ТЕРЕЗИ

Як тiльки завершите те, що запланували,
друзi пiдкинуть щось
нове та цiкаве. Так що
сумувати нiколи.

СКОРПІОН

Перш нiж щось зробити, зважте всi «за» i
«проти». Не довiряйте
чужим обiцянкам.

СТРІЛЕЦЬ

Ви
запланували декiлька справ, а з
якої почати – визначитеся наприкiнцi тижня. Звернiть увагу на
здоров’я.

КОЗЕРІГ

Стелу на честь Героїв Небесної сотні спорудили
у Козові з ініціативи священиків парафії Успіння Пресвятої Богородиці о. Михайла Збанджали та о. Василя Баглея. Скульптор, Олексій Ласкевич разом з товаришем Романом Домашичем працювали над скульптурою майже 5 місяців. Освятили її архиєпископ та митрополит
Тернопілсько-Зборівський Кир Василій Семенюк та близько двадцяти всечесних отців.
Більше про цю подію читайте у наступному
номері газети «Наш ДЕНЬ».

У вас виникне принципове питання, яке
негайно
доведеться
вирiшувати. Покладайтеся тiльки на власнi
сили i досвiд.

ВОДОЛІЙ

Друга
половина
тижня – не кращий час
для дiлових зустрiчей.
Чим бiльше людей ви
залучите до справ, тим
гiршим буде результат.

РИБИ

Погляньте на свiт
по-фiлософськи, можливо, поряд не тiльки
та сама iстина, а й
довгоочiкувана близька людина.

