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Про завтра н
Тернополяни віддали свої голоси
за «Народний фронт», «Свобода» – четверта

Детальніше - 4 стор.

Передплата-2015 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

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

індекс - 68710

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

«Наш ДЕНЬ»

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

«Наш ДЕНЬ»

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

У Центрвиборчкомі опрацювали всі 100% протоколів з Тернопільського міського виборчого округу.
За офіційними даними, в обласному центрі зі значною перевагою переміг «Народний фронт».
За команду Яценюка у Тернополі проголосували 37 260 громадян або 33,95%. Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» Андрія
Садового набрала 21 229 голосів – це 19,34%. На третьому місці у
вподобаннях тернополян – «Блок Петра Порошенка». Партії президента віддали 19 172 голосів, або 17,47%.
ВО «Свобода», чиї представники у Тернополі очолюють міську,
обласну ради й облдержадміністрацію, опинилася на четвертому
місці. У партії Тягнибока – 8 921 голос, що становить 8,13%.
Далі у рейтингу – «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)». Її підтримали 5 985 тернополян (5,45%). У ВО «Батьківщина»
– 4913 голосів (4,47%), у «Правого сектора» – 4 707 (4,29%), у Радикальної партії Олега Ляшка – 3 306 (3,01%).

Погода в Тернополі й області
29 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 3-4 градуси морозу,
вдень 3-5 градусів тепла. Схід сонця - 7.00,
захід - 17.02.
30 жовтня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 2-3 градуси морозу, вдень 6-7 градусів тепла. Схід
сонця - 7.01, захід - 17.00.
31 жовтня - хмарно, увечері місцями
дощ, температура повітря вночі 0-1, вдень
5-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.03, захід
- 16.59.
1 листопада - хмарно, місцями можливий невеликий дощ, температура повітря

вночі 1-2, вдень 4-5 градусів тепла. Схід сонця 7.05, захід - 16.57.
2 листопада - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 2-3
градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла.
Схід сонця - 7.06, захід - 16.55.
3 листопада - ясно, без опадів, температура повітря вночі 0-1, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 16.54.
4 листопада - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі 0-1,
вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.09,
захід - 16.52.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

31 жовтня - Луки. Від Луки дня світловий день значно скорочується. 1 листопада
- Садока. Перший день листопада вважається проводами осені й зустріччю зими. Якщо
цього дня холодно і сніг - весна буде пізня і холодна, а якщо відлига - слід чекати на теплу і ранню весну. 3 листопада - Іларіона. Якщо цього дня ясно - це ознака швидкого
зниження температури. 4 листопада - Казанської ікони Божої Матері. Найсприятливіший день для весіль. А в природі - різкий перелом погоди. Якщо день розпочнеться туманом - слід чекати відлиги, ясний день - до похолодання.
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Тернополяни передали на Cхід книжки Лікарі з Більче-Золотого
про УПА та Степана Бандеру
допомогли
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батальйону «Збруч»

ромадські активісти з файного міста цих
вихідних завезли школярам у містечко
Лисичанськ патріотичні книжки, теплий
одяг та продукти харчування.

Активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Сергій Чайковський більше місяця прослужив на Сході у батальйоні
«Тернопіль», який на даний час дислокується в Лисичанську.
– До нас звернулася вчителька однієї з місцевих шкіл, –
розповідає Сергій. – Вона попросила привезти у їхню школу книжки з історії України, які б посприяли патріотичному вихованню школярів та допомогли їм більше дізнатися про українських героїв. Таке прохання було для нас
трохи неочікуване, але ми з радістю на нього відгукнулися, адже патріотизм і любов до рідної землі потрібно виховувати змалечку.
Книги про козацтво, УПА, Романа Шухевича та Степана Бандеру вирушили у містечко, де ще недавно господарювали сепаратисти. Тернопільські автомайданівці вперше вирушили на Схід із таким незвичним вантажем. Кни-

ги для школярів Сходу збирали волонтери, допомогло також місцеве видавництво «Підручники і посібники».
– Окрім літератури ми завезли теплий одяг та взуття
для двох діток, які залишилися без мами і живуть лише з
батьком, – додав Сергій. - Зараз похолодало, а у них немає
ні курточок, ні шапок. Тож ми відгукнулися на прохання
вчительки і зібрали для хлопчиків все необхідне.
Учні 1-Д класу школи №24 передали бійцям плакатоберіг із серцями-побажаннями.
– Цей подарунок діти готували весь тиждень, – каже
активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Юрій Загалюк. –
Вони ще тільки вчаться писати, але дуже вболівають за
долю України і наших солдатів. Кожен з них написав свої
щирі побажання для хлопців. Цей плакат сповнений особливо сильною енергетикою. Ми обов’язково передамо
його на передову, щоб він оберігав наших бійців.
Також активісти завезли на Схід для бійців батальйону «Тернопіль» та військових на блок-постах поблизу
продукти харчування та інші необхідні речі.
Юля ТОМЧИШИН.

Працівники Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації зібрали кошти та
сільськогосподарську продукцію для бійців 2-ої роти
батальйону «Збруч», який несе бойове чергування на
півдні України. Персонал лікарні перерахував одноденний заробіток на підтримку військових.
– Наш колектив власними силами доставив у військову частину медикаменти, теплий одяг, цигарки,
сірники, дрова, питну воду та інше на загальну суму
20 тисяч гривень. А також продукти харчування, зібрані працівниками лікарні, – зазначив головний лікар Любомир Синоверський. – Також наш заклад в
цей непростий для України час готовий надавати реабілітаційні послуги бійцям батальйону «Збруч» та
всім учасникам АТО.

Віра і пофігізм - суспільний
феномен нинішньої України
Г

Глянцеві агітки та купи іншої друкованої продукції валялися біля розбитих поштових скриньок у під’їздах будинків, на
сходах…
З телеекранів, де секунда реклами
непристойно дорога, як для пересічного українця (трансляція відеоролика на
популярному телеканалі, за інформацією голови громадської організації «Єдина сила» Володимира Нетребенка, сягає
близько 100 тисяч гривень), кандидати
у слуги народу обіцяли мир, порядок, добробут, і тут же сім’ї поранених військових просили грошової допомоги, аби врятувати життя рідним…
За різними експертними оцінками,
стандартна рекламна кампанія для партії обійшлася близько $50-80 мільйонів.
Отже, у той час, коли держава не може забезпечити армію зброєю, технікою, продуктами харчування, вітчизняні політики викинули на смітник $1-1,5 мільярда.
Небесну сотню, бажаючі отримати депутатський мандат, часто згадували з метою піару. Хтось підвищував рейтинги,
влаштовуючи вояжі та фотосесії у зоні
АТО…
Споглядаючи на дорогу й брудну виборчу кампанію, складалося враження,
що в державі війни немає...
І до частини виборців також не дійшло, наскільки важливі цьогорічні парламентські перегони. Що необхідно оновити Раду, позбутися одіозних політиків,
які разом з Януковичем привели країну
до війни, розрухи, занепаду економіки й
рівня життя.
Попередні дані свідчать: майже шість
десятків депутатів, які голосували 16 січня за «диктаторські» закони, проходять
до Ради. Це - кандидати від «Опозиційного блоку» і мажоритарники. Переважно колишні регіонали. Схід і Південь дають
прихильникам Януковича і симпатикам
Москви шанс знову вмоститися у зручні

лянцеві політики дивилися з біг-бордів і дорогих агіток на
українців, які випроваджали на війну здорових синів та
чоловіків, а зустрічали - дехто домовини, дехто - скалічених
рідних. Зирили з рекламівок, розклеєних у супермаркетах, на
незаможних співвітчизників, які клали у візочки продукти для
українських бійців чи кілька гривень в слоїки…

депутатські стільці, але вже під брендом
«опозиціонерів». Схоже, жителі Донбасу
так нічого й не зрозуміли…
Та й у Маріуполі, за який уболіває і молиться вся Україна, «Опозиційний блок»
набрав, за попередніми даними, 51 відсоток. Експерти пояснюють: політична
система країни продовжує працювати постарому. Тобто, оскільки Маріуполь «під
Ахметовим», то «піддані» голосують так,
як їм кажуть. При будь-якій владі. Бо вибори в Україні - це не змагання ідеології,
новаторства, а битва кланів під політичними брендами за участю електорату.
Очевидно, при найменшій нагоді, опоненти закидатимуть президентові, що він
не довів до кінця розгром регіоналів. Ба,
ще й допоміг протягнути їх у Раду. Політичні оглядачі припускають: це може бути
частиною договору з Путіним, який не міг
залишитися без проросійських сил у новому українському парламенті. На щастя,
симпатиків Москви і «руского міра» буде
менше. Але це проблеми не усуває.
І, нарешті, Рада позбудеться комуністів. Але… якби голосувала вся Донеччина і Луганщина, червоні, теоретично, могли б претендувати на місця у парламенті.
Світ визнає вибори в Україні. Росія також, щоправда - зі скрипом. Але вже постає запитання: чи добуде до кінця свого терміну новообраний парламент? Чи
не конфліктуватиме «Блок Петра Порошенка» з «Народним фронтом», як свого
часу «Наша Україна» Ющенка з «Батьківщиною» Тимошенко? Чи, коли прем’єром
і надалі залишиться Арсеній Яценюк, не

виникатимуть конфлікти на грунті особистих амбіцій між ним і президентом Порошенком, як це було у 2005-2007 роках?
Тоді взаємна конкуренція між президентом і прем’єром призвела до дострокових
парламентських виборів. А опісля - до перемоги Януковича на президентських виборах-2010.
Порошенкові, зрештою, не позадриш.
Він має обмаль часу, багато проблем і ворогів та нестачу ресурсів. Отримаючи у
Раді свою фракцію, лояльну парламентську більшість і, відповідно, лояльний
уряд, президент мав би діяти жорстко
й безкомпромісно, не оглядаючись на
«любих друзів», бізнес-інтереси та інше.
Весна-осінь 2015 року можуть стати для
Порошенка критичними. І не лише через зовнішні виклики. Бо, навряд, чи Путін найближчим часом вгомониться. Внутрішні проблеми країни не менш небезпечні. Так, українське суспільство стало
загартованішим, вимогливішим. Але до
усвідомлення відповідальності за долю
держави, патріотизму багатьом українцям ще потрібно рости. Щоб, приміром,
жителі визволених міст і сіл Сходу не чекали повернення ДНР і ЛНР, незважаючи, що «свої мальчікі» разом із російськими окупантами вбивають, грабують, руйнують житло та інфраструктуру. Аби боротьба з корупцією не перетворилася на
черговий пшик. Слово «реформа» не стало лайкою. Люди не продовжували бідніти…
А ще, зауважують експерти, центральній владі слід добре задуматися, чи варто

поспішати з децентралізацією. Адже підсумки виборів свідчать: українська нація
дуже хвора і її, на жаль, не вилікувала навіть російська агресія. І якщо, наприклад,
думки й політичні вподобання жителів
Сходу не зміняться, то на місцевих виборах, які з великою ймовірністю можуть
відбутися наступної весни, Донбас майже стовідсотково отримає сепаратистські
ради. А це - проблема для київської влади
і для України загалом. Не варто скидати з
рахунку й інші регіони, де на парламентських перегонах «Опозиційний блок» у лідерах - Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку області, Одещину.
Дуже влучно охарактеризував позачергові вибори дипломат, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко:
«Зрозумілими є дві речі. Перша: люди не
пробачають брехні. Друга: люди продовжують вірити у казки і очікувати подарунків від «дяді», який за них усе зробить.
Це означає цікавий суспільний феномен:
поєднання невгамовної віри у справедливість з таким же невгамовним пофігізмом.
Свідченням останнього стала й безпрецедентно низька участь громадян у виборах... Маємо стовідсоткові підстави для
нових політичних несподіванок у найближчому майбутньому. Ще один висновок: у суспільній свідомості парламент і
досі залишається місцем, куди треба йти,
щоб «решать вопросы», а не писати закони».
Але, попри все це, країна має шанс перемогти на зовнішньому і на внутрішньому фронтах. Для цього політикам і чиновникам не слід забувати про Майдан. Людям - не втрачати оптимізму й віри. І всією громадою працювати на користь своєї
держави. Кожен успішний крок - це крок
до миру, кращого життя і до поразки Путіна в Україні.
Ольга ЧОРНА.

Відкриваємо двері дітям
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Долі дітей-сиріт:
бідність, тюрма
і маленький
шанс на диво
Н

а утримання інтернатів з бюджету щороку
виділяють кілька мільярдів гривень, хоча на
саму дитину витрачають лише 10 відсотків.
Набагато краще і для сироти, і для держави –
виховання у сімейному середовищі. В Україні
стартувала кампанія «Відкриваємо двері дітям»,
головна мета якої – об’єднати зусилля суспільства
заради впровадження змін у соціальній політиці, що
призведуть до відмови від інтернатів. До кампанії
долучилися громадські організації, небайдужі люди,
які закликають допомогти сиротам разом.
Сьогодні «Наш ДЕНЬ» розповідає про 24-річного
Михайла Калинюка, долю якого теж поламало
сирітство й виховання в інтернаті.

Сьогодні десятки тисяч дітей в Україні виховуються в інтернатах. Більшість людей досі вважає це прийнятним,
оскільки сироти ростуть “не на вулиці”. Але наслідки такого виховання насправді є руйнівними і для самих дітей, і
для суспільства. З інтернатів у доросле життя сироти виходять, як у космос. Подальша їх доля гранично зрозуміло
викладена мовою прокурорської статистики: чимало сиріт у перші ж роки потрапляють до в’язниці, стають бездомними, закінчують життя самогубством. Решта – це “умовно успішні”, тобто ті, хто не доставляє особливого клопоту
державі. По-справжньому ж успішних – зовсім мало. Тому
прийнято вважати, що єдиний шанс, який дається випускникові дитбудинку, – це шанс на диво.

“Мама продала нас за пляшку горілки”
Михайлу Калинюку 24 роки. Ми зустрілися з ним
на тернопільському ринку, де він уже кілька місяців
працює на підсобних роботах і живе. Все його майно –
при ньому: теплі штани від благодійників з «Карітасу», черевики – їх купила знайома, з якою розговорився на вулиці, і яскрава куртка, яка виділяє його з натовпу. Михайло – сирота й після інтернату пережив
усі негаразди, які підстерігають дітей без сім’ї.

З іншої планети

– В інтернаті нас вчили читати, рахувати. Але не казали, як виживати поміж людьми, коли виходиш звідти,
– міркує Михайло. – Тобі давали все готове й не привчили до суспільства. Я в 15 років закінчив інтернат – і навіть не знав, як користуватися транспортом, спілкуватися з людьми. Коли приїхав у Тернопіль, то мусив про все
запитувати. На мене дивилися, ніби я з іншої планети.
Мама відмовилася від Міші, коли він був ще зовсім
маленьким. У тернопільському містечку Заліщики,
звідки родом жінка, живуть його дядько і тітка. У них,
каже хлопець, свої діти, і вони не захотіли брати додому сироту.
– Нас було п’ятеро в сім’ї, і всіх розкидали по різних
інтернатах, – каже він. – Мама випивала. Перш ніж її позбавили батьківських прав, вона продала дітей якимось
людям за пляшку горілки. Сусіди відібрали нас. Після
цього я потрапив у дитячий будинок “Малятко” в Тернополі. Вже коли підріс, мені розказали, що мама померла, а батько повісився. Це все, що я про них знаю.
Коли Міші виповнилося сім років, його перевели в
інтернат у селищі Коропець. Там він з такими ж сиротами пішов у перший клас. Лягали спати й прокидалися в
один і той же час. Їли тільки те, що готували кухарі. Одягали речі тільки ті, які давала держава.
Опинившись у світі, відкритому всім вітрам, не пристосований до реалій за стінами інтернату хлопець так
і не зміг жити, як усі. Після дев’ятого класу він вступив
у Коропецьке училище, вчився на кухаря-кондитера.
Що пішло не так, сьогодні йому важко відповісти, але в
один момент він втратив і те єдине, що йому належа-

ло – свободу.
Хлопець розповідає, що виникла бійка, а коли почалося слідство, взяв усю провину на себе. Згодом, каже,
за нього клопотали вчителі, і справу перекваліфікували в крадіжку, аби був менший термін. Міші дали три з
половиною роки, які він відсидів у Миколаївській колонії. А вийшовши на волю, у 20 років опинився на вулиці – без сім’ї, житла і роботи.

«Краще в тюрму,
ніж в мороз на вулицю»

Родичі не захотіли впускати до себе хлопця, а чиновники зачиняли перед ним двері.
– Я ходив у різні служби, в обласну адміністрацію, просив, щоб мені дали гуртожиток, бо держава
зобов’язана забезпечити сиріт житлом, – згадує хлопець. – Але мені нічого не дали, а охоронець, коли бачив
мене, зачиняв двері.
Мішу відпустили на волю взимку – тоді, пригадує,
були сильні морози. І він не знайшов іншого виходу, як
знову повернутися до в’язниці.
– Краще в тюрму, ніж ночувати в мороз на вулиці, під
кущем, – каже. – Я був на волі 17 днів, а потім розбив вітрину й сів чекати, щоб мене забрала міліція.
Цього разу йому пощастило: з Львівської виправної
колонії, де він провів чотири роки і два місяці, вийшов
влітку. Поки було тепло, якось давав собі раду. Заробляв
на підсобних роботах, ночував на автобусних зупинках
і вокзалі. Міліція, каже, не виганяла його – знали, що він
сирота.
Але попереду зима. І навколо Міші знову замикається коло: заробітків на підсобних роботах не вистачає,
щоб оплачувати житло, ночувати ж на вулиці вже надто
холодно. Хлопець каже, що звертався у соціальні служби, але, як і попереднього разу, почув, що нічим йому допомогти не можуть.
– Коли вчився в інтернаті, то вже знав, що влада не
дасть ні житла, ні іншої підтримки, – розповідає він. –
Після дев’ятого класу до нас приходили з анкетуван-

ням. У всіх відповідях так і написав, що я – “бомж”.

Чи є вихід із замкненого кола?

На жаль, життя після інтернату – важке випробування. Не всі можуть його витримати, не у всіх є сили протистояти труднощам. Якщо у дітей, що виросли у сім’ї,
є позитивний приклад і підтримка близьких, то такі
люди, як Міша, виявляються нікому не потрібними, і
життя кидає їх у саму безодню.
– Тут, на ринку, є багато інтернатівських сиріт, – зауважує він. – Молодших, ніж я. Багато хто жебрає. Я спиняю одного й кажу – що ти робиш, ти ж ганьбиш інтернат. А він: “А як мені ще вижити?”.
Нині Міші допомагають такі ж сироти, як і він, хто
зумів трошки краще влаштуватися у житті. Ночує, де
вдасться, а о пів на п’яту ранку вже на тернопільському
центральному ринку – допомагає продавати овочі.
З такою біографією важко починати життя з чистого листка. 24-річний сирота готовий на будь-яку роботу,
тільки б мати дах на головою. А ще він потребує теплого одягу, щоб пережити холодні ночі.
Якщо у когось є змога допомогти, можуть телефонувати Михайлові за номером 098-344-58-12
або у фонд “Майбутнє сиріт”, який опікується долею хлопця: 097-553-08-20 (голова фонду Андрій Назаренко).
… А тим часом у самостійне життя з інтернатів готуються вийти нові хлопці та
дівчата. З року в рік проблеми у сиріт незмінні: відсутність житла, прописки в паспорті,
роботи. Як і Міші, їм доведеться покладатися лише на власні сили, хоча у дитбудинках до
цього не готують.
Між тим, існують набагато кращі альтернативи, які поліпшують становище дітей – прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Однак для того, щоб впровадити зміни в життя, потрібна участь кожного з нас.
Антоніна БРИК.
Матеріал підготовлено в рамках громадянської кампанії “Відкриваємо двері
дітям”, www.openingdoors.org.ua.
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У час війни українці більше думають
про фронт, ніж про свободу

Я

к свідчить попередній підрахунок голосів, на
усіх п’яти багатомандатних виборчих округах
Тернопільщини перемагає «Народний
фронт». Політичній силі Арсенія Яценюка
довірилися більше третини виборців нашого краю.
На кілька відсотків від неї відстає «Блок Петра
Порошенка», а замикає трійку лідерів «Об’єднання
«Самопоміч».
До речі, максимального результату «фронтовики» досягли і на Волині, у Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській та у Львівській областях, тоді як партія президента може святкувати повну перемогу тільки на Вінниччині,
Херсонщині і у Києві.
Відтак, логічно, що, незважаючи на показники екзитполів, «Народний фронт» лідирує
і у загальноціональному вимірі.
Цікаво, що крім цих двох політичних сил, вибори в окремо
взятих округах виграли тіль-

ки «Опозиційний блок», Радикальна партія Олега Ляшка і
КПУ. Ні «Самопоміч», ні «Батьківщина», які, швидше всього,
проходять до Верховної Ради,
ні «Свобода», яка зупинилася на межі прохідного бар’єру,,
цим похвалитися не можуть.
Уже ніхто не сумнівається,
що найбільшою сенсацією дочасних парламентських виборів стала потужна підтримка
українців партії львівського
мера Андрія Садового, тоді як
найбільшим розчаруванням
– досить низькі рейтинги політичних сил Олега Тягнибо-

ка та Анатолія Гриценка. Причому, якщо «Громадянська позиція» вперше самостійно пішла на вибори і досягнутий нею
результат ще можна якось виправдати, то «Свобода» у порівнянні з попередніми виборами 2012 року знизила свій
показник приблизно удвічі.
Що ж до баталій на мажоритарних округах Тернопілля, то
й тут не обійшлося без сюрпризів. Наприклад, поки свободівець Олексій Кайда тратив
свої сили на здобуття статусу
«єдиного узгодженого», а його
опонент від «Народного фронту» самооборонівець Іван Ковалик обнімався з Андрієм Парубієм та Дмитром Ярошем,
уперед вирвався підтриманий «Самопоміччю» самовисуванець Тарас Пастух. Воістину
кажуть: де двоє чубляться, там
третій користає.
Єдиний, кому вдалося по-

ний, а при сприятливих розкладах мандати народних депутатів зможуть отримати і
порошенківці Степан Барна та
Ігор Побер. Причому, якщо так
станеться, то на пана Степана
там вже чекатиме його брат
Олег Барна, який перемагає на
мажоритарному окрузі. Відтак,
це буде перша родинна династія, родом з Тернопілля.
До речі, про «свій за свого
за своїм». На одномандатних
округах Закарпаття впевнено
лідирують Балоги та їх родич
Петьовка, тож, знаючи їхню
патологічну здатність «тримати носа за вітром», є всі підстави стверджувати, що «балоган» у новій Раді триватиме.
Ще одним підтвердженням цього є той факт, що до
парламенту потрапляють і 62
поки що діючих нардепи, які
16 грудня минулого року голосували за диктаторські закони
Януковича-Азарова. Саме ця
подія стала основним подразником для протестного Майдану, дала новий поштовх для
радикалізації Революції Гідності. Вочевидь, перемогу у ній
українцям ще ой, як потрібно
закріпити.

«Я не зустріла в Україні злобних бандерівців
та укрофашистів, які їдять дітей»

Щ

Жінка приїхала в наше місто на
запрошення співзасновника ГО «Білі
берети» Антона Рекуша. Зізнається, вирушила в мандрівку Україною
з місією миру, аби показати, що не
всі росіяни зазомбовані та зійшли
з розуму, на власні очі побачити події на Сході та віч-на-віч поспілкуватися з їх учасниками. А ще пані Олена жартує, що не зустріла в Україні злобних бандерівців, укрофашистів, які їдять дітей. Побачила лише
пам’ятник Степану Бандері. Каже,
українські міста затишні та чисті, близькі до європейських, а люди
дуже привітні.

За правду мене
називають
божевільною

вторити успіх дворічної давнини, – свободівець Михайло
Головко, який впевнено лідирує на 164 виборчому окрузі.
Ні Івану Стойку (округ №167),
ні Михайлу Апостолу (округ
№166), які у 2012 році перемогли під брендом об’єднаної
опозиції, цьогоріч не допоміг
навіть «Народний фронт», до
якого вони примкнули.
Схоже, завершується депутатська кар’єра і Василя Деревляного, адже низький рейтинг
«Батьківщини» навряд чи дозволить 29 номеру у партійних списках потрапити до парламенту.
Не стане народним депутатом і №6 у списку «Громадянської позиції» Петро Ландяк та
головний радикал області Святослав Півторак.
Натомість до Верховної
Ради гарантовано потрапить
«фронтовик» Роман Застав-

Наголос

– Я беру участь в протестному антипутінському русі ще з 2006 року, – розповідає Олена Васильєва. – Коли створила групу «Груз 200 из Украины в
Россию», міністерство оборони назвало мене українським шпигуном, який
має агентурну мережу по всій країні. Недавно мене оголосили божевільною на всіх каналах, коли я повідомила у групі, що п’ятикурсників танкових
училищ відправляються на Донбас. Я
не повідомила жодних подробиць, що
це нібито навчання, що вони мають

о допоможе
Україні виграти
війну, як наші
матері можуть переконати
російських не відпускати
синів на Донбас і чому не
варто було погоджуватися
на перемир’я, у Тернополі
розповіла російська
правозахисниця, засновниця
групи у фейсбуці «Груз 200
из Украины в Россию» Олена
Васильєва.
нову модифікацію танків Т-80. Поки ми
це говорили, а тролі злилися, ці танки вже були підбиті під Дебальцевим.
Тому спершу мене ображали і називали
божевільною, але правда все одно виходить на поверхню і лід скресає. Неможливо постійно тримати людей в страху і брехні. Особливо, коли кожне місто
отримує свої вантажі 200, люди гинуть,
але ніхто не знає як.

«У Росії роблять все,
щоб виховати
з молоді жахливу
бидло-більшість»

За словами пані Олени, багатьох
українських матерів цікавить, чому російські жінки мовчать і не виходять на
акції протесту.
– Спершу я не знала, що мені відповісти, – зізнається правозахисниця. – Адже російське суспільство стало дуже зазомбоване за 14 років правління Путіна. Його політика робить все
можливе, щоб з молоді виховати жахливу бидло-більшість, яка лише здатна вживати алкоголь, наркотики, дивитися дешеві передачі, виховувати в
них агресію. Однак, російські матері
починають одумуватися. Спершу кож-

на з них дуже сумує через смерть своєї дитини, а потім починає задумуватися, чому так сталося. Вони отримують
похоронки, що їх діти загинули на навчаннях за 150 кілометрів від Ростована-Дону, від інсульту, інфаркту, суїциду.
Тіла хлопців привозять у цинкових гробах. Рідним рекомендують не відкривати. Одна сім’я відкрила труну, аби побачити сина, який помер від інсульту. А у
тіла немає голови. Це показує, як наше
міністерство оборони відноситься до
своїх військовослужбовців.
Коли Олена Васильєва розповідає
матерям військових, що на сході України війна, вони не вірять. Коли ж матір хоче дізнатися, що насправді трапилось з її дитиною, її починають засуджувати, залякувати.
– Зараз Путін придумав створити
спеціальний фонд, з якого кожній матері, яка втратила дитину, виплатять
2 мільйони рублів, – розповідає росіянка. – Коли виплачуватимуть і як – не відомо. Але таким чином планують купити мовчання цих жінок. Якщо російські
військовослужбовці беруть участь у бойових діях, то, за законом в разі їх загибелі сім’ї отримають пільги та компенсацію. У випадку нападу на Україну бойові дії офіційно не проголошені.
Тому всі ті люди, котрих послали в пекло, двічі або тричі, обдурені.
Жінка побувала в зоні АТО, зустрічалася з пораненими, бійцями різних батальйонів.
– Багато українських хлопців розповідали, що під час перших сутичок бували періоди, коли вони спілкувалися з
російськими військовими і дивувалися,
що у них були карти, де територія Донбасу була позначена як російська і призначена для військових навчань, – додає вона. – Села були відмічені як місця
для стрільб. Натомість українці їм показували реальні карти. Бувало, деякі

росіяни розуміли це і відходили.

«Путін готує щось погане
проти України»

На думку пані Олени, Путін готує
для України чергову мерзоту. Адже вивів з Донбасу лише частину військ. Решта, ймовірно, досі залишаються на
українській території.
– І я, і багато моїх колег важали,
щоб Петру Порошенку не варто «вестися» на перемир’я, – зазначає жінка. –
Адже це означає, що Путін затіває щось
погане проти України. Краще довести
справу до кінця, очистити територію
від бандитів і утвердити кордони.
Пані Олена закликає українських
матерів, які в розпачі чекають на своїх синів, записати на мобільний телефон звернення до російських матерів. Щоправда, найкраще говорити
російською мовою. А ще додати теги:
ЛНР, ДНР, Новоросія, Донбас, а вже потім – матері Росії. Адже саме це шукають росіяни в Інтернеті. В такому разі
у пошуках чергової брехні росіяни натраплятимуть на реальні історії українських матерів. Це буде маленький
крок до перемоги на інформаційному
фронті.
– Потрібно якнайшвидше зупинити цю війну, але не будь-якою ціною. А
ціною вашої перемоги, – закликає росіянка. - Путін – ефесбешник. Він побудував Росію за стандартами цієї служби.
Вони не креативні. Креативні українці.
Чому ви зараз перемагаєте, чому наші
війська не можуть взяти донецький аеропорт? Я зустрічалася з вашими хлопцями, які там служать, і була вражена
їх винахідливістю, креативністю. Коли
ти починаєш поводитися не так, як система, ти перемагаєш. В українців є всі
шанси це зробити.
Юля ТОМЧИШИН.

Люди

nday.te.ua
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«З особливими людьми можуть працювати ті,
у кого велике добре серце»

В

Вирішив поділитися з шановним товариством кількома думками. Хотів написати, що в нелегкий для країни час, але
упіймав себе на думці, що за тридцять
з гаком років роботи на посаді директора будинку-інтернату легкого часу не
пам’ятаю. Було по-різному, але зовсім
просто і легко - не було.

же майже 10 років тому ми з
величезними труднощами газифікувались. Закупили котли, попередньо переобладнавши частину котельні під паливну, збудували в ній
кімнату для прийому їжі та душову для
операторів. Та, знаючи непередбачуваність і примхи життя, я, як керівник, зберіг котельню на твердому паливі. І, як
виявляється, не помилився. Протягом
останніх 5-6 років в будинку-інтернаті
неодноразово не вистачало коштів для
оплати газу – то у зв’язку з підвищенням ціни, іншим разом – із заборгованістю. Для нас, керівників, такі повороти долі дуже часті. Та найцікавіше стало працювати, коли уряд запропонував
переходити на альтернативні види палива. За іронією долі, Почаївський психоневрологічний будинок-інтернат розташований біля лісу. І робота з місцевим
лісництвом у нас налагоджена давно і
чітко. Працівники та підопічні (в інтернаті проживають 180 дорослих чоловіків) допомагають лісникам у зачистці
угідь, за що лісництво віддає нам відходи – гілля, пні, частково дрова - безкоштовно, як гуманітарну допомогу.
З приємністю хочу згадати співпрацю адміністрації будинку-інтернату з
сусідами-ченцями Почаївського Свято-

Духівського монастиря-скита. Коли монахи проводили роботи у своєму саду,
економ монастиря отець Назарій віддав нам безкоштовно багато дров.
Отож заклики про економію газу через його відсутність нас не лякають. А
ще ми стараємося здешевлювати вартість палива – замість вугілля купуємо
удвічі дешевший торфобрикет. Ось такий один штрих із нашого життя.
А тепер, шановні друзі, крик душі. І
називається він – запроваджена в державі система тендерів. Ця система несправедливості, обману, наповнення
величезними сумами грошей кишень
чиновників у нас в країні доведена до
абсурду.
Для прикладу: як можна провести
тендер із закупівлі газу чи електроенергії, коли до будинку-інтернату йде
одна газова труба, на якій «сидить»
один власник, є одна лінія електропередачі, у якої теж хазяїн один? А згідно
законодавства, тендер проходить між
трьома учасниками. Тендер із закупівлі
хліба на початку кожного року не проведеш за 2-3 дні, цей процес нерідко займає більше місяця. Хто мені дасть відповідь на питання: чим цей період годувати живих людей?!!
Або таке. У будинку-інтернаті є пев-

2 листопада - День працівників соціальної сфери

на кількість людей, котрі мають пільгові пенсії. Сума, призначена на ці пенсії, закладається в кошторис установи.
Я маю запитання: а чому? Чи не логічно було б, аби пенсійними коштами займався Пенсійний фонд? Я неодноразово ставив це питання на різних рівнях,
і, повірте, жодного разу не отримав розумної відповіді.
Так, проблем багато. Та найнеприємніше те, що вкрай рідко, але усетаки кличуть директорів будинківінтернатів навіть до столиці. Але не для
конструктивного діалогу між керівниками з позитивним досвідом і прикладом господарювання, а для чергової
«накачки», або з дивною пропозицією
брати для обробітку чи то 100, чи 200
га землі. А чим ми можемо її обробляти?
Маємо в господарстві колісний трактор
випуску кінця 40-х років минулого століття, штикові лопати та пару коней…
Можливо, мої роздуми комусь здадуться такими, що не на часі, але, повірте, це мій крик душі після 30 років
досвіду роботи на посаді директора. Та,
незважаючи ні на що, наш міцний колектив працює і буде злагоджено працювати, вирішуючи щоденні проблеми
і з честю виходячи з пасток, вміло розставлених бюрократами. Бо з живими

Допомагаємо в лікуванні та реабілітації,
повертаємо повноцінне життя

З кожним роком зростають
видатки Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на відшкодування збитків потерпілим, членам їхніх сімей, на медичну та соціальну реабілітацію, збільшуються непередбачувані виплати внаслідок аварій на підприємствах. А тепер
ще й додалися скрутні часи військового протистояння, щодня
росте число внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та
районів АТО.
Зазначена категорія громадян звертається у відділення виконавчої дирекції Фонду за місцем тимчасового перебування. Наші фахівці надали понад чотирьом десяткам
осіб консультації та допомогли
оформити необхідні документи, аби кожен отримав належні
виплати та послуги.
Як тільки людина укладає
контракт чи угоду з роботодавцем, автоматично потрапляє

під захист Фонду. Тож, якщо не
дай Бог, щось із нею стається на
роботі, - з першого дня всі витрати на лікування й подальшу реабілітацію компенсуються нашою установою. При цьому понад 90 відсотків видаткової частини бюджету Фонду
спрямовується на страхові виплати потерпілим. З огляду на
це, загалом у системі соціального страхування, Фонд є найбільш ефективною організацією з використання коштів.
До слова, за дев’ять місяців
цього року структурами виконавчої дирекції Фонду в Тернопільській області вже виплачено понад 17 мільйонів гривень на відшкодування та видатки медико-соціальної реабілітації потерпілих на виробництві. Для 35 осіб, які цього
року звернулися до структур
Фонду з питань медичного обслуговування, не лише надані
роз’яснення та консультації – в
межах законодавства вирішені всі проблеми. Звертаються
люди і з питаннями щодо при-

значення, перерахування страхових виплат, прийняття особових справ потерпілих, збором і переоформленням документів. За 9 місяців в управління та відділення виконавчої
дирекції Фонду в області звернулось 263 громадян.
До 34 інвалідів І та ІІ груп
трудового каліцтва спеціалісти Фонду приїжджали додому.
Під час зустрічей з потерпілими вивчали їх побутові умови,
з’ясовували побажання. До речі,
аби продукція Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного
підприємства, яку надають для
потерпілих на виробництві,
найбільше відповідала вимогам клієнтів, поміж підприємством і Фондом налагоджена
тісна співпраця. Для потерпілих на виробництві, якими опікується Фонд, це підприємство
виготовило технічних засобів
реабілітації на 162 тисячі гривень.
Не можна допускати взагалі, щоб люди втрачали здоров’я

людьми, а особливо з інвалідами, можуть працювати лише ті, хто має велике добре серце. Такі ж добрі співчутливі
самаритяни постійно надають допомогу нашим підопічним. Інтернат плідно
співпрацює з багатьма благодійними
фондами і організаціями, в тому числі
міжнародними. Ми надзвичайно вдячні за побутові речі, одяг та взуття, котрі вони надсилають для наших підопічних.
І наостанок. Хочу через «Наш ДЕНЬ»,
незалежну і чесну газету, подякувати
усім сільським головам Кременеччини.
Ці люди організовують щороку після
збору врожаю неоціненну допомогу нашим інвалідам сільськогосподарською
продукцією та одягом. Бажаю їм та усім
читачам міцного здоров’я, Божого благословення.
Користуючись нагодою хочу привітати всіх працівників з Міжнародним
Днем соціальної сфери України – миру,
ясного сонця, душевного тепла, успіхів
в житті та роботі.
Василь МИСЬКО,
директор Почаївського
психоневрологічного
будинку-інтернату,
заслужений працівник соціальної сфери України.

на роботі, набували інвалідність. Але коли біда вже сталася – допомогти в лікуванні та
реабілітації потерпілого, щоб
наслідки травми не обмежували життя. Цим якраз і займаються спеціалісти з медикосоціальної реабілітації структур виконавчої дирекції Фонду
в області. Згідно показань і заключень МСЕК, на санаторнокурортне лікування закуплено і видано цього року інвалідам праці 27 путівок. Є чимало
випадків, коли завдяки вдало
проведеному комплексу реабілітації стан здоров’я постраждалих на виробництві значно
покращився. І як результат, за 9
місяців 2014 року зменшилась
процентна втрата працездатності у 14 потерпілих на виробництві, а ще з 3 потерпілих знято групи інвалідності – люди
повернулись до нормального
життя і праці.
Можна наводити багато
прикладів ефективної діяльності структур Фонду як злагодженого системного орга-

ну. Коли людина звертається в установу — завжди отримує допомогу, професійну консультацію та увагу. Адже основа будь-якої успішної діяльності організації – це її кадри. Саме
тому, напередодні професійного свята хочу відмітити роботу
відділення виконавчої дирекції Фонду в Тернополі, де керує
І. І. Москалик. І добре слово сказати про роботу представників управління та відділень виконавчої дирекції Фонду в районах Г. В. Лойко, О. О. Кухар, Г.
Ф. Слюсар, О. П. Заяця, І. Я. Кургана та багатьох інших, які щодня працюють над тим, щоб діяльність Фонду була ще успішнішою. Та, користуючись нагодою, привітати усіх працівників управління та відділень
Фонду в області з Днем працівника соціальної сфери, побажати людських благ і професійних здобутків, мирного неба
над головою, доброго здоров’я,
достатку та взаєморозуміння.
І. ПІГОВСЬКИЙ,
в.о.начальника управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань в області.
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Протидія негативному впливу
інформаційної пропаганди
Світовий досвід функціонування демократичних “інформаційних” суспільств беззастережно вказує на прямий зв’язок між ЗМІ та
станом інформаційної безпеки держави. Наразі, на території нашої
держави здійснюється психологічний тиск з боку іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, що ведуть так звану «інформаційну війну» проти України, з метою поширення неправдивих відомостей про події, що дійсно відбуваються в державі.
Сьогодні ж ЗМІ можуть не
лише консолідувати суспільство,
а й відігравати деструктивну
роль, підривати його соціальнопсихологічну стійкість шляхом
створення і просування у масову
свідомість негативних ціннісних
образів, чужих вітчизняній культурі ідеалів і цінностей. За таких
умов, за визначенням, не існує
ситуації відсутності інформації:
якщо немає достовірного джерела інформації, інформаційне поле
буде наповнюватися будь-чим
– чутками, плітками, свідомими
перекручуваннями тощо. І все це
буде отримувати штучну «достовірність» в мультиагентному інформаційному середовищі.
Звичайно, є можливості і методи захисту від негативного інформаційного впливу, способи
забезпечення інформаційної безпеки. На особистому рівні ми можемо захистити себе та своє оточення від шкідливого впливу ворожої пропаганди. Найбільш на-

Трирічну дівчинку
розбещував
рідний дядько

В

ирок суду вислухав
34-річний житель
Тернопільщини. На
лаву підсудних чоловік
потрапив за розбещення
трирічної племінниці.
Жахливу таємницю відкрила мати дівчинки на початку цьогорічної весни. Дитина почала дивно поводитися, це насторожило жінку. Зі
своїми здогадками вона поділилася з чоловіком. Вже невдовзі відкрилася страшна
правда – трирічну дівчинку
розбещував рідний дядько.
Під час розслідування
з’ясувалося, що сім’я потерпілої   мешкала під одним дахом
з родичем. Дівчинка не раз заходила до кімнати дядька. Під
час допиту в міліції та згодом
у суді чоловік визнав, що тричі спокушав маля цукерками
та просив нікому не розповідати про їхні «забави».
– Чоловіка засудили до 5
років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном,
– розповіли в обласній міліції. – Зважаючи не те, що горерозбещувач хворіє на легку
розумову відсталість і перебуває на обліку в обласного психіатра, відтак не здатний повністю контролювати себе,
суд і надав йому випробувальний термін.
До слова, у вересні до тюрми за розбещення неповнолітніх потрапив також 48-річний житель Кременеччини.
Його засудили до трьох років
в’язниці.

дійними методами захисту тут є толерантність і вміння думати.
Щоб не стати жертвою
інформаційної битви,
ми не повинні кидатися на захист, чи то навпаки – на боротьбу із
висловленою позицією,
а сприйняти це саме як
позицію, на яку інша
людина має право.
Відповідно до своїх повноважень, Тернопільське міське управління юстиції проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу серед населення, виховні, просвітницькі заходи, що об’єднують
українське суспільство навколо
ідеї української державності. В
загальноосвітніх навчальних закладах відбуваються заходи з виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки
та історичних святинь. Адже, це

перші кроки протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних
ЗМІ, шлях до формування і зміцнення національної свідомості,
потужний важіль протидії деморалізації та ідейно-політичної дезорієнтації суспільства.
Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник
Тернопільського
міського
управління юстиції.

У Тернополі тролейбус збив дитину

З

а попередніми даними, за кермом тролейбуса
був стажист.
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав школяр, сталася минулої п’ятниці на вулиці Руській,
поблизу Надставної церкви. Водій тролейбуса наїхав на хлопчика на пішохідному регульованому переході. Потерпілого доправили до лікарні. Триває слідство, правоохоронці з’ясовують
усі обставини ДТП.

Захищаючи доньку, ледь
не зарізав її співмешканця

С

пільне розпивання
оковитої ледь
не призвело до
трагедії у Борщівському
районі. Про пацієнта із
проникаючим ножовим
пораненням живота
міліцію повідомили
лікарі. Виявилося,
що важкі травми
34-річному потерпілому
завдав вдома під час
сварки батько його
співмешканки.
Напередодні кримінального з’ясовування взаємин вони
разом розпивали спиртні напої. Причиною конфлікту, за
словами підозрюваного, ста-

ло те, що молодий чоловік образливо висловився про його
доньку. Це не сподобалося пенсіонерові. Відтак, під час сварки 69-річний чоловік вхопився
за кухонний ніж і щосили вдарив лезом у живіт опонента.
Прийшовши до тями, нападник поспішив до сусідів
викликати «швидку». У потерпілого попереду – тривале лікування, а пенсіонерові
інкримінують ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження. За вчинене
69-річному чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Надзвичайні новини
За вбивство чоловіка – 7 років

Т

акий вирок виніс
суд мешканці
Борщівського
району. 37-річну жінку
визнано винною в
умисному вбивстві.
Будучи напідпитку, вона
завдала смертельне
ножове поранення
своєму чоловікові.
Вбивство сталося наприкінці зими. Правоохоронці
з’ясували, що напередодні жінка прийшла додому напідпитку. Глава сімейства почав докоряти дружині, проте невдовзі завершив сварку й вийшов
з будинку.
Разом із сусідом він взявся

в’язати віники в літній кухні.
За кілька хвилин від роботи їх
відірвала розлючена жінка та з
кулаками накинулася на чоловіка, який саме тримав у руках
ніж. Дружина вихопила лезо
та встромила його загиблому
в серце.
Єдиний удар виявився фатальним. Медики, яких викликав сусід, констатували смерть
36-річного чоловіка.
За підозрою у вчиненні
важкого злочину міліціонери затримали дружину загиблого. Апеляційний суд Тернопільської області виніс жінці вирок – 7 років позбавлення волі.

Директор школи «підтягувала»
оцінки випускникам

Н

а махінаціях викрили директора однієї зі шкіл
Теребовлянського району. Педагог підробляла
документи про освіту, «підтягуючи» оцінки
деяким учням.
– Встановлено, що директор школи в червні 2010 та 2014 років вчинила службове підроблення офіційних документів, – розповіли у прокуратурі області. – Керівник навчального закладу
власноруч внесла неправдиві дані у додатки до свідоцтва про
освіту трьох учнів, які засвідчила своїм підписом та печаткою.
Як з’ясувалося, у записах журналів та інших документах про
успішність середній бал учнів становив «6,5», проте директор
«дотягнула» його до «9».
Додатки до свідоцтва про освіту із завищеними оцінками випускники школи використали для вступу до вищих навчальних
закладів.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно
директора, жінку звинувачують у службовому підробленні. Триває розслідування.

Як правильно скасувати
довіреність?

Статтею 244 Цивільного кодексу України, зокрема частиною третьою, визначено, що довіреність,
як письмовий документ, що видається однією особою іншій особі
для представництва перед третіми особами.
Відповідно до статті 58 Закону
України «Про нотаріат» нотаріуси
або посадові особи, які вчиняють
нотаріальні дії, посвідчують доручення, складені від імені однієї або
кількох осіб, на ім’я однієї або кількох осіб.
Представництво за довіреністю припиняється у разі:
— закінчення строку довіреності;
— скасування довіреності особою, яка її видала;
— відмови представника від
вчинення дій, що були визначені
довіреністю; припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
— припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
— смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою,
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, смерті особи,
якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
Однією з підстав припинення
представництва за довіреністю є її
скасування. Відмова від цього права є нікчемною. У разі необхідності
скасування довіреності особа звертається до нотаріуса із заявою про
її скасування. Нотаріус при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення робить

про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса та відмітку в реєстрі
для реєстрації нотаріальних дій
(підпункт 6.2 пункту 6 глави 4 розділу ІІ Порядку).
Довіреності у разі припинення
їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей (далі – Єдиний реєстр). Нотаріус вносить відомості до Єдиного реєстру у день отримання заяви про скасування довіреності.
Єдиний реєстр довіреностей – це
комп’ютерна база даних, у якій
здійснюється обов’язкова реєстрація посвідчених нотаріусами довіреностей, а також передоручення
за ними, припинення їх дії.
Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру нотаріус виготовляє витяг про
внесення реєстраційного запису до
Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у нотаріуса, а другий – надається особі, яка видала довіреність (пункти 2.12, 2.13 Положення про Єдиний
реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 28.12.2006 №111/5).
Частиною другою статті 249 Цивільного кодексу України встановлено, що довіритель зобов’язаний
у разі скасування виданої ним довіреності негайно повідомити про це
представника, а також третіх осіб,
для представництва перед якими
була видана довіреність.
Л. НЕЧАЙ, державний
нотаріус Першої
Тернопільської
державної нотаріальної
контори.
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ПІДЛІСТЬ,

що змінює карту Європи

З

азвичай підлість
розуміють як
одноразову дію,
направлену на іншу
людину з метою
здобути вигоду за
рахунок приниження,
оббріхування та
морального болю того, з
ким хочуть звести власні
рахунки або вивищитися
над нею. Це в побуті та
громадському житті.
У політиці підлість – перекручення фактів, інформації
про ті чи інші явища, про дії особи чи офіційної організації, установи. Та коли підлість стає нормою поведінки державного діяча, така діяльність має інше
(і різне) трактування. Сільські
люди в Західній Україні вважають Путіна несповна розуму, патріоти і просто чесні громадяни – запеклим сталіністом, футбольні фанати – придатком у фізіологічних потребах людини,
журналісти – монстром, державні діячі – неадекватним та брехуном. А Путін просто підла особа. І ця набута властивість диктує йому план дій і в міждержавних відносинах. Обіцяє він
чи зобов’язується, переконує чи
домовляється – наріжним каменем у його діях є підлість. Чому
він такий – це окрема тема, але
філософія його поведінки опирається на цю найогиднішу
ваду в людському характері.
о підлої людини громада немає поваги, навіть більше – її цураються і зневажають. Чому тоді
половина жителів Росії майже
обожнює Путіна, а 2/3 схвалюють його вчинки? Невже підлість притаманна всім народностям РФ, всім категоріям населення такої великої держави?
Випадковостей у глобальних
процесах на Землі немає. Одна з
найбільших держав світу не могла бути створена для того, щоб
руйнувати весь світ! Як же тоді
пояснити діяльність керівника
цієї країни, в основі якої – підлість?
Скажу одразу. Це останній

Д

Кремлівський карлик
веде до розпаду Росію
і згуртовує Україну
правитель Росії, який своєю ідеологією, сформованими антилюдськими цінностями зрушує
чорні потуги у душах і думках
людей різних національностей.
Це останній керманич – і цим
він увійде в історію, – який приведе Росію до внутрішнього колапсу, внаслідок чого утворяться менші державні утворення,
нові сусіди Росії.
а війна, яку веде Путін,
а веде він її вже давно,
почалася в самій Російській Федерації. Це не була боротьба з тероризмом – її так назвали на догоду Кремлю. Її спровокували, на багато років вперед, сплівши в гарячий клубок
ті ниці пристрасті, які досі панують в голові імперського росіянина. Війна на Кавказі – оце
була внутрішня війна, класична громадянська війна в Росії, а
терористом фактично виступав
сам Кремль. Цю роль взяли на
себе московські державники не
одразу. Вони скористалися відчайдушним спротивом патріотів Чечні, Дагестану, Інгушетії
та вивели його в ранг міжнародного зла. Відтак самі влаштували Беслан та «Норд-Ост», і ще
масштабніші теракти. А тепер
уже власну технологію, удосконалену й збагачену, використовують в сусідній Україні. Зараз
на основі підлості одного чоловіка утворена величезна інфраструктура руйнівного масштабу як для зовнішнього, так і для
внутрішнього застосування, яка
працює над затуманенням мізків з дедалі більшою силою. Поставлені з ніг на голову інформаційні служби, тому звичайні
щоденні випуски новин стали
пропагандою, що кличе, організовує і зобов’язує населення до
помсти за ущемлення колиш-

Т

ньої величі, за втрачені території, за зневажену могутність
у Європі та в світі. І хоча все це
упродовж століть здобувалося
зброєю загарбників та кров’ю
мільйонів невинних жертв, нищенням культури цілих народів,
хоча всі імперії давним давно
розпалися, росіян і далі закликають до «відновлення справедливості».
Гітлером було все ясно,
зрозуміло, чим дихає цей людиноненависник. Путін діє нишком, попідлому. Він «гуманіст», «демократ» і зобов’язаний турбуватися про «справедливе» утвердження «русского міра» в культурі інших народів. Те, що за
цим завжди планується наступ та агресія в різних формах – як шовіністично налаштованих адептів «русского міра»,
так і самої Росії, усвідомлюється дещо пізніше. Для кремлівських верховодів головне, щоб
виник конфлікт і щоби були задіяні міждержавні та міжнародні механізми. І тоді в цьому процесі задіюється чимало
підло-провокаційних механізмів: видача паспортів РФ, організація проплачених мітингів, демонстрація сфабрикованих телекартинок на російському ТБ,
підкуп посадовців, енергетичний, економічний тиск, диверсії
і теракти. І щоденна шовіністична, облудна інформація на всіх
рівнях, у всіх ЗМІ. З цього рейваху виникли Придністров’я,
самостійні Абхазія й Осетія, на
цьому тлі анексований Крим.
Путін ховається за напівправдою, за напівкультурою, за напівісторією, за напівпатріотизмом, за напівдемократією – і в
цьому його мерзенна ницість та
цинічна підлість. Бо все, до чого

У медуніверситеті продовжують безкоштовно
навчати наданню домедичної допомоги

Тернопільський державний медичний університет імені
І.Горбачевського безкоштовно навчає всіх добровольців основам домедичної допомоги. З допомогою викладачів ТДМУ учасники опановують основні аспекти надання допомоги під час головних невідкладних станів, зокрема це стосується реанімаційних заходів, зупинки кровотеч, знерухомлення кінцівок при травмах і найпростіших
способів транспортування із максимальним уникненням травматизації під час цього процесу. Навчання відбувається на базі навчальнонаукового інституту медсестринства за адресою: м. Тернопіль, вул.
Коцюбинського, 3 (в районі Старого парку) у вівторок, середу і четвер з 16.00 до 18.00.
Записатися у навчальну групу і отримати довідки можна
за телефоном (0352) 43-09-27. Навчання безкоштовні.

З

так істерично кличе Путін Україну та інші країни Європи, треба
б йому давно запроваджувати у
своїй державі.
Його підлість змінює карту
Європи післявоєнних часів, знищує вартість міжнародних договорів, дезінформує громадськість і світову спільноту, множиться підлістю сотень тисяч
людей, які не тільки захоплюються ним, але й вірять у його
імперську велич. Його підлість
криваво повторюється у пройдисвітах, кримінальних злочинцях, у гопниках і багатьох
мерзотниках, що орудують на
Донбасі, у спецпризначенцях та
офіцерах російської армії.
ідлість кремлівського карлика у кожному
конкретному випадку
має предметну назву. Крим приєднаний тому, «що самооборона
Криму, організована самим населенням, активно допомогла жителям півострова провести референдум. Російські десантники не
склали абсолютну частину самооборони». Збитий малазійський
літак «не збитий російською
зброєю і російськими найманцями». «Росія не воює з Україною –
це громадянська війна». «Гуманітарний конвой для жителів Донбасу – необхідна допомога їжею,
медикаментами та одягом постраждалим від воєнних дії у громадянській війні». «Надія Савченко добровільно перейшла на територію Росії, щоб покаятись у
вбивстві журналістів». Ці та інші
підступні речі з боку Росії можна було б назвати військовою хитрістю, якби вони не вчинялися
щодня, потайки та зухвало. Українських солдатів разом з російськими вояками, захопленими в
полон, у домовленому коридорі під Іловайськом розстрілюва-

П

ли впритул російські спецназівці.
Розстрілювати своїх в ім’я перемоги над ворогом – найвища норма підлості. Загороджувальні загони, придумані енкаведистами
під час Другої світової війни, за
рівнем жорстокості блякнуть перед сучасним спецназом РФ. Але
хіба можуть ідеологія та цінності
Путіна бути сумісними з людинолюбством, совістю, гуманізмом?
Вони з брехні і спекуляцій, підступництва і лицемірства витворюють найвищу підлість, якою
так нашпигований президентшахрай. Він досяг апогею у своїй лиходійській діяльності, і тому
Росія не може не розпастися на
окремі самостійні держави. Це
не пророцтво, а об’єктивна закономірність самознищення всіх
людських об’єднань, в тому числі і державних утворень, які сіють
зло, руйнацію і смерть. Росія вступила в цей процес і не зупиняється.
на завершення. Підлість
Путіна та його держави підняла в Україні серед простих людей небачену
хвилю добросердя і людяності.
Вони проявляються не тільки у
спорядженні, яке сотнями тонн
відправляється воїнам на Схід,
не лише у гривнях, які українці відривають від своїх пенсій
і зарплат. Вони – у серцебитті, у думках, у пристрасних почуттях українців і представників інших національностей, які
живуть в Україні. І які, утираючи сльозу, моляться за рідних на
фронті та готові до останку стояти проти Путіна, проти його
головорізів у Донецьку та Луганську своєю світлою перевагою – людяністю. Людяністю,
теплота якої зігріває наше військо, нашу землю і світ.
Василь ЯЩЕНКО.

І

Вихідна допомога при звільненні найманого працівника підлягає
оподаткуванню військовим збором

Сума вихідної допомоги, яка виплачується
працівнику підприємства у зв’язку з припиненням трудових відносин, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.
Відповідно до норм Податкового кодексу
України об’єктом оподаткування військовим
збором є, зокрема, доходи у формі заробітної
плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами.
Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, устано-

ви, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену
цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним
орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопільської об’єднаної ДПІ.
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Духовність

Силуети із серця
УКРАЇНИ

У Козові відкрили найбільшу стелу
на честь Героїв Небесної сотні
та загиблих у боях на Сході

Н

едільні вранішні дзвони скликали 19 жовтня
вірян Козови, району, а також багатьох
гостей з області до храму Успіння Пресвятої
Богородиці на подвійні урочистості – 120-річчя з
нагоди освячення Успенського храму митрополитом
і кардиналом Сильвестром Сембратовичем та
освячення стели Героям Небесної сотні і війни на
сході України.
Ще раніше у Козові відкри- тримує Україну. Дівчина – симли меморіальний комплекс про вол матерів, коханих, які досі
трагічні події на Майдані. До сумують за найдорожчими. У
нього увійшли майданчик для центрі стели – Богородиця, яка
дітей, фонтан, лавки загальною своїм покровом огортає Україдовжиною 80 метрів, які вста- ну, а також атрибути Майдану:
новлені якраз на території па- шини, щит, каски…
рафії УГКЦ Успіння Пресвятої
В урочистій події взяли
Богородиці. Загальна площа участь священики Козівськокомплексу 32 квадратних ме- го, Козлівського деканатів, витри. Стела є ключовим об’єктом хідці з Козови. Митрополит та
пам’ятки.
архієпископ
ТернопільськоМеморіальний
комплекс Зборівський УГКЦ Василій Сеспорудили на кошти жертводав- менюк очолив святу Літурців і парафіян з ініціативи адмі- гію, а також освятив стелу. Вланістратора храму о. Михайла За- дика закликав вірян молитибанджали та сотрудника храму ся за Україну, за її цілісність, за
о. Василя Баглея. Над самою сте- те, щоб Боже благословення зілою працював скульптор Олек- йшло на наш край.
сій Ласкевич разом зі своїм тоПісля Архиєрейської ліваришем Романом Домашичем. тургії декан Козівського дека- Основний наш задум був - нату о. Роман Рокецький врузобразити Героїв у силуетах, - за- чив вітальні грамоти з нагоди
значив скульптор. – Вони – наче 120-річчя храму Успіння Превирвані з серця України. Збо- святої Богородиці від владику зображені ангели-охоронці. ки адміністратору храму о. МиОдин спустився втішити тих, хайлу Забанджалі, сотруднику
хто плаче, інший зі стягом – під- храму о.Василю Баглею, меце-

нату Івану Чайківському, козівському селищному голові Петру
Вацлавському, старшому братові храму Євгену Медвідю, скульптору Олексію Ласкевичу, майстрам, які пофарбували храм
– Ігорю Баришу, Андрію Гноєвому та Юрію Петьку. Привітав
владика і голову ОДА Олега Сиротюка, подарував йому ікону
Богородиці, принагідно подякувавши за допомогу в організації і проведенні Всеукраїнської
прощі у Зарваниці, в якій взяло
участь близько 120 тисяч українців.
Величально усім парафіянам, священнослужителям, меценатам храму церковний хор
під керівництвом Володимира Шкільного співав «Многая
літа».
Ніхто не міг стримати сліз,
коли зазвучали акорди жалобного гімну Майдану «Гей, пливе кача по Тисині». Невимовний біль стискав серця присутніх, коли до слова запросили Володимира Голоднюка - батька
Героя Небесної сотні Устима Голоднюка, який загинув на Майдані:
- Я батько того хлопчини в
голубій касці, якому тільки виповнилось дев’ятнадцять років,
який мріяв так, як і ми, жити,

творити, кохати. Але він у свої
дев’ятнадцять зумів зробити
стільки, скільки я не зумію зробити за все життя. Вони, Небесна сотня, були покликані і відібрані Богом зупинити зло. І
вони це зробили - без зброї, незахищені, тільки своїм відкритим серцем і любов’ю. Мене часто запитують: «За що вони загинули?» Тут, напевно, найбільше
підійдуть слова із пісні: за Україну, за її волю, за честь, за славу,
за народ…
Зі сльозами на очах про бої
на сході України говорив заступник командира батальйону «Айдар» козівчанин Володимир Соляр. Він подякував краянам за
те, що підтримують його батьків, за ініціативу та молитву.
Був відверто розчуленим, адже
днем перед цим похоронив своїх дванадцятьох побратимів, які
загинули на війні.
Вірші, присвячені героям
сьогодення, декламували ведуча урочин – директор районного будинку культури Світлана
Андрушків, учасники гуртка художнього слова (керівник Галина Кавка) – Олексій Луців, Юля
Мартинишин, духовні пісні виконали солісти Христина Врублевська та Олег Бенишин. Під
тужливу інструментальну мелодію у виконанні викладачів і
учениці Козівської школи мистецтв Лесі Свергун, Богдана Буковського і Наталі Гарасівки
вірш «Мамо, не плач, я повернусь весною» читала Аліна Рудавська.
З нагоди відкриття пам’ятної
стели за сприяння кандидата у
народні депутати Тараса Юрика
було видано пам’ятні конверти.
Частину з них розіслано музеям,
а решту виставили на продаж.
Кошти, отримані із продажу
конвертів, а це 450 гривень, пе-

редано на церкву Успіння Пресвятої Богородиці.
Отець Михайло Забанджала подякував усім, хто долучився до спорудження стели. Чи не
кожен задумався і над переконливими, повчальними словами,
з якими звернувся до парафіян
о. Василь Баглей:
- Ця стела має виховне значення для майбутніх поколінь.
Слово «пам’ятник» походить від
слова «пам’ять». Великий мислитель античного світу Марк
Аврелій казав, що мертвим не
треба пам’ятників – їх треба живим, аби їхні серця не зачерствіли. Я звертаюсь до вас, державні мужі, які стоїте чи будете стояти біля керма влади – в кожному рішенні, яке будете приймати, згадайте очі батька, чий син
поліг за Україну. Звертаюся до
батька чи матері, які приведуть
малят сюди, на дитячий майданчик, підійдіть спочатку до
стели і промовте разом «Богородице Діво», а тоді скажіть: «Знаєш, дитино, чисте, мирне небо
над твоєю головою вартує людської крові». Взиваю до всіх вас,
брати і сестри, щоби та пам’ять
запалила у нас ще більший вогонь любові, молитви за свою
землю, свою державу. Хай сьогоднішнє дійство закарбується в пам’яті і розпалить те глибоке і велике усвідомлення, що
від того, яким буду я, яким буде
кожен з нас, такими будуть моя
держава, моя нація і моя церква.
Молитвою за мир в нашому краї, за всіх полеглих – відомих і невідомих, які поклали
своє життя за Україну, спільним
виконанням Гімну України завершились урочистості у храмі
Успіння Пресвятої Богородиці.
Оля ПОПАДЮК.
Фото автора.
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Україна
Військові у Раді можуть влаштувати екс-регіоналам побиття

Політичні експерти розповіли ТСН,
що кількість військових у новій Раді
підвищує вірогідність бійок «без сентиментів». Так, політтехнолог Тарас Березовець припустив, що у парламенті буде багато силових акцій. За його словами, ймовірні дуже жорсткі протистояння насамперед «Народного фронту» і «Самопомочі»
проти «Опозиційного блоку». «Опозиційному блоку» доведеться складно. У Раді
буде чимало фронтовиків і вони вважатимуть багатьох людей, наприклад, Добкіна,
Шуфрича, своїми прямими ворогами. Й можуть діяти стосовно них дуже агрессивно»,
- сказав Березовець. І додав: «опозиціонери» навряд чи будуть блокувати трибуну,
адже їх дуже мало. З ним погодився політолог Віталій Бала, зазначивши, що для опозиційних депутатів блокувати - це означає
ризикувати своїм здоров’ям. Він сказав, що
бійок у Раді не буде, а будуть скоріше побиття: «Сентиментів - бити чи не бити - не
буде. Тому я радив би опозиціонерам критикувати конструктивно і в жодному випадку не виступати промоутерами Росії як
країни агресора, не вихваляти загарбників».

До масової люстрації готові?

Із 1 листопада розпочнеться масова
люстраційна перевірка Кабміну, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Люстрація торкнеться всіх керівників міністерств і відомств, їхніх заступників. Потім буде обласний рівень: ще більше число
людей буде проходити люстраційну перевірку, сказав він на брифінгу у Києві. Павло
Петренко очікує, що громадська рада з питань люстрації при Мін’юсті працюватиме активно й по-справжньому надаватиме
таку незалежну оцінку і контроль над люстраційною перевіркою, яких очікує суспільство.

Порошенко планує знизити
тарифи на електроенергію

Президент наголошує на важливості побудови прозорої системи формування тарифів на електроенергію, що
дозволить знизити її вартість для споживачів. Про це глава держави сказав під
час відвідування Дністровської ГАЕС, повідомляє президентська прес-служба. «Нам
треба встановити прозору систему формування тарифів та здешевити собівартість
вироблення електроенергії. Слід знизити
тарифи на електроенергію як для суб’єктів
господарювання, так і для населення», зазначив Порошенко. На його думку, зниженню тарифів також сприятиме забезпечення прозорості енергоринку, позбавлення його від корупційних схем, нечесних фінансових потоків і створення реального
ринку. Президент зазначив, що гідро- та
атомна енергія - найдешевші у світі.

Кожен третій українець
пожертвував гроші для армії
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ології. Ще 23 відсотки громадян скористалися допомогою благодійних фондів та волонтерських організацій. Через ці громадські інституції вони передали армії речі
й продукти. Майже кожен десятий узяв
участь у магазинних акціях, купивши товари за списками для потреб армії і передавши їх волонтерам. Найбільше людей допомогли армії у Західній Україні - 47 відсотків
і в Центральній - 37. Південь і Схід дещо
відстають - 29 і 18 відсотків відповідно.

Путін зізнався, що допоміг
Януковичу втекти з Києва

На Хмельниччині зникне ДАІ

Хмельницька область стане першою, де заради експерименту скасують
ДАІ. Про це повідомляє прес-служба МВС
України. Колегія затвердила концепцію
першочергових заходів з реформи МВС, а
також законопроект щодо реформування ДАІ. Згідно з документом, Державтоінспекцію позбавлять функцій надання адмінпослуг, впровадять автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху, а
патрульна служба міліції отримає функції
ДАІ у населених пунктах. Першою так «заживе» Хмельниччина. Там, у рамках експерименту, відбудеться об’єднання ДАІ та патрульної служби в єдиний підрозділ. Згідно з реформою, спостереження за безпекою дорожнього руху стане однією з функцій національної поліції. Звичних даішників у населених пунктах не буде. Також ДАІ
не видаватиме водійські посвідчення і не
займатиметься реєстрацією транспортних
засобів. Ці функції перекладуть на місцеві
органи влади.

У запасі - 35 трильйонів
кубометрів «нетрадиційного» газу

В Україні запаси газу у метановугільних пластах, сланцевих товщах та інших нетрадиційних покладах складають 35 трильйонів кубометрів. Про це
повідомила прес-служба НАК «Надра України». Для того, щоб освоїти ці нетрадиційні родовища, потрібно збільшити фінансування геологорозвідувальних робіт і залучати інвестиції для технічного переоснащення підприємств галузі. Глава відомства
Ярослав Климович навів приклад країн,
які забезпечили власну енергобезпеку і
стали найбільшими експортерами палива завдяки розробці нетрадиційних родовищ - це США, Канада та інші. Й зазначив:
Україна має великі запаси газу в сланцевих товщах Юзівського родовища, які сягають чотирьох трильйонів кубометрів. У
разі активної розробки цих родовищ протягом найближчих п’яти років можна було
б забезпечити щорічний видобуток на рівні 30-40 мільярдів кубів газу.

У Луганську терористи
встановили ліміт
на видачу води

В окремих районах Луганська воду видають за талонами - раз у десять днів і не
більше п’яти літрів у одні руки, повідомляє «Еспресо.TV». Централізованого водопостачання там немає вже чотири місяці. Якщо раніше можна було набрати необхідну кількість привізної води, то тепер і на
неї встановили жорсткий ліміт. Але навіть за
талоном отримати воду не завжди вдається. До машини шикуються величезні черги,
води на всіх не вистачає. Скаржитися «керівництву» ЛНР жителі приватного сектора не
наважуються, оскільки побоюються розправи з боку бойовиків. Раніше луганські терористи видавали один літр води на день.

Найвища зарплата у столиці,
найнижча - на Тернопіллі

Близько третини українців у травнівересні передали гроші на потреби армії. Про це свідчать дані соцопитування,
проведеного спільно Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та
Київським міжнародним інститутом соці-

Світ

Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві. У столиці середня
платня склала 5362 гривні на місяць, повідомила Державна служба статистики. А
найнижчий рівень, традиційно, зафіксований на Тернопільщині. У нашій області середня зарплата сягає лише 2527 гривень
на місяць.

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що допоміг екс-президенту Віктору Януковичу втекти з Києва до Криму у лютому 2013 року. Про це він сказав
на засіданні дискусійного клубу «Валдай»,
повідомляє «Українська правда». «Не буду
приховувати, ми допомогли йому перебратися до Криму. І він там ще перебував
протягом декількох днів. На той час Крим
був частиною України», - сказав Путін. За
словами президента РФ, Янукович звернувся до нього з проханням про допомогу
і російська влада не відмовила.

Британці викидають
на сміття мільйони тонн їжі

Кафе «Skipchen» у британському
місті Бристоль пропонує їжу і питво,
з… відходів супермаркетів або ресторанів. Команда добровольців щоночі шукає
у контейнерах харчові відходи, які можуть
стати сніданком чи вечерею. Сем Джозеф один із директорів організації «Junk Food
Project», який управляє кафе, сподівається
привернути увагу громадськості до кількості їжі, яку викидають у Великобританії. Кафе приймає пожертвування від господарств, місцевих компаній і сімей. За їжу
клієнти платять стільки, скільки можуть і
хочуть. До слова, у Великобританії на сміття щороку викидають близько 15 мільйонів тонн продовольства.

Найменша школа у світі

Початкова школа в італійському
місті Альпетте вважається найменшою
у світі. Річ у тім, що навчається у ній всього одна восьмирічна дівчинка, і вчить її
один викладач - 33-річна Ізабелла Карвеллі. Батьків Софії Віоли, єдиної школярки
у місті, ситуація з подібним індивідуальним підходом більш, ніж влаштовує. А ось
дівчинка зізнається, що їй дуже сумно. Інколи навіть доводиться вигадувати інших
дітей, вби було веселіше. Наступного року
ситуація зміниться на краще - до першого класу прийде кілька дітей із місцевого
дитсадка. Хоча, для Софії це мало що змінить, адже однокласників у не додасться.

Чотири кілограми золота
за відмову від авто

На честь святкування дня громадського транспорту у листопаді влада Дубая пообіцяла подарувати злиток у чотири кілограми чистого золота
за відмову від авто на користь громадського транспорту, повідомляє «Бі-бісі». Таким чином чиновники хочуть простимулювати людей відмовитися від використання особистих авто. Протягом
тижня золотий злиток та інші цінні подарунки на загальну суму у $272 тисячі будуть розіграні у лотереї. Взяти участь у
розіграші зможуть лише ті, у кого є проїзний на громадські види транспорту. Ним у
Дубаї користується лише 13 відсотків жителів. На сьогодні Дубай входить до списку найбільш насичених автотранспортом
міст світу. В середньому на кожну сім’ю
припадає близько двох машин.

Арабські держави планують
ввести власний шенген

Держави, що входять до Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, розглядають можливість
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введення єдиної візи, за аналогією з європейською Шенгенською зоною, повідомляє видання «Emirates 24/7» із посиланням на владу Кувейту. Передбачається, що дія нової візової угоди пошириться на ОАЕ, Саудівську Аравію, Кувейт,
Бахрейн, Катар і Оман. Віза надаватиме
іноземцям право вільно переміщатися територією держав протягом терміну, зазначеного у документі. Її зможуть отримати
громадяни 35 зарубіжних держав. Нова
візова система розрахована лише на мандрівників. Її розробники вважають, що це
дозволить збільшити туристичний потік
до арабських країн. Скільки часу потрібно
для переходу до нової візової системи, наразі невідомо.

В Австралії вперше
пересадили «мертве» серце

Австралійські хірурги першими у
світі пересадили трьом пацієнтам серця мертвих донорів. Трансплантацію
серця, яке вже перестало битися, вчені
назвали епохальною подією: завдяки новій техніці збільшиться набір придатних
для пересадки органів, що збереже, як мінімум, на 30 відсотків більше життів, повідомляє «The Guardian». Лікарі з сіднейської лікарні Святого Вікентія пересадили трьом пацієнтам серця донорів, які зупинилися за 20 хвилин до початку операції. Двоє вже почуваються добре, один знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Керівник проекту Пітер МакДональд
двадцять років шукав спосіб підтримувати життєдіяльність серця поза організмом. І знайшов.

Угорщина може вийти з ЄС?

Оскільки Євросоюз диктує Угорщині свої умови, країна може преглянути
членство у ЄС, повідомила «Європейська правда». Глава парламенту Угорщини сказав, що коли Брюссель вказуватиме країні, як потрібно керувати, то він
стане подібний до Москви зразка 1989
року. І якщо так, то Угорщина може залишити ЄС, але це найгірший сценарій,
додав він. Опозиційні партії та політики
засудили спікера за цю заяву й закликали прем’єр-міністра Віктора Орбана дисциплінувати Ласло Ковера. На їхню думку, така позиція шкодить інтересам угорського народу. Також закликали Орбана визначитись: Москва чи Брюссель визначає майбутнє країни. Варто зазначити, останнім часом угорський прем’єр демонструє підтримку політики президента РФ Путіна.

«Нульові квитки»
для юних і літніх

Уряд Словаччини ухвалив рішення
у рамках поліпшення добробуту населення дозволити із 17 листопада безкоштовний проїзд у поїздах учнівській
молоді віком до 26 років і старшим людям віком від 62 років. Це правило поширюється на всіх громадян країн ЄС. За словами на міністра транспорту Словаччини
Яна Почіатка, пасажирам, які підпадають
під згадані категорії, достатньо буде показати для придбання «нульового квитка»
документи, що підтверджують їхній вік,
а для молоді - ще й квиток із навчального закладу.

Футболку із запахом
бекона бажаєте?

Американська компанія «SkyMall»
розпочала продаж футболок, які пахнуть підсмаженим беконом. Аромат настільки сильний, що відчувається на відстані понад 1,5 метра, інформує видання «Kedem». Ароматизація проводиться за допомогою спеціального чорнила,
яким на футболку наносять зображення.
Звичайно, це бекон. Вартість футболки зі
смачним ароматом - 28 доларів.

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Для всієї родини

Наболіле
Осінь золота? Ні!
Закривавлена і задурманена.
Зболена вся.
Вся в обмані вона і у ранах вся!
Спалена вогнем.
Смогом здимлена.
Покалічена...
Осінь золота? Ні?
Вона кулями наскрізь прострілена.

Сімейне

гніздечко
Замріяна юність
у сонця питає:
- Що треба для щастя,
хіба ти не знаєш?
І сонечко раннє
скрутилось в клубочок,
Всміхнулось дівчатам,
сказати щось хоче.
Та ще й підморгнуло
промінчиком мило:
- Якого ще щастя
потрібно щасливим?

Господи, прости
Наші «зовсім маленькі» погрішності.
Боженьку, посли
Нам усім миру, надії, єдності.
Допоможи
Пережити байдужість
і нелюдськість.
Господи, спаси!
Дай нам більше терпіння і чесності.
Осінь золота? Ні!
Вона змучена і згорьована...
Мамина сльоза
По обличі стікає із зморшками.
Батькова - «скупа»
Всередині очей залишилася.
Осінь золота? Ні!
Вона слізьми із крові умилася.
Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА,
с. Кривчики, Збаразького району.

Фотоетюд
Івана ПШОНЯКА.

Сокровенне
- Перший має бути син, - сказав Петро, коли дружина Міля
завагітніла.
- Кого Бог пошле, той і буде.
- Навіть не думай дівку народити!
Міля народила дівчинку. Петро, дізнавшись новину, добряче напився. В селі думали - від
щастя. Насправді ж Петро заливав оковитою злість. Ще маленької не бачив, а вже не любив її.
Із пологового будинку Мілю
забирали батьки. Вона плакала.
Молоденька медсестра думала від радості. Насправді ж - від душевного болю через дурну чоловікову впертість.
- Що, зраднице? - зустрів
Мілю на ганку захмелілий Петро. - Нормальні жінки хлопців
народжують, а ти…
Маленьку назвали Люба. Мілина матір сумно жартувала:
нелюба Люба.
Петро жодного разу не взяв
доньку на руки. Щоб не чути дитячих плачів, перебрався спати до літньої кухні. Батьки й родина опам’ятовували чоловіка.
Але не було ради на його затятість.
Коли Любі виповнилося
шість років, на світ з’явився
брат Антон. Петро хвалився сином. Пригощав усіх у сільській
забігайлівці. На запитання про
Любу відмахувався, мовляв,
вона його не цікавить.
Люба побоювалася батька.
Навіть, коли він проходив повз
неї, душею відчувала його холод і нелюбов.
Коли Антон почав ходити,
Люба змушена була пантрувати брата.
- Мілю, дитині треба уроки
вчити, а не нянькою бути, - казала мати.

Міля, не бажаючи накликати чоловікового гніву, ігнорувала материні зауваги.
- Якщо будеш в усьому потакати й годити Петрові, він тобі
на голову сяде, - не вгавала матір. - Він уже гріх за Любу має.
Хто таке видів, щоб батько рідну дитину так не любив? Ось
Каленики вдочерили малу після смерті сестри. Дбають про
неї. Вона Каленичиху матір’ю
називає, а Каленика - батьком.

не надавався: крім трійок, у щоденнику більш нічого не було.
Бабця дала Любі гроші на дорогу, коли та їхала вступати до
педагогічного училища, і благословила внучку. Міля ж сказала:
- Я не маю за що тебе
вдягати-взувати, коли будеш
вчитися. Спершу треба було заробити, а потім про науку думати.
- Їдь, їдь, дитино, - втрутилася у розмову бабця. - Поки живу,

«дитинкою». Молоду жінку поважали на роботі. Люба працювала вихователькою у дитсадку.
Вона любила своїх непосидюх. А
вони дарували тепло своїх сердечок добрій Любові Петрівні.
Згодом у родині з’явилася
на світ Наталочка. Свекор величезними ручищами ніжно брав
крихітку і примовляв:
- На мене схожа. Дідусева
внучка. Ач, мій ніс…
Люба плакала від радості.

Нелюба
А твій…
- Мамо, не лізьте в наше з Петром життя.
Здавалося, від батька передалася Антонові нелюбов до сестри. Усі свої провини брат перекладав на Любу. Скаржився
на неї заради того, аби батьки
вчергове висварили сестру.
Люба ж поспішала стати дорослою. Чекала, коли отримає
атестат і залишить дім. Назавжди.
Їй не справили нової випускної сукні. Мати позичила плаття в родички. І босоніжки в
Люби були трохи поношені. На
випускний батько не прийшов.
Інший радів би, що у доньчиному атестаті лише три четвірки, а решта - відмінно. Та Петрові байдуже. Антон же до науки

донька

буду допомагати. А, ти, Мілю,
побійся Бога таке городити. Бо
не знаєш, до кого на старості доведеться голову прихилити.
…Люба збиралася заміж за
брата подруги-одногрупниці.
- Хіба те весілля потрібне? запитала доньку Міля. - Одні витрати.
Микита, наречений, втішав
обраницю. А їй було боляче і образливо. Й незручно перед Микитою та його батьками.
На вечірці Петро сидів, наче
чужий. Міля була ні в сих, ні в
тих. А Люба хотіла, аби швидше
закінчилася забава.
Маленьке чоловікове містечко стало для Люби великим
затишним світом. Микита кохав і шанував дружину. Свекруха зі свекром називали Любу

Такої любові вона не знала від
рідної сім’ї.
До села Люба з чоловіком
навідувалась радше заради бабці. Коли ж старенької не стало, відчула: її тут ніхто не чекає. Мати з батьком переймалися тільки Антоном. Розпещений
син одружуватися не поспішав.
Та й дівчата від Антона швидко
тікали: не витримували його запального характеру і зарозумілості. В Антонових друзях були
перші дебошири на селі. До роботи парубок не надавався. І потреби не було. Батьки щедро
спонсорували його «кишенькові витрати».
…Антон не хвилювався за
материне здоров’я, коли та занедужала. Злостився, що лікування потребує багато грошей.

Що матір тепер не може йому
догоджати.
Люба навідувала Мілю в лікарні. Якось запитала, чи приїжджав Антон.
- Він не має часу.
- Може, на роботу пішов?
- Що ти таке кажеш? Де в селі
добру роботу знайти?
- Мамо, чому ви мене не любили? І не любите. Ні ви, ні батько.
Міля мовчала. Бо що мала
відповісти? Що все життя годила й потакала чоловікові, а потім - синові? Боялася, аби любов до доньки не відштовхнула
Петра? Хоча він, перемовлялися сільські молодиці, потай бігав
до Зойки-зоотехнічки. Міля чоловіка на зраді не застукала. Але
зауважила, яким нахабним поглядом дивилася на неї Зойка. І
співчутливо - односельці. Що Антон, коли занедужала й не мала
дати грошей на чергову примху,
мало руки на неї не підняв? Що
розуміє: ні чоловікові, ні синові,
вона, хвора, не потрібна? Що не
може попросити пробачення у
неї, в Люби? Сама не знає, звідки
така впертість. Що довгими безсоними ночами вимолює в Бога
не прощення і здоров’я, а смерті?
Люба чекала, що скаже матір. Міля вдавала, що заснула.
Люба тихенько вийшла з палати. Міля відкрила очі…
Із першими зазимками не
стало Мілі. Після похорону до
Люби підійшов брат:
- Ти того… не забувай, що
батька маєш. Випрати, хату побілити мусиш.
- Твоя сестра нічого не мусить, - втрутився у розмову Микита. - До цього часу ти її у гості
не запрошував.
- А я не в гості запрошую.
Батькові хто допомагати буде?
- Ти!
Петро до доньки ні на похороні, ні після похорону не підій-
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Невигадана
історія
Пані Єва і досі не може забути
той далекий день свого дитинства,
коли їх розлучили з рідним братом Остапом. Мешкали тоді вони у
польському селі Свібодіци. Батьки
утримували велике господарство, з
яким не в силі були самотужки впоратись. Тому наймали людей, до
яких дуже приязно ставилися. Ніколи не принижували, щедро їм платили. І, взагалі, вважали за своїх.
Стодоли були повні збіжжям,
усілякими крупами, бочівками з медом, який батько часто возив продавати на базар до Вроцлава. Любов і шанобливість виявляли батьки одне одному, прищеплювали ці
почуття і своїм дітям.
Очевидно, якась зла, підступна
душа позаздрила їх теплому родинному щастю і однієї осінньої ночі
підпалила маєток. «Рятуй дітей,
Оксано! А я побіг випускати худобу!» - істерично кричав батько, тормосив розгублену матір, яка щойно
заснула після виснажливої праці.
Так за одну ніч вони зубожіли.
За одну ніч посивіла матір і не стало
батька, який помер від тяжких опіків. Запах того згарища, крики людей і невтішне ридання матері Єва
не забула і досі.

шов. Наче Люби й не було.
…Антон невдовзі перебрався жити на друге село до колишньої пасії, яка овдовіла. Петро залишився сам.
Приходив Антон до батька, коли листоноша приносила
пенсію. Петро вділяв синові дещицю грошей. Син ішов. А Петро чекав, коли добра сусідка
Настя принесе миску гарячого
борщу чи супу.
- Ти б, Петре, з Любою помирився, - якось сказала сусідка.
Петро махнув у відповідь
рукою.
…Петро посковзнувся на
сходах біля ганку під час першого заморозку. Зламав ногу і
добряче потовкся. Повернувся з лікарні в холодну порожню
хату. Син жодного разу не провідав батька. Зате не забув прийти у «пенсійний» день.
- Антоне, хіба ти не знав, що
я у шпиталі?
- Часу не мав. І до району
тепер не дешево добиратися.
Ти того… Любі дай знати, щоб
приїхала. Випере, зварить щонебудь.
Петро промовчав…
Одного дня Петро поїхав до
містечка, де жила донька. Ось її
будинок. Новий, добротний. На
подвір’ї - дорога автівка. Кругом порядок. З хати вистрибнуло маленьке дівча. Схоже на
Любу. Любина внучка. Петро
почухав потилицю. Він не поїхав на весілля, коли Люба віддавала заміж Наталю. Вслід за
малою вийшла Люба з Микитою. Микита взяв маленьку
на руки. Підкинув до неба. Всі
щасливо засміялися.
Петро кілька разів прошкутильгав туди-сюди біля будинку.
Розболілася нога. В животі млоїло від голоду. Ступити на доньчине подвір’я не наважився…
Ольга ЧОРНА.
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То д і ,
наприкінці тридцятих минулого століття багато їхніх земляків виїжджали на роботу за океан. Разом з чоловіком
подалася в Америку і рідна сестра
мами – тітка Ганна. Дітей у них не
було, тому й запропонувала віддати їм Остапа. Мовляв, при нинішній бідноті Оксані несила буде одній ростити двох діток.
«Дасть Бог – усе владнається. Ти – вродлива, роботяща, може,
пару собі знайдеш. І тоді, якщо захочеш, ми повернемо тобі сина», - переконувала матір сестра.
Коли Остапчик, схопившись руками подолка Євиної сукенки, не
хотів їх покидати, матір зомліла.
Його надривистий плач чувся на
всю околицю.
Через шість років сумнозвісна операція «Вісла» закинула Єву з
матір’ю в Західну Україну. Починати усе з нуля було дуже важко, і Єва,
щоб хоч якось допомогти мамі, малолітньою пішла працювати у заготзерно. Двигала мішки разом з
дорослими. А у вільний час вишивала сорочку братові. Їй, як і матері,
чомусь здавалося, що тепер, коли
Остап виріс, він неодмінно відшукає їх і приїде. Мама часто брала з
собою Єву і виходила на дорогу виглядати сина. Виглядала довго, до
ночі, до ранньої смерті.
Єва скоро вийшла заміж. Народила двох синів – Нестора і Миколу. Її спритні руки наводили в домі
особливий затишок. Не могла і хвилинки всидіти без діла: вишивала,
шила, в’язала, пекла смачні тістечка, медяники, калачі. Спочатку для
чоловіка і дітей. Згодом – ще й для
коханих онуків Христинки, Олі і Назара.
Єві часто снилася хата її дитинства. Висока сосна на подвір’ї, на яку
любив вилазити Остапчик, щоб подивитися на їх поле, де житами вигравали на сонці червоні маки і ніжні блавати.
Коли відійшов у засвіти Євин чоловік Іван, невимовна туга стискала
її осиротілу душу. Тепер, як ніколи,
усвідомлювала: час – невблаганний,
а вона так нічого і не знає про брата.
Якось розглядала альбом зі світлинами. Ось на оцій, єдиній, вони разом з Остапом гойдаються на гой-

Етюд
про кохання

далці, яку змайстрував їм батько. «Бабусю, невже це ти? Де поділися твої кучері? А хлопчик – хто він?» - спитала Христинка, заставши зненацька
Єву у сльозах. Чи не вперше Єва зізналася онуці, як усе життя їй бракувало брата, як і досі за ним сумує,
і сльозами ніби змивала з душі важкий тягар. Не відала, що її історія зачепила серце Христинки, котра поставила собі за межу – віднайти
Остапа.
Минуло не так багато часу, як у
їх двері постукала радісна звістка:
з далекої Америки до них прилітає
Остап!
Де взялися сили у старої Єви,
щоб впорядкувати і так чепурне
подвір’я, побілити скрізь, пофарбувати? Коли сини поїхали до Львова зустрічати Остапа, Єва вдягнула
вишиту сорочку, зав’язала квітчасту хустку.
«Євуню, сестро моя дорогенька, я уже й не сподівався побачити
тебе. Дивна річ ця соцмережа, чи не
так?» - в очах сивочолого чоловіка
заблистіли сльози. - Я такий щасливий, сестричко! І Христинка, онука твоя, молодчина що розшукала
мене».
Вишукані наїдки і напитки розклали на столі для шанованого гостя. Та Остап, на диво, трішки перекусивши, встав з-за стола. І попросив піти на материну могилу. А заодно - поглянути на поле, де вона
працювала ланковою, на школу, де
навчалася сестра, її діти й онуки, на
широкий луг, де випасали худобу.
Коли, розпакувавши велику
сумку, Остап роздав усім подарунки, Євина радість враз пригасла:
«Нащо те шмаття, від якого руки
обвисали, було привозити аж з-за
океану? Чи не ліпше кожного доларами наділити?» – подумала.
«Ти чомусь посмутніла, сестро.
Мабуть, втомили тебе мої гостини. Не слід стільки страв готувати,
я залюбки поласував би варениками із сиром. Домашніх, давно не їв.
Чи дерунами такими, як мама нам
готувала. Не перевтомлюйся, хороша моя», - лагідно засяяли Остапові очі. Проте Єву мов нечистий спокусив, і коли до від’їзду брата залишилося кілька днів, у її голові визрі-

ла хитра ідея: вони знову наготують усілякої смакоти. Тепер ніби-то
ще й в честь дня народження Христинки. Була упевнена: Остап розщедриться і подарує дівчинці долари.
Звичайно, усіх домашніх вона попередить. Остап тепло привітав Христинку, поцілував кучеряву голівку і
знову зібрався на кладовище. Щоб
посадити калину на маминій могилі.
« Я вже старий. І навряд, чи зможу іще навідати матір. Тож хай деревце нагадує її світлій душі про
мене. Я упевнений – мама мене зрозуміє», - Остап витер набіглу сльозу.
Ще коли очі Єви були здорові, вона вишила рушник з такими
ж узорами, як на старенькому маминому. Коли Остап з’явився у їх
домі, гадала – подарує йому. А тепер - передумала. «Ні, не подарую
щось простіше придумаємо, Христинко. Вишиття тепер дороге, а мій
брат виявився скупим. Дарма, що
усе життя бізнесом займався. Міг би
долари тобі подарувати. Не вдалася нам, онучко, та затія з днем народження», - буркотіла Єва онуці.
Не відала, що Остап ненароком
почув її. І про дату іменин Христинки із соцмережі пам’ятав. Щось гірке і болюче застрягло йому усере
дині. Прийняв пігулку валідолу, та
заспокоїтись не зміг. У голові важким молотом вистукувало одне
слово: «Скупий!» З важкою душею
прощався Остап з ріднею.
Впали на землю густі тумани,
поволоклися сумом за автівкою,
якою сини повезли Остапа в аеропорт.
Єва взялася прибирати у вітальні. Скинула зі стола святкову
скатертину, під якою лежав конверт. У ньому – щедра купка доларових купюр і записка: «Подаруєш, сестро, мій презент Христинці у
грудні на її день народження. Заодно вділи щось і для себе. А рушників вишиваних нам не бракує. Покійна тітка Ганна багато їх вишила.
І цього рукотворного дива навчила
мою доньку. Прощавайте. І будьте
усі здорові».
У Єви запаморочилося у голові.
Чорні цятки забігали перед очима.
Тремтячимим пальцями стала рахувати долари. О, Боже, який сором!
Вона ладна крізь землю провалитися! А гріх який неспасенний вона
вчинила! Ось чому брат такий понурий був останнім часом. І так холодно попрощався з нею…
На зв’язок Остап більше не виходив. І хоча відтоді минуло п’ять років, стару Єву і досі гризе сум’яття:
чи живий він? Чи здоровий? Чи зумів простити сестру?
І все частіше у Євиних снах
з’являється давній епізод: захлинаючись слізьми, малий Остапко тримається подолка її сукеночки, і благає матір їх - не розлучати…

Струни серця

Марія МАЛІЦЬКА.

Коли дощ – до щастя

На порозі майже листопад. Місяць нашого з тобою
кохання і… розлуки. Ми зустрілися у дощ. Ти сказав:
це до щастя. І я повірила. Закохалася, мов дівчисько,
хоч за плечима 27. Час спливав од весни до осені, до
нашого з тобою листопаду. Три роки ми були разом, у
які складалися неймовірно щасливі дні. Не розуміла я
лише одного: ти чомусь уперто не хотів переїжджати
до мене назовсім, хоча я жила одна.
Усе відкладав на «потім».
Я мріяла про те, як у нас народяться діти. Хлопчик і
дівчинка. Ти теж ніби бажав цього. Та коли я завагітніла, ти раптом чомусь запанікував. Став рідше бувати у
мене, відмовлявся іти зі мною гуляти, особливо у люд-

На купи осінь гарбузи сортує,
Палить хмелиння
на чужій межі.
У круговерті днів
життя вирує,
Несе веселі і похмурі дні.
Перецвіли давно
за тином мальви,
А вітер груші обірвав в саду,
Вдяглись дерева
у осінні барви,
А небо затягнулось
на сльоту.
Щодень у небі крики
журавлині Вони спішать від нас
в чужі краї.
Живем тим днем,
що називаєм «нині»,
Чергуєм дні веселі і сумні.
* * *
Гомонять зажурено гаї
Про важку й нестерпну
людську долю.
Грає вітер на березовій
струні,
Колиха задуману тополю.
У саду співає соловей
І кує зозуля давні роки
Матері, що вийде до дверей,
Простягнувши
до онуків руки.
Сумно дивиться
старенька і самотня
На оцю гармонію життя,
Діти завтра в цій порі
приїдуть,
Заберуть онуків із села.
Повезуть їх в місто на науку,
А вона залишиться сама,
Буде гладити пухнасту
кицьку Мурку,
Виглядати діток із вікна.
Їм й не сниться мамине
чекання
І високі мальви край воріт,
А вона все дивиться самотня
Вдаль очима мокрими
від сліз.
Діточки, будь ласка,
не минайте
Матерів на старості одних.
Наче скарб, ви їх оберігайте
І щануйте матерів живих!
Оксанка ГУДЗЬ.

ні місця. Врешті, котрогось дня зізнався, що насправді
ти – одружений. І в тебе уже підростає двоє синів.
Я навіть не плакала. Просто я була настільки здивована, що у мене не було слів. Як може дорослий чоловік бути настільки безвідповідальним? Перед своєю
власною сім’єю, переді мною, жінкою, якій обіцяв золоті гори, а головне – перед самим собою.
Я народила донечку. Без тебе. Але вдячна тобі за те,
що подарував мені це маленьке диво. Чи сумую я за тобою? Хіба коли падає дощ. І то лише трішки. Адже ти
казав – це до щастя. А воно в мене уже є – донечка Настуся, яка вчиться вимовляти перше слово – «мама»…
Ольга С. м. Тернопіль.
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Ліга Чемпіонів

«Шахтар» «видав
на гора» ідеальний матч

«Шахтар» здобув свою найбільшу перемогу у Лізі, а форвард донеччан Луіс
Адріано забив одразу 5 м’ячів.

Груповий турнір. Група «H». Третій тур
«БАТЕ» Борісов – «Шахтар» – 0:7
Чемпіон України після двох ігор відставав від білорусів, проте
все одно вважався фаворитом гостьової зустрічі. Тому перемога
стала для українських любителів футболу очікуваною, а от рахунок змусив звернути увагу на «гірників» в усіх куточках континенту. «БАТЕ» надто сміливо розпочав зустріч, не приділяючи належної уваги захисту. Тому гостям не важко було спіймати
суперника на контратаці і невдовзі гості повели у рахунку. Двічі
білоруси змарнували нагоду гідно відповісти, а потім настав час
одностороннього руху - ще до перерви гірники забили 6 голів у
ворота суперників.
У другому таймі «Шахтар» продовжив у тому ж стилі і у ворота «БАТЕ» влетів уже сьомий м’яч.
Інший матч третього туру у групі «H» завершився домашньою
перемогою «Порту» вдома над іспанським «Атлетіком» – 2:1. Португальці і лідирують з 7-ма балами. Другим став «Шахтар» - 5 очок.
Далі розташувались «БАТЕ» (3 пункти) та «Атлетік» - 1. У черговий ігровий день зустрінуться ці ж суперники. Зокрема, «Шахтар»
прийматиме чемпіона Білорусі у Львові 5 листопада.

«Тернопіль» «влетів»
в Олександрії

Д

ві нічиї в останніх турах лідера
першої ліги ФК «Олександрія»
не на жарт розізлили його
гравців. Всю злість вони виклали в
матчі 14-го туру. Під «гарячу» руку
потрапив ФК «Тернопіль», якому
господарі «відвантажили» чотири
«сухих» м’ячі.
Матч показав наскільки індивідуально сильні футболісти ФК «Олександрія». Не дарма вони є головними претендентами на підвищення у класі. Натомість тернополяни, маючи велику кількість травмованих гравців, не могли виставити оптимальний склад на гру проти лідера. Тому деякі футболісти з Тернополя граючи не на своїх позиціях, діяли не досить впевнено, окрім того, відверто слабку гру продемонстрували оборонці. Та й в атаці тернополяни виглядали беззубо. За підсумками першого тайму гравці ФК «Олександрія» зуміли нанести 20 ударів по воротах (дев’ять поцілили в рамку), натомість наші футболісти – жодного. Якщо в перші пів години гри тернополяни ще сяк-так стримували навалу суперника, то у заключні 15
хвилин першого тайму гості «посипалися». За неповних п’ять хвилин у їх ворота
влетіло три м’ячі.
В другому таймі гра заспокоїлась, видно було, що лідер першої ліги вирішив
зберегти сили для більш відповідальних
матчів. Натомість муніципали не особливо
намагалися скористатися ситуацією. Більше того, невдовзі у їх ворота влетів четвертий гол.
2 листопада у домашньому поєдинку
«Тернопіль» мусить реабілітуватися перед
уболівальниками і дати бій ФК «Суми».

У

Наш ДЕНЬ

Спорт

Ліга Європи

«Профукали» все, що могли

У третьому турі групового раунду Ліги Європи УЄФА
вітчизняні клуби тільки програвали і навіть не забивали.
Група L
«Металіст» – «Легія» Варшава – 0:1
Харків’яни залишаються вірними собі, коли
мало чим поступаються суперникам, однак програють з мінімальним рахунком, коли власні помилки стають вирішальними. Слабким місцем «Металіста» виявився лівий фланг, звідки й «прийшов»
гол – 0:1.
Початок другого тайму міг перевернути все на
позитивний лад для українців. Щоправда, для цього нашому голкіперу довелось відбити пенальті. Майже миттєво наш нападник забив головою,
проте з мінімального офсайду. А потім арбітр призначив і другий одинадцятиметровий у матчі, щоправда вже у ворота гостей. Натомість господарі
були аж надто вічливими і залишили ворота «Легії» «сухими». Як наслідок, «нуль» у графі очок зараз виглядає практично як діагноз, і не обіцяє проходження «Металіста» до 1/16 фіналу.
Інший матч групи L: «Трабзонспор» Туреччина
– «Локерен» Бельгія – 2:0
Становище команд: «Легія» - 9 очок; «Трабзонспор» - 6; «Локерен» - 3; «Металіст» - 0.
6 листопада зустрічаються: «Легія» – «Металіст», «Локерен» – «Трабзонспор»
Група J
«Ольборг» Данія – «Динамо» – 3:0
Занадто багато компліментів на адресу «динамівців» в останні тижні цілком могли запаморочити голову киянам. Недооцінка «Ольборга», безперечно, мала місце, і данці на початку та наприкінці
першого тайму забили голи, скориставшись грубими помилками наших центральних оборонців.
Цікаво, що перший тайм мав би завершуватись
за всіма статтями на користь «Динамо»: Андрій Ярмоленко влучив у стійку, Джермейн Ленс не переграв голкіпера ударом з 4-х метрів, Юенс Беланда

обіграв голкіпера суперників, однак і це нічого не
принесло.
А от після перерви гра була абсолютно рівною,
а ближчим до голу був «Ольборг», що, зрештою, і
втілилось у ще один м’яч. Таким чином, підопічні
Реброва значно загострили для себе перспективи
виходу з групи, які ще вчора здавались ідеальними.
Інший матч групи J: «Стяуа» Бухарест, Румунія –
«Ріо Аве» Португалія – 2:1
Становище команд: «Стяуа», «Динамо» та «Ольборг» - по 6 очок; «Ріо Аве» - 0.
6 листопада зустрічаються: «Динамо» – «Ольборг», «Ріо Аве» – «Стяуа»
Група F
«Дніпро» – «Карабах» Азербайджан - 0:1
Початок зустрічі увінчався для господарів пропущеним «з нічого» голом. Надалі азербайджанці
«намертво» стали в оборону і до перерви взагалі
нічого не дозволили у власному штрафному майданчику.
Після відпочинку Мирон Маркевич кинув у бій
другого форварда. Атаки ставали більш небезпечними, проте їм не вистачало завершення. Господарі досить багато заробляли стандартних положень. Втім, ані Євген Коноплянка, ані Руслан Ротань ударами та навісами нічого не досягли. Гості
читали всі задуми «Дніпра», здобувши для себе історичну перемогу. Дніпряни за перше коло групового турніру досі не забили жодного м’яча, максимально ускладнивши собі боротьбу хоча б за друге
місце у квартеті.
Інший матч групи F: «Інтер» Мілан, Італія –
«Сент-Етьєн» Франція – 0:0
Становище команд: «Інтер» - 7 очок; «Карабах»
- 4; «Сент-Етьєн» - 3; «Дніпро» - 1.
6 листопада зустрічаються: «Карабах» – «Дніпро», «Сент-Етьєн» – «Інтер».

За два матчі – три очки

перенесеному матчі
першого туру Першої
ліги футбольний клуб
«Нива» переміг чернівецьку
«Буковину» - 5:3.
Після нетривалої розвідки біля воріт гостей, «Нива» взялася за справу.
На 8-ій хвилині Семенюк відкрив рахунок після чудової розрізної передачі партнера. Все що залишалося зробити форварду «Ниви» — це пробити
повз воротаря, з чим він впорався бездоганно.
А на 15-ій хвилині черговий шедевр створив Тарас Дурай. Півзахисника «Ниви» вдарили по ногах метрів
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за 30-до воріт. До м’яча підійшов сам
постраждалий і гарматним ударом подвоїв перевагу у рахунку.
Суттєва перевага «Ниви» надалі
повинна була втілюватися у ще кілька забитих м’ячів, проте забили гості.
Однак, хоча інтрига тривала до фінального свистка, наші футболісти
зуміли довести гру до переможного
кінця.
атомісь вже у 14-му турі
Першої ліги «Нива»
зазнала домашньої
поразки від кіровоградської
«Зірки» — 0:2.
Гості, попри всі свої наявні пробле-

Н

«Галичанка» продовжує
йти без втрат

Тернополі відбувся другий матч 3-го туру жіночої
Суперліги з волейболу між «Галичанкою» та
чернігівським «Педуніверситетом».
Як і у першій грі, жодної інтриги на майданчику не було. «Галичанка» впевнено обіграла дебютанток 3:0. Після трьох турів в активі тернопільських волейболісток шість перемог та максимальна кількість
очок у турнірній таблиці.

ми, доволі активно увійшли у гру і на
перших хвилинах змусили «Ниву» відійти в оборону. Лише згодом тернополянам вдалося вирівняти гру. Гостріші
моменти почали виникати у другій половині першого тайму. В одній з атак
«Зірка» таки домоглася свого і на перерву команди пішли за рахунку 0:1.
Зі старту другого тайму «Нива»
кинулась на ворота суперника, намагаючись відіграти пропущений гол і
створила кілька досить небезпечних
моментів. Однак, кинувши усі сили
на атаку, господарі дещо послабили
пильність в обороні і на 67-ій хвилині гості цим скористалися.

Тернополяни стали
чемпіонами України

у Харкові пройшла першість
України з кікбоксингу серед
школярів.

Для хлопців це був головний старт року,
участь у змаганнях прийняло більше 400 учасників з різних областей. Наші спортсмени виступали у категорії «юнаки 2001/02 років народження».
У першому поєдину всього лише 1 хвилина знадобилась Максиму Сливінському, щоб
влучним ударом ноги відправити у глибокий
нокаут суперника з Херсона. Згодом тернополянин у фінальному поєдинку за очками здолав свого суперника з Харкова та став чемпіоном України.
Також це почесне звання завоював і наш
земляк Максим Вербовецький, який спочатку
переміг спортсмена з Полтави, а днем пізніше
у фіналі здолав харківського бійця.
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Цілющі краплини

народної медицини
Азбука
вітамінів

Насіння льону
полегшує
клімакс

А також зменшує
ризик інфарктів і
інсультів, зміцнює
судини і серце

Хто посіє льон, той пожне золото, – каже українська приказка. Це чиста
правда, бо льон – скарб для
здоров’я. Щороку це підтверджують нові дослідження.
Якщо їсти насіння регулярно,
це продовжить вам життя. Насіння льону на 62% складається з омега-3 жирних кислот.
Вони зменшують ризик інфарктів та інсультів, зміцнюють судини, серце і є чудовим
засобом для довголіття.
Для профілактики достатньо однієї-двох чайних ложок на день. Його кладуть
у будь-яку їжу, особливо в салати. У гарячі страви додавайте перед поданням. Насіння льону – гарна профілактика раку. Якщо споживати роками, ризик пухлин меншає
удвічі-тричі.
Насіння льону зменшує також нездужання при клімаксі.
Дві столові ложки лляної олії
на день, домішаних у каші, сік
або йогурт, зменшують частоту нападів. У жінок не прискорюється серцебиття, не паморочиться голова й не червоніє шкіра. Вони стають спокійніші, рівень гормонів нормалізується. 40 грамів насіння
на день – це м’який замінник
гормональної терапії. Щоб був
ефект, важливо вживати льон
щодня протягом двох-трьох
місяців. Тоді зробити перерву
на місяць – і знов.
Можна вживати коктейль
із лляного насіння. Такий засіб
корисний для всіх.
Збийте у блендері склянку
кефіру 1,5 відсотки жирності,
2 чайні ложки насіння, півчашки сезонних ягід і чверть банана. Вживайте напій щодня замість сніданку. Та за пару годин обов’язково перекусіть.
Курс – місяць-три. У поєднанні
з ранковими пробіжками результат буде помітний і на обличчі, і на фігурі. Шкіра помолодіє, перестає боліти голова,
травлення прийде до норми.

При нестачі вітаміну
А погіршується зір,
а нестача вітаміну В
викликає безсоння

Якщо ви відчуваєте постійну
сонливість, дратівливість, поганий апетит, у вас лущиться шкіра, червоніють очі, з'являються
ранки в кутиках рота, довго гояться навіть дрібні подряпини або просто з вашим організмом відбувається щось «не те»,
лікарі кажуть – настав час звернути увагу на своє здоров'я. Всі
перераховані симптоми можуть
бути викликані авітамінозом.
Визначити вітаміни, нестача яких викликає погіршення
здоров'я, можна за особливими
ознаками. При нестачі вітаміну
А погіршується зір, очі постійно подразнені, їх часто хочеться
потерти. Можливий навіть розвиток так званої курячої сліпоти. Якщо у вас сохне і лущиться шкіра, а біля коріння волосся
з'являються нариви або запалення, то це також означає нестачу того ж вітаміну А.
При нестачі вітамінів групи
B розвиваються порушення сну,
безсоння, порушення апетиту,
запори або проноси і різкі перепади настрою. Ці ж вітаміни
«відповідають» за стан слизових оболонок рота і відсутність
ранок в кутиках губ.
Вітамін С відповідає за загальний тонус організму. Якщо
його не вистачає, то розвиваються слабкість, дрібні крововиливи, кровоточивість ясен,
а також погіршується загоєння ран, синців, порізів і подряпин. Як і у випадку з вітаміном
А, може погіршитися зір.
Якщо болять зв'язки і кістки, а зуби і нігті стали слабкими і ламкими, то це ознака нестачі вітаміну D. Якщо організму не вистачає вітаміну PP, то
погіршується стан шкіри, вона
стає шорсткою і горбистою,
можлива поява сильного почервоніння деяких її ділянок. При
гострій нестачі цього вітаміну
виникають судоми і припиняється вироблення шлункового
соку, що призводить до блювоти і запорів.

В
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Золоті ліки
осені

Серед заготівель у жовтні
першим номером
має бути обліпиха

В

ажко знайти в людському організмі те,
чого не лікує обліпиха. Ця рослина –
згусток вітамінів. Цілющі властивості
має кора кущика, листя, гілки та плоди.
Кору обліпихи слід збирати навесні,
листочки – до того, як рослина почне цвісти,
а плоди – восени, коли ягоди достигнуть і
набудуть яскравого помаранчево-червоного
забарвлення.
Обліпиха – хороший регулятор кров’яного
тиску, температури тіла. Вона є природним медикаментом від раку, оскільки містить каротин та
вітаміни С і Е.
Ягоди можна заморожувати, пересипати
цукром чи робити олію. Обліпихова олія швидко
загоює опіки та виразки на шкірі, зволожує суху
шкіру обличчя, є профілактичним засобом проти
ламкості нігтів, лікує гастрит і виразки дванадцятипалої кишки, загоює рани в ротовій порожнині.
Олію в домашніх умовах зробити дуже просто. Ягідки перемелюють в м’ясорубці або за допомогою блендера, можна просто добре розтерти
дерев’яною ложкою. Додають туди оливкової олії
і ставлять у темне місце на 3-4 дні. Після цього через сито чи марлю відділяють густі залишки, а сік,
що утворився, зберігають у скляному посуді.
Обліпихову олія використовують для зма-

Рецепти з обліпихи
Вітамінний десерт.

Щоб приготувати цілющу суміш, слід взяти 2 склянки обліпихи, ядра 10 волоських горіхів
і 1 склянку натурального меду.
Перетерти обліпиху або подрібнити на блендері, змішати з медом і подрібненими горіхами.

Очищення організму
від шлаків

Розтопити 2 склянки меду
в 2 л гарячої води, додати 2
склянки обліпихового соку й
варити на слабкому вогні протягом 5-7 хв., потім довести до
кипіння і зняти з вогню. Коли
суміш трохи охолоне, додати
2 ст. л. дріжджів і залишити на
10-12 годин бродити. Перелити засіб у посудину, герметично закрити і настоювати протягом 30 днів. Приймати по 1 ст. л.
вранці та ввечері після їди

Коктейль для
відновлення сил

Взяти 3 ст. л. обліпихи, 2 ч.
л. меду, 1 ч. л. соку лимона; ягоди перетерти й залити 1 склянкою окропу, настояти 30 хв., перецідити й додати мед та сік
лимона.

Китайський засіб
від кашлю

Розтерти жменьку свіжих
(або заморожених) ягід обліпи-

Сміх змінює життя

важається, що сміх має цілющі
властивості.
Нещодавно вчені підрахували,
як довго потрібно сміятися, щоб поліпшити стан свого здоров`я. Експерти встановили, що сміятися треба мінімум 30 хвилин на день. Сміх такої тривалості підвищує якість сну, допомагає побороти стрес,
нормалізує роботу серця, печінки, легенів.
Одне слово, жити стає легше і, звичайно ж,
веселіше.

щування пролежнів, лікування обморожень,
опіків. Обережно наносять на ушкоджену ділянку шкіри, потім накладають стерильну марлеву
серветку. Пов’язку потрібно змінювати щодня.
Коли у діток лізуть зубки або стоматит, обліпихова олія теж стає у пригоді. При затяжному кашлі, бронхіті, пневмонії олію не лише п’ють,
а й розтирають нею груди. Лікують нею і запальні процеси в кишково-шлунковому тракті. Не слід
вживати її хіба що тоді, коли у вас запалення підшлункової залози чи жовчного міхура.
Обліпихова олія має протизапальну, бактерицидну, протигрипозну дію, якщо її додати до
чаю, наприклад.
При будь-якому методі заготівлі обліпихи,
вона не втрачає свої корисні властивості. Тому
ще одним популярним способом є пересипання
цукром в пропорції 1:1.

хи з 2 ст. л. меду до однорідної
кашкоподібної маси й залишити на 1-1,5 години. Вживати цю
суміш по 1 ст. л. щогодини.
Також можна взяти по 0,5
склянки соку обліпихи і 0,5
склянки свіжого молока, все
ретельно перемішати й вживати по 1 ст. л. 6 разів на день.

Від затяжного кашлю
та болю в грудях

0,5 склянки соку обліпихи
довести до кипіння, додати 1
ст. л. меду й варити на слабкому
вогні 5 хв. Потім зняти каструлю з вогню, охолодити й вживати по 1 ст. л. тричі на день після їди.

Відвар від бронхіту

1 ч. л. сушених ягід обліпихи залити 1 склянкою окропу
й дати настоятися 4-5 хв, пити
як чай перед сном. У цей відвар
можна додати мед або малинове варення.

Краплі від
гаймориту

Оливковою олією закапують ніс – по 1-2 краплі в кожну
ніздрю кілька разів на день.

Сік від перевтоми

500 г свіжих ягід помити
й відтиснути через марлю сік.
Але не слід випивати його відразу, розтягніть це задоволен-

Вчені відзначають, що позитивні
люди мають більші можливості в роботі і в стосунках з навколишніми.
Сміх стимулює імунітет, викликає виплеск адреналіну. Також він активізує механізм вивільнення ендорфінів
– наших природних «наркотиків».
А тим часом статистика говорить
про те, що незважаючи на користь сміху, сучасні люди сміються менше, ніж
наші предки в минулих століттях.

ня на весь день: пийте по 2 ст.
л. соку кожні дві години – до вечора у вас буде чудове самопочуття, втому як рукою зніме.
Якщо свіжих ягід не дістати, можна скористатися сушеними плодами. Сировину залити окропом, накрити кришкою
і поставити на 10-15 хв. у тепле
місце, після цього настій готовий до вживання. Приймайте
його по 2 ст. л. кожні дві години.

Маска від випадіння
волосся

Перед нанесенням шампуню в коріння намоченого попередньо волосся втирають обліпихову олію, потім замотують
волосся поліетиленовим пакетом і махровим рушником. Через півгодини змивають маску
з допомогою шампуню. Робити
її можна не частіше, ніж раз на
тиждень.
При застосуванні лікарських засобів з обліпихи слід
пам’ятати, що свіжі плоди і сік
з них не можна вживати людям,
що страждають на виразкову
хворобу шлунка, гастрит з підвищеною кислотністю. Для них
корисна тільки олія обліпихи.
Хворим на сечокам’яну хворобу з уратним походженням каменів будь-які засоби з обліпихи категорично протипоказані.
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Наш ДЕНЬ

nday.te.ua Смачна сторінка

Пиріжки солоні, піци, запіканки –
сподобаються усій родині

На ваші численні прохання, дорогі читачі, «Смачна
сторінка» у «Нашому ДНІ» стала уже традиційною.
Ми раді, що вам подобаються підготовлені нашими
господиньками рецепти різних страв. Були дуже втішені, коли до редакції завітала пані Олена Кулик з Тернополя, принесла нам до чаю солодку випічку, приготовлену за порадами «Смачної сторінки». Дякуємо! І
нехай усім вдається спекти і зварити, зібрати за столом родину. Бо що є важливіше за сімейне тепло?..
А щоб завжди мати під рукою оригінальні й водночас прості рецепти і солодкого, й солоного – не забудьте передплатити тижневик «Наш ДЕНЬ» на наступне
півріччя!

Пісний пиріг з овочами

ПОТРІБНО: для тіста – 400 г борошна, 5 г розпушувача для тіста, 100 г томатного соку, 120 г рафінованої олії, 10
г солодкої меленої паприки, білий кунжут. Для начинки можна використовувати будь-які овочі свіжі чи заморожені.
Один з варіантів начинки: спаржева квасоля – 400 г, 1 морквина, 1 цибулина, 2
зубчики часнику, зелена цибуля, оливкова олія, чорний мелений перець.
ПРИГОТУВАННЯ: дуже-дуже смачний пісний пиріг яскравого кольору. Тісто дуже м’якеньке та ніжне, а в начинку
можна додавати овочі за смаком. Борошно змішати з розпушувачем, додати паприку, сіль, влити олію з соком. Замісити тісто і залишити його “відпочивати”
на 30 хв. під харчовою плівкою. Підготувати начинку: подрібнену цибулю, терту
моркву протушити на сковорідці з олією,
в кінці додати сіль, перець, подрібнені
часник (за бажанням) та зелену цибулю.
Якщо квасоля заморожена, підсмажити
її на олії та випарувати всю рідину. Можна використовувати консервовану спаржеву квасолю, яку достатньо буде просто
процідити від маринаду. Розділити тісто
на дві нерівні частини 2/3 і 1/3. Форму
викласти папером для випічки. З більшої
частини тіста викласти основу. А меншу
розкачати, аби накрити пиріг зверху. Тісто добре розкачувати між двома листами
паперу для випічки. Верх пирога поколоти виделкою, злегка змастити водою і
посипати насінням кунжуту. Випікати 35
хв. при температурі 180 градусів.

Запіканка з броколі
та картоплі

ПОТРІБНО: 500 г броколі, 4 середніх
картоплини, 3 яйця, 150 г сметани, сіль
та перець до смаку
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками,
відварити в підсоленій воді. Броколі розділити на малі суцвіття, також відварити
в підсоленій воді (варити 5-7 хв). Овочі
викласти в змащену форму для випікання. Яйця, сметану, сіль та перець збити і
залити цим соусом овочі. Пекти 20-25 хв
при температурі 180 градусів.

Кекс-закуска

ПОТРІБНО: 4 яйця, 100 мл рафінованої олії, 200 г борошна, 200 г твердого
сиру, 200 г шинки, 100-150 г консервованих печериць, 11 г розпушувача для тіста, 3-4 ч. л. гірчиці, сіль, перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: нагріти духовку до
180 градусів. Форму ємністю приблизно 900 г застелити пергаментом. Збити

яйця, додати сіль і перець. Шинку нарізати кубиками, додати в борошно. Потім
борошно з шинкою змішати з яйцями,
додати розпушувач, гірчицю, поступово
ввести оливкову олію, замісити однорідне тісто. Потім додати сир, натертий на
тертці, і нарізані печериці. Ще раз замісити тісто. Викласти тісто у форму. Випікати 1 год. 15 хв. до золотистого кольору.
Готовий кекс витягнути з духовки і лише
через 30 хв. звільнити від форми.

М’ясний пиріг

ПОТРІБНО: 1 скл. молока, 1 ст. л. сухих дріжджів, 3 скл. борошна, 1 яйце, 100
г вершкового масла, 1 ст. л цукру, 3 цибулини, сіль, 500 г м’яса, 300 г грибів, пучок
зеленої цибулі.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо нарізаємо
дуже дрібненько, щоб швидко приготувалось, гриби, цибулю звичайну і зелену
цибулю також нарізаємо. Все обсмажуємо окремо до напівготовності. Для приготування тіста до склянки трішки теплого молока додати сухі дріжджі, яйце,
цукор, половину чайної ложки солі, масло. Всі складові перемішати і додавати
частинами борошно. Тісто не повинне
бути тугим і не липнути до рук. Змащуємо форму та застеляємо дно та боки тістом, нехай постоїть хвилин 15, потім викладаємо шарами начинку: м’ясо, гриби, цибулю. Зверху посипаємо натертим
сиром, перемішаним з зеленню. Ставимо випікатися на півгодини в нагріту до
180-190 градусів духовку.

Сирні пиріжки

ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 яйце, 1 чашка (200 мл) домашнього сиру, по 1/4 скл. молока, олії,1
ст. л. сметани, дрібка солі. Для начинки:
відварене м”ясо, притушене з цибулькою.
ПРИГОТУВАННЯ: з’єднати всі інгредієнти і замісити м’яке еластичне тісто.
Будь-яке відварене м’ясо протушкувати
з цибулею. Додати спецій до смаку. Тісто
розкачати і сформувати пиріжки. Випікати у духовці, розігрітій до 200 градусів.

Слойки з сиром
і помідорами

ПОТРІБНО: листкове тісто, сир твердий, помідори, яйце, сіль, базилік.
ПРИГОТУВАННЯ: листкове тісто нарізати квадратиками, сир нарізати такими ж пластинками, помідорки поперечними кружечками. Викладати на змащене жиром деко тісто - сир - помідор.
Яйце розбити вилочкою, посолити, до-

дати базилік (сухий чи подрібнений свіжий). перед
випічкою все змазати яйцем. Випікати при 200 градусах 30 - 40 хв. (поки не
зарум’яниться).

Піца на сковороді

ПОТРІБНО: 9 ст. л. борошна, по 4 ст. л. сметани чи кефіру і майонезу, 2
яйця, 1 щіпка гашеної краплею оцту соди, начинка —
продукти на смак, сир.
ПРИГОТУВАННЯ: з майонезу і кефіру або сметани, борошна і яйця замісити рідке тісто, додати погашену соду, перемішати і вилити тісто на змащену маслом сковороду. Нарізати всі інгредієнти
для начинки, викласти на тісто, посипати все тертим сиром і під кришкою запікати піцу 15 хв. Майонез можна не використовувати взагалі — готувати тісто
можна тільки на одному кефірі або сметані.

Дуже смачна піца

ПОТРІБНО: 600 г борошна,1 скл. теплої води, 2 яйця, 1 ст. ложка цукру, 0.5 ч.
ложки солі, 3 ст. ложки олії, 1 пакетик (11
г) сухих дріжджів.
ПРИМІТКА: інгредієнти розраховано
на 2 піци діаметром 25 см або одну велику.
ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борошно в глибоку миску або каструлю, перемішати з дріжджами. Додати цукор, сіль
і олію. Влити склянку води і перемішати.
Додати збиті яйця. Вимісити тісто до
гладкості (до однорідності). Місити не
менше 15 хв. руками, змащеними олією.
Прикрити ємність з тістом і відставити
на 1 год.
Помити і очистити гриби. Нарізати
їх пластинками. Цибулю нарізати кільцями, ковбасу - тонкими скибочками.
Сир натерти на крупній тертці. Помідори
надрізати хрестиком, облити окропом і
очистити. Нарізати скибочками. Цибулю
злегка обсмажити на сковороді з олією
і додати пластинки грибів. Присипати
стіл борошном, покласти половину тіста на стіл і розкачати за розмірами вашої
форми. Викласти тісто у форму, змастити кетчупом, викласти гриби з цибулею.
Зверху на гриби покласти ковбасу та помідори. Посипати піцу тертим сиром і зеленню. Запікати 30-40 хв. в духовці, розігрітій до 180°С.

Пиріг-піца

вати начинку. Підсмажити гриби, додати
капусту, моркву і цибулю, добре все протушкувати. Яйця зварити. Частину тіста розкачати і викласти у форму. На нього викласти охололу начинку та натерти
яйця. Зверху накрити другою частиною
тіста, краї з’єднати, а посередині зробити
невеличкий отвір та змазати пиріг яйцем. Випікати в духовці при температурі 180-200 град. 30 хв. до золотистої скоринки. Начинка інша: відварений рис з
прянощами, відварена морква, яйця. Розкачати тісто і викласти шарами моркву,
яйця, рис, зверху закрити тістом та змастити яйцем.

Сирне тісто для піци

ПОТРІБНО: 250 г борошна, 100 г сиру,
3 ст. л. молока, 4 ст. л. олії,1 яйце, 20 г
дріжджів, щіпка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: змішати усі інгредієнти та замісити дріжджове тісто. Скачати з нього кульку та дати постояти 1015 хв. Готове тісто розділити на шматки
потрібного розміру та розкачати із них
круглі заготовки не тонші 1 см. Заготовки вкласти на змазане олією деко або у
форму, розрівняти так, щоб по краю вийшов невеликий бортик. На поверхню
піци вкласти шар начинки та випікати у
середньо нагрітій духовці близько півгодини.

Піца з домашнім сиром

ПОТРІБНО: для тіста - 1 скл. теплої
води, 2 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 1 ст. л. сухих дріжджів.
Для начинки – аджика, шинка, домашній сир, яйце, часник, солодка паприка,
суміш італійських трав, голландський
сир.
ПРИГОТУВАННЯ: тісто замісити,
зверху змазати олією, залишити в теплому місці щоб підійшло, 1-2 год. Після цього викласти на форму, тісто має трохи підійти, помазати аджикою, викласти порізану шинку, помідор. Домашній сир вимішати з сіллю, солодкою паприкою, часником та яйцем. Сирну масу розмістити хаотично по поверхні, це все затерти
твердим сиром і посипати італійськими
травами.

Пиріжки-клубочки

ПОТРІБНО: 600 г борошна, 10 г сухих
дріжджів, 250 мл. води, сіль, 50 мл. молока, 2 ст. л. вершкового масла. Для начинки: перший варіант – гриби, капуста, цибуля, морква, яйця курячі; другий варіант – рис, морква, яйця курячі.
ПРИГОТУВАННЯ: це тісто чудово підходить для піци і солоного пирога. Тож
можна із однієї порції приготувати і те,
й інше. Для приготування тіста з’єднати
всі інгредієнти і добре вимісити. Відставити тісто, щоб воно підійшло і приготу-

ПОТРІБНО: 1 куряча грудка або 250 г
курячого фаршу, 1 яйце, 400 г листкового тіста, 1 цибулина, дрібка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю подрібнити у блендері (якщо його немає, можна
порізати на дрібні шматочки і пропустити через прес для часнику), потім додати
філе і подрібнити (якщо робити з готового фаршу - можна додати яйце). Фарш
посолити, трохи поперчити і сформувати невеликі кульки (покласти всередину
кожної кульки трохи тертого сиру). Тісто розкачати в одному напрямку і порізати на тонкі смужки. Кожну м’ясну кульку
обмотати смужками тіста, як клубок ниток. Готові клубочки викласти на деко,
змазати яєчним жовтком і випікати до
готовності.

Дозвілля
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ТОВАРИСТВО У ТЕРНОПОЛІ
РОЗПРОДУЄ АВТОМОБІЛІ:
ЗІЛ-130 з ізотермічними будами – на ходу,
на запчастини, на металобрухт;
ЗАЗ «Таврія» - пікапи;
ЗАЗ «Славута».
Тел.: 0674781111, Віктор
***
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

Пільга з податку на прибуток
для готелів: що тепер?

Як відомо, відповідно до Податкового кодексу України, тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільнявся від оподаткування прибуток
суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки»,
у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в
яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд. Проте, нагадуємо, що Законом
України від 31 липня 2014 року №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України» суб’єктам господарської діяльності скасовано пільгу в оподаткуванні податком на
прибуток, отриманий від надання готельних послуг.
Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів в області
Тернопільський обласний військовий комісаріат оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного
службовця по строковому трудовому договору на період до
оголошення демобілізації:
- провідний спеціаліст відділу по роботі з особовим
складом та громадськістю.
Основні кваліфікаційні вимоги до посад:
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр;
Освіта – повна вища.
Стаж роботи не менше двох років.
Обмеження до кандидатів щодо прийняття на державну службу та проходження служби у відповідності до чинного законодавства.
Додаткова інформація щодо напрямів підготовки, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати
праці надається кадровою службою.
Заяви та документи подавати до відділення персоналу
обласного військового комісаріату протягом 30 календарних днів від дня публікації.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців буд. 2,
тел. 25-09-83.

Відповіді

Наш ДЕНЬ

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

- І чого всі так прагнуть отримати вищу освіту? Ось у нас в офісі з 25 праюючих, включно з директором і його заступником,
лише у двох вища освіта - у прибиральниці та кур’єра.
***
- Ви хто?
- Ми - чотири вершники апокаліпсису: війна, смерть, голод і
чума.
- А хто це ще з вами плентається?
- Стажист Путін.
***
Бабуся на ринку торгує томатами. Поруч табличка: «Помідори з Чорнобиля». Підходить по-

Українські анекдоти

купець:
- Навіщо ви це написали? Не
візьме ж ніхто!
-Беруть, синку, беруть. Хто
для тещі, хто - для зятя.
***
- Що означає «багато грошей»?
- Це, коли на податки вистачає.
***
- Чому ти такий сумний?
- У мене син народився.
- Як назвали?
- Людовік.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

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

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

- А чому Людовік?
- Тому, що чотирнадцятий!
***
- Коханий, пам’ятаєш, ти влітку на риболовлю ходив?
- Пам’ятаю, а що?
- Твоя щука телефонувала.
Сказала, що вагітна.
***
За результатами перевірки
шкільних творів одинадцятикласників на тему: «Як я провів
літо», було розкрито три пограбування і два згвалтування.
***

Три яблука змінили наш світ:
першою спокусило Єву. Друге
розбудило Ньютона. А третє потрапило на очі Стіву Джобсу.
***
Українські народні прикмети:
якщо випав сніг - будуть класти
асфальт. Якщо поклали асфальт будуть міняти труби.
***
- Привіт, подруго, як живеш із
новим чоловіком?
- Чудово! Він вішає мені локшину на вуха, а я акуратно намотую її йому на роги.
***
Фізика - єдина галузь в Україні, де ще дотримуються законів.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
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Вітаємо!

Михайла Федоровича
та Ліду Іванівну Сидоруків
із с. Вишгородок
Лановецького району
із 55-річним ювілеєм
подружнього життя!

Вже дві п’ятірки відійшли в минуле,
А Ви разом, мов юні два птахи.
І сльози, й радість пронесли Ви гідно,
В турботах виростали дітлахи.
Яка безмежна терпеливість і уміння.
Із Вами крокувала все життя.
Дітей своїх навчили ви терпіння.
І як святиню берегти сімейний дах.
Нехай сапфір осяє шлях подружній
І приведе Вас в золоті літа,
Щоб Ви обоє знову так раділи,
Як в перший день подружнього життя.
Щоб Ви разом ще не одну зустріли весну,
Щоб не згасали Ваші почуття,
Щоб правнуків могли іще зігріти…
Хай Божа Матір з Вами йде у майбуття!
На пережите погляд не вертайте,
Хай смуток Вас покине назавжди.
Разом творіть, разом перемагайте.
Хай Ангел Божий Вас хоронить від біди.
Ваш дім хай буде невичерпна чаша Добра і радості для всіх людей.
Нехай зігріє щирі душі Ваші
Ще не один прекрасний ювілей!
З любов’ю і повагою – діти, онуки,
правнуки, уся родина.

Галину Броніславівну
Гомзяк
із с. Плотича
Козівського району
з Днем народження!

Хай сміється доля, мов калина в лузі,
D колі щирих, вірних і хороших друзів!
Зичим Тобі щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра!
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії та усі бажання!
Хай затишком наповнюється хата,
Достатком, щирістю
і сонячним теплом.
Нехай в ній буде радості багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Хай буде поруч удача щоденно,
І хай на душі завжди буде приємно!
Хай Матір Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!
З любов’ю – тато, мама, чоловік,
доньки Соломія і Марія.

Михайла Івановича
Гринтуса

зі Зборова
з ювілеєм!
Від щирого серця вітаємо
Вас, шановний Михайле
Івановичу, і бажаємо:

Здоров’я – тільки міцного,
Достатку, спокою,
тепла людського.
Хай радість хати не минає,
Усе збувається, що серце забажає!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай щаслива буде доля,
Хай обминає Вас журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Ісус ще більше сили посилає!
З повагою – колеги
із Зборівського районного
поштового відділення зв’язку.

П

ГОРОСКОП

з 29 жовтня до
4 листопада
ОВЕН

Активно мрiйте i плануйте, у вас є шанс виконати все заплановане. Тиждень сприятливий
для оновлення iнтер’єру.

ТЕЛЕЦЬ

Вашi плани щодо роботи
можуть
суттєво змiнитися у кращий
бiк. Найкращi рiшення
визрiють наприкiнцi тижня.

БИЗНЮКИ

Будь-який ризик може
дорого обiйтися, i йдеться
не лише про фiнанси. Як
кажуть: повiльнiше їдеш –
далi будеш.

РАК

Ви
з’ясовуватимете
стосунки з близькими.
Конфлiкти матимуть побутовий характер. Не звертайте уваги на дрiбницi.

ЛЕВ

Ви налагодите стосунки з тими, з ким давно не бачилися. У роботi
з’явиться
можливiсть
проявити ваш досвiд. Не
відмовляйтеся від подорожі.

Майбутні медики
відзначили День
українського студента патріотичним флешмобом
на площі Героїв
Євромайдану.

ДІВА

Чортківські студенти утворили
велетенський прапор

івтори тисячі викладачів і студентів
Чортківського державного медичного
коледжу вийшли на центральну площу міста у
вишиванках та білих халатах. Взявши в руки аркуші
жовтого і синього кольорів, вони утворили прапор
України.
Директор коледжу, заслужений лікар України, кандидат медичних наук Любомир Білик привітав зі святом студентську медичну родину та вручив кращим студентам коледжу сертифікати на іменну стипендію.
– Бажаю вам натхнення на добру науку та плідну працю, підкорення нових вершин знань, досягнення омріяної мети, зустріти
справжніх і надійних друзів та дістатись крізь терни до зірок, аби
здібності, талант, високі патріотичні почуття стали запорукою нових визначних успіхів, котрими пишатиметься Україна, – побажав
майбутнім медикам Любомир Степанович. – Я горджуся студентською молоддю, яка засвідчує те, що у нашому коледжі завжди панував дух патріотизму та інтелігентності. Наші вихованці у 1990
році підтримали жовтневу “Революцію на граніті”. Тоді українські

Калейдоскоп

студенти не злякалися радянської влади, не побоялися вийти на
вулиці зі своїми гаслами. Часи були непевні. Студентів не розуміли, а вони діяли. Творили ланцюги єднання українців в Українській державі. Для студентів Чортківського державного медичного коледжу 17 жовтня – це символ перемоги. Тому майбутні медики відзначили День українського студента на площі Героїв Євромайдану, саме у той день, коли їхні ровесники перемогли.
З вітальним словом звернувся до студентів синкел у справах
формації духовенства УГКЦ Бучацької єпархії отець Андрій Лемчук та окропив усіх присутніх свяченою водою, благословивши
на добрі справи в ім’я України.
Заступник голови Чортківської районної ради Любомир Хруставка подякував студентам за патріотизм та свідомий вибір демократичного розвитку нашої держави.
Учасники святкування молилися за мир і спокій в Україні та
закликали присутніх єднатися та на власному прикладі довести,
що українське студентство, яке пройшло шлях від “Революції на
граніті” до “Революції гідності”, варте достойного майбутнього у
європейській державі.

Друга половина тижня – вдалий час для будьяких починань. Вирiшуйте
службовi питання, а також
берiть активну участь у
життi близьких.

ТЕРЕЗИ

Ви побачите помилки у роботi своїх колег, родичiв, але не варто забувати й про власнi
недолiки.

СКОРПІОН

Якщо вам здається,
що весь свiт проти вас,
придивiться,
можливо,
ви прагнете того, що вам
зовсiм не потрiбно.

СТРІЛЕЦЬ

Можливi несподiванi
ситуацiї, в яких доведеться швидко зорiєнтуватися, показати свої
органiзаторськi здiбностi.

КОЗЕРІГ

Будьте готовi до подолання перепон. Наприкiнцi тижня зробiть приємний сюрприз коханiй
людинi.

ВОДОЛІЙ

Дотримуйтеся всiх правил, навiть дрiбнi порушення викличуть негатив. У сiмейних сварках
доведеться поступитися.

РИБИ

Удача зараз на вашому
боцi. Угору пiдуть особистi
та професiйнi справи. Начальство оцiнить вашi
старання.

