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Не стільки
того
світу,

Шановні колеги!

Вітаємо вас зі святом радіо, телебачення та зв’язку України, шлемо найтепліші вітання, вдячність за вашу сумлінну
та наполегливу працю! Від щирого серця бажаємо міцного
здоров’я, мирного неба, невичерпної енергії, радості у житті,
гарного настрою. Нехай тепло та затишок родинної оселі захищають вас від усіляких негараздів.
Петро БРИК, начальник Кременецького
ЦПЗ № 4 ТД УДППЗ «Укрпошта»,
Зіна БОРІСЕВИЧ, заступник начальника,
голова первинної профспілкової організації.
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дірок у кишенях нишпоримо за гривнями, які «ще десь мали бути».
Щодня на Сході гинуть наші хлопці, а у Києві по-новому ділять портфелі. На велелюдних мітингах-зустрічах
українці скандують бійцям «Герої!», а
прокурори відкрито називають добровольців «загрозою внутрішній
безпеці держави». Школярики і навіть малюки у дитсадочках Львова,
Тернополя, Прикарпаття створюють
мальовничі листи-обереги, а підлітки в окупованих містах Донбасу гріються біля багать поблизу зруйнованих домівок.
Мешканці Донецька звично сприймають світ крізь розбиті
шиби, а ми безустанно вторимо, що
не стільки того світу, що у вікні, та намагаємося переконати у цьому тих, у кого не залишилося ні вікон, ні дверей, ні осель, ні віри.
Ніхто, або майже ніхто, зациклившись на негараздах, вже не бачить просвітку ні в особистому благополуччі, ні у популістських концепціях розвитку України. Тож, коли українців лякають третім Майданом, то замість страху у їхніх очах можна побачити надію.
І це ще єдине, що допомагає нам вижити,
якби, насправді, страшно не було...

сь вже майже рік, як
переважна більшість українців
переналаштувала свої радіотелеприймачі на інформаційні канали.
Сльозогінні серіали, шоу занудних
холостяків-флегматиків і навіть спортивні баталії відійшли на другий план після того, як торік 21 листопада народився другий за рахунком, але, віриться, знаковий для країни Майдан.
Чимало води стекло відтоді, багато трагічних
подій відбулося на нашій стражденній землі..
Війна, жертви і руїни, розпач матерів та плач
дітей, зойки поранених і застиглий погляд загиблих... Це все
– сучасна Україна. Безпорадна і
непереможна, безсила і могутня, незалежний громадсько-політичний
веселково розфарбована людтижневик Тернопілля
індекс - 68710
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ленні або у листоноші.
клянемо долар, бо «росте», і до
до передплатників

Передплата-2015 на

«Наш ДЕНЬ»

«Наш ДЕНЬ»

Погода в Тернополі й області
12 листопада хмарно, дощ, температура повітря вночі
4-5, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.22, захід - 16.40.
13 листопада - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 6-8,
вдень 9-10 градусів тепла. Схід
сонця - 7.24, захід - 16.39.
14 листопада - хмарно, місцями дощ, температура повітря вночі 6-7, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.26, захід - 16.38.
15 листопада - хмарно, у
першій половині дня дощ, температура повітря вночі 4-5,

вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.27, захід - 16.36.
16 листопада - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 2-3,
вдень 5-6 градусів тепла. Схід
сонця - 7.29, захід - 16.35.
17 листопада - хмарно, місцями дощ, температура повітря вночі 2-3, вдень 5-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.30, захід - 16.34.
18 листопада - хмарно, місцями дощ, температура повітря вночі 5-6, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.32, захід - 16.33.
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Валерій Чоботар: «Ми не кіборги –

У НАС Є ДУША»

Тернопілля
оплакує
героя

У

зоні проведення
АТО загинув ще
один житель
області – мешканець
села Солоне
Заліщицького району
Володимир Марусич.
За попередньою інформацією, чоловік був бійцем 24-ої окремої механізованої бригади. До війська його призвали під
час мобілізації. Він не дожив до свого 36-річчя менше двох тижнів. У рідному
селі героя шоковані трагічною звісткою. Кажуть, хлопець був дуже доброю і чуйною людиною. Власної сім’ї
створити не встиг. Жив з
матір’ю та бабусею.

У

У Тернопіль на лікування приїхав захисник Донецького аеропорту, керівник тернопільського обласного осередку Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних
єдиноборств Валерій Чоботар. Чоловік вже
кілька місяців воює на Донбасі. Коли під час
боїв загинули його учні, вирушив на Схід,
щоб захистити свою країну. Він просить
журналістів не називати його побратимів
таким облюбованим сьогодні словом «кіборги».
- Які ж ми кіборги? У нас є душа, ми, як
люди, також боїмося, – каже чоловік. - Єдине чим ми на них схожі – це те, що можемо
терпіти, бо знаємо, чому сюди приїхали і за
що воюємо.
Валерій із позивним Гатило керує на
Сході резервним батальйоном Добровольчого українського корпусу. Вже кілька місяців потай від рідних він перебуває в зоні
АТО. Каже, не розповідає батькам, щоб не
хвилювати їх, але відколи поїхав на війну,
почав частіше телефонувати мамі.
Фріфайтер приїхав з однієї з найгарячіших точок Донбасу.
- Донецький аеропорт зараз для нас як
місце, з якого ця «ракова пухлина» може посунутися далі на Україну, – зазначає він. – І
ми його тримаємо не для звіту Президен-

ту, не для підтримки політики уряду, а для
того, щоб туди не сідали ворожі літаки і щоб
ворожа армія не рухалась далі.
Валерій Чоботар розповідає, що його
бійці забезпечені усім необхідним. Якщо чогось не вистачає, повідомляють волонтерів
і вони доставляють те, що просять захисники. Найбільше допомагають небагаті українці, а інколи передачі зворушують до сліз.
- Одному із хлопців з Луганщини в передачах попалась стара куфайка, – каже Валерій. – А в кишені була записка від старенького дідуся з Сумщини. Він просто написав теплі слова: «На жаль, це все, чим я можу допомогти, але сподіваюсь, що вона комусь знадобиться. Хлопці, тримайтеся! Ви нам потрібні, хай Бог вас береже!». Така маленька
записка і та куфайка від щирого серця для
того хлопця стали найкращим бронежилетом.
На думку Валерія, не потрібно всім їхати
на фронт.
– Згодом хтось може дорікати: «Ми воювали за вас, поки ви тут мирно жили», –
каже чоловік. - Такі слова не варто брати
близько до серця, адже справжні воїни, добровольці, які щиро захищають свою країну, ніколи такого не говоритимуть – це був
їхній усвідомлений крок. Насправді користь

не в тому, скільки людей там буде тримати автомати. Дуже багато чоловіків комплексують, що вони не на фронті, а я їм кажу:
“Якщо ви щось робите корисне – ви лікар і
добре лікуєте або вчитель і добре навчаєте – то робіть цю справу тут і, тим самим, ви
берете участь у війні та робите свій внесок
у майбутнє України. Сьогодні потрібно, щоб
люди змінилися і почали змінювати світ довкола себе.
Валерій Чоботар наразі перебуває у Тернополі і лікує запалення легенів. А коли одужає, відразу ж вирушить на Схід, щоб обороняти рідну країну.
Юля ТОМЧИШИН.

«Пане президенте,
служіть Україні, а не олігархам»

кожній війні є зацікавлені
сторони. Російськоукраїнський конфлікт не
виняток. На війнах збагачуються
виробники і продавці зброї,
обмундрування, політики, банки
та інші.
Ми дивуємось: чому Захід, зокрема
Європа, вдає, ніби не помічає, що саме
Росія воює проти України? Що на Донбасі є чимало кадрових російських військових? Що Росія поставляє зброю сепаратистам і терористам? Чому світ спокійно слухає маразматичні заяви постійного представника Росії при ООН Чуркіна й
міністра закордонних справ РФ Лаврова?
Чому західні держави не поспішають гасити вогнище війни у центрі Європи?
Наївно вважати, що Захід чогось не
розуміє або ж має недостатньо інформації. Живемо у час високих технологій, інтернету. По-друге, тамтешні аналітичні
служби хліба марно не їдять. Також працює розвідка, шпигуни і ще казна що.
Просто притлумленому економічним
спадом Заходу російсько-українська війна вигідна. Наприклад, Центробанк Росії визнав: із РФ за цей рік «утече» майже 130 мільярдів доларів. Уже з російських банків «попливло» 110 мільярдів
«зелених». Із українських фінустанов також цьогоріч перекочували у закордонні банки колосальні суми. У чию економіку вливаються ці фінансові потоки? Звісно, не в економіку Північної Кореї. Гроші
пливуть на Захід. За підрахунком експертів, кожен день війни приносить в економіку Заходу щонайменше півмільярда доларів. То навіщо зупиняти бійню?
Простіше висловлювати стурбованість,
захоплюватися героїзмом українців,
знаючи, що власний збиток від санкцій
західні держави перекриють російськоукраїнським капіталом-«утікачем»?
Президент Естонії Томас Хендрік Іль-

вес вважає: Росія зруйнувала європейську систему безпеки після Другої світової тому, що Євросоюз не покарав її за
анексію Криму. На його думку, в ЄС неправильно оцінили загрозу з боку Кремля. Багато держав не зрозуміли серйозності ситуації. «Європа повернулася до
часів анексії Судетської області Чехословаччини, коли можна було відбирати в
інших країн території через етнічну приналежність їхніх мешканців», - сказав естонський президент в інтерв’ю німецькому виданню «Der Tagesspiegel». А на
запитання, чи правильно зробить президент Порошенко, якщо відновить бойові дії в Донбасі, естонський лідер відповів позитивно: «Він має повне право захищати свою країну. Це все одно, якби у
1980 році ми думали на Заході: чи може
Лех Валенса підбурювати страйк у Гданську? Може, не треба, бо це розлютить
СРСР? Я не думаю, що ми маємо право судити країну, яка переживає напад».
Україна, фактично, самотужки воює з
третьою військовою потугою у світі, заявив Борис Тарасюк в ефірі програми Савіка Шустера. За його словами, те, що досі
ні США, ні НАТО не виробили адекватної
політики й стратегії стосовно Росії, є великою небезпекою не лише для України,
а й для всієї Європи. Ця нерішучість може
межувати з «мюнхенським зговором».
Адже США і НАТО мають достатньо потенціалу, щоб показати Путіну його місце. Проте цього не роблять. Чому?
На думку Тарасюка, женевський формат переговорів, який передбачав участь
США і ЄС, створював баланс для тиску на
Росію. А «мінські угоди», на які Україна
погодилася за порадами західних партнерів, нагадує «мюнхенський зговір».
Тобто, поради Заходу нагадують події
1938-го року: робіть все, що хочете, відбивайте агресію, тільки не провокуйте
Росію. Така позиція відображає безпоміч-

ний стан західного світу, заявив Борис
Тарасюк.
Впливове американське видання
«The Washington Post» також резюмує:
не схоже, що Захід зупинить Путіна. Бо
у той час, як Росія та її ставленики на
Сході готуються до нового раунду агресії, Захід досі не наважився надати Україні військову допомогу, яка могла б попередити ескалацію конфлікту. Консолідація так званої Новоросії дозволить Путіну дестабілізувати український уряд й
не дати йому інтегрувати Україну до ЄС. І
ніщо у діях Заходу не вказує на те, що там
планують недопустити реалізації плану
Путіна. А у Вашингтоні тримаються за
ілюзію, наче підхід США до українського конфлікту дає позитивний результат.
«Віце-президент США Байден нещодавно заявив, що Штати зробили конфлікт
в Україні «підконтрольним». Насправді ж
значна частина східної України тепер під
контролем Путіна - і саме Москва, а не Білий дім, визначатиме, що відбуватиметься надалі», - зазначає видання.
За прогнозом політолога Дениса Богуша, влада РФ і президент Путін готуються реалізувати в Україні свій план
«Російської зими» і для цього звозять на
Донбас військову техніку. І військовий
експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук констатує: Путін активно забезпечує своїх донбаських головорізів усім необхідним, у
першу чергу, технікою, теплими речами,
пальним. Для бойових дій у зимових умовах Росія підготовлена краще, ніж Україна. Й наголошує, що саме місцеві бойовики у якості гарматного м’яса стануть головними діючими особами у цьому кривавому спектаклі. Бо у зголоднілих підконтрольних бойовикам територіях Донбасу, де люди живуть без зарплат і пенсій, війна - чи не єдиний спосіб заробітку. Місцеві жителі готові воювати за не-

значні кошти. Число добровольців у рядах так званого «народного ополчення»
постійно зростає, як і найманців із найбільш збіднілих територій Росії.
А вітчизняні політики під акомпанемент російських «Градів», танків, зеніток
ділять владу. Гризуться за міністерські
посади. Новоспечені «слуги народу» ще
не встигли нагріти депутатських стільців, а вже сваряться. Забули про долю попередників?
І цікаво: який реальний рейтинг зараз
має президент? І чи виграв би Петро Порошенко вибори за один тур на фоні нинішніх подій на Сході, ціни долара, дорожнечі продуктів, послуг, невиконаних обіцянок і небажання називати речі своїми
іменами. Варто процитувати слова відомого політика Левка Лук’яненка із звернення до президента? Він, зокрема, пише:
«Телевізійні канали, у тому числі й ваш «5ий», навіюють громадянам України уявлення про війну, як війну проти терористів та бандитських груп… Ви також воюєте проти терористів, а не проти Російської
імперії? Ви розумний дипломат і добре
знаєте, що очолюєте війну проти Кремля, то чого ж не назвете війну війною…
Якщо вони (росіяни - авт.) задля відновлення імперії готові вдатися до будь-якої
зброї і поставити світ на грань катастрофи, то я не думаю, щоб українці зі страху впали на коліна перед хижим агресором. Українські воїни вже довели, що краще вмерти, ніж повернутися в московське рабство… Тож відчуйте гордість за
українську націю… поборіть у собі радянського раба і станьте на повен національний зріст - скасуйте назву АТО, назвіть війну війною і - волю більшій ініціативі нашим воїнам!.. Пане президенте, і в умовах
парламентсько-президентської республіки маєте в руці важку гетьманську булаву,
служіть же Україні, а не олігархам…»
Ольга ЧОРНА.

Відкриваємо двері дітям
В одному з попередніх
номерів “Наш ДЕНЬ” розповідав про 24-річного сироту
Михайла Калинюка, який
змушений був ночувати на
вокзалі в Тернополі. Після публікації долею хлопця перейнялося багато небайдужих людей. Сьогодні
він має тимчасове житло,
йому купили теплий одяг і
допомагають з пошуками
роботи.
На жаль, в Україні у сиріт мізерні шанси влаштувати життя. Після інтернатів їм найчастіше доводиться розраховувати
лише на власні сили.
У рамках кампанії “Відкриваємо двері дітям”, яка
стартувала в Україні, “Наш
ДЕНЬ” продовжує розповідати про життя сиріт.
Вони потребують уваги та
допомоги суспільства, щоб
вижити в рідній державі.
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“Щодня відкриваю сайти оголошень
і мрію, що колись матиму дім”

Американська родина
для українського сироти

Дитинство Андрія минало, як і в інших сиріт. Спершу – дитячий будинок
в Тернополі, потім – школа-інтернат у
Коропці Монастириського району. Згодом дізнався від сусідів: батька не було,
а мама пила. Соціальні служби забрали його в сиротинець, хоча були родичі. Але навіть коли померла матір, вони
не поцікавилися його долею.
Життя Андрія змінила зима 1992
року. Тоді його, п’ятикласника школиінтернату, разом з іншими сиротами
відправили на оздоровлення у США
(фото вгорі). Всього на американські
канікули вирушили 124 сироти з Коропця. Вони мали жити в сім’ях, а за три
місяці повернутися. У голодну й холодну пострадянську дійсність приїхали не
всі. Частину дітей вирішили всиновити родини американців та українських
емігрантів. Ця подія ледь не спричинила міжнародний скандал, казали, що дітей продали на органи, у рабство. За
океаном залишилося півсотні сиріт. Через 20 років вдалося влаштувати їх зустріч тут, в Україні. Виявилося, що “продані” в Америку сироти сяють голлівудськими усмішками, а їхні тернопільські
ровесники ледве зводять кінці.
Родина американців Тіма та Карлін
Лоісів, у яких жив Андрій, теж хотіла залишити його у себе. Але хлопець вирішив їхати в Україну. Повернувшись в
ефемерну домівку, він зрозумів, як сумує за американськими мамою і татом.
Упродовж багатьох років спершу з Коропця, а потім – з Тернополя, де навчався, летіли у штат Вісконсин листи. Починалися просто: “Доброго дня, мамо
і тату…”. Йому ніколи не забували відписати, з тривогою питали, як у нього
справи.
Вдруге він зміг приїхати у США через довгих дванадцять років. Тато Тім
і мама Карлін, названі брат і сестра зустріли його, як рідного. Але він вирішив, що знову повернеться в Україну і
спробує підтримувати дітей з інтернатів, як колись незнайома сім’я підтримала його.

– “Вчителька сяде за тебе в тюрму” – це ті слова, які ми постійно чули в інтернаті, – розповідає Андрій Назаренко, голова Тернопільського благодійного фонду “Майбутнє сиріт”. – Ти живеш за чітким графіком, без будь-яких емоційних зв’язків. У закритому просторі. Нас в інтернаті було більше двохсот дітей. Здавалося, що всі так
живуть. Коли потім опиняєшся на вулиці наодинці зі своїми проблемами, розумієш:
за тобою наглядали, аби чогось не накоїв. Але не вчили, як жити далі.
Андрієві Назаренку – 34 роки. Тринадцять із них він провів у сиротинці, а згодом вісім – без дому та прописки. Андрій пройшов усі “кола пекла”, на які в Україні часто приречені сироти після інтернату. Сьогодні він знає: одна добра справа здатна змінити
життя. Свого часу завдяки такій підтримці він знайшов своїх названих батьків – за
тисячу кілометрів від місця, де народився, у США. Андрій повернувся до Тернополя й
тепер уже сам допомагає дітям, які не мають сім’ї.

ний фонд “Майбутнє сиріт”. Сьогодні це одна з небагатьох організацій у
регіоні, яка справді допомагає дітям
без сім’ї.
– Нам було приємно зібрати раз
в два місяці кошти чи речі й повезти дітям, поспілкуватися з ними,
провести разом час, – зауважує він.
– Ми розповідали, як нам живеться
після школи. Привозили одяг, іграшки та цукерки. Сьогодні ситуація в
інтернатах трошки змінилася, сироти краще харчуються, їх краще вдягають. Але ніхто не замислюється
про наслідки виховання в інтернаті. Діти не вміють відстоювати свої
права, вони не знають елементарного:
як заробити на життя, вести побут. Сиротам не розповідають, що після того,
як закінчать навчання, вони опиняться на вулиці.
З власного досвіду Андрій знає:
держава лише на папері гарантує таким дітям право на житло. Насправді
ж, коли сироти виходять зі стін вищого навчального закладу, то не мають де
жити. Відповідно – ніде не прописані.
Без цього не можна навіть стати на облік у центрі зайнятості, офіційно влаштуватися на роботу.
Знайти вихід з цього зачарованого
кола надзвичайно складно. Андрій теж
багато років жив без прописки, звертався у соціальні служби, писав листи
до президентів. “Ваше питання вирішується” – такою була відповідь. Лише
у тридцять років він отримав омріяну
позначку в паспорті. На останній лист
надійшло розпорядження з Києва у
паспортний стіл, і його приписали в одному з гуртожитків, взявши перед тим
Зачароване коло: житло, заяву, що на житлові метри претендувати не буде.
прописка і робота
Сьогодні Андрій разом з іншими
Приїхавши у Тернопіль, Андрій зібрав кількох випускників Коропецької сиротами, які змогли влаштуватися у
школи-інернату і заснував благодій- житті, займається тим, що мала б роби-

З американськими батьками
ти держава. Вони проводять тренінги
для дітей, залучають людей, які готові
вкладати кошти в освітні проекти для
сиріт. Возять дітей на екскурсії за межі
інтернатів. Показують світ і те, що чекає їх після школи і як вижити без підтримки.
Для випускників інтернатів у Тернополі фонд відкрив ресурсний центр.
Заклад діє на вулиці Чумацькій, 37.
Сюди молоді люди приходять скористатися комп’ютерами, інтернетом, попрати речі, перекусити, отримати потрібну інформацію та просто відчути
себе вдома.
Спонсорів волонтери фонду шукають за кордоном. На заклик допомогти відгукуються іноземці – з Австралії,
Канади, США. Хоча, зауважує Андрій,
їм важко зрозуміти: чому дитина, вийшовши з інтернату чи закінчивши навчальний заклад, опиняється без підтримки держави.
Андрій Назаренко переконаний: багато проблем сиріт можна було б вирішити, якби була більша увага з боку
державних служб і суспільства.
– Було б чудово, якби люди брали
дітей з інтернатів на вихідні, підтримували з ними зв’язок, – каже він. – А ре-

зультатом спільних дій має бути остаточна відмова від інтернатів, влаштування сиріт у прийомні сім’ї, будинки
сімейного типу та в родини, які готові
їх всиновити.

Домівка за океаном

На питання, чи не планує Андрій виїжджати у США, до своєї віднайденої
сім’ї, відповідає однозначно “ні”. Хоча
саме той будинок, у містечку Бюрлінгтон в штаті Вісконсин, вважає своєю
домівкою. Але тут, в Україні, є хлопці та
дівчата, яким уже він може допомогти.
Говорячи про мрії сиріт, Андрій зауважує, що вони такі ж, як і в усіх: мати
сім’ю, роботу, власний куточок.
– Я щодня відкриваю сайти з оголошеннями, де виставлене житло на продаж. І мрію, що колись матиму свій дім,
– зізнається він.
А не так давно Андрій відшукав місце, де народився. Хата стоїть на пагорбі
у селі Чистилові Тернопільського району. Від неї лишилося кілька колод, але
важливо те, що він її знайшов.
Антоніна БРИК.
Матеріал підготовлено в рамках
громадянської кампанії “Відкриваємо двері дітям”, www.openingdoors.
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ЗВЕРНЕННЯ
до президента Порошенка
Шановний пане президенте! 29 жовтня через екран телевізора Ви заявили,
що вважаєте за своє завдання переконати
західних державних діячів не визнати виборів у ДНР та ЛНР. Ну й що з того, що Ви
і наші західні союзники не визнаєте виборів?
Ви і вони вже не визнали загарбання
Криму і юридичне Державною Думою РФ,
тобто законне включення його до складу
території РФ?
Завдання президента України, як Ви
його виклали громадянам України через
телевізор 29 жовтня, свідчить, що головним для себе Ви вважаєте дипломатичну підтримку Заходу в засудженні незаконних виборів, а не зрив цих виборів, які
стануть першим кроком для здійснення
кримського сценарію вилучення в України і включення до РФ ще двох українських областей.
Чи Ви припускаєте, що Ваше з нашими союзниками невизнання виборів і обрання в ДНР і ЛНР своїх влад зупинить
Москву бодай на один день щодо включення Державною Думою цих територій
до складу РФ, або перетворення їх в друге
Придністров’я?
А якщо Ви розумієте послідовність і
мету дій нашого історичного ворога, тоді
Ваші слова 29 жовтня викликають сумніви щодо Ваших справжніх намірів, бо
якщо розумієте Москву, то чого не протидіяли проведенню виборів?
Телевізійні канали, у тому числі й Ваш
5-тий, навіюють громадянам України уявлення про війну як війну проти терористів та бандитських груп. І назвали війну
Антитерористичною операцією.
Ви також воюєте проти терористів, а
не проти Російської імперії?
Ви розумний дипломат і добре знаєте,
що очолюєте війну проти Кремля, то чого
ж не назвете війну війною, бо ж словоблудіє українських державних верхів збиває
українців з пантелику й поширює безпідставні надії щодо оборони рідного краю.
Постійно підкреслюєте свою прихильність до миру і не кажете, що дорога до
миру одна – перемога на нашій землі над
московським загарбником.
Спочатку перемога, а потім мир. Отже
годиться надихати народ на війну, на ба-

жання воювати, а не уникати війни. Боїтеся леґалізувати війну – вже леґалізовану
парламентом Росії – і дати Москві зачіпку
застосувати авіацію проти України?
Політика боягузства ніколи не зупиняла агресорів. Навпаки, заохочує до наступу. Боягузлива поступка Криму, Донецької й Луганської областей не зупинить
Москву.
Навпаки, ці території Москва використає як бази для підготовки подальшого
просування в Україну. Відкупитися від Путіна неможливо, бо московська політична
еліта прагне відновити велику імперію, а
вона, як відомо, без України неможлива.
Ось що думають московські ідеологи.
Партія “Євразія” вважає Володимира Путіна народним президентом, який опирається на 73% населення. Того “Євразія” підтримує Путіна “повністю і радикально”.
Лідер партії “Євразія” Олександр Дугин пише: “Великая Россия” в будущем не
должна быть меньше, чем “Великая Россия” в прошлом”.
І заявляє просто: “Если Россия не будет
великой, ее не будет вообще… Величие –
наша великоросская сущность. Но тогда
пусть лучше ничего не будет. Без России
мировая история немыслима. Тогда пусть
кончается мир”.
Так думає не тільки Дугин і партія “Євразія”, так думає 73% московитів, які схвалюють війну проти України.
Якщо вони задля відновлення імперії
готові вдатися до будь-якої зброї і поставити світ на грань світової катастрофи, то
я не думаю, щоб українці зі страху впали
на коліна перед хижим агресором.
Українські воїни вже довели, що краще вмерти, ніж повернутися в московське
рабство.
Пане президенте, маленька Фінляндія
сміливо воювала проти величезного СССР,
Українська повстанська армія, що була
утворена тільки п’ятою частиною України, після Другої світової воювала за свободу України без жодної зовнішньої допомоги до 1956 року – 11 років!
Тепер воює не тільки західна частина,
а вся Україна – це зовсім інше співвідношення сторін у цій війні. І не вся Росія проти України.
За 23 роки життя в умовах демократії

українці відчули смак свободи і вже нізащо не повернуться в московське колоніальне ярмо. Як засвідчила Революція гідності і війна на Сході, в народу проснувся дух свободи і він безстрашно тримає
над головою високо народно-державний
синьо-жовтий стяг.
Ви це бачили в період Революції та
майже беззбройного опору проти Путінських спецназівців у перші дні війни.
Наш народ справді перетворився в
націю і готовий боронити незалежність
України до загину, того відчуйте гордість
за українську націю, відкиньте ворожу
байку про українську нездатність до державотворення, поборіть у собі радянського раба і станьте на повен національний
зріст – скасуйте назву АТО, назвіть війну
війною і волю більшій ініціативі нашим
воїнам!
Україна всупереч своїй волі майже
триста років допомагала московитам будувати Російську імперію. І зазнала неймовірно великих людських втрат та нищення нашої мови, духовності й культури.
Тепер історія підвела Московію до розплати за всі імперські злочини, і через цю
Путінську війну Україна прискорює дезінтеграцію Російської Федерації та сприяє
звільненню десятків її суб’єктів-колоній
від диктату Москви та будівництва своїх
незалежних держав.
А в ході війни хай кожен український
вояк гартує сталеву волю для перемоги
над дикою московською ордою.
Ви, пана президенте, і в умовах
парламентсько-президентської республіки маєте в руці важку гетьманську булаву,
служіть же Україні, а не олігархам.
Порвіте матеріальні пута, що тягнуть
Вас униз і підніміться у сферу українського національного духу, бо Україна – це духовне космічне явище і тільки на її інформаційному полі досягають безсмертя!
Левко ЛУК’ЯНЕНКО.

Для ОБСЄ наші солдати – «укропи»

П

ставників ОБСЄ або діючі або колишні представники
російських спецслужб.
Окрім того, представники ОБСЄ негативно ставляться до наших військових, називають наших солдатів «укропами».
Будик також розповів, що представники ОБСЄ
або з’являються не в тих місцях, де повинні бути, або
приїжджають на місця обстрілів з 5-6 годинним запізненням.
«Був дзвінок від моїх друзів, які затримали місію
ОБСЄ. Вона там не мала перебувати, а була без дозвільних документів на це. У них на карті була виявлена наша батарея артдивізіону. У мене питання, що роблять вони там, де їм не можна бути, і чому в них нанесені позиції наших солдатів? – обурювався радник
міністра оборони. - Я знаю від хлопців на позиціях, що
неодноразово приїжджало ОБСЄ через 5-6 годин після
того, як наші зазнавали найжорстокішого обстрілу. Мало того, багаторазово були випадки, що після того, як приїжджали представники ОБСЄ, по наших позиціях ювелірно працювала ворожа артилерія. Звідки дані по розташуванню наших частин?».
За його словами, щось подібне відбувається і з розслідуванням
обстрілу школи у Донецьку. Можна з лінійкою подивитися, зрівняти, звідки летіли снаряди. Чому ОБСЄ звинувачує наших військових, які не ведуть вогонь по школах?!

80 відсотків
співробітників місії ОБСЄ,
які працюють
у районі Маріуполя Донецької області є
громадянами
Росії, багато
хто з них – колишні співробітники спецслужб.

ро це «Українській правді» повідомив радник
міністра оборони Василь Будик.
«Що роблять представники Росії на наших позиціях?
Адже не секрет, що йде війна, в якій Росія бере активну участь. Я
проти того, щоб у місії ОБСЄ були росіяни. Замініть їх на будь-кого
іншого. Адже вони не зовсім роблять ту роботу, яку мають робити», - вважає чиновник.
Він розповів, що у Маріуполі в готелі “Reikartz” познайомився
із представником Місії ОБСЄ, який стверджував, що багато пред-

Наголос
Запобігання
та протидія корупції
в органах
державної влади

Корупція – це використання
особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим
можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди. Розгорнуте
визначення містить Закон України
«Про засади запобігання і протидії
корупції».
На шляху до нейтралізації даної проблеми зроблено чимало
кроків: прийнято антикорупційне
законодавство, низку нормативноправових актів, ведеться постійний діалог Української держави
із світовою спільнотою щодо вироблення ефективних механізмів
протидії та подолання корупції,
здійснюються наукові дослідження з питань запобігання корупції
та боротьби з нею, формується публіцистика антикорупційного характеру. Незважаючи на це, корупція продовжує залишатися однією
із нагальних для вирішення проблем українського суспільства.
Запобігання корупції – це недопущення, завчасне відвернення корупційних діянь; протидія корупції – це скеровування діяльності спеціально визначених
суб’єктів публічної адміністрації
проти будь-яких розпочатих корупційних проявів. Категорія «запобігання» корупції є більш широким поняттям, ніж «протидія», відповідно, компетенцією щодо запобігання корупційних діянь наділено широке коло державних і недержавних організацій, їх посадових осіб та громадян.
В Україні створена і діє законодавча база, необхідна для ефективної протидії корупції, зокрема в частині відповідальності за
корупційні правопорушення, що
передбачає цілий комплекс кримінально-,
адміністративно-,
цивільно-правових, дисциплінарних та інших заходів впливу з метою притягнення до відповідальності будь-якої посадової особи
органів державної влади, яка допустила те чи інше зловживання владою чи посадовим становищем.
Боротьба з корупцією вийшла
з формальних меж, стала предметом постійної уваги керівництва
держави, громадських організацій.
Цей процес відбувається в умовах
свободи засобів масової інформації та активізації громадянської
позиції українців. Слід проводити
жорстку антикорупційну пропаганду, щоб ганебна поведінка хабарників надзвичайно негативно
сприймалася суспільством, адже
громадська думка може стати найкращими «ліками» від корупції.
Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник
Тернопільського міського
управління юстиції.
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Військовий капелан Іван Ісаєвич:
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Священик із зони АТО розповів
тернополянам про те, що потрібно
хлопцям на передовій, як «воювати» в тилу
та чим заробляють на сході пенсіонери.

«Хлопцям в окопах дуже
потрібні священики»

Отець Іван розповідає, коли почалися події на Сході, не зміг залишатися осторонь.
– Я підтримував ще Помаранчеву революцію і був на Майдані з перших днів до
останніх, – каже капелан. – Мене обурило
те, що після цих подій, такого сильного піднесення народ опустив руки і розчарувався. Цього не можна робити. Далі була Революція гідності. До неї ніхто не готувався,
але після побиття студентів всі піднялися.
Тоді я також був на Майдані і допомагав,
чим міг. Коли почалися події на Сході, вирушив до наших хлопців як офіційний військовий капелан.
За словами священика, ще три місяці
тому у нашої армії був плачевний стан. Але
зараз дуже багато всього змінилося – серед
хлопців панує сильний, патріотичний дух.
І він дедалі більше зміцнюється. Не можна говорити, що в української армії немає
зброї, засобів захисту. Можливо не така потужна, як у росіян, але все ж є і в достатній
кількості, аби захищати рідну землю.
Отець Іван розповідає, що на передовій
не вистачає військових капеланів. Доволі
мало їх і в зоні АТО.
– У важкому районі Дебальцевого я
працюю сам, – додає він. – Зараз там отець
Іван з Чернівців, який мене підміняє. Священики зі Львова працюють в 25 бригаді, ще один в артилеристів і два отці православної церкви Київського Патріархату
перебувають неподалік Артемівська. А от
на передовій насправді бракує справжніх
військових капеланів, але таких, які є у закордонних арміях, з військовою підготовкою, що можуть бути для солдатів водночас і священиком, і психологом, і батьком,
і солдатом. Адже хлопці потребують спілкування, підтримки, розуміння. Священика, який буде поряд з ними у радості і біді,
в окопах і під час боїв, бути готовим з ними
померти, якщо буде потрібно. Хоча я прошу хлопців не говорити про смерть. Краще жити і виганяти ворогів з рідної землі. Адже є заповідь: «Не пожадай нічого,
що є власністю ближнього твого». Якщо
ти прийшов на чужу землю, то ти злодій.
І той, хто виганяє тебе, то він є воїном, захисником, ангелом-охоронцем для своєї сім’ї. Якщо б ми перейшли на територію
Росії і почали мстити, то ми б стали загарбниками. Священики зараз потрібні, щоб
зняти жадобу до помсти. Мстити не треба.
Потрібно вміти боротися, зупинити ворогів і жити далі.

«На Сході формується
українська нація»

Бійці приходять до отця Івана зі своїми
радощами і бідами, за благословенням або

Військовий капелан Іван Ісаєвич вже кілька місяців перебуває у зоні АТО.
Вирушаючи у відпустку на рідне Закарпаття, він завітав у Тернопіль, аби зустрітися з друзями, відпочити та поспілкуватися з молоддю. У мирному
житті отець Іван - судовий вікарій, він очолює єпархійний трибунал Мукачівської греко-католицької єпархії. Активно працює з молоддю, опікується сиротами, кілька років тому заснував унікальний дитячий садок «Назарет» та
будинок сімейного типу в селищі Королево. А нині, залишивши своїх підопічних
у надійних руках, – перебуває в окопах під Дебальцевим, морально підтримуючи наших бійців, допомагає їм пережити всі жахіття війни.
Іван Ісаєвич під час зустрічі з тернопільською молоддю розповів про фронтовий побут, про те, чого не показують у репортажах журналістів та порадив, що потрібно робити в тилу.
ж просто поговорити, відкрити душу.
– На війні багато людей змінюються,
починають вірити в Бога, шукати в нього заступництва, – розповідає священик. Вони щодня бачать смерть, кров, постійно
потрапляють під обстріли. Буває, сидимо
вночі в окопах, не можемо заснути. А один
з хлопців розповідає про те, як йому бракувало батька, адже він завжди був зайнятий і ніколи не знаходив часу на те, щоб
поспілкуватися з сином. У таких непростих обставинах бійці починають відкриватися і розповідати про те, що досі не говорили нікому. Це дуже важливо, адже це
і є навернення. Там, на Сході формується
українська нація. Приємно, що піднявся не
тільки захід країни і центр. Важливо, що
серед нас багато хлопців із самого сходу і
півдня. Просто цього так сильно не афішують у ЗМІ, щоб не накликати біду на їх родини. Вони вчаться в університетах, мають
бізнес. Зізнаються: воюють за своїх дітей
і їх майбутнє, щоб вони виросли і не були
рабами, щоб ними не керували кримінальні авторитети. Одного разу я спілкувався
з одним із бійців – йому 54 роки, він самодостатній чоловік: має бізнес, красиву дружину, дітей, прийшов на війну добровольцем. Я питаю його, чого ти тут, а він каже:
«Краще я тут буду боротися і тут загину,
аніж вони прийдуть до мене додому. Я прожив уже 54 роки і багато у житті встиг. То
нехай я тут буду, аніж 18-річні хлопці. Хочу,
щоб вони хоча б до мого віку дожили». Дякуючи таким чоловікам, ми робимо багато
і даємо добру відсіч нашим ворогам.

«Ми почали нищити нашу
націю, коли стали купувати
дипломи та платити
за екзамени»

Отець Іван молиться, щоб не стався
третій Майдан. Але боїться, що він буде.
Про нього говорять там, на Сході, в окопах,
ховаючись від обстрілів. Та на думку капелана, він не потрібен. Якщо ж буде, триватиме не більше доби та принесе багато
крові.
– Його не потрібно, треба, щоб змінилося щось в наших головах, – додає свяще-

ник. – Нам варто навчитися добре контролювати політиків. Вони крадуть – це зрозуміло. Але ми не зможемо змінити все
кардинально в одну мить. Багато в чому
винні самі люди. Напередодні виборів мені
телефонують і кажуть, що за голоси платять по 300 гривень і люди беруть ті гроші.
З цим потрібно боротися.
Отець Іван розповідає, що серед бійців
та керівництва трапляються різні люди.
Дуже часто з журналістами спілкуються ті,
хто не має жодних заслуг і не хоче воювати, зате, коли приїздять ЗМІ або волонтери, то вони перші.
– Або ж, буває, хтось з майорів забирає гречку. Питаю, для чого тобі – віддай
на кухню. А він відповідає: хай буде, може,
пригодиться. Бувають різні абсурдні ситуації, але їх небагато і їх треба викорінювати, – зазначає Іван Ісаєвич. – Ми почали нищити нашу націю, коли стали купувати дипломи, а батьки почали давати дітям гроші на сесію. Українці почали деградувати,
коли старости почали збирати гроші викладачу, щоб той поставив кращі оцінки.
Це - абсурд. Але ми не говоримо про це. А
саме від того все починається. Так, трапляються недобросовісні офіцери та волонтери, які заробляють гроші на допомозі АТО.
Але їх мало і ми мусимо їх називати. Набагато більше є хороших, добросовісних людей, на яких тримається Україна. Просто
ми дуже довго мовчали і були байдужими,
зараз і споживаємо ці плоди.

У арміях ДНР і ЛНР добре
платять, а «двохсотих»
ховають вночі

Іван Ісаєвич інколи шокований жителями сходу та їх способом життя.
- У Дебальцево дуже багато алкоголіків та наркоманів, – розповідає він. – Складається таке враження, що у цьому містечку зупинився час, там процвітає споживацьке суспільство. Про тих чоловіків, які
воюють на стороні ЛНР, ДНР місцеві мешканці кажуть, що вони поїхали на заробітки в Крим, адже там «сезон» і їм добре платять. А коли привозять «двохсотих», то ховають їх вночі. А на ранок можна побачити

свіжі могили. Правду про такі смерті ніхто
не говорить, зазвичай, кажуть: «шота случилось в Криму». Там багато людей підтримують Україну, але вони дуже бояться, щоб це відкрито визнати, а ще бояться,
що ми їх залишимо. Одного разу я поїхав
у перукарню в Артемівськ. Я був у цивільному, але перукарка відразу запитала, чи я
військовий. Каже, відчувається по запаху
диму. Коли вона мене постригла, то обняла і каже: «Я вас дуже прошу, повертайтеся живим до своєї родини, але нас поки що
не залишайте».
Найчастіше на Сході нам шкодять так
звані «божі одуванчики» - старенькі дідусі і бабусі, які підходять до військових, просять їжу, а потім здають наші позиції ворогам. За кожен зданий блокпост їм платять
по 100 гривень. За кожного вбитого солдата по 100 доларів, за офіцера – 500 доларів.
Це дуже добрі заробітки. А в Дебальцево
в лікарню вони принесли кавуни і кажуть:
«Беріте деткі, покушайте!». Хлопці скуштували, а потім їх ледве відкачали.

«Не кричіть хлопцям «герої»,
а відвідайте їх у лікарні»

На запитання, як ми тут, у Тернополі,
можемо допомогти бійцям на Сході, отець
Іван усміхається і каже:
- Ви тут можете зробити ще більше,
аніж ми там. Головне - боріться із своєю
байдужістю, контролюйте місцеву владу,
не проходьте осторонь, якщо бачите неправду і несправедливість. Потрібно молитися, писати листи, знімати відеозвернення, робити акції на підтримку українських воїнів і потім надсилати на Схід, – додає капелан. – Там є можливість переглянути відео, прочитати газети, тому різні такі
повідомлення для нас дуже приємні і дорогі. Для наших бійців надзвичайно важливі
дитячі листи та малюнки. Вони навіть цінніші за якісь матеріальні речі, адже зігрівають душу і підтримують моральний дух,
укріпляють бажання боротися. Тільки я
би радив дітям і дорослим писати зворотні
адреси, адже хлопці дуже хотіли б надіслати відповідь, подякувати, листуватися, потім приїхати в гості. А ще я не підтримую
того, що коли хлопці приїздять, їм кричать
«герої» і плескають. Для них це дуже важко, адже вони потім приходять додому і їм
хочеться плакати, плакати, плакати… Краще запросіть їх на обід, відвідайте в лікарні, поговоріть з ними, покажіть, що вам не
байдуже те, що відбувається на Сході. Будьте активними і добре виконуйте свою роботу на своєму місці. Зміни відбудуться не
відразу, не за рік і не за два. Але не можна
опускати руки, зміни потрібно починати з
себе, викорінюйте байдужість і все в Україні буде добре.
Юля ТОМЧИШИН.
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Вимагали гроші за сина
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Надзвичайні новини

Шукають крадіїв худоби

У

тенета телефонних шахраїв потрапила
мі проникли на територію місцевого фермерсько39-річна жителька Тернопільщині. Серед ночі
господарського підприємства. Саме там біля корівїй зателефонували і повідомили: «Ваш син у
ника під наглядом відеокамери випасався 400-кіміліції, потрібні гроші».
лограмовий бик. Невідомі від’єднали усю техніку
За словами потерпілої, невідомий представився співробітй вивели бика із загороди. Прихопили з собою ще
ником міліції і розповів жінці, що її син став винуватцем аварії
двох тварин – по 200 і 40 кілограмів. Забрали злоі за це йому загрожує кримінальна відповідальність. Уникнувмисники й відеореєстратор та відеокамеру.
ти проблем можна буде, заплативши гроші, – сказав він. Взяв
Ще одне повідомлення про крадіжку великої
її номер мобільного телефону та попросив, щоб вона постійно
рогатої худоби зафіксували в Ланівцях. Мешканка
була з ним на зв’язку.
райцентру розповіла, що невідомий близько 22 гоЗбентежена жінка не стала нічого з’ясовувати, а кинулася
дини викрав її корову з пасовища. Цього разу кравиконувати всі умови незнайомця - почала шукати гроші, аби
дія вдалося затримати. Ним виявився 27-семирічвладнати справи з міліцією. Їй вдалося зібрати 5300 гривень.
ний безробітний мешканець Шумського району. У
Далі тернополянка сказала «рятівнику» свою домашню адрескоєному він зізнався.
а Тернопільщині викрадають
су і через чоловіка, який приїхав до неї, передала гроші.
А от зловмисників, які скоїли крадіжку на Беревелику рогату худобу. Один з
Лише після цього жінка вирішила зателефонувати синові.
жанщині, наразі розшукують. Правоохоронці звервипадків стався у селі Літятин
З’ясувалося, що з тим все гаразд, а вона стала черговою жерттаються до всіх, хто чув чи бачив щось поблизу
Бережанського району.
вою телефонних шахраїв.
За словами начальника районного відділу мі- фермерського господарства, повідомити у чергову
Наразі за фактом шахрайських дій відкрито кримінальне
ліції Петра Процика, близько другої ночі невідо- частину за номером (03548) 2-12-45 або на «102».
провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними та
обережними, не довіряти тим, кого не знаєте. Першочергово
слід перевірити слова незнайомців, спробуйте якнайшвидше
зателефонувати тому, хто «потребує негайної допомоги», або
ро зґвалтування неповнолітньої доньки повідомила у чергову частину
людям, які можуть бути поруч і підтвердити або спростуваТеребовлянського райвідділу міліції мешканка одного із сіл. Жінка заявила,
ти те, що трапилося. Якщо ж зробити це неможливо, тоді пощо над її тринадцятилітньою донькою поглумилися двоє чоловіків.
трібно перевірити цю інформацію, звернувшись до працівниЗі слів дівчинки, усе трапилося в середині жовтня. Двоє 28-річних чоловіків, на території колишків міліції.
ньої недіючої тракторної бригади, спочатку напоїли семикласницю, а потім проти її волі, скориставНе піддавайтесь емоціям. У жодному разі, не впадайте в
шись безпорадним станом, вчинили фізичне насильство.
паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів. НамагайНачальник Теребовлянського райвідділу міліції Микола Сивуля повідомив, що підозрюваних натеся діяти розсудливо, зважено. Саме тоді ви зможете вберегправили на судово-медичну експертизу. Слідчі, в свою чергу, перевіряють усі обставини цього злочину
ти себе від шахраїв. Якщо ж ви все ж опинились в подібній сиПодія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 152 частиною 4 (зґвалтутуації – не зволікаючи, телефонуйте «102». Ваше оперативне
вання малолітньої). Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме позбавлення волі на терповідомлення дозволить правоохоронцям швидко відреагумін від десяти до п’ятнадцяти років.
вати та затримати шахраїв.

Н

На Теребовлянщині зґвалтували неповнолітню

П

З

Дайте рибі перезимувати. І ракам теж

початку листопада 2014-го і аж до
нересту рибалити в місцях “зимівлі” риби
заборонено. Також зараз діє заборона на
вилов раків – аж по 30 червня 2015р.
Відповідні накази видали в управлінні охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Тернопільській області.
Згідно із законодавством, адмінвідповідальність за
заборонену риболовлю в зимових ямах становить від
34 до 170 гривень. Також порушнику доведеться відшкодовувати збиток за кожну незаконно виловлену
рибу. Він розраховується в залежності від кількості улову та видів фауни, що входять до нього. Такий штраф
може сягати як кількох десятків гривень, так і кількох
тисяч.
Перелік місць у Тернопільській області,
де ловити рибу зараз не можна:
1. р.Золота Липа:
• В адміністративних межах м.Бережани;
• Від місця впадіння р.Золота Липа в річку Дністер
проти течії 3 км.
2. р.Дністер:
•600м вниз за течією, від залізничного мосту в адміністративних межах Заліщик, Заліщицького р-ну
• 1500м вниз за течією, від автомобільного моста в
адміністративних межах Заліщик, Заліщицького р-ну
• Від кінцевої будівлі с. Виноградне до початкової
будівлі с.Зозулинці, Заліщицького р-ну
• Від крайньої будівлі с. Колодрібка Заліщицького
р-ну вниз за течією до іподрому в с. Устя Борщівського р-ну.
• В адміністративних межах с. Горошова Борщівського р-ну
• акваторія від нижньої межі с.Білівці Борщівського
р-ну гору проти течії до нижньої межі с. Трубчин Борщівського р-ну
• В межах іхтіологічного заказника «ГородськоДобрівлянський» від турбази с. Добрівлянивниз за течією до гирла р. Серет
• 500м від крайньої будівлі с. Івани-Золоте вниз за
течією до першої будівлі с. Зелений Гай Заліщицького
р-ну
• Від крайньої будівлі с. Устечка вниз за течією на
відрізку 4 км
• Від струмка с. Хмелева Заліщицького р-ну вниз за
течією до першого острова біля с. Летяче Заліщицького р-ну
• Від крайньої будівлі с. Губин Бучацького р-ну вгору

за течією на відрізку 300м
• Від крайньої будівлі с. Возилів, Бучацького р-ну
вгору проти течії на відрізку 2км та вниз за течією 1.5км
• Від гирла р. Бариш в Бучацькому р-ні вгору проти
течії на відрізку 3 км
• в адміністративних межах с. Стінка Бучацького
р-ну
• Від крайньої будівлі с. Коропець вниз за течією на
відрізку 1.5км
• від струмка в с. Стигла Монастириського р-ну вниз
за течією на відрізку 3 км
• Від газопроводу «Союз» вниз за течією до с. Вістря
Монастириського р-ну
3. р.Серет:
• Від мосту в с. Городище до мосту в с. Чернихів Зборівського р-ну
• Від протоки по лівому березі гребного каналу вниз
за течією до пішохідного мосту Тернопільського міського ставу
• Від дамби ГЕС Більче-Золоте Борщівського р-ну
права та ліва сторона 500м проти течії
• Від дамби Касперівської ГЕС вгору проти течії 500м
• На Івачівському водосховищі по правому березі 300-метрова зона від урiзу води від с.Чернихiв,
Зборiвського району до дамби в с.Г. Iвачiв, Тернопільського району;
• В межах іхтіологічного заказника «КасперівськоГородоцький» від мiсця впадiння р.Серет в р.Дністер до
ГЕС в с.Касперiвцi, Залiщицького району.
4. р.Стрипа:
• Від місця впадіння р.Стрипа в р.Дністер проти течії 1 км.

• Від с.Плотича, Козівського району до початку
с.Семиківці, Теребовлянського району.
• Від дамби Осівецької ГЕС в Бучацькому р-ні вгору
проти течії 500м
• Від с. Рукомиш Бучацького р-ну вниз за течією до
автомосту об’їзного шляху м.Бучач
• Від кінцевої будівлі с. Сороки вниз за течією до початкової будівлі с. Язловець Бучацького р-ну
5. р. Коропець:
• Від місця впадіння р. Коропець в р.Дністер проти
течії 3 км.
6. р. Коропець:
• Від місця впадіння р.Коропець в р. Дністер проти
течії 3км
• Зона 200м від дамби по ставу УТМР с. Козівка Козівського р-ну
• Від дамби згідно розміток по лівому і правому березі, встановлених на берегах ставу УТМР смт. Козова 200м.
7. р.Збруч:
• Від автомосту Тернопіль-Хмельницький у смт.
Скала-Подільська до Бережанської ГЕС, Борщівського
р-ну
• Від крайньої будівлі с. Залуччя Борщівського р-ну
за течією до Ніверської ГЕС
8. Басейн р.Збруч:
• „Збручанська водойма”- від дамби навпроти с. Вочківці, Хмельницької області, вгору по течії р. Вовчок на
відстань 250 м та вгору по течії р. Збруч на відстань
400м, досягаючи мису, що знаходиться навпроти дамби
коло с. Вочківці
9. р.Горинь:
• Від дамби с.Борсуки до початку с.Нападівка, Лановецького району;
• Від закінчення с.Нападівка, Лановецького району
до мосту біля РМЗ, що в м.Ланівці.
• від автомосту смт. Вишнівець до автомосту с. Будаки по лівому та правому березі Збаразького р-ну
10. р. Іква:
• від автомосту р. Ікви з притоками до автомосту с.
Сапанів, Кременецького р-ну
11. Став УТМР «Королівський міст» с. Іква правий
берег до с. Сапанів, Кременецького р-ну
12. Водойма в межах територій гідролог. заказника «Малобережецький» від водоскидної споруди 500м
по березі с. Бережці, Кременецького р-ну
13. р. Вілія
• від автомосту с. Новостав вниз за течією 1.5км по р.
Вілія Шумського р-ну

Ваше здоров’я
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Підскочив тиск?
Не запускайте хворобу!
Чи можливо вилікувати гіпертонію
і як при цьому скористатися
державною допомогою?

Г

іпертонічна хвороба
– стійке підвищення
артеріального тиску
крові: більше 140/90 мм
ртутного стовпчика. Цією
недугою страждають майже 13
мільйонів українців.
Не всі усвідомлюють серйозність
захворювання і зволікають із лікуванням. А то й зовсім відмовляються
від нього. Наслідки можуть бути плачевними. При гіпертонічній хворобі у
3-4 рази частіше розвиваються недуги серцево-судинної системи, у 7 разів – розлади мозкового кровообігу.
Підвищення кров’яного тиску збільшує ризик інфаркту міокарда та мозкового крововиливу.
Втім, менше половини тих, у кого
підвищений тиск, здогадуються про
це. Отож, що потрібно знати про гіпертонію і чи можливо їй запобігти?

У зоні ризику –
товстуни та курці

Стійке підвищення артеріального
тиску ризикують “здобути” люди, що
ведуть малорухомий спосіб життя,
курці й ті, котрі регулярно вживають
алкоголь. Впливає також спадковість
і вік. У зоні ризику – хворі з цукровим
діабетом і недугами нирок, особи з
ожирінням і навіть жінки, які приймають протизаплідні таблетки або ж пацієнти, яким на тривалий час прописали гормональні препарати. Не слід
забувати і про каву – навіть у здорових людей одна випита чашка напою
підвищує артеріальний тиск на 3 мм
рт. ст.

Що має насторожити

Основними скаргами при підвищеному артеріальному тиску можуть
бути біль у голові (найчастіше – в потиличній ділянці), запаморочення,
поява сітки перед очима, біль у ділянці серця, відчуття оніміння лівої руки,
носові кровотечі.
Втім, хвороба підступна і на ранніх стадіях може не супроводжуватися жодними симптомами, проте потім проявитися важкими ускладненнями. Аби не запустити недугу, регулярно вимірюйте артеріальний тиск
і приходьте до своїх лікарів на обстеження.

Імпортні тонометри
завищують показники

Краще застосовувати тонометри
в металевому корпусі, які хоч і менш
точні, але надійні та невибагливі. Імпортні електронні апарати нерідко
завищують показники артеріального тиску.
Перед тим, як приступити до процедури, необхідно кілька хвилин посидіти у спокої. Бажано вимірювати
тиск на обох руках. Якщо різниця рівнів тиску перевищує 20 мм рт.ст., слід
проконсультуватися з лікарем.

Не займайтеся
самолікуванням

Виявивши у себе підвищений
тиск, потрібно пройти обстеження.
Якщо діагноз підтвердиться, ні в яко-

му разі не займатись самолікуванням.
Водночас, універсального засобу профілактики та лікування гіпертонічної
хвороби не існує. Лікування спрямоване на зниження тиску до нормальних величин, за яких пацієнт почуває
себе добре.
При цьому пацієнтам рекомендують уникати стресу, виключити з
вжитку алкоголь, міцний чай, каву.
Призначають і особливий режим харчування. У добовому раціоні не повинно бути більше 3-5 грамів кухонної
солі. Корисними є прогулянки на свіжому повітрі, лікувальна фізкультура.

Що їсти при гіпертонії

Необхідно систематично вживати
продукти, що містять магній і калій
(печена картопля, капуста, квасоля,
ізюм, курага, інжир, фініки, чорнослив, апельсини, мандарини, шипшина, пшениця, жито, кукурудза, вівсяна та гречана крупи, горіхи, соя, нежирне м’ясо, аґрус, чорна смородина,
томатний і апельсиновий сік, молоко,
сир), включати в раціон морські продукти (морська риба, краби, морська
капуста), кількість випитої за день рідини не повинна перевищувати 1-1,5
літра. Також у їжі потрібно зменшити
вміст тваринних жирів.
Особливу увагу на харчування
слід звернути людям, які мають зайву
масу тіла. Адже на тлі ожиріння боротись із гіпертонічною хворобою важче.

Лікувальні трави

До рослин, які можуть дещо понижувати артеріальний тиск, належать валер’яна лікарська (коріння),
собача кропива (трава), глід кровавочервоний (плоди), барвінок малий,
материнка звичайна (трава), калина звичайна (ягоди), м’ята перцева.
Але лікування травами – це лише доповнення до медикаментозного лікування, проте в жодному разі не замінює його.
До речі, ліки бажано запивати
простою негазованою водою. Під час
прийому сечогінних засобів можливе
виведення калію та зневоднення організму. Тому необхідно паралельно
вживати продукти, багаті калієм, а також препарати, які його містять. При
призначенні лікарем нового препарату не забувайте повідомити йому про
те, які ліки ви вже приймаєте

Як досягти тривалого
успіху

На ранній стадії гіпертонічної хвороби потрібно намагатись досягти
ефекту немедикаментозними засобами. Необхідно відмовитись від куріння,
алкоголю, міцного чаю, кави, надмірного вживання кухонної солі, води. На ізніх стадіях хвороби доцільно користуватись комбінацією двох і більше препаратів різних фармакологічних груп.
Терапія повинна бути довготривалою,
часто протягом всього життя, можливе
лише змінення дози або заміна препарату на більш ефективний.
Пам’ятайте! Найновіші, дорогі та
модні препарати не завжди найкра-

щі та найефективніші.

Обережно –
гіпертензивний криз

Артеріальний тиск потрібно знижувати повільно, за винятком гіпертонічного кризу. Гіпертензивний
криз – це раптове значне підвищення
тиску, що супроводжується появою
чи посиленням розладів з боку серця,
мозку, нирок.
Основні причини такого кризу –
припинення або недотримання режиму приймання препаратів, що знижують артеріальний тиск, стресові ситуації, надмірне вживання кухонної
солі, метеорологічні умови – сильна
спека, перепади атмосферного тиску.
А також – інфекційні захворювання у
хворих з підвищеним тиском: гостра
респіраторна інфекція, грип.
Гіпертонічний криз починається
раптово. Про нього сигналізують високі цифри артеріального тиску, серцебиття, поява задухи, біль у ділянці
серця. Виникає сильний біль у голові,
двоїння в очах, інші порушення зору,
короткочасна сліпота, мерехтіння
мушок перед очима, нудота. Можливі оніміння рук, обличчя, пітливість,
відчуття страху, спрага.
За появи ознак гіпертензивного
кризу необхідно одразу ж викликати
швидку допомогу, покласти під язик
таблетку ніфедипіну (короткодіючий
препарат з групи антагоністів кальцію)
або клофеліну. За відсутності ефекту
через 20-30 хвилин прийом можна повторити. Можна прийняти таблетку нітрогліцерину або нітросорбіду під язик
та таблетки фуросеміду всередину. Після прийому медикаментів слід лягти і
різко не вставати.

Скористайтеся
допомогою держави

В Україні впроваджено часткову компенсацію на препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Завдяки цій державній програмі більше хворих почали систематичне лікування, зменшилась кількість випадків інсульту. Препарати відпускають за рецептами, які виписують лікарі на відповідних бланках. Виписати такий рецепт може сімейний лікар,
терапевт, кардіолог. За ним пацієнт
може отримати необхідний препарат
для зниження тиску зі значною знижкою (часто – безкоштовно) за рахунок
державної програми.
Якщо ж у медзакладі чи в аптеці вам відмовили, слід звертатися на
гарячу лінію департамену охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Пам’ятайте: попередити хворобу простіше, ніж її лікувати. Бережіть своє здоров’я та своєчасно
звертайтесь до лікаря!
Сергій АНДРЕЙЧИН, доктор
медичних наук, професор,
Олександра ХАЙКО, завідувачка терапевтичного відділення №1 Тернопільської клінічної
міської лікарні №2,
Людмила ЧЕПЕСЮК,
кардіолог ТКМЛ №2.

Цілющі краплини

НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Зняти стрес
допоможуть гребінець,
сходи і прибирання
ГРЕБІНЕЦЬ. Протягом робочого дня, проведеного перед монітором, мімічна мускулатура так
напружується, що голова стає важкою і починає
боліти. Один із способів уникнути стресу – розчісування волосся протягом 1-1,5 хвилини. Ця процедура допомагає «розігнати» кров і розслабити
м'язи.
СМАЧНА ЇЖА – ефективний антистресовий допінг. Зберегти гарний настрій, зняти стрес допомагає жирна риба, в якій містяться кислоти омега-3, дуже корисні для нервової системи. Якщо
не любите рибу, з'їжте морозиво або банан. Ці продукти діють не гірше від антидепресантів.
МАСАЖ. Щоб зберегти енергію, масажуйте по
30 секунд точки під носом, між бровами, під нижньою губою і в центрі долоні.
ПОТЕРТИ ДОЛОНІ. Ще один простий спосіб
скинути нервову напругу і уникнути стресу. Потрібно щосили потерти долоні, поки вони не стануть гарячими. Також корисно гарненько розтерти вуха. Так ви зможете підбадьоритися і зосередитися на роботі.
ЗМИТИ КОНФЛІКТИ І СТРЕСИ. Справитися
з емоційним негативом допомагає 15-хвилинний
душ. Станьте під теплі струмені води, щоб вони масажували голову і плечі. Незабаром ви відчуєте, як
вода забирає із собою все непотрібне.
СХОДИ. Влаштуйте 30-секундну пробіжку вгору і вниз – ця вправа посилить приплив кисню
до частин мозку, відповідальних за управління
емоційним стресом.
ФАРБИ. Психологи виявили, що розфарбовування картинок протягом двох-трьох хвилин в періоди підвищеного стресу у п'ять разів збільшує
ймовірність завершення роботи вчасно.
ЧАЙ З ГІБІСКУСОМ. При накопиченні радикалів людина відчуває тривогу і панічні стани, характерні для стресу. Гібіскус на дає радикалам
концентруватися, ніби розріджує їх і таким чином
допомагає зняти стрес, не роблячи вас млявими.
ТАНЦІ. Ритмічні рухи під музику добре допомагають зняти стрес.
ПОМАХИ РУКАМИ. У багатьох людей стрес
виражається в тому, що затискаються, втрачають еластичність м'язи плечового пояса, шиї
і попереково-крижового відділу хребта – звідси і головні болі, і болі в спині. Хорошу допомогу
в цьому випадку можуть надати масаж або плавання. Вдома і на роботі можна виконувати нескладні вправи на розслаблення: потрібно обертати руками, згинати їх в різні боки, а ще махати ногами.
ПРИБИРАННЯ. Розкладання речей по місцях
допомагає впорядкувати думки, зосередитися.
Крім того, акуратний вигляд полиць, ящиків, шаф
дає своєрідний психологічний ефект – зовнішній
порядок і організованість людина несвідомо переносить на власне життя.
ХВИЛИНА НА РОЗДУМИ. Знайдіть можливість
залишитися вдома одному, щоб впорядкувати
думки. Увімкніть улюблену музику, дістаньте з холодильника улюблені ласощі, влаштуйтеся в улюбленому кріслі. Подумайте, чого б вам хотілося
найбільше, і запишіть бажання на папері. Чіткий
план допоможе визначитися з подальшими діями.
АРОМАТЕРАПІЯ. Запахи дуже пов'язані з емоційною пам'яттю. Тому дуже корисно мати під рукою аромат, що асоціюється з пережитими хвилинами сильного щастя, захоплення, блаженства.
Вдихайте його частіше, це допоможе зберегти гарний настрій.
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Наш ДЕНЬ

Зустріч із астрологом

Іван КРУП’ЯК: «Якщо Рада працюватиме
два, від сили - три роки, або ж її
переоберуть швидше - це не трагедія»
Людство віками шукало порад у Всесвіту. Особливо у часи
неспокою, воєн. Зверталися земляни до нумерології, оскільки, як сказав Піфагор, «світ побудований на силі чисел». Україна зараз переживає надзвичайно складний період. Війна,
економічні проблеми, зміна політичних пріоритетів, боротьба ідеологій… На що сподіватися українцям, які народилися
й живуть на багатій, благодатній землі, але часто пожинають
втрати, розчарування, негаразди? Про це - розмова з відомим
тернопільським астрологом Іваном КРУП’ЯКОМ.
- Українці голосували 25 числа за
президента, а 26 числа - за новий
парламент. Іване Степановичу, наскільки це добре, чи зле у плані нумерології? Що очікувати від нової
Ради? І від президента?
- Якщо розкласти число 25, коли ми
обирали президента, то 2 і 5 - це 7. А
Україна закодована під сімкою. Порошенко - п’ятий президент. І народжений під сьомим знаком Зодіака. Я проглядав космічну карту, або гороскоп
президента. Він - везуча людина, яка
може подолати всякі труднощі. Ми
обрали його під знаком Близнюків. І
прем’єр Яценюк - також Близнюк - народився 26 вересня. Виходить повний
цикл. Тож недаремно у виборах до
Ради партії президента і прем’єра стали переможцями. Але… це говорить
про те, що наслідки всіх бід, які маємо
зараз, будемо ще довго відчувати. Проте з часом вони поволі залишатимуться у минулому.
- Чи зможе новообраний парламент добути до кінця своєї каденції?
- Він буде суперечливий, бо такий
час. І цей період суперечливий не лише
в Україні, а й у світі, Європі, зокрема.
Все буде швидко змінюватися. Наша
держава дає поштовх для оновлення
влад, навіть, у певному сенсі, нової політичної будови, як у Європі, так і в світі. Майдан відбувся недаремно.
Парламент обирали на наростаючому місяці і під знаком Скорпіона.
Точніше, під двома знаками Скорпіона,
бо число 26 - це 8. Восьмий знак - Скорпіон. А 8 і 8 - знову ж таки - 16. Варто зазначити, Декларацію про Державний суверенітет України прийняли 16
липня. Таким чином, у плані цифрології, усе складається на користь України.
Якщо Рада працюватиме два, від
сили - три роки, або ж її переоберуть
швидше - це не трагедія. Це - зміни. Їх
не треба боятися і їм не слід противи-

Дуже важливо

тися.
- Зміни ціною миру і людського
життя. Тяжким видався цей рік…
- Так, 2014-ий - дуже складний, бо
1 і 4 - це 5. І 23-я річниця незалежності - також 5. І п’ятий президент прийшов. Купа п’ятірок. Бачите, аж дивно, наскільки у житті все пораховано. А 5 і 5 - 10. Десятка - це нове. Одиниця, яка входить у долю чи то держави, чи людини, чи підприємства - означає якийсь новий рівень. Але оновленню завжди передує боротьба, протистояння.
Наступний рік - 2015-ий - це шістка, бо 1 і 5 - у сумі шість. День незалежності нашої держави - 24 серпня - також шістка. Тобто, новітня Україна зародилася під шісткою. Це буде наш рік
- Синьо-зеленої Вівці Дерев’яної. Зараз - рік Дерев’яного Коня. Це - рік козачат. Бачимо, як проявилася молодь.
Наступного року те, що почали молоді
люди, впроваджуватиметься у життя і
утверджуватиметься. Повернення до
старої системи не буде, якби хто цього не прагнув. Та маємо пам’ятати: заради поступу у країні слід змінювати
систему освіти і глибоко вивчати свою
історію. Повинні вчитися всі: діти й
дорослі. Видатний індійський політик
і філософ Махатма Ганді сказав чудові
слова: «Живи так, ніби завтра помреш.
Вчися так, ніби проживеш вічно».
- За таким правилом мав би
жити кожен українець.
- Небеса не прощають зневаги до
своєї історії, культури. Будь-яка казка, легенда, оповідка, міф має космічну силу. Ми повинні навчитися усе це
правильно трактувати, повернутися
до своїх пракоренів. До міфології ставитися на «ви» - з великою повагою і
глибоким вивченням. Чужинці відігнали від нас істинне. Але багато чого
втратили й через власну недбалість
і байдужість. Ми повинні перестати
бути м’якушками. Україна має врешті
стати Тільцем - упертим, працьови-

тим. І мудрою Дівою - хлібоношою, яка
годує себе і своїх сусідів. Це - наші космічні Знаки, наша доля, від якої гріх
відвертатися.
Історики повинні «відкопати»
правдиві відомості про «білих хорватів». Маємо гордитися й знати історію
Тустані - це неймовірне енергетичне
місце. І подібних місць у нас багато.
Але хіба знаємо їх, пишаємось ними?
Чому англійці тішаться своїм Стоунхенджем і про цю кам’яну пам’ятку
знає весь світ? У нас є Кам’яна могила біля Мелітополя, Писаний камінь
у Карпатах, Снідавка, де є залишки
древньої культури. Не кажу вже про
трипільську та мизанецьку культури.
Це - наш духовний прапор. Історичний
фундамент, на якому повинні будувати життя.
- Іване Степановичу, Україна кармічно повинна була пройти ці випробування, які маємо сьогодні?
- Так! Щоб очиститися, стати іншою. Наша держава народилася 24
серпня 1991 року - тоді був повний місяць. Це означає, ми повинні пройти
складний шлях. Такий закон Космосу.
Така воля Всевишнього. Настане час і
наші сусіди нас зрозуміють. Відкриють
для себе Україну й українців. Все стане
по-іншому. Зараз відбувається утвердження епохи Водолія. Зародження Водолія проходило у знаку Тільця.
Україна народженна під Тільцем. Хочемо цього, чи ні, - закони Всесвіту - річ
уперта. І людина їх змінити не взмозі.
Навіть Путін.
- На жаль, вкотре потерпаємо від
нашої агресивної північної сусідки Росії, яка століттями не дає нормально жити, краде історію і спокій.
- Там завжди були і є люди, які хотіли й хочуть переписати історію. Вони
це називають: «виконати певну місію». Але Господні плани переписати неможливо. Будь-яка премудрість
людська для Бога є глупотою.
- І про біди Донбасу. Це від без-

Вранці, увечері, вночі. Щодня

К

ожного ранку радо
зустрічати сонце і
просити собі сил для
нового дня. Просити, щоб
не поранив упродовж дня
нічиєї душі ближнього, і щоб
твою ніхто не поранив.
Кожного вечора дякувати за
подарований день, за випробування і науку, які він приніс тобі.

посереднього сусідства з Росією,
чи існує щось інше? Чому у цієї землі така нещаслива доля? Мільйони
українців загинули страшною голодною смертю у 30-ті роки минулого
століття. Тепер там війна…
- Ця земля має багато корисних копалин, зокрема, вугілля. Порода - чорного кольору. Це означає - тяжка, темна енергія. Вона утворює певний фон.
З іншого боку, корисні копалини існують для того, щоб їх використовувала людина. Але з розумом і вдячністю.
Земля - живий організм і відчуває любов, біль, зневагу, тобто, відношення
людей. Хтось на Донбасі над цим задумувався? Зважав?
- А Крим у майбутньому повернеться до України?
- Сам Бог приєднав Крим до України. І хто б які плани не складав, ця земля, де відбувалися значущі для нас історичні події, буде українською. Все
стане на свої місця. До речі, під шістнадцяткою відбувся у Криму лжереферендум - 16 березня. Під Рибами.
А Риби - це роздвоєння. Отже, історія
виправить помилку, яку вчинила людина. Я уже казав: епоха Водолія зітре,
заллє водою всі негаразди, які були допущені протягом століть. Маємо знати: Україна була, є і буде. Держава має
шанс вийти з піке, у яке її загнали.
- Шкода, що життя минає надто
швидко. Щось встигнемо побачити,
чогось - ні…
- Ми живемо на світі дуже мало,
наче метелики. Один космічний день
- це 72 роки життя на Землі. І за цей
день встигаємо зробити багато помилок і дурниць. Небеса нам підказують,
скеровують, подають знаки, застерігають. Ми ж часто буваємо глухі й незрячі. Пригадуєте, скільки різних знаків свого часу було дано Януковичу?
Аж коли стається щось недобре, непоправне, починаємо аналізувати, шукати причини, каятися…
Ольга ЧОРНА.

гато. Зроби за день хоча б одне добре діло для родини (для дому).
Одне – для своєї душі. І одне
Кожної ночі – вручати свою (обов’язково) – для когось. Якщо
душу в милосердні руки Господа. не в силах ділом, то роби це хоча
Бо навіть коли ти спиш, душа слу- б добрим, нелукавим словом, посмішкою. І так щодня. По одній, по
жить. Це дуже важливо.
Навіть якщо ви не молитесь, кілька зернин.
І вони заколосяться в душі вронавіть якщо ви атеїст – менше гріжаєм
радості.
шіть, не робіть це свідомо. І відчуІз
заповітів карпатського
єте, що душа ваша більш захищемудреця
Мирослава Дочинна, а тіло здоровіше.
ця,
який
прожив 104 роки.
Щодня – не вимагай від себе ба-

Україна і світ
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Україна
У державній зраді підозрюють
31 громадянина

СБУ розслідує 36 кримінальних проваджень за фактом державної зради,
поінформувала речник відомства Олена Гітлянська. Про підозру повідомлено
31 особі. У зоні АТО затримано 216 осіб,
причетних до незаконних збройних формувань, які орудують на Донбасі. В СБУ
зазначають: після Майдану керівництво
відомства було змінено на 90 відсотків.
Із 24 лютого з органів СБУ звільнено понад 2,5 тисячі співробітників. Слідчі СБУ
та Генпрокуратури наразі здійснюють досудове розслідування у 24 кримінальних
провадженнях щодо співробітників Служби, у тому числі й за ознаками вчинення
держзради і за підозрою у причетності до
терористичної діяльності. Чотирьох офіцерів заарештовано, п’ятеро - у розшуку.

Нацбанк використав «африканську модель» із курсом валюти

Наш ДЕНЬ

і 200 гривень. І перерахували всі ці гроші
на якийсь рахунок у Росію», - розповіли
очевидці. Й зазначили, що терористи відтіснили людей, які знаходилися у відділенні банку, однак всі залишилися у приміщенні й були свідками, як «касир дуже
довго перераховувала цю велику суму
грошей, плуталася, потім знову перераховувала й уточнювала адресу та рахунок
якогось відділення у Росії».

Амбіції Тимошенко

У ЗМІ з’явилася інформація, що
Юлія Тимошенко може очолити Міністерство закордонних справ. На перший погляд, повідомляє ICTV, не вельми престижно, як для екс-прем’єра й політика, який претендував на президентську посаду. Однак Юлія Володимирівна
має особливе становище. Вона вийшла
із в’язниці, але при цьому втратила більшу частину соратників, рейтингу, довіри.
У цій ситуації немає більш логічної посади, ніж керівник МЗС. Із позиції піару, це справжній п’єдестал. Україна воює з агресором, нашій державі співчуває світ, традиційні проблеми дипломатії відійшли
на другий план. Але Тимошенко - це «зірка», яка не терпить конкуренції. Складно
уявити, як вона носить аналітичні записки Яценюку. Те, що Тимошенко буде повертатися у велику політику, - не питання. Питання – яким чином, зазначає телеканал.

Навесні газ подорожчає

В Україні застосували модель із
трьома різними курсами, яка діяла у
країнах Африки протягом тривалого
часу. Про це розповів екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко, повідомляє «Фінанси.ua». «Місяць тому НБУ перейшов до політики фіксованого курсу,
але для обраних. Курс 12,95 грн/$ діяв
для 60-65 банків. Ці банки могли продавати валюту іншим фінустановам за курсом 13,5-13,6 грн/$. Це - другий курс рівноваги на міжбанку. І був третій - курс тіньового ринку (вулиці) - 14-14,5 грн/$.
Ця модель називається «африканською».
Там були нафтодолари, їх концентрували у державі, потім продавали банкам, наближеним до вождя чи президента, опісля розподіляли між учасниками ринку.
Різниця між курсом на вулиці й офіційним називається «премія чорного ринку». Це, коли можна сьогодні купити валюту за одним курсом, і цього ж дня продати її на 5-10 відсотків дорожче», - пояснив Савченко. Зараз, замість обіцяних
обмежень, глава НБУ Гонтарєва заявила
про курс 15-16 грн/$. Економічний експерт Андрій Новак прокоментував це так:
«НБУ «домовився» з банкірами про знецінення гривні. Це означає, що за рахунок
українців основні фінансові промислові
групи будуть компенсувати прямі економічні втрати».

Пора злазити з шиї народу

Заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків виступає за
скорочення до 50 відсотків чисельності державних службовців. Про це він заявив у ефірі «5 каналу». Водночас, зазначив, посадовець, доведеться скоротити й
певні функції державних структур.

Терористи ДНР мішками відправляють гроші в Росію

У Донецьку терористи через відділення «Ощадбанку» мішками перераховують гроші в Росію. Про це повідомили мешканці міста, які стали очевидцями
події, передає УНІАН. «Ми прийшли платити за квартиру і стояли у черзі у своєму
відділенні банку, розташованому у центрі Донецька на вулиці Гринкевича. Раптом зайшли троє озброєних бойовиків із
трьома мішками. Вони висипали на стіл
упаковані пачки грошей - купюри по 100

Із 1 травня 2015 року вартість газу
для населення зросте на 40 відсотків.
Це буде перше підвищення, яке вже заплановано на наступний рік, повідомив
член правління НАК «Нафтогаз» Юрій Колупайло. За інформацією «Фінанси.ua», 26
вересня віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман заявляв, що підвищення
ціни на «голубе паливо» для населення
не буде. Експерти ж прогнозують: травневе підвищення у новому році буде не
останнє.

«Пенсійний туризм» у зоні АТО

До Пенсійного фонду звернулося
понад 247,8 тисячі внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів для переведення пенсій за межі свого постійного проживання. Про це повідомила
міністр соцполітики Людмила Денисова. Вона нагадала: згідно з постановою
уряду, відтепер для отримання пенсії
та соцдопомог, внутрішньо переміщеним особам необхідно обов’язково зареєструватися в управлінні соцзахисту й отримати довідку, що вони є внутрішньо переміщеними і проживають
за межами зони АТО або тимчасово окупованими територіями. «Зараз виникло
таке явище, як «пенсійний туризм». Тобто, люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами певного регіону,
а потім повертаються. Ми не знаємо, хто
ці люди, чому вони повертаються у зону
АТО, і в яких вони подіях задіяні», - пояснила Денисова.

Турчинов не підписав закону
про амністію бойовиків

Через невиконання терористами
умов для дії амністії, прийнятий Верховною Радою закон щодо можливості
амністувати учасників незаконних подій на Донбасі не був підписаний у парламенті. Про це в ефірі телеканалу «України» заявив спікер Олександр Турчинов.
«Закон про амністію був проголосований,
але жодних передумов, після яких повинна наступати амністія, ні терористи, ні
російські військові не мали наміру виконувати. Тому я не підписав цей закон і не
надіслав його до адміністрації президента», - сказав Турчинов. Документ, запропонований президентом Порошенком,
Рада у закритому режимі ухвалила 16 вересня.
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Світ
Росія цинічно відхрестилася від виконання «мінських
угод»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не несе відповідальності за порушення «мінських угод»
щодо перемир’я на сході України, повідомляють іноземні ЗМІ. І вкотре, на
початку зустрічі з держсекретарем США
Джоном Керрі перед самітом АзіатськоТихоокеанського економічного співтовариства (АТЕС) у Пекіні запевнив, що
російських військових на Донбасі немає. Так, за словами Лаврова, Росія узагалі «не залучена безпосередньо до реалізації домовленостей про припинення вогню», попри підписання нею «мінських угод» про перемир’я. «Договір
про припинення вогню був підписаний
між ополченцями і урядом, це вони повинні завершити проведення розділової лінії, що й відбувається зараз», - наголосив Лавров. Експерти попереджали
про подібну поведінку Кремля і про те,
що «мінські домовленості» для Москви
- порожнє місце.

Прем’єр Польщі не хоче
воювати за нашу країну

Прем’єр-міністр Польщі Єва Копач
критично висловилася на адресу опозиції, яка вимагає, щоб Польща допомогла Україні виграти війну, повідомляє «Польське радіо». «Умовляння,
щоб ми брали участь у війні й вигравали війну для України, мене доволі таки
дивує», - сказала глава уряду. Опозиційна партія «Право і справедивість» вважає, що Польща повинна посилити свою
активність у справі України, і проявляти
більшу ініціативу стосовно політики Заходу щодо України. Раніше прем’єр Польщі висловлювала свою прагматичну позицію щодо України і заявляла, що не
бажає публічно обговорювати питання
продажу Києву зброї.

Черговий маразм РФ

На розгляд Держдуми внесли проект закону, що забороняє на території Росії обіг і зберігання доларів
США, повідомляє «ICTV». У разі ухвалення документа громадяни РФ будуть
зобов’язані протягом року закрити доларові рахунки у російських банках, і
всі долари, що зберігаються на них, а
також готівку, обміняти на рублі або валюти інших країн - євро, фунти стерлінгів, ієни, юані. Після закінчення року
доларові рахунки закриють автоматично, а виявлені поліцією, митниками, податківцями чи прикордонниками готівкові долари будуть вилучати. Утім, їхню
вартість усе ж пропонують відшкодовувати. Придбати готівкові долари на території РФ після вступу закону в силу
неможливо буде взагалі. А необхідність
купівлі безготівкових доларів слід буде
довести. Поважною причиною вважатиметься, наприклад, виїзд за кордон.

Вища освіта у США - розкіш

Понад трильйон доларів, тобто 40
бюджетів України, - стільки грошей
заборгували Штатам американські
студенти. Вартість вищої освіти у США

зростає щороку, повідомляє «ICTV».
Нині рік навчання у приватному університеті коштує у середньому $25 тисяч,
у державному - дешевше, але серед них
менше престижних. Випускники залишають коледжі з багатотисячними боргами, які віддають половину життя. Аби
наступне покоління так не страждало, свідомі батьки відкривають рахунки для дітей від народження. Саме безвідмовна система видачі студентських
позик і лояльне субсидіювання призвели до того, що вартість освіти за останні півстоліття виросла на 400 відсотків.
Заступник директора Центру освітніх
свобод Інституту Катона Ніл МакКласкі каже: ціни штучно завищені.

Черчілль хотів завдати
ядерний удар по СРСР

ФБР розсекретило документи
про плани екс-прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчілля завдати ядерного удару по СРСР у 1947
році й таким чином завершити «холодну війну». Черчілль звернувся з
проханням до США в особі сенаторареспубліканця Стайлза Бріджеса, який
цього року перебував з візитом у Британії, повідомляє «Daily Mail». За задумом Черчілля, Бріджес мав переконати
американського президента Гарі Трумена, що лише скинувши ядерну бомбу на Кремль, можна запобігти поширенню комунізму на Захід. Тоді росіяни були беззахисними перед ядерною
атакою, адже власна ядерна зброя була
створена в СРСР у 1949 році. «Черчілль
зазначив, що атомну бомбу треба скинути прямо на Кремль, тоді Росія залишиться без керівництва. Якщо цього
не зробити, то протягом двох-трьох років СРСР отримає власну бомбу й нападе на США» - йдеться у документі. Документ ФБР буде опубліковано у книзі
американського журналіста Томаса Маєра «Коли ричать леви: Черчілль і клан
Кеннеді», яка вийде у грудні.

Будинок доньки Кучми
у Лондоні - серед
найдорожчих у світі

Будинок доньки другого президента України Леоніда Кучми Олени
Франчук у Лондоні увійшов до десятка найдорожчих особняків світу. Рейтинг, складений експертами, оприлюднив сайт «comparecamp». Будинок на
південному заході Лондона, який належить голові фонду «АнтиСНІД» і дружині мільярдера Віктора Пінчука Олені,
посідає десяту сходинку рейтингу. Його
оцінюють у $128 мільйонів. У вікторіанському особняку, де раніше була початкова школа для дівчаток, є десять
спалень, підземний басейн, кінотеатр
і бункер. Вражаючий інтер’єр включає
мармурові колони, старосвітські меблі й незрівнянні витвори мистецтва.
Найдорожчий приватний будинк у світі
- Букінгемський палац - резиденція королеви Британії Єлизавети ІІ. Його оцінюють у $1,55 мільярда.

Казахстан занервував…

Британська агенція новин «ВВС»
повідомляє, що Казахстан починає
нервувати через ситуацію в Україні.
Місцеві жителі починають запитувати,
чи не стане країна наступною мішенню
Путіна, і, у такому випадку, яку позицію
дотримуватиме велика російська спільнота. Експерти кажуть: ситуація в Україні стала застереженням для півночі Казахстану, де проживає російська громада. Президент Нурсултан Назарбаєв уже
заявив, що його країна може не увійти
до Євразійського економічного союзу,
який є російською ініціативою, якщо це
загрожуватиме незалежності Казахстану.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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гніздечко
… І подих вітру,
і блакить озерця,
Зорю вечірнюю,
уквітчану весну –
Усе це пригорну
до свого серця,
Коли сорочку
вишиту вдягну.
На фото Івана ПШОНЯКА:
одинадцятикласниці
Тернопыльської ЗОШ №8
Мар’яна Бугель
та Таня Семчишин.

Невигадана історія

О

горнена благовісною
церковною тишею,
Уляна заклякла перед
іконою Христа. Служба
Божа закінчилася годину
тому, а вона не поспішала
додому: тут, у стінах святого
храму, душевно розписаного
сумирними ликами святих,
жінці було відрадно і
надійно.

такі слова і думки! І – допоможи!»
- мовила Уляна так розпачливо,
що й не почула, як хтось легенько торкнувся її плеча. Незнайома
жінка допомогла звестися на ноги,
поправила шаль на її голові: «Не
плачте. Давайте поговоримо. Присядемо на лавочці у дворі».
Замкнута, неговірка за характером Уляна чомусь, як ніколи, захотіла виговоритися перед цією приємною жінкою, яка назвалася Мирославою. Мов хвилі тихої річечки,
пливли з її уст довірливі слова.

нову подругу Уляну, син якої на два
роки старший від Даринки.
Останнім часом вони з Уляною
дуже подружилися. Разом щонеділі ідуть до церкви, разом гуляють у
парку. Можливо, прив’язалися жінки одна до одної тому, що долі у них
чимось схожі: обидві без чоловіка, в
обидвох – неодружена доросла дитина.
Якось дорогою до церкви Уляна мовила: «Кажуть, молитва має
особливу силу, якщо просити Бога
не за себе, а за чужого». Відтоді Уля-

А молитва
допомогла

З великих вицвілих очей Уляни котилися сльози. Нині минуло
п’ять років, як помер її чоловік. Згас
за кілька тижнів від невиліковної
хвороби. Чому вона, авторитетна
фельдшерка у містечку, не змогла
врятувати свого Миколу? Як могла
допустити до порога його смерть?
Такі думки свердлили її мозок, не
давали спокійно жити.
Єдиною її розрадою тепер став
син Антон. Він – батькова копія. Такий же високий, ставний, з густим
хвилястим волоссям і карими очима. Гадала Уляна – приведе син невістку у дім, яку вона полюбить,
як рідну доньку, і заживуть вони у
мирі та злагоді.
Та син ніби не чув її, коли заводила мову про його одруження.
Створив невеличкий бізнес, зробив ремонт у домі, гарно упорядкував подвір’я. Здається, тепер є усе
для синового щастя. Тільки щастя
самого чомусь – нема…
І ось вкотре вимолює Ганна у
Господа долі для сина. Чим же Антон гірший від інших? І вродливий,
і не пияк. Он сусід, друг Антона, і
випити любить, і непоказний сам,
а яку гарну дівчину взяв! Хіба ж це
справедливо?
«Боже, прости. Прости мені за

Жінки обмінялися номерами
телефонів, і з тих пір майже щодня спілкувалися одна з одною. Виявилося, що Мирослава виховувала доньку сама: чоловік залишив її,
як тільки-но дізнався, що вона чекає дитину. Мирослава не дорікала йому, не переслідувала. У свої 36
вона уже перестала надіятися на
принца на білому коні, свою вагітність вважала Божим даром. Тому й
донечку назвала Даринкою.
Дівчинка росла гарненькою
і розумною. Відмінно навчалася в школі. Незважаючи на слабке здоров’я, Мирослава підробляла в’язанням і шиттям, бо хотіла
за будь-яку ціну вивести доньку в
люди. Однак Даринці, як і тисячам
українок, випала гірка заробітчанська праця – роботи за професією
після закінчення вузу знайти не
змогла.
Навіщо лукавити – матеріально стало їм жити легше. Та серце
матері крається за донькою – як
їй там, на чужині? Чи не приховує
Даринка щось від неї? Скоро доньці – 30. Мирослава хотіла б уже онуків няньчити, та Дарина чомусь обминає розмову про особисте… Гнітить Мирославу така невідомість,
тому вона, як ніхто, розуміє свою

на стала молитися, щоб Бог послав
гарну пару Даринці, а Мирослава
молилася за Антона.
Скільки було тих щирих, нелукавих молитов за два останніх
роки – знає хіба Господь. Та в житті їх дітей нічого не змінювалося. Зі
смутком в очах жінки спостерігали,
як чужі діти брали шлюб у церкві.
Гуляючи в парку, не раз оглядалися на щасливих молодих мам із дитячими візочками.
Минали за днями дні. А з ними і
ще одна осінь – пора весіль.
Одного листопадового ранку тишу в помешканні Уляни порушив телефонний дзвінок. «Вибач, подруго, може, розбудила тебе.
Спішу поділитися новиною! Днями
приїжджає Даринка. Хоче познайомити мене зі своїм нареченим. Ні,
ні, він не закордонний пан, а наш,
місцевий чоловік. Я така щаслива, подруго, така щаслива! Ти мене
чуєш?» - лепетала радісно Мирослава.
Уляна ніби заціпеніла. Не могла
вимовити й слова. Звичайно, вона
рада за Даринку. Чи ж не за неї вона
молилася? І все ж десь у глибині
душі вмить прокинулося її друге
«я», яке ніяк не хотіло змиритися:
чому Даринка, а не Антон?

Вона немолода уже. Важко буде
колись помирати, знаючи, що син
залишився сам. Яка щаслива Мирослава… Нарешті дочекалася…
Усього півроку минуло, як Даринка приїжджала додому, та Мирослава ледве її впізнала: сучасна
стрижка, модний макіяж… Донька
стала сміливіша, впевненіша у собі.
Мирославі не терпілося побачити майбутнього зятя: хто він, як
його звати? Де вони познайомилися з Даринкою?
«Чого-чого, а терпіння тобі
таки бракує, мамочко», - Дарина обняла матір за худенькі плечі.
І розповіла, як півроку тому, коли
вона була удома, зайшла якось до
універмагу. Хотіла купити собі перстень із бурштином. Коли приміряла, перстень несподівано вислизнув і покотився до ніг молодого чоловіка, який зайшов до магазину.
Даринка розгубилася, зашарілася.
«Ось, візьміть перстень», - сказав він коротко і подарував Дарині
такий ніжний погляд, що вона зрозуміла – це він! «Розумієш, мамо,
я серцем відчула, що Антон – моя
доля! І справді, він чекав мене біля
універмагу».
Та Мирослава вже не чула
доньчиних слів. Обличчя її паленіло, серце, здавалося, ось-ось вискочить з грудей. «Антон? Ти кажеш,
його звати Антон? Може, доню, ти
ще й знаєш ім’я його матері?»
Дарина не розуміла: до чого
тут його мати? Однак відповіла:
«Знаю. У неї – рідкісне і гарне ім’я
– Уляна».
Мирослава дивилася на доньку
як заворожена. Їй аж забракло дихання. Дарина захвилювалася: «Та
що з тобою, мамо?»
«Усе добре. Усе дуже добре, донечко», - заметушилася Мирослава по кімнаті, шукаючи свій телефон. Неслухняними пальцями натискала кнопки: «Уляно, ми будемо з тобою свахами. Уявляєш, наречений Даринки – твій Антон! Приходьте до нас разом, чуєш? О, Боже,
не можу повірити – хіба таке може
бути?»
Кажуть, чудес не буває. Виходить, молитва таки допомогла…

Марія МАЛІЦЬКА.

Наталці було тривожно на душі. Не могла зрозуміти, звідки йшов неспокій. Дивний настрій псував вихідний. Зателефонувала до чоловіка: чомусь довго з гаража не
повертається. Сказав, обговорюють з сусідом нове авто.
На тижні сестра скаржилася на
здоров’я. Наталка набрала її номер телефону. У відповідь почула: все гаразд.
Відчуття неспокою не минало. Вирішила: не завадить невеличкий шопінг. Шкода, що подруга не може скласти компанію.
Лише завтра повернеться з відпочинку.
Наталка вже була перед порогом, коли
у двері подзвонили.
- Хто? - запитала.
- Ми до Михайла Мірошника.
Відчинила двері. Незнайома молода
жінка з маленьким дівчам повторила:
- Ми - до Михайла Мірошника.
- Його немає зараз. У якій ви справі?
- Ви його дружина? - запитала у відповідь незнайомка. - Ми зачекаємо.
- Я можу зателефонувати, аби чоловік
швидше прийшов. Як ваше ім’я?
- Мирослава. Він знає. А донька - Ліля.
Михайло говорив надзвичайно схвильовано:
- Я… все поясню… Іду…
До хати увійшов не той Михайло, якого
Наталка знала двадцять років. Винуватий
погляд. Опущені плечі. Розгублений...
- Тату, треба поговорити, - безцеремонно випалила гостя.
- Тату? - Наталка нерозуміюче дивилася на Михайла.
- Я поясню… пізніше… давня історія…
Наталка вийшла з квартири. Думки переганяли одна одну, шпорталися, розбивалися об асфальт. Добре, що Іванка, донька,
на канікулах і відпочиває з друзями. Невже
у Михайла є неофіційна сім’я? Це якась помилка.
Повернулася додому надвечір. Маленька гостя спала на доньчиному дивані. Мирослава щось готувала в кухні. Михайло
дивився на темний екран телевізора.
- Наталко, вони в нас переночують.

Етюд

Не зіграна
мелодія кохання
Вітер сумно котить опалі листочки. Одинокий дощик грає на струнах
осені. Непроста мелодія очікування
зимових днів і жалю за яскравим
літом. Як віднайти потрібну ноту?
Як забути наше кохання, принесене ніжним леготом теплих днів? Чи
твої жагучі обійми і поцілунки?
Осінь грає мелодію розлуки. Ти
тепер за тисячі кілометрів від мене.
З іншою шукаєш долю у чужих світах. Та чи знайдеш? Долари, звісно, десь там, у далекій Америці заробиш. А щастя? Ні, я навіть не осуджую тебе. Навпаки, стараюся зрозуміти. Вона – багата, звабила тебе
заможним життям. Я – ще студентка, яка підробляє уроками музики.
У неї за плечима життєвий досвід,
адже старша від тебе на десять років. А в мене? Іще не зіграна мелодія
любові. Мелодія вірності і чекання.
Можливо, колись я тобі її таки подарую. А тим часом згадую чиїсь поетичні рядки:
Не зіграна мелодія кохання
Блукає між зірок ще в небесах…
Та нитку вже пряде
життя бажання,
А в серці оживає Синій птах…

Олеся Ш. м. Тернопіль.

nday.te.ua

Помилка

молодості

- Старша донька… Коли ж ти встиг?
- Помилка молодості. Армійське кохання.
- Скільки їй?
- Двадцять три.
- А твоїй… внучці?
- Третій рік.
- Донька заміжня?
- Ні.
- Що їй потрібно?
- Просить допомогти…
- Матеріальної чи батьківської поради?
- Грошей.
- А з її матір’ю бачився?
- Телефонував зрідка. А бачив… давно. Я не
знав, що вони приїдуть.
Михайло побрів на кухню. Тепер у темний
екран телевізора дивилася Наталка. У власній
оселі почувала себе незручно. Щось би перекусити. Але там були непрохані гості. Минуло кілька
годин, відколи вони переступили поріг квартири, а Михайло уже встиг стати чужим.
Їй цьогоріч виповнилася сороківка. Михайло
на кілька років старший. Як жити далі? Якби чоловік розповів усе раніше, зізнався, все могло б
бути по-іншому.
Неділя була зовсім не святковою. Мирослава годувала доньку. Малій сніданок не смакував, тому ложка кілька разів опинялася на підлозі. Новоспечений дідусь подався до магазину за

На життєвих стежках

Цей день міг би стати для Надії
останнім, якби не Василь. Якби не
він, її мужній рятівник, не втішалися б доньчиним щастям батьки, не
раділа б вона своєму коханому чоловікові, не ростили б діточок… Той
день Надія вважає своїм другим народженням, після якого почала ще
більше цінувати життя і який поклав початок її жіночому щастю.
Надя приїхала в гості до студентської подруги Марини. Викроїла кілька днів літніх канікул, щоб
поплавати в озері, про яке так багато чула. Вдень дівчата пололи грядки, а ввечері чимдуж бігли купатися й з берега стрибали у прохолодні
обійми хвиль.
Якось Надя запливла далеченько і раптом відчула важкість у тілі.
Хотіла повернутися, але руки й ноги
не слухалися. Коли зрозуміла, що не
має сили опиратися хвилям, почала
кликати на допомогу. Той розпачливий крик миттю вивів Василя з
важкої задуми. Кинувся у воду просто в одязі. На щастя – встиг. Витяг
на берег непритомну дівчину і заходився її рятувати. Штучне дихання
і масаж серця повернули Надю до
тями. Прибігла і перелякана Марина. «Надю, Надійко, ти жива?! Як же
так?.. Дякуємо, Василю, ми – твої довічні боржниці».
Марина то припадала біля подруги, то з вдячністю тиснула руку
своєму сусідові.
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провізією. Наталка чекала, коли спорожніє кухня.
Зателефонувала подруга.
- Наталко, приходь, маю для тебе подарунок і
стільки цікавинок…
- Прийду. Але спершу дочекаюся, коли повернеться з магазину помилка молодості.
- Хто повернеться?
- Потім розкажу. Уже прийшов.
Михайло намагався знову щось пояснити.
Виправдовувався. Але Наталка була схожа на
кам’яну бабу. Ні емоцій, ні бажання слухати. У
душі порожньо, наче в гаманці у бідняка…
- Ну й Санта-Барбара! - сказала Оксанка. - А ти
терпляча. Я б відразу за качалку… Твої, так би мовити, гості надовго?
- Повинні сьогодні поїхати.
- А що Михайло?
- Добре було б, якби поїхав разом з ними.
- Може, це справді помилка молодості. Тоді у
багатьох вітер у голові свище.
- Розумієш, він спілкувався з цією жінкою. Телефонував. Сам признався. І мовчав. Обманював
мене, доньку. Цікаво, як Іванка сприйме, що в неї
є старша сестра?
- Вона любить Михайла. Він для неї взірцевий
батько.
- Тому й не пробачить.
Наталка повернулася додому увечері. Мирослава сиділа перед телевізором у її халаті. Ліля бавилася Іванчиною біжутерією. Михайло мив посуд.
- Ти ж казав, що вони поїдуть нині.
- Я повинен взяти з банку гроші. Але ж вихідний.
- Ти хочеш віддати наші гроші?
- Трохи допоможу. Наталко, вони поїдуть, а
ми повинні жити далі.
- Я повинна все забути? Чи зробити вигляд?
- Не кажи Іванці.
- Обдурив мене, тепер хочеш обдурити доньку? Ні, Михайле. Відчуваю: візит твоєї помилки
молодості сюди перший, але не останній. Іванка
все одно дізнається. Тому я розповім їй правду.
До речі, твоє армійське кохання заміжнє?
- Не склалося.
- Маєш шанс.
Мирослава з малою поїхали у вівторок. Михайло запевняв, що більше подібних сюрпризів
не повториться: вони ніколи не переступлять поріг їхнього помешкання. Наталка не вірила.
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Мирослава зателефонувала через два тижні.
- А, це ви. Тато вдома? Мама хотіла б з ним поговорити.
- Телефонуйте йому на мобільний. А сюди не
смійте! - і поклала слухавку.
Наталка не знала, що зараз більше відчуває:
гнів чи жаль?
- Нам треба поговорити, - сказав Михайло з
порога.
- Тобі телефонувала твоя помилка. Що їй треба?
- Вона запитала, чи могла б Мирослава приїхати у наше місто, аби знайти якусь роботу. У містечку, де вони мешкають, із цим проблема.
- Де вона буде жити?
- Як знайде роботу, винайме квартиру. А поки
що… може, у нас?
- А чому б тобі не запросити пожити у нас ще
й армійське кохання?
- Наталко, я мушу допомогти.
- А я не мушу! Твої батьки недалеко від міста
живуть. Посели в них.
- Вони нічого не знають. Я не уявляю…
- Розлучення! Я хочу розлучення! А квартиру
поділимо.
- Ні! Що скажуть люди? Родина? Батьки? На
роботі?
- Мені байдуже.
- А ти… кому ти будеш потрібна у свої сорок
років?
Невже це сказав Михайло? Чоловік, для якого
вона була найкращою, найбажанішою у світі жінкою? Їхню сім’ю вважали ідеальною. Знайомі тихенько заздрили.
…Мирослава таки приїхала. Цього ж дня повернулася додому Іванка. Михайло пробував порозумітися. Але вона мовила:
- Ми навчимося жити без тебе, тату.
- Це мама тебе налаштувала проти мене?
У кухні притишеним голосом розмовляла з
мобільного Мирослава. Наталка мимоволі почула кілька фраз.
- Вони серйозно поскандалили. Його дружина хоче розлучення. І донька не проти. Вони тішилися гарним життям. А ми з тобою його не
мали. Мамо, ти легко тоді його відпустила. Я виправлю твою помилку…
...«Міняю трикімнатну квартиру на дво- і однокімнатну…» Наталка попросила знайому ріелторку чимшвидше знайти нове помешкання.

Ольга ЧОРНА.

Урятована Василем доля

Василь зачекав, поки Надя зовсім оговтається і провів дівчат додому. Наступного ранку прийшов
запитати, як почувається плавчиня. Надя дивилася на нього вдячним поглядом і дослухалася, як зацвітало в її серці дивовижно ніжне
почуття до цього вродливого мужнього чоловіка.
Увечері вона вже бігла до озера не стільки для того, щоб поплавати, як заради зустрічі з Василем.
Досі дівчина й не помічала, що він
також щовечора приходить на затінений вербами берег. Надя розповідала йому про себе, про батьків,
навчання і дякувала за врятоване
життя. Так часто, що Василь аж ніяковів.
- А чому ви мені про себе нічого не розказуєте? - спитала якось дівчина.
- Не знаю, - завагався Василь, чи цікаво тобі буде слухати про мої
проблеми.
Але тихий липневий вечір
сприяв відвертій розмові - і Василь
відкрив Надії душу.
Недавно він розлучився з дружиною. Вона забрала їхнього сина
й виїхала на батьківщину - в Росію. Коли він кілька років тому привіз Аллу додому як свою дружину,
батькам вона відразу не сподобалася. Найперше тим, що думала жити

в селі, але не старалася вникнути в
сільську роботу: весь час проводила як не перед дзеркалом, то перед
телевізором, а на прохання Василя
допомогти мамі, відмахувалася: «У
нас женщины так не пашут».
Коли в молодого подружжя народився синочок, Василь сам змушений був і пелюшки прати, і вночі до дитини вставати.
Батьки співчували йому, бо не
про таку дружину для нього мріяли.
Думали, візьме працьовиту сільську
дівчину, будуть господарювати, а
батьки на старості допомагатимуть
молодим, внуків бавитимуть.
Василь уже й сам розумів, що
помилився у своєму виборі, але заради сина мирився з усім. Алла ж
миритися не хотіла. Якось вона поставила чоловіка перед фактом:
втомилася від такого життя, хоче
розлучитися і повернутися додому,
а він хай товчеться у своєму селі без
неї. І без сина, бо Іванка-Ваню забирає з собою.
Так і залишився Василь газдувати з батьками. Вдень тамував
біль від розлуки із сином роботою,
а ввечері, коли важкі думки зусібіч
обсідали голову, ішов до озера, аби
побути на самоті і помислити як
жити далі.
- Ось так, - похнюпив голову Василь, - тепер я ні хлопець, ні вдівець.

- Не падайте духом, - втішала
Надя. - Із сином вам ніхто не може
заборонити зустрічатися. Росія – це
ще не бозна-яка далечінь. А ви ще
матимете сім’ю, бо молодий, вродливий. У вас може закохатися будьяка жінка. Навіть я.
Надя дзвінко засміялася, і від
того теплого, щирого сміху тануло
Василеве серце. Від милого Надиного погляду гоїлися душевні рани,
воскресала віра в завтрашній, неодмінно щасливий день.
… Коли Василь запронував Наді
стати його дружиною, вона погодилася не роздумуючи.
- Своєю любов’ю я заплачу тобі
за мій порятунок, - жартувала, обнімаючи коханого.
Як же тішилися батьки, що нарешті їхньому синові всміхнулося
щастя посмішкою красивої, доброї,
щирої Наді. «Невістка, як квітка, - казали люди. – І привітна, і до роботи
беручка». З часом у молодят народилася донечка Зоя, хрещеною матір’ю
якої стала сусідка Марина. Згодом
з’явився і синочок Віктор. Так його
назвала Надія, котра зі своїми посестрами – вірою і любов’ю в серці перемагає труднощі й щодня робить
життя рідних людей щасливішим і
радісним.

Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка Заліщицького району.

Струни серця
Осіння жінка

Ця жінка – така осіння –
Із квітів збере насіння.
Потіхи – що того цвіту,
Бо діти – давно по світу.
Й не снилось таке ніколи…
А серденько знову коле…
На хвильку б хоча присісти,
Та котик вже просить їсти.
Зачинить на ключик двері,
І з Мурчиком – до вечері.
Котові віддасть котлету,
Розстелить стару газету.
Розсипле по ній насіння.
Ця жінка – така осіння.
А завтра – уже морози…
Непрохані витре сльози.
По світу уже й онуки…
Складе у молитві руки.
У Бога попросить ненька
Здоров’я своїм рідненьким.
Знову будуть суглоби нити.
Дрібниці… Ще треба жити!
Терпляче дітей чекати,
До білих снігів звикати.
Та скільки зими… Минеться.
Їй сонцем весна всміхнеться.
Почнеться усе спочатку.
Помалу скопає грядку.
Ця жінка – така осіння –
З торбинки візьме насіння.
І знову посіє квіти.
Бо хто ще? По світу діти…
* * *
Складають на грудях
Господарі
Струджені руки,
А плеканих
Їхніх корівок
Ведуть на заріз.
У місті
В бетонних коробках
Тісняться онуки –
Ніхто з них в цю землю
Корінням
Глибоко не вріс.
А рідна землиця
Дала б їм
Наснаги і сили.
Вона ще благає:
“Верніться
На отчий поріг”.
Квітки на могилах
В зажурі
Голівки схилили.
І плаче спориш –
Притулитися хоче
До ніг...

Монолог лелеки

Війна жорстока крила
обпалила.
Піднятись в небо вже
не маю сили.
Не полечу я більше у світи...
На зраненій землі –
нова могила.
Солдата молоденького убили.
Я мав йому синочка
принести...
Ганна НАЗАРКІВ,
с. Вікторівка
Козівського району.
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«Ш

ахтар» здобув другу перемогу у
груповому турнірі Ліги Чемпіонів
УЄФА і близький до виходу в 1/8

фіналу.
Груповий турнір. Група «H». Четвертий тур
«Шахтар» – «БАТЕ» Борісов, Білорусь – 5:0
Рахунок першої гри не позначився на бойовому настрої
господарів. Донеччани ще до перерви створили багато нагод для взяття воріт, однак м’яч влетів у сітку гостей тільки один раз.
Завершували першу половину гри команди у повних
складах, а на другий тайм вийшли у форматі «11 на 10»,
адже у перерві червону картку від арбітра побачив білоруський футболіст. Це допомогло господарям встановити швидко комфортну перевагу – 5:0. Знову тричі відзначився нападник «Шахтаря» Луіс Адріано, на рахунку якого за 4 тури
у Лізі Чемпіонів вже 9 забитих голів.
Інший матч четвертого туру у групі «H» завершився перемогою «Порту» у гостях над іспанським «Атлетіком» – 2:0.
Португальці продовжують лідирувати, вже вийшовши до
наступної стадії з 10-ма балами. Другим залишається «Шахтар» - 8 очок; і донеччанам для виконання завдання потрібна або ще хоча б одна нічия у 2-х матчах, або будь-яка втрата
очок з боку БАТЕ, який має 3 пункти. Останній нині у квартеті «Атлетік» - 1 очко. Тепер 25 листопада «Шахтар» прийматиме іспанців.

Прем’єр-ліга:

«Динамо» - «Карпати» - 0:0
Кияни не зуміли скористатись
очною зустріччю конкурентів, щоб
збільшити відрив від них.
«Іллічівець» - «Металіст» - 1:3
Хет-трик Хавьєра забезпечив
підопічним Ігоря Рахаєва першу перемогу сезону з різницею більше
ніж в один м’яч і сходження на п’яту
позицію у турнірній таблиці.
«Шахтар» - «Дніпро» - 0:0
Нічия у зустрічі грандів більше
влаштувала дніпропетровців, які
зберегли 4-очковий гандикап над
«гірниками».
«Волинь» - «Олімпік» - 4:0
Лучани здобули найбільшу перемогу сезону, а донеччани залишились вірними собі, програючи суперникам «без шансів».
«Чорноморець» - «Ворскла» –
1:0
День господарів продовжили
одесити, які своєю перемогою суттєво покращили турнірне становище.
«Зоря» - «Металург» З. – 3:0
Луганська команда здобула одну
з найлегших своїх перемог, не давши
супернику у рідному місті мінімальних шансів хоча б на нічию.
«Говерла» - «Металург» Д. –
1:0
Ужгородці вперше у сезоні перемогли, завдавши поразки команді, яка тиждень тому здолала «Шахтар».

nday.te.ua

Спорт

Ліга Європи

Гірняки знову познущалися
над суперником

Лідери
втрачають очки

Наш ДЕНЬ

У

Серед українських клубів є втрати
П

еремоги «Дніпра» та «Динамо»
у чергових матчах Ліги Європи
УЄФА залишають їх серед реальних
претендентів на вихід з групи, а ось
«Металіст» навесні вже не гратиме.
Груповий раунд. Четвертий тур
Група F
«Карабах» Азербайджан - «Дніпро» – 1:2
Вже у дебюті зустрічі дніпряни повели у рахунку і
могли розвинути свій успіх, постійно атакуючи ворота суперника. Проте трапилося усе з точністю до навпаки - незважаючи на невелику кількість контрвипадів «Карабаху» вдалося вирівняти становище.
Після перерви на полі точилась більш вперта гра.
Більшими силами йшов вперед «Дніпро», проте зручні нагоди виникали лише з великою натяжкою. Значна кількість фолів, жовтих карток і просто зупинок
грали проти українського клубу. Проте клас дніпропетровців все ж не минувся безслідно і невдовзі на табло засвітилася заповітна «двійка».
Лише одну серйозну атаку азербайджанців довелось витримати нашій команді за рахунку 2:1, і після завершального неточного удару суперника перша
перемога у груповому раунді від «Дніпра» вже не втекла. До речі, у цьому поєдинку Калініч забив два перші голи команди за 4 тури.
Інший матч групи F: «Сент-Етьєн» Франція – «Інтер» Мілан, Італія – 1:1
Становище команд:
«Інтер» - 8 очок; «Дніпро», «Карабах» та «СентЕтьєн» - по 4.
27 листопада зустрічаються:
«Інтер» – «Дніпро», «Сент-Етьєн» – «Карабах»
Група J
«Динамо» – «Ольборг» Данія – 2:0
Кияни мали виправлятися за поразку у Данії, однак першу половину гри вони провели не надто виразно, і данці виглядали досить сміливими гостями,
примушуючи думати суперника про захист значно
більше, ніж ті очікували.
Завелись динамівці після перерви, коли загрози
біля воріт «Ольборга» почали виникати із завидною
регулярністю. Під час повного домінування українців

«Тернопіль» вперше за два роки
програв на власному полі

матчі 16-го туру
чемпіонату України з
футболу серед команд
Першої ліги між ФК «Тернопіль»
та криворізьким «Гірником»
арбітр зафіксував «велику»
перемогу гостей – 0:3.
Дебют зустрічі виявився за гостями.
Тернополяни ж перший реальний момент
створили лише у середині першого тайму. Роман Гаврилюк подав кутовий. Повітря виграв Сергій Полянчук та прострілив вздовж воріт. Єдиний нападник тернополян Богдан Семенець зігравши на
випередження, пробив, але, на жаль, повз
ворота.
На 31-й хвилині стався епізод, який
кардинально змінив перебіг подій на
полі. Степан Клекот на лінії штрафного
майданчика з порушенням правил зупи-

У

спіткала несподівана прикрість. Наш захисник випустив суперника сам на сам з воротарем і тільки ціною
червоної картки виправив власну помилку.
Однак, «Динамо» навіть у меншості досягло бажаного. Перший же кутовий після вилучення дозволив
їм «розмочити» ворота суперників, а вже –у компенсований час Олег Гусєв закріпив досягнення і команда Сергія Реброва повернула собі статус фаворита у
квартеті.
Інший матч групи J: «Ріо Аве» Португалія – «Стяуа» Бухарест, Румунія – 2:2
Становище команд:
«Динамо» - 9 очок; «Стяуа» - 7; «Ольборг» - 6; «Ріо
Аве» - 1.
27 листопада зустрічаються:
«Динамо» – «Ріо Аве», «Ольборг» – «Стяуа»
Група L
«Легія» Варшава, Польща – «Металіст» – 2:1
Харків’яни провели найкращу з 4-х ігор групового
турніру, але завершилось все, як і раніше – мінімальною поразкою. Цього разу це виглядало вкрай несправедливо. Витримавши стартовий тиск абсолютного лідера групи, «Металліст» забив один з кращих
голів турніру. «Легія» відігралась швидко, не так красиво, однак рахунок зрівнявся.
У другому таймі господарі довго володіли ініціативою, однак це не свідчило, що «Металіст» здався. Навпаки, гості дали зрозуміти, що їх влаштовує
лише максимальний результат і всією командою пішли вперед. Вони цілком заслужили на гол, проте кожного разу українцям не вистачало влучності. І як це
вже неодноразово відбувалось з харків’янами у нинішньому турнірі, наостанок вони пропустили гол на
контратаці. Після чергової поразки у нашого клубу не
залишилося навіть теоретичних шансів продовжити
виступи наступної весни.
Інший матч групи L: «Локерен» Бельгія – «Трабзонспор» Туреччина – 1:1
Становище команд:
«Легія» - 12 очок; «Трабзонспор» - 7; «Локерен» 4; «Металіст» - 0.
27 листопада зустрічаються:
«Трабзонспор» – «Металіст», «Локерен» – «Легія»

нив прохід Романа Дороша. Арбітр з Вінниці Андрій Кутаков без вагань показав тернопільському оборонцю червону
картку. Одразу ж виникло кілька гострих
моментів біля наших воріт, проте голкіпер Микола Плетеницький професійно
ліквідував небезпеку.
Незважаючи на те, що грали у меншості, господарі поля не залишилися у боргу і

кінцівка першого тайму була за ними.
Другий тайм знову розпочався з атак
муніципалів, але вже на 56 хвилині їх
склад зменшився ще на одного гравця.
Фактично одразу «Гірник» реалізував подвійну перевагу - 0:1. Навіть за такого
стану справ тернополяни отримали нагоду зрівняти рахунок, проте не реалізували вихід вийшов віч-на-віч з воротарем
гостей. У той же час криворізьким футболістам у цьому матчі явно щастило і невдовзі рахунок вже був 0:3 на їх користь.
Усі намагання тернопільських тренерів та футболістів врятувати поєдинок
успіхом не увінчалися.
Поразка стала першою для «тернополя» за останніх два роки у чемпіонатах
України. Перед наступним матчем з тернопільською «Нивою» наставникам є над
чим задуматися.

«Нива» програла аутсайдеру

16-му турі Першої ліги наш футбольний клуб
поступився чернівецькій «Буковині» - 2:0
Матч розпочався із зустрічних атак. Буковинці намагалися діяти першим номером, але на старті гри «Нива» вдало
тримала оборону. А згодом моменти почали виникати і біля воріт наших суперників, проте безрезультатно.
Натомість чернівецька команда своїм шансом скористалася
сповна. На другій доданій до першого тайму хвилині нападник
господарів замкнув подачу з кутового на дальній стійці і наш
голкіпер був безсилим.
У другій половині зустрічі тернополяни одразу ж захопили
ініціативу, змусивши господарів грати поблизу власних воріт.

Але і цього разу всі намагання «Ниви» дійти до штрафного майданчика розбивалися об оборонні редути «Буковини». А чернівчани, знову ж таки, свого моменту не упустили. Чернівецький
футболіст після прострілу з правого флангу знову замкнув передачу прицільним ударом і подвоїв рахунок. Згодом «Буковина» могла забивати і втретє, але господарі не реалізували вихід сам-на-сам.
Найреальніший момент скоротити рахунок «Нива» мала наприкінці зустрічі, однак м’яч влучив у стійку воріт суперника.
Відтак, початок другого кола для нашої команди вийшов невдалим. Заключний матч у році «Нива» зіграє 16 листопада вдома проти земляків із «Тернополя». Початок гри – о 15 годині.

Люди
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На Шумщині журналісти «Нашого ДНЯ»
зустріли гарних людей

Перші листопадові дні потішили нас
напрочуд теплою як
для цієї пори погодою. Око довкіл шляху тішили ще різнобарвні кольори осені.
І перша паморозь –
на деревах та кущах...

М

и їхали на Шумщину – особливо милий
серцю куточок Волині. Тому що тут живуть,
може, не багаті матеріально, але щирі
душею люди. Турбують їх, як і більшість українців,
високі ціни, сільське бездоріжжя, болить душа
за молодих хлопців, які гинуть зараз у нікому не
потрібній війні.
А ще цього дня ми знайшли на Шумщині нових шанувальників «Нашого ДНЯ». Комусь подобаються політичні коментарі, хтось цінує сторінку народної медицини «Живицю» та
поради від «Господаря». Інших захоплюють оперативні новини з різних куточків Тернопілля, України та світу, спортивна
сторінка, розповіді про цікавих людей. І, звичайно, улюблене

Герб зі свічок
запалили у Тернополі

У

всіма «Сімейне гніздечко»…
Того дня ми побували у кількох селах. Про непрості долі
їхніх жителів, різні цікаві сюжети розповімо у наступних випусках газети. Бо в душі залишився особливий спомин від
приязних слів та привітних усмішок шумчан.

На фото: завідуюча поштовим відділенням с. Людвище
Валентина Дзукаєва та листоноша Людмила Доїзжак з новими передплатниками «Нашого ДНЯ» - Антоніною Грищук і її
улюбленим внуком Максимком. Хлопчикові уже сподобалася сторіночка для дітей – «Рукавичка». Журналіст «Нашого
ДНЯ» Юля Томчишин та завідуюча поштовим відділенням с.
Цеценівка Тетяна Кухтицька;

Тернополяни запалили на Театральному майдані сотні свічок в пам’ять про загиблих у зоні АТО.

суботу містяни зібралися на центральній площі міста, щоб віддати шану героям
та підтримати єдність нашої країни в рамках акції «Україна –це я», яка одночасно
стартувала в кількох десятках міст нашої держави.
- Запалений герб із свічок знімали з супутника, тому навіть з космосу було видно – наскільки палає і горить Україна, – розповідає координатор акції Ната Бенч. – Ми хочемо дати зрозуміти всьому світу, що ми
один-єдиний народ. І ми будемо боротися за щастя, радість і процвітання нашої країни.
Того ж дня на майдані, активісти збирали пожертви для бійців АТО: теплі речі, їжу, листи, малюнки, все
що люди тільки змогли принести, щоб підтримати бійців, як матеріально, так і морально. Перед присутніми
виступили місцеві гурти “Джазова Фіра” та “D.Kray”, “Gunz Bluz Band”.
Анастасія ГРИЦИШИН, Галина ЗАКИДАЛЬСЬКА.
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на закуску одразу
і в банки «про запас»

О

сінь – пора, коли господині ріжуть домашню худобу, птицю. Трохи
залишають для себе, дещо несуть на ринок. Словом, саме час
готувати смачненькі паштети, які послужать доброю закускою
і для сім’ї, і для гостей. Отож, «Наш ДЕНЬ» підготував для вас, дорогі
читачі, як завжди найкращі рецепти домашніх страв.

Паштет з м’яса
та оселедця

ПОТРІБНО: 300 г вареного або смаженого м’яса, половина тушки оселедця, 2
ст. л. пшеничного борошна, 3 відварених
картоплини, 2-3 цибулини, 2-3 яйця, 3 ст.
л. сметани, 1 ст. л. натертого сиру, сіль, перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: оселедець вимочити в холодній воді, очистити від шкіри і
кісток. М’ясо разом з оселедцем пропустити через м’ясорубку. Цибулю очистити,
дрібно нарізати і обсмажити в маслі до золотистого кольору. Ретельно розім’яти відварену картоплю, змішати її з обсмаженою
цибулею. Все скласти в емальований посуд, перемішати, додати борошно, сметану
і ще раз пропустити через м’ясорубку. Потім додати яйця, сіль, перець за смаком, ретельно перемішати. Масу викласти в змащену маслом сковорідку, посипати тертим
сиром і поставити в духовку на 30-40 хв.
Паштет готовий тоді, коли він легко відставатиме від стінок сковороди. Зберігати
в холодильнику не більше 2-3 діб.

Паштет з курячої печінки

ПОТРІБНО: 1 кг курячої печінки, 0,5
кг моркви, 0,5 кг цибулі, 250 г вершкового масла, сіль, перець, інші спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: печінку промити, просушити і очистити від прожилків.
Обов’язково вибирати свіжу, рожеву на
колір печінку. А ще для паштету найкраще підходить асорті з різного виду печінки (яловичої, свинячої та курячої). Печінку
нарізати середніми кубиками і обсмажити
на сковороді разом з цибулею та морквою.
Смажити краще на вершковому маслі. Печінку не потрібно засмажувати, краще додати в сковороду водички і гарненько протушкувати її, додавши сіль, перець і лавровий лист. Потім дати охолонути. Тушковану печінку з вершковим маслом змолоти на м’ясорубці, щоб утворилася однорідна маса і не було грудочок. Перед вживанням паштет повинен гарненько застигнути в холодильнику. Чудово смакує з грінками до курячого бульйону.

Паштет з червоним вином

ПОТРІБНО: 1 кг яловичини, 200 г нежирного шпика, 200 г сирого окосту, 150
г несолоної свинячої шкіри, 150 г сала, 50
г смальцю, 5 цибулин, 1 зубчик часнику, 2
яйця, 1 скл. сухого червоного вина, зелень
петрушки, лавровий лист, сіль і прянощі за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю дрібно нарізати і обсмажити в смальці до золотистого кольору. Сирий окіст і сало двічі пропустити через м’ясорубку. Часник потовкти у ступці або дрібно нарізати. Петрушку
дрібно нарізати. У фарш додати обсмаже-

ну цибулю, подрібнений часник і петрушку, посолити, додати прянощі і перемішати. Яловичину і шпик нарізати тонкими
скибочками. Дно горщика викласти свинячою шкіркою жирною стороною вниз. Потім викласти всі інгредієнти в наступному порядку: кусень шпику, третину фаршу, половину скибочок яловичини, потім
знову фарш, яловичину і зверху шар фаршу. Все залити червоним вином, покласти
кусень шпику, лавровий лист і закупорити горщик – покласти під кришку смужку
тіста. Горщик поставити в миску з гарячою
водою і помістити в духовку з температурою 150 град. На 2,5 год. Необхідно стежити за водою в мисці, підливаючи її в міру
необхідності. Горщик вийняти, дати йому
остигнути. Зберігати в холодильнику. Готова страва повинна відстоятися в холодильнику не менше 48 годин.

Паштет з телятини
і свинини

ПОТРІБНО: 500 г телятини, 400 г свинини, 100 г шпику, 500 г печінки, 1 скл. молока, 1 цибулина, 1 морквина, 1 корінь петрушки, 4 яйця, 300 г білого хліба, 3 лаврових листи, сіль, перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву і корінь петрушки очистити і варити до готовності. Цибулю очистити, дрібно нарізати. Телятину, свинину відварити до готовності, остудити. Печінку залити окропом і варити 5 хв. булку вимочити в молоці, віджати. Всі продукти три рази пропустити через м’ясорубку. Яйця збити, перемішати з
перемеленою масою, посолити, поперчити. Масу викласти у форму, дно якої викладене смужками шпика, закрити кришкою і
варити на пару 1 год. Готовий паштет розкласти в скляні банки. Зберігати в холодильнику.

Паштет з язика

ПОТРІБНО: 300 г язика, 150 г вершкового масла, 1 цибулина, сік 1 лимона, червоний мелений перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: язик відварити до
готовності. Пропустити через м’ясорубку.
Вичавити сік з лимона і додати в подрібнений язик. Цибулю очистити і дрібно нарізати. У подрібнений язик додати вершкове масло, нарізану цибулю, мелений червоний перець, все ретельно перемішати. Викласти в скляну банку і зберігати в холодильнику.

Паштет з телятини
і печінки

ПОТРІБНО: 1 кг телятини, 500 г печінки, 300 г вершкового масла, 2 скл. сухарів,
сіль, перець, родзинки – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: телятину нарізати
скибочками, обсмажити. Печінку відварити в окропі протягом 5 хв. пропустити че-

рез м’ясорубку, додати подрібнені сухарі,
родзинки, сіль, перець і трохи протушкувати. Все перемішати з телятиною і пропустити через м’ясорубку. В отриману масу
додати масло і збити дерев’яною лопаткою.

Паштет з відвареної
яловичини

ПОТРІБНО: 200 г холодної відвареної
яловичини, 100 г м’якого сиру, 2 ч. л. томатної пасти, 2 ч. л. майонезу, 30 г топленого масла, гірчиця, сіль, мускатний горіх і
чорний мелений перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо дуже дрібно
нарізати. Змішати із сиром, томатною пастою. Додати прянощі, посолити і перемішати. Отриману масу викласти в емальований посуд і залити зверху гарячим топленим маслом. Зберігати в холодному
місці.

Паштет з печінки

ПОТРІБНО: 500 г печінки, 100 г копченого бочка, 2 цибулини, 2-3 морквини, 100
г вершкового масла, лимонний сік, спеції,
зелень петрушки за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: в печінці видалити
плівку і нарізати невеликими шматочками. Копчений бочок подрібнити, обсмажити, додати печінку і ще раз обсмажити до
появи рум’яної скориночки. Моркву очистити і натерти на дрібній тертці. Цибулю
дрібно нарізати, зелень петрушки подрібнити. До обсмаженого бочка і печінки додати моркву, цибулю, зелень, сіль і спеції,
тушкувати. Все пропустити 2-3 рази через
м’ясорубку, додати масло, лимонний сік,
сік, в якому тушкувалася печінка, ретельно перемішати. Зберігати в холодильнику.

Паштет з гусячої
і телячої печінки

ПОТРІБНО: 500 г гусячої печінки, 30 г
телячої печінки, 2 скибочки черствого хліба, 4 ст. л. сметани, 2 скл. бульйону або підсоленої води, 100 г вершкового масла, 20
шт. маринованих грибів, 50 мл коньяку,
сіль, спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: печінку очистити від жовчних проток, промити холодною водою. Телячу печінку відварити до
м’якості. Гусячу печінку нарізати скибочками, укласти на змащене жиром деко і запекти до затвердіння. Вийняти з духовки,
посолити, побризкати коньяком і охолодити. Хліб змочити сметаною. Гусячу і телячу
печінку разом з хлібом 2-3 рази пропустити через м’ясорубку. Гриби дрібно нарізати і додати до отриманої маси. Додати сіль,
спеції, ретельно перемішати.

Паштет із птиці

ПОТРІБНО: 300 г м’яса птиці, 4 яйця, 2
скибочки черствого хліба, 5 ст. л. води, 1 ч.
л. гірчиці, сік цибулі і лимона, сіль, чорний
мелений перець, вершкове масло за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо птиці відварити. Яйця зварити круто. Хліб замочити
у воді. Жовтки протерти через сито, білки
дрібно порізати. М’ясо пропустити через
м’ясорубку, все змішати, додати сік цибулі
і лимона, посолити, поперчити. До отриманої маси додати вершкове масло.

Паштет з морквою
і «Кухариком»

ПОТРІБНО: 4 кг сала, 1 або 1,5 кг
м’яса, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, 1 пачка
приправи «Кухарик».
ПРИГОТУВАННЯ: все перемолоти на
м’ясорубку і стерилізувати (пекти або
варити у літрових банках) 4 години. Закатати на довге зберігання.

Паштет на закуску

ПОТРІБНО: 1 пригорща свіжих мелених шкварок, 1 пригорща мелених свинячих шкірок, по 300 г сирого, вареного
м’яса, вареної печінки, 2 цибулини, 0,5
скл. сирої манки, 0,5 скл. вареної манки,
3 яйця, сіль, перець – до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо сире і варене, печінку перемолоти на м’ясорубці,
додати шкварки та шкірки, підсмажену на смальці цибулю, манку – сиру і варену, сіль та спеції. Добре перемішати.
Вбити яйця і ще раз перемішати. Пекти
30 хв. зберігати в холодильнику.

Паштет «Вишнівецький»

ПОТРІБНО: голова свиняча, 0,5 кг
м’яса, 200-300 г печінки, нирки, серце,
легені, пригорща цибулі, сіль, перець –
за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: цей паштет добре
готувати, коли закололи порося і все
свіженьке. Отож, голову, печінку, серце,
нирки, легені, м’ясо відварити до готовності, усе гарненько розібрати, перемолоти на м’ясорубці, поперчити, посолити, додати підсмажену на олії пригорщу цибулі. Добре вимішати, покласти в
банки і стерилізувати (пекти або варити) 3-4 год.

Паштет домашній

ПОТРІБНО: 500 г м’яса свинячих голів, 300 г свинячої печінки, 300 г обрізків свинячої шкіри, 100 г цибулі, сіль,
спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: вичищені і вимиті свинячі голови розрубати на частини
і варити до відділення м’яса від кісток і
хрящів. Зачищені обрізки свинячої шкіри помістити на 15 хв. в киплячу воду й
охолодити. Печінку відварити в окропі протягом 5 хв. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору. М’ясо, шкірки, печінку пропустити
через м’ясорубку. У фарш додати трохи
бульйону, що утворився при варінні голів, сіль, спеції, цибулю і ретельно перемішати. Суміш ще раз пропустити через
м’ясорубку. Викласти у форму або глибоку сковороду, запекти на середньому
вогні у духовці. Паштет охолодити, вийняти з форми і загорнути у чистий папір. Зберігати в холодильнику не більше
двох тижнів.

Дозвілля
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ПРОДАЮ

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

МІНЯЮ

Двокімнатну квартиру у Тернополі на приватний будинок в Ізяславі Хмельницької області. Телефонувати – 0981341696, Микола
Васильович.

Курйоз

Американці обирали
мером свого містечка
3-річну дитину, підлітка,
а тепер… собаку

Ж

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.

Якби весна настала тоді, коли
Азаров вивчить українську мову,
то у світі почався б льодовиковий
період.
***
Перший день після Євро2012. Комунальники демонтують новенький асфальт на дорогах - Колєсніков його позичив у
Німеччини тільки на місяць. Міліціонери перестали імітувати
знання англійської і знову розмовляють на звичній «фені». Повії, які добре заробили під час
футбольного свята, скуповують
місця у парламенті: вони там планують створити фракцію «Трудова Україна».
***

ителі американського
містечка Корморант
(Cormorant), що у штаті
Міннесота, обрали семирічного
пса на ім’я Дюк на посаду мера,
повідомляють іноземні ЗМІ.
Домашня тварина перемогла зі значною перевагою на виборах, у яких брали участь дванадцятеро місцевих жителів. Пес офіційно
вступив на посаду під час щорічного ярмарку.
Для того, щоб гідно представляти своє містечко, Дюку довелося провести п’ять годин у
салоні краси. Крім цього, йому вручили новий
циліндр і почесну стрічку. Новообраний «мер»
не став коментувати журналістам свою перемогу на виборах, однак приязно дивився у камеру.
Пес буде виконувати обов’язки голови містечка протягом року. «Зарплату» «меру» виділить місцевий зоомагазин, видавши йому річний запас собачого корму.
Жителі містечка не вперше роблять дивний вибір. Раніше мером ставала трирічна дитина і 16-річний підліток.

Українські анекдоти

З оголошення: «Товариші студенти! Прохання паркувати свої
джипи щільніше, бо викладачам
ніде ставити велосипеди».
***
Їде українець у потязі, їсть
сало. Поруч сидить москаль:
- А што ето ви єдітє?
- Сало, але ви його їсти не будете.
- Пачему?
- Бо я не дам!
***
Міністерство освіти України
запропонувало перейменувати
колонію, де сидів Янукович, у лі-
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цей з підготовки юних політиків.
***
Жінки на дієті, наче таргани:
їдять лише уночі, коли ж вмикаєш світло - починають панічно
ховатись.
***
Іспит. Із аудиторії виходить
засмучений студент. Одногрупники запитують:
- Як здавав?
- Наче в церкві.
- Тобто?
- Коли викладач ставив запитання, я хрестився. А коли я відповідав, хрестився він.

***
Життя студента і пісні «Океану Ельзи».
Перед сесією: «Я не здамся
без бою».
Іспит: «Не питай», «Поясни»,
«911».
Після дня студента: «Відпусти», «Дай мені чистої води», «Де
я?», «Закінчилась їжа», «Кавачай».
Вигнали з квартири: «Вулиця».
Закінчилась стипендія: «Коли
тебе нема».
Після сесії: «Вище неба», «Я
їду додому».
Після державного іспиту:
«Вільний, бо живий!»

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
Тираж 15013

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20 №46 (75)/12 листопада - 18 листопада 2014 р.

Наш ДЕНЬ

Молоду пару Леоніда та Катю Луциків
з одруженням!
Пронесіть свято і радість цього особливого, найщасливішого у Вашій долі
дня крізь усе спільне життя!
Вітаємо Вас, молодята,
З щасливим шлюбом, весільним святом.
Щоб Ви довіку в добрі кохались,
Любились вірно, не розлучались.
Щоб Вам лилися річки медові,
В майбутнє слались шляхи чудові.
Щоб на здоров’я вино пилося,
У злагоді й мирі завжди жилося.
Щоб Вам гойдались хліба на ниві,
Цвіли, як весни, літа щасливі.
Щоб Ви ніколи не сумували,
В нових колисках дітей гойдали!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На многая літа, на щастя й добро!

НАРОДНИЙ
СИНОПТИК

Начальника поштового
відділення с. Колодно
Збаразького району

Євгенію Мусіївну
Качечку
з Днем народження!

З любов’ю – уся велика родина, друзі.

Українцям покажуть
претендента на Оскар

Д

Дозвілля

Вітаємо!

Вітаємо!

рама українського режисера
Олеся Саніна «Поводир»
12 листопада виходить у
вітчизняний прокат.
У фільмі йдеться про 1930-ті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом
із сином приїздить до Харкова допомагати
будувати соціалізм. Тут він закохується в
актрису Ольгу Левицьку (Джамала), на яку
давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його
сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбу-
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вається на тлі драматичних сторінок української історії та руйнування людських
доль. Фільм знято за реальними фактами
та свідченнями.
Світова прем’єра «Поводиря» відбулася 16 липня на Одеському міжнародному
кінофестивалі. Директор мережі кінотеатрів «Кінопалац» та компанії B&H Богдан
Батрух назвав «Поводиря» фільмом, з якого розпочнеться історія українського глядацького кіно. За його прогнозами, касові збори стрічки будуть понад 20 млн грн.
Тим часом режисер Олесь Санін готує чотирисерійну телевізійну версію стрічки.
За рішенням Українського Оскарівського комітету «Поводир» висунули на здобуття
премії «Оскар» Американської кіноакадемії.
До слова, «Поводир» адаптували для
незрячих за кошти спонсорів та забезпечили спеціальним обладнанням вибрані кінотеатри у великих містах України.
Тифлопереклад фільму є окремою звуковою доріжкою з коментарями візуальних елементів, описом жестів, костюмів,
декорацій фільму, тобто передача за допомогою слів того, що показано на кіноекрані. Таким чином незрячі люди зможуть
більшою мірою зануритися в художній світ
фільму і більш повно відчути весь спектр
емоцій, які намагалися передати фільмотворці.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, затишку в оселі, сонячних і
щасливих років. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці
– спокій і доброта, а доля завжди буде
прихильною, даруючи радість життя.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість хай буде у Вас,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає для Вас!
В родині, на роботі і в душі
Щодня хай буде сонячна погода.
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду!
З повагою, листоноші –
Світлана Цегольник,
Ольга Огородник,
Ліда Берекела.

ГОРОСКОП

з 12 до 18 листопада
ОВЕН

ДІВА

14 листопада - безсрібників і чудотворців Косми й Даміана. Цей
день вважається початком зими. Якщо на Кузьму
на дорогах болота, не варто чекати морозу до грудня. 15 листопада - Акиндина і Пигасія. У народі кажуть: «Акиндин розпалює стодолу, а Пегасій
сонце гасить» - світловий
день стає дуже коротким.
Якщо цього дня низький
туман - до м’якої зими. 18
листопада - Галактіона
і Єпістимії. Цього дня дівчата просили у Всевишнього гарного чоловіка.
А погоду визначали так:
якщо стелиться туман буде тепло, коли ж іній на
деревах - слід готуватись
до морозу.

Друзi не дадуть вам сумувати, ви, як завжди, будете душею
компанiї. Наприкiнцi тижня отримаєте важливi новини.

Якщо
хочете
ефектив- ТЕРЕЗИ
но вирiшити всi питання, не
На цьому тижнi у вас гарантовапоспiшайте. Зараз не час для вели- но буде хороший настрiй. Можливi
ких планiв.
позитивнi змiни в особистому
життi.
ТЕЛЕЦЬ
Вiддайтеся захопленням i радо- СКОРПІОН
щам життя. Тiльки без фанатизму. У
Ви налаштованi на новi справихiднi чекайте гостей.
ви. Не витрачайте час на фантазiї,
активнiше йдiть назустрiч своєму
БЛИЗНЮКИ
Гармонiйнi стосунки з колега- успiху.
ми дозволять спокiйно впорати- СТРІЛЕЦЬ
ся з усiма завданнями. Це принесе
Вас часто тягне на подвиги, але
хорошi прибутки.
час визначитися зi своїми уподобаннями i планувати долю.
РАК
Спiльна робота виявиться про- КОЗЕРІГ
дуктивною. Це вдалий перiод для
Ваша делiкатнiсть i позитивний
покупок i приємного вiдпочинку.
настрiй сприятимуть особистому
життю i допоможуть у роботi. ОчіЛЕВ
Попереду – багато роботи. Будь- куйте фінансових прибутків.
те готовi вiдкритися новому досвiду ВОДОЛІЙ
i проявити свої творчi таланти.
У вашому життi час розставить
усi акценти. Попереду – новi справи, новi
знайомства i, можли– В найгіршому сні я не міг побачити, що російські танки увійдуть во, нова робота.
в Грузію. Я одразу зрозумів, що якщо я туди поїду співати, то не зможу РИБИ
онукам в очі дивитися. Кожен робить те, що вважає за потрібне, - скаЗробiть свої перезав актор.
говори максимальСтосовно того, як артист ставиться до “чорного списку” РФ, до яко- но ефективними. Не
го його занесли, він відповів “Місяць тому, мене включили до чорного вiдмовляйтеся вiд
списку в Кремлі, з колишнього СРСР потрапили три людини: я, Мака- запрошень. У вашоревич та Шевчук. А там такі зірки, як Клуні. Я кажу: “Нарешті ми в гар- му особистому життi
ній компанії”, - пожартував Кікабідзе.
вiдбудуться суттєвi
Нагадаємо, Вахтанг Кікабідзе не може пробачити Росії її агресію змiни.
щодо Грузії і вже 5 років не їздить туди на гастролі.

Вахтангу Кікабідзе погрожували через Україну

Донецькі терористи по телефону погрожували знаменитому радянському актору Вахтангу Кікабідзе, який підтримав Україну і зізнався, що й сам пішов би воювати в АТО, повідомляє “Світське життя”.
Вахтанг зізнався, що йому погрожували бойовики і обіцяли розстріляти.
- Нещодавно мені зателефонували: “Я слухаю!” - “Це Вахтанг?” “Так”. – “Ми телефонуємо з “Донецької народної республіки.” Я почав
сміятися, тому що це не очікувано для мене було. Кажу: “І що?” - “ Ми
вас розстріляємо!” - розповів артист.
Він наголосив, що після того, як Росія ввела війська на територію
Грузії, він дав собі слово не їздити в цю країну.

Магнітні бурі
у листопаді

Останній місяць осені не принесе значних магнітних проблем.
Тим не менш, сонце проявлятиме
помітну активність у цей період.
Як видно з прогнозу, у листопаді
очікують деякі геомагнітні коливання і кілька магнітних бур.
Зокрема, найбільшу активність прогнозують 16, 17, а також
28 числа. Також магнітні бурі вірогідні 15, 18 і 27 листопада.

