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

«Наш ДЕНЬ»

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

«Наш ДЕНЬ»

до передплатників

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

Погода
в Тернополі
й області

Повертайтесь
живими:

діти зі сльозами на очах 2
зустрічали бійця зі Сходу стор.
У

Магнітні бурі у грудні

грудні
прогнозують
надзвичайно
велику кількість
сонячної активності.

На магнітні бурі
варто очікувати
3, 10-12 грудня,
а також 15-16-го.
Незначні магнітні
коливання спостерігатимуться 3, 13,
17-19 і 26 грудня.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК

4 грудня - Введення у храм Пресвятої Богородиці. Цей день - «ворота зими»: «Введення прийшло
- зиму привело». Якщо на Введення похолодає - зима буде суворою. 7 грудня - Катерини. Ця свята
вважається покровителькою шлюбу і наречених, тому в народі її називають Женодавицею. Ясна погода на Катерини вказує на морозну зиму. 8 грудня - Климента. Народне повір’я гласить: «У день святого Климента зима клин клином вибиває». З цього часу настають сильні морози. 9 грудня - Юрія,
по-народному - Юрія Холодного. Якщо до Юрія Холодного випаде багато снігу, то на весняного Юрія
буде трава.

У такі дні особливо уважними до свого
здоров’я мають бути люди
з серцево-судинними захворюваннями, схильні до підвищеного артеріального
тиску. Варто уникати перенавантажень, сварок.
Слід якомога більше відпочивати й отримувати позитивні враження.

3 грудня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 5-6,
вдень 2-4 градуси морозу. Схід
сонця - 7.53, захід - 16.21.
4 грудня - хмарно з проясненням, місцями невеликий
сніг, температура повітря вночі 4-6, вдень 3-4 градуси морозу. Схід сонця - 7.54, захід - 16.21.
5 грудня - хмарно з проясненням, місцями невеликий
сніг, температура повітря вночі 3-4, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.55, захід - 16.20.
6 грудня - хмарно з прояснення, без опадів, температура
повітря вночі 3-6, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.57,
захід - 16.20.
7 грудня - хмарно, невеликий сніг, удень можливий дощ,
температура повітря вночі 1-2,
вдень 0-1 градус морозу. Схід
сонця - 7.58, захід - 16.20.
8 грудня - хмарно, місцями
сніг, температура повітря вночі 2-3, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 7.59, захід - 16.20.
9 грудня - хмарно, місцями невеликий сніг сніг, температура повітря вночі 4-5, вдень
0-2 градуси морозу. Схід сонця
- 8.00, захід - 16.19.
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ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ:
діти зі сльозами на очах
зустрічали бійця зі Сходу
До п’ятикласників тернопільської ЗОШ
№16 завітав боєць батальйону спецпризначення «Шторм» Руслан, аби подякувати за солодкі передачі на фронт.

Чоловік розповідає, солдати
були враження пакунком із домашніми солодощами, який передали учні 5-А класу для їх батальйону. Окрім смаколиків та
щирих листів, діти приклеїли на
коробку фотографію всього класу. Аби віддячити за такий чудовий подарунок, Руслан привіз
п’ятикласникам із фронту синьожовтий стяг із підписами солдатів, офіційну подяку і цукерки.
– Коли ми отримали ваш по-

С

дарунок і скуштували солодощі,
відчули себе наче вдома, – звернувся боєць до школярів. – Щиро
дякуємо вам за душевне тепло і
любов, за підтримку. Інколи, це
навіть важливіше за їжу та амуніцію. Адже такі речі піднімають
бойовий дух і вселяють віру у перемогу. Ми обіцяємо вам, що не
здамо позицій, будемо триматися
до кінця і проженемо ворога з нашої землі.
Школярі прийшли на уроки
у вишиванках і підготували для
гостя пісню, вірш та презентацію.
А ще подарували нову порцію солодощів, образочки, синьо-жовте
мило, браслети та листи.
Віталік разом з мамою вже
не один місяць пече солодощі на
фронт в рамках акції «Смаколики для АТО», про яку ми писали в
одному з попередніх номерів газети. Хлопець напам’ять знає рецепти печива і, коли мама на ро-

боті, сам порається на кухні, щоб
бійці могли смакувати домашньою випічкою.
– Я приходжу додому, роблю уроки і починаю пекти печиво – ванільне з цукатами та із
спеціями, – каже хлопець. – Також
виготовляю синьо-жовте мило і
брелочки в патріотичних кольорах. Адже хлопці там воюють за

наше майбутнє. Я хочу їх підтримати хоч такими маленькими справами.
За словами матері пані Ірини, спершу син допомагав прикрашати тістечка. А згодом уже
сам навчився пекти та запросив
однокласників долучитися до
цієї акції. Діти радо відгукнулися
і сформували спеціальні подарунки на фронт з фотографіями класу, патріотичними малюнками та
листами.
– Діти особливо відчувають
своїми маленькими серцями по-

дії, що відбуваються в Україні, –
каже класний керівник 5-А Оксана Соловей. – Діти з радістю готували печиво для солдатів, раділи,
що зможуть потішити тих, які захищають Україну. Вони маленькі патріоти, які переживають за
долю своєї Батьківщини.
Зі сльозами на очах діти прощалися з бійцем, обіймали його
та просили повернутися живим
додому. А ще обов’язково після
перемоги приїздити у Тернопіль
в гості всім батальйоном.
Юля ТОМЧИШИН.

ВСЕ «СХВАЧЕНО», ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО?

еред західних політиків
дедалі частіше звучить фраза:
Європа починає втомлюватися
від російсько-українського
конфлікту. Це означає, що «глибоко
стурбований» ЄС не проти махнути
рукою на Україну і пробачити
Путіну анексований Крим.
Також деякі європолітики, зокрема,
екс-голова Європейської ради Герман ван
Ромпей, неначе потакаючи Кремлю, висловлюються за федералізацію України. І
це попри те, що за європейськими мірками, понад 80 відсотків населення нашої
держави складають українці. То на основі чого Україна повинна федералізовуватись? Ось Росії такий устрій в ідеалі підходить.
Крім того, «стурбована» Європа повинна пам’ятати: саме вона, через недалекоглядність і на догоду Москви, заблокувала
зближення України з НАТО, що й призвело
до агресії з боку Росії.
Ще на совісті Заходу - «кидалово» під
назвою «Будапештський меморандум».
5 грудня мине 20 років відтоді, коли був
укладений цей документ. Хоча, як виявилось, повноцінним документом його назвати годі.
У Будапешті, в 1994 році, на Раді із забезпечення співробітництва в Європі, президент України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї, та лідери США, Великобританії і Росії поставили підписи
під Меморандумом про гарантії безпеки у
зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Пізніше документ підтримали своїми заявами Франція і Китай.
Варто зазначити: у 1990 році в Україні
налічувалося 176 ракет із 1272 ядерними
бойовими зарядами та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. Крім того, військовопромисловий комплекс у Дніпропетров-

ську міг виробляти найсучаснішу ядерну
зброю - стратегічні ракети - за номенклатурою НАТО - «Сатана».
До моменту підписання Меморандуму
Росія здійснювала потужний дипломатичний та інформаційний пресинг на Україну.
Бо на той час ми залишалися єдиною пострадянською державою із ядерною зброєю (крім РФ). Москва таким чином хотіла
змусити українське керівництво прискорити передачу стратегічних ядерних сил
РФ. Західні ЗМІ підтримували позицію Росії.
Меморандум, з огляду на «газові», економічні війни з боку РФ, анексію Криму, подій на Сході, - не спрацював. Експерти пояснють: по-перше, документ не був
ратифікований парламентом жодної з
країн-гарантів. Крім того, меморандум - це
дипломатичний документ, у якому визначені лише наміри сторін. Без додатків меморандум - найнижчий (!) рівень дипломатичної угоди. Він давав лише «запевнення
у безпеці», а не «гарантії безпеки».
На жаль, Україна обмежилась існуванням меморандуму й не наполягла на його
ратифікації країнами-гарантами. За 20 років не було укладено жодної іншої дипломатичної угоди на основі цього документа.
Невже українські президенти не розуміли,
що це таїть величезну небезпеку?
Лише тодішній секретар РНБО Володимир Горбулін і доктор політичних наук
Олександр Литвиненко у 2009 році оприлюднили заяву, що Україна повинна скликати міжнародну конференцію для підготовки договору про гарантії безпеки й заміни Будапештського меморандуму. Пропозиції українська влада не почула. Захід
- також.
Нині Леонід Кравчук почувається обдуреним через Будапештський меморандум.
«Обрурили Україну, фактично. Я особисто
відчуваю себе обдуреним. Ми склали ядер-

ну зброю, а сьогоні вони дискутують, чи
давати Україні гвинтівку», - обурився перший президент.
Меморандум зіграв для України роль
нереалізованого дипломатичного документа. Нейтральний статус виявився фікцією. Ми отримали війну...
У час небезпеки суспільство очікує від
влади адекватних дій. А новітні «батьки»
нації продовжують розчаровувати. Якщо
Порошенко не схаменеться - буде «військовий переворот», попереджують авторитетні видання «The Economist» і «The
Daily Beast». «Україна потребує реальних
та швидких кроків з реформування країни, проте керівництво держави нікуди не
поспішає. Війна на Донбасі й терпіння військових не безмежне, оскільки вони воюють не за владу чи перерозподіл грошей,
а за майбутнє дітей та за сувернітет України», - пише «The Economist». І додає: влада Порошенка може протриматись не довго. Про це у Києві розповіли виданню на
умовах анонімності «дуже багаті патріотичні бізнесмени» - спонсори українських
добровольчих батальйонів. За їхніми словами, Україна продовжує продавати зброю
та військове обладнання в Росію, а тим часом українські вояки на Сході гинуть через
«брак політичної волі, саботажу і бездарної бюрократії». Також вони повідомили,
що значна кількість західної допомоги банально розкрадається.
А
пригадуєте
розрекламоване
прем’єром Яценюком зведення стіни на
кордоні між Україною і РФ? Люди вірили:
невдовзі кордон захищатиме багатометровий паркан, схожий на той, який збудували між США та Мексикою чи між Ізраїлем і Палестиною. Насправді ж «могутня»
українська стіна - це траншея і паркан з металевою сіткою, повідомляє ICTV.
На проект «Стіна» спершу виділили
100 мільйонів гривень. Потім суму збіль-

шили до 235 мільйонів. Але будівництво
стоїть, бо досі не проведені тендери. Протитанкову ж траншею на Харківщині,
приміром, риють трактором, який знайшли і відремонтували місцеві волонтери. 50-тонний трактор за день проходить
до двохсот метрів. Якщо рити одним таким трактором усі 2300 кілометрів кордону, знадобиться понад 30 років. Узимку роботи припиняться - земля замерзне. Тобто,
укріплення держкордону змушене зачекати. Російські диверсанти також скромно
чекатимуть весни? Судячи з численних вибухів у тому ж Харкові - ні.
Складається враження, що влада швидше зведе стіну між собою і народом, аніж
між Україною і Росією
Узагалі, до представників нової влади
з кожним днем усе більше запитань. Зокрема, народні депутати Віталій Купрій,
Борис Філатов, Андрій Денисенко і Юрій
Береза передали заступнику генпрокурора сім звернень з приводу бездіяльності прокуратури у розслідуванні резонансних та суспільно важливих справ, повідомляє «Цензор.нет». «Просимо дати відповіді: скільки було грошей на рахунках
Арбузова до зняття арешту і залишилося після? Які дії Генпрокуратури за фактами зловживань Охендовського на виборах? Як розслідуються вбивства на Майдані? Які заходи вжиті щодо рослідування Іловайської трагедії? Як розслідується повідомлення у пресі стосовно того,
що Махніцький купив «Хаятт»? Ми не заспокоїмось. Навіть не сподівайтеся. Заради пам’яті наших братів», - наголосив Борис Філатов.
І люди не заспокояться, якщо Майдан
і війна на Сході українських владоможців
нічого не навчили. Країна не може більше
жити за злодійсько-«рєшаловим» правилом: «Все «схвачено», за все заплачено.
Ольга ЧОРНА.
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Я б не бажав почути це нiкому:

“Будь ласка, тату,
тільки не вмирай!”
Він стояв на порозі нашої редакції з букетом жовтих хризантем,
перев’язаних блакитною стрічкою. Мужній, усміхнений і щирий.
Одягнений у військову форму, в
руках чорний блокнот, з яким ніколи не розлучається.

У

попередньому номері
газети ми знайомили
вас, дорогі читачі,
із віршами Володимира
Базара з Великого
Ходачкова Козівського
району.
А за кілька днів він особисто
завітав до нас в гості, адже приїхав у довгоочікувану відпустку. Володимир Базар служить у
тернопільському батальйоні територіальної оборони №6, який
дислокується на півдні України.
Пішов у армію добровольцем,
хоча рідним сказав, що його мобілізували. Знав, любляча дружина, син, батько відмовлятимуть від
такого рішення, адже дуже переживають за нього.
Володимир служив у прикордонних військах. У місті Чоп в 1995-96 роках був першим, хто подавав команди
українською. Каже, за це багато солдатів і командирів його недолюблювали. Зате почали поважати.
- Вночі я ніс службу як солдат, а
вдень мене забирали в штаб перекладати документацію з російської на
українську мову, - пригадує Володимир.
Чоловік за професією - будівельник. Вірші почав писати ще двадцять
років тому. Тоді мріяв видати свою
збірку, але часи були важкі і згодом
на творчість не залишилося часу. Після Майдану Володимир зрозумів: потрібно щось міняти, як у країні, так і у
власному житті. Відродив свою творчість і написав заяву у військкомат,
що готовий йти захищати Україну.
У чорний блокнот Володимир занотовує поетичні рядки, які приходять на думку. Перші його критики
– бойові побратими. Якщо вони схвалюють поезію, записує дату і час створення та публікує в соцмережах.
– Не всі вірші оприлюднюю. Є такі,
що залишаю лише для себе, – каже
чоловік. – Сподіваюся, колись зможу видати свою збірку. Найбільше
пишу вночі, адже тоді менше шуму і
легше сконцентруватися. Але, буває,
стою на посту і з’являється якась думка, тоді записую її у свій зошит, а вже
коли є вільний час, починаю віршувати.
Найзаповітніша мрія Володимира Базара, щоб в Україні запанував

*****
Я не родився, щоби убивати,
Ламати долі і калічити людей,
А народився, щоб ростити й будувати,
І щось лишити після себе для дітей.
Любити і приносити всім радість,
І брати тільки те, що є моє,
Сказати всім, коли зустріну сиву старість,
Спасибі Вам, що Ви у мене є.
І хочу жити, вільно і щасливо,
Хоч зараз знову ношу цей бушлат,
Я думав - сон, і це вже - неможливо,
Що знову я тримаю автомат.
Але це так, немає слів сказати,
Що ворог мій, кого я звав - мій брат,
І вибір тут один - лише стріляти,
Щоб мертвим не вернутися назад.
Моя любов до краю - є безмежна,
Дарма, як не зачепить сивина,
Я вірю, що Ти будеш незалежна,
Така, яка на світі лиш одна.
Тому, що в мене іншої немає,
І хай це знає мій колишній брат,
Мій автомат надійний, і стріляє,
І без підтримки ящика гранат.

років тому я їхав відпочивати на
Херсонщину, то українську мову
сприймали по-іншому, могли попросити говорити російською,
сказати, що не розуміють. А зараз
люди там навіть стараються переходити на українську мову. Населення до нас ставиться привітно. У школах організували благодійний ярмарок, щоб придбати
для нас необхідні речі.
Через кілька днів Володимир
повертається у військову частину, щоб продовжити службу і захищати українські кордони. Усміхається та обіймає нас на прощання. А квіти, кольору сонця,
досі гріють наші серця.
Юля ТОМЧИШИН.
мир. На думку бійця, сьогодні для
перемоги потрібні мудрі командири, правильні рішення, сильний дух
і єдність.
– Зараз ми побачили справжнє
обличчя нашого «братнього» народу і вкотре переконалися, ким наші
сусіди є насправді, – додає він. – Ці
23 роки ми не були по-справжньому
незалежними і зараз мусимо виборювати волю для себе і своїх дітей, змінювати свою країну. І починати треба змалку. Прививати дітям
любов до рідної мови, читати українські казки, показувати українські мультики. Дивно, коли людина
20 років живе в Тернополі і розмовляє російською. А українець переїздить у будь-яке російськомовне місто в своїй країні і починає забувати
рідну мову. Це страшно. Коли кілька

Хоч, може, це і мрії на папері,
Я вірю, ще як будем ми живі,
То пам’ятник поставимо Бандері,
І без різниці, хоч в самій Москві.
І знову заживемо ми щасливо,
Як набереться розуму мій брат,
І ми на Красній площі купим пиво,
Не більше ніж по гривні п’ятдесят.
МОЄ БАЖАННЯ
Мені не сумно, не тримаю я образу.
Так, розумію, що я знов солдат.
Можливо, снайпер вб’є мене одразу,
а чи накриє в чистім полі “Град”…
Чи я прийду, чи принесуть додому,
Чи я побачу рідний дім і край…
Я не бажав би це почути вже нікому:
“Будь ласка, тату, тільки не вмирай!”
Бо є найбільший біль в моєму світі,
У тім, що цвіт злітає й в очі б’є…
Хотів би вишиванку я одіти
І хай вона вже на мені гниє…
Щоб ворогам її не віддавати,
І навіть другу, хоч його колись так звав.
Я б не хотів, щоб він на моїм святі
Зі мною “Ще не вмерла…” заспівав.
Бо це для мене зовсім неважливо:
Як я прийду і що я скажу вам.
Я лиш хотів, щоб були всі, за кого
Можливо, я життя своє віддам.
Щоб ви не були патріоти поодинці,
А щоб були укупі, як одне.
І не встидались, що ви УКРАЇНЦІ,
І не чекали, що біда мине.
Щоб ви, нарешті, знову об’єднались,
І були сильні, наче моноліт.
І щоби більше вже ніколи не згинались
Під москаля по триста довгих літ!
Володимир БАЗАР.
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ЕНЕРГОСИСТЕМА

почала «ГАВкати»,

або Як з 1 грудня українці змушені
жити по-новому за інструкціями 2006 року
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понеділок вранці до редакції зателефонували
читачі зі Збаразького та Козівського районів. Люди
обурювалися, що у деяких селах без будь-яких
попереджень на кілька годин вимикали електрострум.
- Чому нас заздалегідь не попередили про це, щоб ми могли скоригувати свої плани? – нарікали вони, зазначаючи, що першогрудневий сюрприз від енергетиків жодним чином не співпав з оприлюдненими ще на початку осені графіками можливих відключень
електроенергії.
Уже підвечір понеділка не стало світла і у самому Збаражі, принаймні, у деяких його мікрорайонах. І знову мешканці забили на
сполох, бо не знають, до яких ще нововведень їм слід готуватися
завтра і як складати розпорядок чергового робочого дня, коли готувати дітей до школи чи вчити з ними уроки.
- Зовсім недавно нас закликали переобладнувати системи опалення своїх домівок на економні чи альтернативні до газу джерела енергії, тож багато хто перейшов на електрообігрів. Відтак, тепер за кілька годин без світла температура у помешканнях знижується до 10 градусів. А надворі ще навіть не зима! – слушно зауважують збаражани.
Ще більше тривожить людей не стільки сам факт відключення
електроенергії, як її раптове увімкнення. Адже ні для кого не секрет, що саме стартових стрибків напруги найбільше боїться «делікатна» імпортна побутова техніка. Хто ж тоді компенсує вартість
ремонту холодильника, телевізора, пральної машини тощо?
Вислухавши читачів, «Наш ДЕНЬ» вже зібрався звернутися за
роз’ясненнями до енергогенеруючих компаній, як тут на нашу
електронну скриньку надійшов лист такого змісту:

«НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВВЕЛИ В ДІЮ ГРАФІКИ АВАРІЙНИХ ВИМКНЕНЬ:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ВИМИКАТИМУТЬ НА ДВІ ГОДИНИ РІЗНИМ ГРУПАМ СПОЖИВАЧІВ
- Повідомлення про розпорядження Державного підприємства НЕК «Укренерго» щодо ведення з 7 години ранку 1 грудня графіків обмежень за потужністю та енергією в повному обсязі ВАТ «Тернопільобленерго», як і інші
енергопостачальні компанії, отримало 29 листопада, –
повідомив головний інженер підприємства Степан Бартків. – Введення графіка аварійних вимкнень (ГАВ) здійснюється після повідомлення підприємств-споживачів ВАТ
«Тернопільобленерго».
Погодженні із обласною державною адміністрацією
та обласним відділенням Держенергонагляду ГАВи вводяться у разі несподіваного виникнення в електроенергетичній системі України аварійного дефіциту електричної потужності за командою чергового диспетчера державного підприємства НЕК «Укренерго», або диспетчера
електроенергетичної системи.
У зв’язку із ускладненням ситуації та дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі України 1 грудня о
9годині 10 хвилин за розпорядженням диспетчера центральної диспетчерської служби Південно-Західної енер-

П

госистеми ДП НЕК «Укренерго» введено в дію графіки аварійних вимкнень ВАТ «Тернопілобленерго» у місті Тернополі та всіх районах області з 1 до 5 черги, та інших областях України.
Як пояснив Степан Бартків, щодо конкретних годин
вимкнення електроенергії, то для цього є державне підприємство, на балансі якого перебувають високовольтні лінії. Саме воно відстежує, щоб енергетична система була збалансована. Коли побачили, що цього немає,
що один енергоблок Запорізької АЕС вийшов з ладу, виникла необхідність регулювати споживання електричної
потужності в областях. Спершу задіюють графіки обмеження за потужністю. Це регулюють підприємства:
вони обмежують споживання на підприємницьку діяльність та власні потреби, а решту вже задіюють за командою диспетчера Західної енергетичної системи. Саме
диспетчер повідомляє, що слід застосувати графіки аварійних вимкнень і в них є кілька черг. Кожна з них – це певна кількість мегаватт, а не вулиці чи адреси.
- Електроенергію вимикатимуть споживачам на пе-

рочитавши цей документ, стало ясно, що
справа темна. Електроенергетична система
України почала «ГАВкати», і, передусім, на
тих, хто її годує, справно оплачуючи виставлені
рахунки. А ось в окуповані бойовиками та
сепаратистами райони Донбасу, енергоносії й
надалі подають, хоча, за словами президента
України, борги тамтешніх фанатиків ЛуганДону
вже перевалили за 700 мільйонів зелених.
Звичайно, там також живуть українці і їм ой як нелегко. За
них воюють і щодня гинуть наші хлопці, яких вони кличуть
«укропами». Гуманітарну допомогу їм збирають по всій Україні, яку вони називають бандерівською. Виявляється, тепер
саме ми, а не вони, стали винуватцями того, що «ускладнилася ситуація та виник дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі».
…Приїжджають з АТО наші воїни-земляки, розповідають
страшні речі про реально антиукраїнські настрої вже навіть
у звільнених містах Сходу. То, може, й владі вже варто казати правду у вічі тим, хто вимагає допомоги від нашої держави, однією рукою тягнеться за гривнями, а іншою – за рубля-

ми? Може, годі рятувати добровільно поневолених зрадників ціною життя добровольців-героїв? Може й справді, нарешті настав час жити по-новому не за циркулярами ДП НЕК
«Укренерго» восьмирічної давнини, а за простим і доступним для всіх принципом: «Кожен заслуговує того, чого він заслуговує».
Жорстоко? Можливо, й так. Проте паралель між юнаками,
які рік тому з дерев’яними щитами йшли під кулі снайперів, і
дебелими мужиками, які поспіхом збирали розсипану картоплю біля виборчих дільниць «референдуму за Новоросію», не
спонукає до особливої ввічливості чи толерантності.
І, за великим рахунком, справа тут зовсім не у графіках
аварійного вимкнення електроенергії, бо, як би не старалися енергетики, проти законів фізики вони безсилі. Натомість,
для лікування хворої частини суспільства мають діяти зовсім інші закони, повинні застосовуватися зовсім інші підходи та методи, бо для того, щоб хірургічно видалити сепаратистський наріст у свідомості значної частини населення
Донбасу, не варто заражати вірусами зневіри увесь люд в інших регіонах України.
Юрко СНІГУР.

Внесок тернополян в обороноздатність армії –
10 мільйонів гривень

Протягом серпня - жовтня 2014
року до держбюджету від жителів
Тернополя та Тернопільського району надійшло майже 10 мільйонів гривень військового збору.
«В умовах адміністрування нового платежу – військового збору, ми відпрацювали вже три місяці. Варто відзначити, що питанням
нарахування і сплати військового збору було присвячено семінари та телефонні «гарячі лінії», - розповів Євген Воробець, заступник начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ.

ріод до двох годин. Якщо ситуація не покращується, то
одну чергу включають а іншу – відключають, – розповідає Степан Бартків. – Такі аварійні вимкнення не передбачають, що з певної години буде відімкнено якийсь населений пункт чи якусь вулицю. Такого не буде, йде суто регулювання за потужністю.
Енергетики нагадують, що графіки аварійних вимкнень щорічно складаються і вводяться в дію згідно з «Інструкцією про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів,
а також протиаварійних систем зниження електроспоживання», затвердженою наказом №456 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
23.11.2006 року.
Припинення дії графіків аварійних вимкнень буде здійснено за спеціальним розпорядженням ДП НЕК «Укренерго» після входження Тернопільської області у доведений
ліміт потужності споживання.
Відділ по роботі з громадськістю
ВАТ «Тернопільобленерго».

За словами заступника начальника
ТОДПІ, запитати про особливості сплати цього платежу можна і в індивідуальному порядку, зокрема, звернувшись за консультаціями до Центру обслуговування платників.
Нагадаємо, що з 3 серпня 2014 року
набрав чинності Закон України від 31
липня 2014 року № 1621 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України», яким тимчасово до 1 січня 2015 року запроваджено військовий
збір.

P.S. Ще з ранньої осені урядовці передбачили, що з настанням холодів ситуація у паливно-енергетичному комплексі країни може значно погіршитися. Напевно, саме тому й були розроблені та затверджені антикризові заходи
і, зокрема, графіки відключень електрики різним категоріям населення і
підприємствам. Завчасно ознайомлені з ними люди, хоча й нарікали на повернення у 90-ті роки ХХ століття, проте були готові перетерпіти навіть ці незручності. Тим часом, з 1 грудня світло почали вимикати хаотично, без попереджень чи зайвих церемоній. То ж
невже в Україні зовсім не залишилося
спеціалістів, які могли б розрахувати
години максимуму споживання електроенергії і саме у цей час, повідомивши споживачів, братися за рубильник,
а не шарпати його, як кільце парашута,
в авральному режимі?

Податкову знижку можна
отримати до 31 грудня

Податкову знижку за 2013 рік можна оформити в період з 1 січня по
31 грудня 2014 року включно. При цьому, право на отримання податкової
знижки на наступні звітні періоди не переноситься.
Важливо, що для реалізації права на податкову знижку, платнику податку необхідно заповнити та подати до податкової інспекції декларацію
про майновий стан та доходи і додаток 6 до неї. До декларації треба додати ксерокопії таких документів: паспорта, реєстраційного номера облікової картки, договору про надання певного виду послуг, розрахункових
документів, які підтверджують понесені витрати, довідки з місця роботи
про річну заробітну плату.
Перелік витрат, дозволених до включення для використання податкової знижки, визначено у п.163 ст. 166 Податкового кодексу.
Інформаційно-комунікаційний
відділ Тернопільської об’єднаної ДПІ
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Одруження
в перерві між боями
У Тернополі – весільний бум серед воїнів АТО

В

ійна не зупиняє кохання. Хлопці, які
повертаються з передової, все частіше
ведуть дівчат під вінець. Щоправда,
багатьом із них доводиться одразу ж після
весілля знову їхати воювати на Схід.

З Палацу щастя –
на війну

– До прийняття важливих
рішень, таких як весілля, молодих підштовхують складні обставини, в яких вони опинилися, – каже начальник відділу державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби міського управління юстиції Ольга Говорченко
(на фото). – Відбувається переосмислення цінностей. Вчора вони були ще хлопець і дівчина, сьогодні ж він – захисник Вітчизни, а вона – берегиня домашнього затишку. Усвідомлення того, що вдома чекають, допомагає легше пройти
всі труднощі військових дій.
За останні місяці у тернопільському РАЦСі (або, як його
ще романтично називають, –
Палаці щастя) розписали понад
20 пар, у яких наречений направляється в зону АТО або ж
приїхав додому в коротку відпустку. Зазвичай молодята відмовляються від урочистостей
і звичного весільного пафосу:
приходять лише удвох, міцно
тримаючись за руки.
Такі шлюби, кажуть працівники РАЦСу, зворушують до
сліз. Не можуть стримати почуттів і дівчата, які стають на
рушничок щастя. Замість медового місяця їх чекають тривоги за коханого. Хлопці ж, буває,
приходять не лише у військовій формі, а одразу з наплічниками. Були ситуації, коли з Палацу щастя вони поспішали на

потяг, щоб їхати у зону
бойових дій, на передову.
Війна підштовхує до
весілля не лише молоді
пари, а й з’єднує тих, хто
колись розчарувався в
інституті шлюбу.
– До нас приходили
кілька таких пар, які вже
були одружені й розлучилися. Але дізнавшись,
що чоловіка направляють на Схід, вони вирішили поновити свої стосунки задля дітей, – розповідає Ольга Говорченко.

Шлюб за один день

Працівники відділу реєстрації шлюбів ідуть назустріч
воїнам. Бійці АТО можуть одружитися зі своїми обраницями,
так би мовити, не виходячи з
РАЦСу – у той же день, коли подають заяви.
– Учасники бойових дій мають право звернутися з проханням скоротити термін реєстрації шлюбу, який, згідно
із законодавством, становить
один місяць, – додає пані Ольга.
– Для цього необхідно представити документи про військову
службу в зоні АТО чи мобілізаційне посвідчення з військкомату, посвідку про відпустку. За
цих умов наречені зможуть узаконити стосунки після подання заяви або в будь-який інший
день протягом місяця.
Незважаючи на те, що в
листопаді-грудні кількість весіль традиційно йде на спад, серед учасників АТО охочих одру-

Промінь надії для людей,
обділених долею

Холодного дня у Лановецькому територіальному центрі соціального обслуговування було тепло від людської доброти та небайдужості. Працівники центру разом з його мешканцями провели творчий вечір “Патріот України”. Активну участь у святковому дійстві взяли також люди з обмеженими можливостями, які є
учасниками клубу “Промінь надії”, що дії при відділенні соціальнопобутової адаптації. Усі учасники висловили свою підтримку єдності України. А потім відбулося частування українськими традиційними стравами, які приготували працівники центру.
Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

житися не меншає. Одну з таких пар, згадує Ольга Говорченко, розписували тиждень тому.
Він приїхав із зони АТО у відпустку на 10 днів, аби повести
кохану до шлюбу. Наречена без
вагань погодилась.

Коли вдома
чекають…

Військово-польові весілля, коли бійці поспішають узаконити стосунки зі своїми обраницями, вже стають трендом по всій Україні. Психологи пояснюють: людині важливо відчувати свою значимість
і підтримку. І не тільки від товаришів, а й від протилежної
статі. Знати, що ти потрібний,
що тебе чекають, піклуються
про тебе і вірять – це не просто
важливо, а життєво необхідно
для людей, які перебувають у
складних, небезпечних умовах.
Дружини ж бійців сподіваються: невдовзі воєнні дії на
сході України завершаться, і
їхні кохані повернуться додому живими та неушкодженими.
Антоніна БРИК.
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Оздоровлюватися
у Більче-Золоте їдуть
з усіх куточків України
«Наш ДЕНЬ» вже не раз друкував відгуки вдячних пацієнтів колективу Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації. Справді, цей чудовий заклад заслуговує на те, щоб про нього знали усі. Тож і я хочу поділитися
враженнями про свою реабілітацію у лікарні.
Я отримав травму шийного відділу чотири з половиною роки
тому. Відтоді лікувався в багатьох медичних клініках, навіть у
столичних. Але такого ставлення та підходу до пацієнтів, як в лікарні Більче-Золотого, що на Борщівщині, не зустрічав ніде. Недарма кажуть, поганий той лікар, після спілкування з яким не
стало легше.
Оля Петрівна Герман належить до того рідкісного типу медиків, які не шкодують часу і сил, аби відповісти на всі запитання
пацієнтів, роз’яснити особливості лікування, підтримати та заспокоїти, - каже Оля Кундис, яка вже не один рік пересувається
на інвалідному візку.
Також приємно вразили своїм хорошим ставленням до пацієнтів і середній та молодший персонал. Вони допомагали пересідати у візок, ванну, завжди зустрічали з усмішкою та жартами, що є дуже важливим для людей з обмеженими можливостями.
Головний лікар Любомир Васильович Синоверський дуже досвідчений і кваліфікований спеціаліст. Уперше в цьому закладі я
лікувався у грудні минулого року. Тоді планували розпочати ремонт першого корпусу, однак я навіть уявити не міг, наскільки
усе зміниться. Приїхавши на лікування уже цьогоріч, я не повірив своїм очам – скрізь усе дихало новизною, ще й окремі санвузли у палатах. Тоді я переконався, що є в нас керівники, з якими можемо йти в Європу. Найбільше вразило те, що персонал лікарні розпитував нас, що потрібно вдосконалити. Адже здорова
людина не може повністю врахувати все, щоб покращити зручності самообслуговування людей з інвалідністю.
Місцеві жителі теж розповідали лише хороше про нового керівника лікарні. Шкодую, що не було можливості особисто поговорити з Любомиром Васильовичом, хоча я не засумнівався ні
на секунду у словах своїх співрозмовників, адже те, що побачив,
підтвердило почуте. Недарма, оздоровлюватися у Більче-Золоте
їдуть з усіх куточків України. Тож разом з Олею Кундис висловлюємо щиру подяку усьому колективу лікарні, що у селі з такою
гарною назвою - Більче-Золоте...
Іван КОСМИНА, громадський активіст.
с. Вільхівчик Гусятинського району.

У Тернополі пройшов Марш Гідності

лизько 200 людей пройшли
Тернополем на марші Гідності.
Цю ходу Самооборона Майдану
приурочила річниці Революції Гідності.
Від Театрального майдану учасники маршу рушили до Площі Героїв Майдану. Там відбулася панахида за загиблими, яку відправив капелан Самооборони Тернопільщини отець Іван
Гуня. Опісля учасники ходи рушили до управлін-

ня УМВС в області, де провели короткий мітинг.
На мітингу самооборонці висловили своє невдоволення з приводу того, що заступники очільника міліції в області, які підпадають під пряму дію
Закону «Про очищення влади», тобто під люстрацію, дотепер працюють на посадах. Активісти Самооборони подали відповідне звернення до керівництва обласного управління УМВС.
За словами коменданта обласної Самооборони Майдану Івана Ковалика, марш Гідності також
має на меті показати суспільству та новим і старим
чиновникам, що майданівські сили працюють і нині.
Після виборів будуть призначатися нові очільники
владних структур, міліції,
прокуратури. Вимога Самооборони в тому, щоб ці
призначення були публічними та підлягали попереднім громадським обговоренням.
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Шахраї називаються працівниками банків
Особисті дані, номери сім-карток слід оберігати,
як державну таємницю, застерігають міліціонери

Ж

ителі Тернопільщини
продовжують потерпати
від телефонних аферистів.
Останні, аби збагатитися, вигадують
різні схеми заволодіння чужими
грошима.
Майже 3 тисячі гривень втратив 53-річний
житель Борщівського району. Як розповів потерпілий, до нього на мобільний зателефонував чоловік, який представився начальником
служби безпеки банку. Далі незнайомець повідомив, що з рахунку мешканця Борщівщини начебто хтось намагався зняти гроші. І щоб
захистити «електронний гаманець», мовляв,

Помешкання
тернополян
грабували грузини

У

Тернополі «на
гарячому» спіймати
квартирних крадіїв.
Прибутковою справою
зайнялися двоє грузинів.
Один з іноземців заходив у
під’їзд та стукав у двері. Якщо
їх відчиняли, то представлявся волонтером, який збирає
пожертви. Заходили в те помешкання, де нікого не було. В
квартиру проникали, ламаючи
замки.
«На вулиці Коперника правоохоронці помітили трьох
осіб, які вели себе підозріло,
– розповідає слідчий міського
відділу міліції Максим Богуцький. - Вони зайшли в під’їзд одного з будинків, а через кілька
хвилин винесли звідти білий
сейф. Злодіїв затримали на місці скоєння злочину. Як виявилося в ході досудового розслідування, двоє з них є громадянами Грузії, третій – українець.
Під час затримання у чоловіків
вилучили грошей та техніки на
22 тисячі гривень».
Як з`ясували у міліції, один
з іноземців проживає в Україні
уже 6 років. Має тут дружину
та двоє дітей. Інший перебуває
на території області лише два
тижні і, за його словами, приїхав з метою відкриття бізнесу.
А українець - брат дружини одного з грузинів.
Усім фігурантам справи суд
обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм
інкримінують частину 3 статті 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).
Правоохоронці також перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших подібних злочинів. Триває досудове розслідування.

його слід терміново заблокувати.
Щоб не втратити свої кошти, чоловік мав
продиктувати «працівникові банку» код, який
надійшов на його мобільний телефон. Не запідозривши нічого лихого, борщівчанин виконав усі вказівки незнайомця. Як результат, не
вберіг свої гроші, а втратив їх – з його рахунку
зловмисник зняв 2700 гривень.
Правоохоронці розшукують шахраїв. Аби
не потрапити на гачок такого роду аферистів,
міліціонери радять бути пильними та уважними. Не варто довіряти телефонним «працівникам банку», які переконують вас у ризику
втратити кошти з тих чи інших причин. Краще зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи й поцікавитися, чи проводять вони якісь операції, або ж навідатися
до найближчого відділення вашого банку.
Ні в якому разі не повідомляйте стороннім
особам по телефону свої персональні дані
та секретні коди «електронних гаманців».
Обов’язкового розкажіть про таке шахрайство своїм рідним та знайомим. Чим
більше люди будуть поінформовані, тим
менше вони будуть потрапляти у тенета
пройдисвітів.

Надзвичайні новини
Телефон можна перевірити

Я

кщо купуєте користований телефон і
сумніваєтеся чи, бува, він не крадений,
перевірити його походження можна на
офіційному сайті МВС.
«Інтернет сервіс доступний для усіх відвідувачів нашого сайту у рубриці розшук та підрозділі «Мобільні телефони», – розповів начальник сектору зв’язків з громадськістю обласної міліції Сергій Крета. – Для того, аби перевірити телефон, достатньо
ввести його IMEI. Послуга безкоштовна, а база даних крадених
мобільних телефонів оновлюється щодня».
Міліціонери переконані, що подібна опція стане у нагоді для
тих, хто придбав трубку не в офіційному магазині, а на ринку чи
через Інтернет. Якщо ж IMEI мобільного, який вас цікавить, внесений у базу даних, потрібно негайно звернутися в міліцію.

Студента судитимуть за хабар викладачеві

У Козові судитимуть студента за передачу хабара голові державної екзаменаційної
комісії. Обвинувачений зібрав
з однокурсників 2600 грн. За ці
кошти викладач мав покращити оцінки студентів на державному іспиті.
– Студент одного з навчальних закладів повідомив своїм
однокурсникам, що за успішне складання ними іспиту вони
зобов’язані передати голові екзаменаційної комісії грошову
винагороду. Таким чином, об-

До храму – не молитися
Тернопільські міліціонери затримали церковних злодіїв. Скриньки з пожертвами зловмисники відкривали
хрестом. Святиню погнули, понівечили та зламали.

Г

рабіжники
намагалися
проникнути
в церкви трьох сіл
Тернопільського району
– Смиківців, Ступок і
Романівки. У два храми
зловмисники залізти
не змогли, а в третій
пробралися через вікно.
Сільський голова Романівки Галина Петриченко пригадує, що того дня обходила господарку. Близько обіду їй зателефонувала старша сестриця з церкви і сказала, що в святому
місці невідомі. Жінка кинула все та побігла до
храму.
– Коли я прибігла до церкви, то тут вже зійшлося багато парафіян. За 15 хвилин у нас
була міліція. Ми відкрили церкву і зрозуміли, що чужі
люди зайшли, вибивши віконце, –
розповіла вона.
Повідомив про
злодіїв юнак, який
у той час саме клав
в захристії плитку і
почув якийсь шум.
Через царські ворота побачив двох незнайомців,
які збирали з землі гроші та розсовували їх по кишенях. Юнак
одразу кинувся кликати на допомогу, та коли підійшли люди,
в храмі уже нікого не було.
Невідомі поцупили близько
2 тисяч гривень, які парафіяни
зібрали для воїнів, які перебувають в зоні АТО, на ремонт храму,
а також на подарунки для дітейсиріт.

Розшукувати невідомих стали усім селом. Мешканці Романівки оперативно обдзвонили знайомих, рідних та друзів і повідомили їм прикмети двох чоловіків. Частина людей
роз’їхалася разом з правоохоронцями по вулицях села.
– Гарячими слідами було затримано двох
осіб, – розповів начальник Тернопільського
райвідділу міліції Андрій Купчак. – Один – це
мешканець Хмельницького, інший – ІваноФранківської області. У них вилучили гроші. Зловмисники зізналися у скоєному.
Стосовно грабіжників порушили порушено кримінальне
провадження. Міліція перевіряє
крадіїв на причетність до інших
злочинів на території області.

винувачений особисто зібрав зі
студентів кошти та передав їх
викладачеві, – розповіли у прокуратурі області.
За цим фактом щодо студента розслідувано кримінальне
провадження. Обвинувальний
акт прокуратура скерувала до
Козівського районного суду.
Як зазначили у прокуратурі, раніше суд уже притягнув до
кримінальної відповідальності
викладача навчального закладу за отримання ним 2600 грн.
неправомірної вигоди.

П’яний водій
намагався
відкупитися
за 2,5 тисячі

Кримінальна відповідальність загрожує жителю області, який намагався дати хабар
працівникам ДАІ. 25-річний
мешканець Козови, будучи за
кермом легковика напідпитку,
пропонував автоінспекторам
2,5 тисячі гривень.
– Чоловіка затримали в Тернополі за порушення правил
дорожнього руху. Під час перевірки документів автоінспектори відчули від нього запах алкоголю й запропонували пройти тест на визначення
стану сп’яніння. Водій погодився, однак як тільки побачив результати експрес-тесту, почав
все заперечувати, – повідомили у секторі зв’язків із громадськістю обласної міліції.
За керування транспортним засобом у нетверезому
стані на чоловіка було складено адміністративний протокол. Проте, на цьому інцидент не вичерпався. Наступного ранку чоловік прийшов
до працівників ДАІ вирішувати проблему.
Як зазначили у міліції, водій запропонував автоінспекторам 2,5 тисячі гривень, аби
його не притягували до адміністративної відповідальності.
Спробу дачі хабара зафіксували співробітники відділу
внутрішньої безпеки та працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю.
Тепер водій відповідатиме
ще й за пропозицію неправомірної вигоди. Стосовно чоловіка розпочато кримінальне
провадження. Триває досудове розслідування.

80

Відкриваємо двері дітям
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тисяч дітей живуть
в інтернатах.
Це – населення
невеликого міста

Українців закликають разом змінити ще
радянську систему й допомогти кожній
дитині знайти сім’ю, а не місце в інтернаті

Ж

иття за одним графіком, іграшки
– спільні для всіх, рядочки ліжок
у спальнях, однотипні обіди за
меню, складеним, можливо, багато років
тому. Розпитайте дітей, які виросли в
інтернаті, про їхні спогади. Почуєте одне і
те ж. Але казенний порядок не забезпечує
повноцінної підготовки до дорослого життя
поза стінами “державного дому”. Навпаки –
дуже часто ламає долі тих, хто там виріс.
Кожна дитина потребує сім’ї, а не місця в сиротинці – так вважають учасники громадянської кампанії
“Відкриваємо двері дітям”. Її впроваджують у 12 країнах Європи, і в Україні – теж. Відмовитися від інтернатів і виховувати всіх дітей у сімейному середовищі – така мета кампанії. Мова йде передусім про сиротинці, де ростуть хлопчики та дівчатка, які не мають
батьків, і ті, кого рідні відправили з дому, щоб позбутися зайвого клопоту.
Що потрібно для того, аби кожен вихованець інтернату мав свою сім’ю, розповіла у Тернопільському прес-клубі Катерина Чельцова, менеджер міжнародної благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні.
Саме ця організація координує громаданську кампанію “Відкриваємо двері дітям”. За словами пані Катерини, нині в Україні з мріями про сім’ю живуть майже 80 тисяч хлопчиків і дівчаток, які все ще виховуються в інтернатах. Це населення невеликого міста.

З сиротинця – в тюрму

– Як показує досвід, лише близько 10 відсотків випускників інтернатів соціалізуються, – розповідає Катерина

Чельцова. – Влаштовуються на роботу, роблять кар’єру,
створюють сім’ї. Усі інші – в групі ризику. Вони потрапляють в тюрми, стають наркоманами, жертвами торгівлі
людьми. До речі, 45% дітей в сиротинцях мають батьків,
які також росли в таких закладах. Це ще одна цифра, яка
вказує на те, наскільки згубним є виховання в інтернаті,
Винні в цьому не співробітники установ, які “погано” виховують підопічних. Сама система інтернатів,
яка дісталася від Союзу, породжує неблагополуччя та
людей, які не здатні адаптуватися до суспільства, зауважує гостя прес-клубу. Діти в сиротинцях мають дах
над головою, ними опікуються. Але як тільки випускники залишають інтернат – благодать закінчується. Їх ніхто не підтримує, грошова допомога, видана
державою, витрачається за тиждень, жити ніде... У результаті колишні інтернатівці дуже часто потрапляють у те ж сумнівне середовище, з якого були вилучені 10-15 років тому. І коли народжують своїх дітей,
теж віддають їх у сиротинці.
– Це показує, наскільки виховання в інтернаті
руйнує базові принципи існування особистості та суспільства, – зауважує Катерина Чельцова. – Адже там
дитина не отримує найголовнішого, що потрібно для
нормального розвитку: любові та уваги до її індивідуальності. Їх може дати сім’я, але не заклад, у якому
50 дітей і на всіх – кілька вихователів. Вони фізично
не можуть приділити достатньо уваги кожному.

Суспільна “толока” заради сиріт

Фахівці зауважують: сьогодні щороку в Україні
близько 8 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Це не лише ті діти, які осиротіли, але
й ті, батьків яких позбавили прав чи які просто покинули малечу. Всі ці хлопчики та дівчатка є кандидатами на потрапляння в інтернати, де матимуть тимчасовий дах над головою, але зовсім мало шансів на
щасливе майбутнє.
Подарувати їм сім’ю, справжнє дитинство і перспективу нормального життя можна лише спільними
зусиллями, вважають громадські активісти. Кінцева
ціль кампанії “Відкриваємо двері дітям” – у 2035 році
зачинити двері останнього інтернату. Важливо не
просто позбутися таких закладів. Йдеться про запровадження системи, яка шукатиме можливості, щоб дітей, або повертати в сім’ї або шукати для них нових
близьких людей, які готові будуть їх взяти під опіку.
– Ми уявляємо це як суспільну толоку, – каже Катерина Чельцова. – Така добра традиція існувала в
Україні, коли для того, щоб збудувати будинок, збиралося все село, і разом швидко завершували роботу. Ситуація з тим, щоб забезпечити виховання кожної дитини в сім’ї, така ж сама. Ми закликаємо всіх
долучитися до цієї толоки. Це нелегка справа. І щоб
досягнути успіху, кожен з нас має докласти хоча б маленьке зусилля.
Куди йдуть дитячі гроші
Антоніна БРИК.
Фахівці наголошують: система інтернатів не лише
Матеріал
підготовлено
в
рамках громазастаріла, а й не вигідна державі. На їх фінансування в
дянської
кампанії
“Відкриваємо
двері дітям”,
Україні щороку виділяють значні кошти. Але сама диwww.openingdoors.org.ua.
тина отримує мізер.

Від Помаранчевої Революції до Революції Гідності

- такою була тема круглого столу, за яким зібрались
представники влади та громадськості Лановеччини

Зустріч відбулася у центральній районній бібліотеці. Присутні поділилися власним баченням
доленосних подій в Україні. Зокрема, голова РДА
Іван Друзь зазначив: «Я був учасником обох революцій. На жаль, дев’ятирічна відстань між ними
повна розчарувань і, мабуть, тому після романтичної Помаранчевої українцям довелось піднятись на войовничу Революцію Гідності. Ці події змінили свідомість українців. Згадайте: факт:
під час інавгурації президента України Віктора
Ющенка після його слів: «Слава Україні!», лиш
дехто відповів: «Героям Слава!». Сьогодні ж відомі
здавна вислови українських повстанців дійшли
до найвіддаленіших куточків держави. Українські
прапори майорять на вулицях Дніпропетровська
та Маріуполя. Ці дві революції пробудили в душах
українців національну єдність та свободолюбивість. Зараз перед нами стоїть завдання змінити
систему влади в державі, бо інакше ми не будемо
жити краще. Нам зараз необхідно робити все для
того, щоб Україна була справді єдиною, щоб жителі Сходу і Заходу, Півдня і Півночі гордились тим,
що вони - українці».
Про свою участь у Революції Гідності розпо-

– За нашими підрахунками, це близько 5,7 мільярдів гривень, які щороку йдуть на фінансування інтернатів, – каже Катерина Чельцова. – З тих грошей, які
виділяють на дитину, лише 10-15% витрачають на її
потреби. Решта йде на утримання інтернату, комунальні послуги, зарплату персоналу. Крім того, держава витрачає багато коштів на подолання наслідків
самої системи інтернатного виховання.

віла керівник районного штабу національного спротиву, багаторічний голова районної організації партії «Батьківщина», перший заступник голови РДА Руслана Кушнір. Вона також
продемонструвала український прапор, на якому було написано «Ланівці» і каску, з якою стояли наші ланівчани на Майдані у Києві. Та найбільш хвилюючим був виступ учасника Революції Гідності Максима Новосада: «Коли почались події на Грушевського, нам всім було не по
собі, але ніхто не виказував страху, лиш морально об’єднувались між собою. Це єднання, взаємне людське тепло були дуже сильними. Ми всі
вірили в перемогу. І та віра не повинна згасати.
Ми маємо право на краще життя – чесне та справедливе; право на виявлення своєї патріотичної позиції, не боячись, що затулятимуть рота і
примушуватимуть слухати брехню».
Ще багато виступів пролунало за круглим столом. Обмінювались думками досвідчені активісти
та юні жителі Лановеччини. З болем говорили про
сучасні події на Сході держави і з впевненістю про
те, що Україна стане справді заможною, розвинутою державою. Тільки усім треба хотіти цього.

Пам’ять

1 грудня минув рік, як відійшов у вічність дорогий син, брат, племінник
Олександр Степанович Губчак
з села Плотича Козівського району
(15.04.1985 – 1.12.2013рр.).
Так несподівано і так неждано рано завершилась земна дорога… За тобою сумують батько, брат та сестра. Тужить і ридає
любляча мама. Лише мить, і закрилися очі,
заніміли уста… А тобі ще би жити і жити…
Та, напевно, Господь тобі інше життя напророчив і забрав у Вічність.
Всі, хто знав Олександра – друзі, рідні, знайомі, однокласники, співробітники СТО – пом’яніть його доброю, щирою молитвою.
Ми не знаємо, як пережили б горе, якби не добрі люди. Тож
висловлюємо щиру подяку педагогічному колективу Плотичанської ЗОШ, дякуємо о. Богдану Зінченку та хористам церкви, родині, сусідам. Особлива подяка водолазу із Гусятина Степану, а
також колективу СТО, в якому працював наш Олександр, зокрема, підприємцеві Віктору Масному.
Нині ми молимось за упокій твоєї душі і просимо Господа прийняти її у Царство Небесне. Хай легким буде твій вічний сон. Нехай земля буде пухом і ворота відчиняться у рай. Ти віднині з самим святим духом. Спи рідненький, спочивай. Вічна пам’ять про
тебе житиме в наших серцях!
Завжди сумуючі батько Степан, мама Надія,
брат Сергій, сестра Оксана, родина Іванни Лозінської, друзі, однокласники, сусіди.
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«На службу Богові,
Церкві і народові»

Наш ДЕНЬ

Духовність

Усе закінчилося,
мов у добрій казці

Завтра одне з найбільших церковних свят –
Введення у храм Пресвятої Богородиці
«В Єрусалимському храмі новина –
Богові в службу прийшла дитина.
Чиста і біла, мов та лелія,
Пренепорочна Діва Марія»
Так у піснях сповіщає нам Свята Церква про значення і велич свята. Хто на світі
знає, що десь у маленькому Назареті перебуває, хоч і праведне, але тихе, непомітне Святе
подружжя Яким та Ганна? Кому відомі скорботи душ їх і обітниці, які вони дають у палкій молитві та в сльозах Богові, якщо він здійме з них ганьбу неплідності і благословить
їх дитятком? Знає те лише один Господь, перед яким ті обітниці складені. І ось їх безмежна радість: постаріла Ганна на диво всім народжує донечку і знає, що це – Дар Божий, наслідок їхньої палкої молитви. Але достойне здивування не лише те, що ця жінка народила Дитятко в такі роки старості, а ще більше те, що її природна материнська
любов до немовляти не перевищила любов до Бога.
Три роки втішалися батьки своїм, так дивно народженим Дитятком,
але дана обітниця – посвятити Дитя Богу – перевищує їх любов. Вони з
усією готовністю збираються виконати завіт, зі всією відданістю і найбільшою радістю. Дане Богом – Йому ж вони хочуть повернути. І мов би
у сні справджуються слова пророка Давида: «Приведені будуть до Царя
діви і рідні її будуть приведені до Тебе. Приведені будуть у веселощах і
радості, введені будуть у Храм Царя (Пс.44, 14-15). І ось споряджується
велике свято. Дивна процесія наближається до храму. А тут відбувається незвичайне приготування. Дух Святий зворушує первосвященика Захарію зі всім кліром вийти назустріч Святій Діві. Високий ганок до Храму. Це головний вхід, в нього входили тільки у великі свята і то в урочистих процесіях. Багато було сходів. Коли йшла процесія, то на площах тих
сходів священнослужителі із співцями і трубачами та гуслистами співали окремі псалми з 18-ої кафізми «Пісні ступенів». По цих сходах піднялася Пренепорочна Діва, введена Духом Святим до Храму. Первосвященик Захарія взяв цю трилітню дівчину і, по натхненню Духа Святого,
ввів її у найголовнішу частину, у Святеє Святих, куди й сам мав право заходити тільки раз у рік. Тому то Церква співає: «Ангели входження Пречистої, бачучи, здивувалися, що Діва входить у Святеє Святих».
Не треба казати, чи легко було старій Ганні вертатися додому без
тієї своєї безмежної радості, але любов до Бога і бажання служити
Йому перевищили любов материнську до дитини, а тому і вона, і святий Яким вернулися додому з радістю. Вони незабаром відійшли до
Господа.
Що ж робила Марія? Навчалася Богознання, слухала праведних наставників, навчалася Слова Божого – Святого Письма, законів і пророків. Вчилася молитись і сама часто ревно молилася та просила у Бога
помочі. Вчилася плести, прясти, шити... Вона так любила Господа, що
здавалось, вся була виткана з любові та відданості йому. Була така одухотворена Духом Святим, що ніякі земні думки не займали її серця.
Церковні пісні доводять, що ангели окружали Марію і прислуговували їй. Чому увесь християнський світ, крім богоподібного благоговіння та пошани до Пречистої Діви, виявляє до неї таку палку та безмежну любов? Відповідь проста: за чистоту, за святість її, за те, що вона
найближча до нас і найрідніша. Богородиця найдосконаліше знає всі
наші потреби, адже сама була сиротою. Отже, чи не почує вона сироту? Вона була самотня, чи не почує вона вдову? Марія страждала важкими муками за Сина Свого, чи не почує вона матір? Почує. Тому до ніг
її увесь світ складає горе, коло ніг її усі нещасні виливають свої сльози.
Ось один із прикладів.
Якось під час війни з австрійцями італійці програли битву поблизу міста Адува і багато вояків потрапило у полон. Між полоненими був
син однієї побожної жінки. Минуло кілька місяців від тієї нещасної
битви, а італійці все ще перебували у таборі полонених. Одного дня,
на велике здивування всіх, зайшов до табору австрійський імператор.
Викликав цього воїна і в присутності всіх прочитав листа від його матері. Лист був короткий, але дуже щирий. «Я бідна, нещасна мати твого в’язня, великий цісарю! Змилосердься наді мною і верни мені мого
сина. Я благаю тебе в ім’я Божої Матері. Тут є в нас церква. Я світила
свічку перед престолом Пречистої Діви Марії і мені здалось, що Божа
Мати всміхнулася і промовила до мене: не журись, імператор поверне твого сина».
Після прочитання цього листа настала велика тиша. Всі присутні задумалися. Дехто був зворушений до сліз. Тоді імператор звернувся до полоненого і промовив: «Ти свобідний і можеш повертатися додому. Ось тут гроші на дорогу. Скажи своїй мамі, що не я , цісар, дав тобі
свободу, а Марія. Вона також і моя Мати. А коли Мати каже «так», то хто
може сказати «ні». *
Тому, щоденно, благаймо, щоб любов до Господа, Пресвятої Діви
Марії, її святих батьків передалася нам та нашим дітям.
Отець Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки журналістів України.
* Приклад. «Сівач», № 12 Львів - 2003р.
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же традиційно у Почаївському
психоневрологічному будинку-інтернаті
склалися сімейні династії – працювали
дідусі з бабусями, потім – батьки та діти. Тепер
працюють й онуки, таких родин у нас десять.
Сьогоднішня розповідь - про одну з них.

З 1980 по 1994 рік працював у нас санітаром Петро Іванович Шилюк, людина із золотими руками: і столяр, і муляр,
і штукатур, і пічник, словом,
умів зробити все. Був період,
коли дочка Петра Івановича,
Галина, одружившись, виїхала з нашого міста на проживання до села Ювілейне Цюрупинського району Херсонської області. Там отримала
від місцевого колгоспу житловий будинок, який необхідно
було довести до ладу. Для допомоги, звичайно, запросила
батька. Той, приїхавши, змурував для доньки піч та плиту, на яку приходили дивитися та дивуватися односельці, бо пічник вмурував у плиту дверцята для підкладання
дров. У тих місцях так не будували, дрова або інше паливо
треба було завантажувати через верх, попередньо знявши
каструлю. Майстер своїм умінням охоче поділився з жителями херсонського села. Або інший випадок. Як справжній
господар, Петро Іванович мав
«Москвича». Водії цих років
пам’ятають, що це авто мало
багато недоліків, зокрема,
дуже швидко корозія нищила
передні крила, а купити нові в
умовах тотального дефіциту
не було де. Майстер вирішив
цю проблему. Він змайстрував, вигнув, виклепав крила

сам. Вручну.
З часом і донька майстра, приїхавши назад у
Почаїв разом з чоловіком,
влаштувалася до нас на роботу молодшою медичною
сестрою. З червня 2001
року і до сьогодні користується Галина Петрівна Бистрицька заслуженим авторитетом серед колег та
повагою керівництва. Милують око десятки ікон,
вишитих руками жінкитрудівниці і у неї в оселі, і в палатах підопічних інтернату,
дарують гарний настрій, виплекані нею квіти, у вирощування яких пані Галина вкладає частинку душі.
У 2009 році, закінчивши
медичне училище, прийшов
до нас працювати фельдшером вродливий юнак - внук
Петра Івановича, син Галини Петрівни, наймолодший
на сьогодні з династії – Юрій
Бистрицький. Хлопець зарекомендував себе лише з позитивного боку: ввічливий,
старанний, багато взяв хорошого в роботі від свого дідуся, а ще більше від мами Галини Петрівни, так як і вона,
гарно вишиває. І доля усміхнулася Юрію. Коли у позаминулому році на роботу в
будинок-інтернат прийшла
медична сестра Катя Мірецька – між молодими людьми

спалахнуло кохання. І вони таємно від усіх за старовинним
звичаєм вирішили не купувати ікони для вінчання, а вишити. Катя – Матір Божу, а Юра
– Святого Спасителя, і лише
тоді одружитися. На вишиття
пішло більше року.
Гарна пара, гарні ікони і
гарний кінець – Юра повів
свою кохану під вінець! Все
закінчилося, як в добрій казці. Хай живе щасливо нова
українська сім’я! Миру, щастя, процвітання, ясного сонця молодій парі, працівникам
будинку-інтернату і всім українським сім’ям!
Україна - мирна держава!
Слава Україні!
Василь МИСЬКО, директор Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату, Заслужений працівник соціальної сфери України.

У храмі під Луцьком мироточать ікони

У

храмі в селі
Забороль,
поблизу Луцька,
вже декілька місяців
мироточать ікони.
За словами представника Волинської єпархії
УПЦ КП о. Віталія, ікони
мироточать ще з літа. Про
це дивовижне явище повідомив настоятель місцевої парафії Собору Пресвятої Богородиці протоієрей Віталій Антонюк, звернувшись до митрополита Луцького і Волинського УПЦ КП Михаїла. Душпастир спостерігав, як утворюються маслянисті

крапельки на зображеннях
святителів Миколая Чудотворця та Феодосія Чернігівського, апостола і євангеліста Луки та невідомого святого на колонах церкви. А
днями о. Віталій таке ж явище побачив на стінописі Покрови Пресвятої Богородиці, на давній іконі Діви Марії з дитятком та копії цього
образа, а також на вівтарному розписі Господа Вседержителя. У зв’язку з
цим настоятель збільшив кількість богослужінь, почав вечорами відправляти молебні й
акафісти.

Україна і світ

nday.te.ua

Україна
Бійцям АТО забороняють
стріляти по бойовиках
у відповідь

Ситуація на фронті не зовсім зрозуміла. Військовим забороняють стріляти у відповідь, навіть за умови прицільного вогню по українських позиціях, повідомляє ТСН. Терористи тим
часом обстрілюють міста і городян.
Минулого тижня снаряди російськотерористичних військ буквально посікли Дебальцеве й навіть потрапили в
український штаб. Наші солдати готові воювати і чекають наказу йти вперед. Кажуть: несила стояти на місці. Також із окупованих територій повз українські позиції курсують вантажівки з вугіллям. Українським бійцям зверху дали
команду не чіпати вантаж. Однак деякі
вояки беруть відповідальність й закривають дорогу для вантажівок, особливо на небезпечних напрямках. Зазвичай,
після руху вантажівок із вугіллям повз
українські позиції хлопців накривають
артилерією.

Путін вимагатиме
коридору до Криму

На Донбасі слід очікувати ескалації напруги. Про це у коментарі «Gazeta.
ua» заявив луганський активіст Дмитро Снєгирьов. «Варто очікувати, що
Путін вимагатиме коридору до Криму. Не обов’язково під контролем Росії.
Це може бути якесь вільне переміщення вантажів, техніки», - сказав він. І зазначив: депутати не повинні визнавати мінських угод, «тому що це визнання
втрати території. Росія використовує
мирні угоди для збільшення військової присутності. Треба оголошувати загальну мобілізацію. Визнати військові
дії, що ми держава, яка потерпає від зовнішньої агресії. Також вводити надзвичайний стан. Нині це актуальне питання, тому що можемо втратити Харків,
Одесу, Херсон». За словами Снєгирьова,
політики живуть у паралельних вимірах, «бо збираються в Раді за місяць після виборів, коли в країні війна».

Смертельний «гумконвой»

Наш ДЕНЬ

міну Остап Семерак. «Ми завершили
цей етап і скасували ряд розпоряджень,
якими забезпечувалось санаторнокурортне, автомобільне, медичне обслуговування екс-президентів, екс-прем’єрміністрів, колишніх прокурорів, генералів і так далі», - сказав він. За словами
Семерака, держава більше не оплачуватиме колишнім посадовцям оренду дачних будинків, медико-санітарне обслуговування, утримання секретарів тощо.
Це дозволить зекономити десятки мільйонів гривень.

Забудовники різко
підвищили ціни
на нерухомість

В Україні за останні кілька тижнів
різко підскочила в ціні нерухомість
через падіння гривні. Квадратний
метр новобудови подорожчав на 10-15
відсотків, розповів провідний аналітик
компанії «SV Development» Сергій Костецький. «Перш за все, це вплинуло на
первинний ринок. Якщо раніше забудовники реагували на курс долара протягом двох-трьох місяців, то цього разу
відреагували блискавично. Тобто, якщо
раніше квадратний метр новобудови
пропонували за 10 тисяч гривень, то тепер підняли ціну до 13 тисяч», - сказав
експерт. Подібна ситуація склалася і на
вторинному ринку: якщо раніше була
прив’язка до гривні, то зараз у неї ніхто
не вірить. Через прив’язку до інвалюти
житло на вторинному ринку також миттєво подорожчало.

Народ у наступному році
ще більше збідніє

Інфляція, за підсумками 2014 року,
сповільниться, проте реальні доходи
населення зменшаться на 15-20 відсотків. Про це заявив президент «Украналітцентру» Олександр Охріменко. Причина в тому, що промвиробництво втратить ще 20 відсотків обсягів випуску продукції. Це може призвести до зростання
безробіття. Непрогнозованим залишається і курс доллара. Експерти не відкидають, що без реальних реформ у сфері
бізнесу гривня девальвує до 24-25 грн/$,
а при реформах - зміцниться до 12 грн/$.
«Ніхто не буде фінансувати країну, яка
сама не хоче себе рятувати. Якщо ми не
йдемо на непопулярні реформи - грошей
нам ніхто не дасть», - сказав виконавчий
директор Фонду Блейзера Олег Устенко.

Жорсткий візовий режим
із ЄС зберігатиметься

Вантажівки з восьмого російського «гумконвою» везли снаряди. Про
це повідомив «Острову» вантажник,
який отримав за це гроші. «У Донецьку
ми розвантажували три вантажівки з
«гумконвою». Вони були заповнені снарядами. За роботу кожному з хлопців
заплатили по 460 доларів», - розповів
чоловік виданню. Речник інформаційноаналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, у свою чергу, заявив, що інтенсивність обстрілів у зоні АТО збільшилася після прибуття «гумконвою» з РФ.
А спостерігачі ОБСЄ кажуть, що восьмий
російський «гумконвой» привіз також
вантажівки і бензовози.

Екс-президентів
і екс-чиновників
позбавили пільг

Колишніх президентів, міністрів,
прокурорів та інших екс-чиновників
позбавили пільг, заявив міністр Каб-

Передумов для того, щоб Європа
відкрила кордони для України у наступному році, немає, заявив американський політолог Вільям Конноллі у коментарі для «ГолосUA». Таким
чином, експерт піддав сумніву твердження української влади, що вже у
2015 році ЄС зніме дипломатичні перепони для українських громадян. «Усе
цивілізоване співтовариство бачить:
спрощеного режиму перетину кордонів Євросоюзу для українців не існує.
По-перше, Україна не в змозі гарантувати безпеку своїх громадян за кордоном. По-друге, Київ через бюрократичні зволікання не видасть усім охочим біометричні паспорти. Отже, жорсткий візовий режим між Україною та
ЄС буде зберігатися ще кілька років»,
- сказав аналітик. Правозахисник Едуард Багіров також зазначив: «Якщо
уряд не підготується до видачі біометричних паспортів належним чином,
то цей процес може затягнутися на
три-чотири роки. Друге: питання безвізового режиму вирішується не українським урядом, а урядами країн Євросоюзу. Це має бути солідарне рішення,
для того, щоб громадяни України змогли «безвізово» виїжджати».
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Світ
НАТО не надасть
нам військової підтримки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не
бачить потреби або можливості для
рішення альянсу про військову підтримку Києва, крім створення трастових фондів для України. Про це він
заявив під час прес-конференції, повідомляє «Європейська правда». «НАТО
постійно висловлює чітку підтримку
України від початку кризи», - підкреслив Єнс Столтенберг. І нагадав: альянс
не має можливості самостійно надати
Києву будь-яку військову підтримку.
Водночас, він не бачить потреби у тому,
щоб ухвалювати стратегічне рішення
про допомогу Україні з боку державчленів альянсу. «НАТО не має в розпорядженні будь-якого військового обладнання і тому не може надати його Україні. Водночас, чимало держав-членів
НАТО надають таке спорядження. Але
це рішення лишається у компетенції
кожної держави члена альянсу», - заявив він. На думку Столтенберга, НАТО
повинно намагатися змінити поведінку
РФ шляхом її ізоляції.

Шеф Пентагону
розчарувався в Обамі

Шеф Пентагону звільнився, бо не
зміг переконати Обаму, що Путін найнебезпечніший у світі. Білий дім
не затвердив його план зі стримування
президента РФ, пише «The Wall Street
Journal». Згідно з повідомленням, за
два місяці до відставки Хейгел надіслав
приватного листа до Білого дому, в якому стверджував про необхідність нових
заходів, щоб приборкати Путіна й докладати більше зусиль для заспокоєння стривожених європейських союзників. Відповіді не отримав. Однак розчарування глави Пернтагону щодо дій Білого дому стосовно вирішення кризи в
Україні розпочалося значно раніше. Зокрема, він непокоївся, що Путін інтерпретуватиме бездіяльність США у питанні допомоги Україні як байдужість, і
вирішить, що може робити у нашій державі все, що захоче. Хейгел також повідомив Обамі, що саме РФ, а не Близький
Схід - найбільша загроза світовій безпеці у перспективі.

Лукашенко відновлює
зв’язки з ЄС

Президент Білорусі Олександр
Лукашенко зробив висновки з того,
що відбувається з Україною, і починає відновлювати відносини з Європою. Про це заявив голова Білоруського
дому у Варшаві Алєсь Зарембюк, інформує ІА ZIK. За словами Зарембюка, у Білорусі розпочався новий виток у відносинах з ЄС, за останній час у Мінську вже
побувало багато європейських чиновників. «Крім того, з’явилася мода на вишиванки і курси білоруської мови. Звичайно, це заслуга громадськості. Але річ
у тім, що влада цьому не перешкоджає,
що ще зовсім недавно важко було уявити», - сказав він. І додав: наразі важко
сказати, чим це обернеться для Білорусі, оскільки, як відомо, залежність Лукашенка від Москви є значною.

Втеча від кризи

Польща за перші три квартали
цього року зареєструвала близько
285 тисяч заявок на працевлаштування громадян України, що є абсолютним рекордом з часу введення у
2007 році спрощеної системи працевлаштування, і на 55 відсотків перевищує показник аналогічного періоду
минулого року. Такі дані міністерства
праці Польщі. Співробітник відомства

Марчін Вятрув назвав головною причиною зростаючого попиту на працевлаштування українців у Польщі кращу
економічну ситуацію в країні, що стимулює працевлаштування нових людей. «Варто, однак, припустити: якби не
події в Україні та різке погіршення ситуації, то наплив працівників не був би
таким великим», - додав він.

Мільйони Лазаренка
розділять між США і Антигуа

Суд у Вашингтоні схвалив угоду,
згідно з якою банк на острівній державі Антигуа отримує майже $250
мільйонів, що належали колишньому українському прем’єру Павлу Лазаренку. Майже $75 мільйонів, найімовірніше, надійдуть на рахунки уряду США,
повідомляє «Голос Америки». Банк «Єврофед», який був заснований Лазаренком на Антигуа, але зараз управляється
призначеним судом ліквідатором, пішов
на мирову з урядом США, який також є
однією із сторін процесу, й погодився
відмовитися від претензій щодо більшої
суми коштів. Партнер юридичної компанії «AGG» Берд пояснив, що Україна мала
можливість претендувати на ці гроші,
коли у 2004 році було розпочато справу.
Але з України надійшло повідомлення,
що претензій до згаданих грошей немає.
На сьогодні офіційно увійти в цю справу в України шанси практично нульові,
оскільки минуло багато часу.

На анексованому
півострові визнали:
без української води - гаплик

Без запуску Північно-Кримського
каналу не може бути й мови про зрошення сільськогосподарських земель півострова. Про це заявив на
прес-конференції так званий «голова держкомітету з водного господарства і меліорації Криму» Ігор Вайль. За
його словами, жодні наземні та підземні джерела не вирішать цієї проблеми,
пишуть «Події Криму». Площа зрошуваних земель півострова складає близько 150 тис. га. У цьому році організувати полив сільськогосподарських культур вдалося тільки на 17,7 тис. га. Раніше Україна забезпечувала до 85 відсотків потреб Криму у прісній воді, яку,
переважно, використовували на потреби сільського господарства. Після окупації Криму Росією подачу води на півострів припинили.

Алкоголь щороку забирає
життя півмільйона росіян

У Росії від зловживання алкоголем щорічно вмирають близько півмільйона людей. Такі дані оприлюднені на сайті «Росспоживнагляду». Крім
того, за інформацією відомства, останнім часом спостерігається зростання
споживання пива та слабоалкогольних напоїв. Це відбувається за рахунок
підлітків і жінок дітородного віку, що
сприяє зниженню рівня середньої тривалості життя та зростання показника передчасної смертності населення.
«Дані останніх років свідчать, що алкоголізм у юнацькому віці формується
внаслідок вживання пива або слабоалкогольних напоїв», - заявили у «Росспоживнагляді».
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Просто життя

Сімейне

гніздечко
Біле личко –
цвіт ромашки,
Чорні брови –
крила пташки,
Стан стрункий –
як тополина,
Палкий погляд,
мов калина…
На фото Івана ПШОНЯКА:
візажисти-перукарі
Галицького коледжу імені
В’ячеслава Чорновола –
Яна Люба, Софія Римар,
Ілона Ярош, Аліна Насінник
та Валентина Літвінська

Сокровенне
«Спогади, наче клапті розмитих афіш,
тріпочуть на вицвілих осінніх вітрах. Сонце
палить сліди. Мрія ранить об втрачене щастя крило. Усе важче із нині - до завтра іти й
шкодувати за тим, чого не було…»
Мар’яна прилулила до серця аркуш із
кількома віршованими рядками.
- Усе важче із нині - до завтра іти, - мовила сама до себе, вдивляючись у далечінь, де
море зливається з обрієм, перетворюючись
у голубе плесо небес…
…Лікар розвів руками:
- У вашої матері онкологія.
- Що я можу зробити для неї? - запитав
Анатолій. - Розумію, потрібні кошти на лікування. Але я не про це…
- Виконайте найзаповітніше материне
бажання.
Анатолій замислився.
- Мама роками збиралася до моря. То
грошей не було, то часу.
- Подаруйте їй мрію, молодий чоловіче.
- Море? А це не зашкодить?
- Покваптеся…
…- Мамо, ми їдемо до моря! - вигукнув із
порога Анатолій. - Ти і я! На три тижні! Через два дні. Маєш час, аби зібрати валізи.
Мар’яна підійшла до сина. Усміхнулася.
- У тебе - батькові очі. Я завжди вміла їх
читати.
- Мамо…
- Звісно, я погоджуюся поїхати до моря.
Ти трохи відпочинеш. Віта не проти?
- Ти знаєш, що маєш найкращу у світі
невістку. А доньці пообіцяв привезти велику морську мушлю.
Мар’яна знала про свій діагноз. І розуміла, чому син вирішив їхати з нею до
моря. Востаннє вона відпочивала на Півдні
більше двох десятків років тому з чоловіком. Невдовзі Віктора не стало. Залишилася удвох із малим Анатолієм. Важко доводилось. Пізніше чоловіків рідний брат відкрив фірму з виготовлення меблів. Запросив Мар’яну на посаду дизайнера. У неї хист
до цієї справи. І до спілкування з клієнтами.
Мар’яна не мала часу на відпочинок. Працювала, облаштовувала побут, ставила на
ноги сина. Благо, справи на фірмі йшли добре. Тепер і Анатолій працює у дядьковому
бізнесі.
- Ти б про особисте подумала, - не раз казав швагро. - Віктора не повернеш, а життя
минає.

я
т
с
ща
Три тижні
запізнілого

Мар’яна ні психологічно, ні фізично не
могла покохати іншого чоловіка. Таких називають однолюбами. А ще переконала
себе: Віктора їй ніхто не замінить, бо схожих на нього просто немає…
…Мар’яна облюбувала місце у невеличкій затоці, біля скель, схожих на двох
кам’яних велетнів, що застигли у вічному
поцілунку. Сиділа там годинами. То самітньо бродила уздовж берега й шукала мушлі для внучки.
- Доброго дня. Мені також подобаються
ці скелі. Романтичні...
Мар’яна упізнала в чоловікові одного з
відпочиваючих пансіонату.
- Я хотів колись бути поетом. У нас в
класі вчилася дуже гарна дівчина. Вона
мені подобалася. А я їй - ні. Ви, мабуть, знаєте, дівчата записували у товсті зошити вірші, пісні. Вона мала такий зошит також. Я
тишком писав невеличкі вірші і, щоб ніхто
не бачив, клав до її зошита. Вона так і не дізналася, що це було моє творіння. А я не насмілився сказати… Вона вийшла заміж за
сина відомого у нашому місті чоловіка. А
він утікав від красуні-дружини й шукав утіхи в обіймах дешевих жінок, у спиртному.
Нещаслива вона. Якби я тоді, у школі, їй зізнався, може, все було б по-іншому. І в неї,
і в мене… Вибачте, що втомлюю вас своїми
розповідями.
- Ви пишете зараз вірші?
- Ні. Поетом не став. Я - інженер. Працюю у великій будівельній компанії. Все
прозаїчно.
- Гарні будинки - також поезія. Мені подобаються старі будівлі. Поезія, втілена у
камені, у віках. А ці скелі?! Хіба не поетично?

Микола Аристархович, так представився Мар’яні співрозмовник, після одкровення незнайомці, цілий вечір самітньо сидів
на балконі своєї кімнати. Слухав море. І свої
думки. А вони поверталися до дивної жінки з сумними очима, яка, напевно, любить
поезію. Його дружину цікавлять лише його
заробітки, нові одяганки, аби похвалитися
перед подругами. Кожен із них живе своїм
життям. В окремих квартирах. Окремо відпочивають. Мають різних друзів. Різні інтереси. У них немає дітей і внуків. Немає
для кого збирати мушлі.
Наступного дня Микола Аристархович
подарував Мар’яні кілька віршованих рядків про спогади, що тріпочуть на вицвілих
осінніх вітрах.
- Які гарно і сумно! Я берегтиму вашу
поезію… поки житиму…
Микола Аристархович здивовано глянув на Мар’яну.
- Не запитуйте ні про що, - сумно усміхнулася . - Просто пишіть вірші.
Мар’яна забувала про свою недугу. Їй подобалася увага цього чоловіка. Тепер вони
удвох бродили вздовж берега, шукали мушлі для її внучки або сиділи біля скель. Микола Аристархович щодня дарував їй свою поезію. Анатолій жартував:
- Мамо, твій друг часом не закохався у
тебе?
Вона червоніла, наче дівчисько. Кивала на сина пальцем. І поспішала на зустріч
із Миколою Аристарховичем.
«…Хаос думок, ваш напівпогляд і пересторога… Якою із доріг із вашого полону
утекти? Південна ніч моргає зорями-очима.
А ми у ній - два різних, два загублених у вічності світи…»
«…Я вдячний долі за клаптики наших
зустрічей. За розсипаний вами на теплім
піску тихий сміх. За симфонію хвиль, що
звучить у рожевій мушлі. І магію пройдених в мріях доріг…»

- Не думала, що на п’ятдесятому році
життя мені даруватимуть вірші, - сказала
Мар’яна, прочитавши творіння інженера«прозаїка».
- А я гадки не мав, що писатиму у свої
п’ятдесят п’ять.
Здавалося, Мар’яна з Миколою Аристарховичем знайомі все життя. Їх щодня бачили разом. Високий, міцний чолов’яга ніжно
підтримував рід руку свою тендітну супутницю. І дивився на неї такими очима, наче
вісімнадцятирічний хлопчисько.
- Уже не молодий, а дмухає на свою дружину, - заздрісно перешіптувалося жіноцтво.
- Вона його чи то знайома, чи то пасія, заперечила котрась. - На ресепшен казали.
- Ага, саме вік для курортного роману! У
нього вже внуки до школи ходять…
…Мар’яна зібрала валізи. Завтра додому.
- Сину, Микола Аристархович запросив
нас на прощальну вечерю до ресторану.
- До речі, ти і Микола Аристархович - популярні. Чув, жіноцтво пліткує про вас.
- Пліткують - це добре. Значить, я ще
жива. І навіть щаслива. Ця поїздка - неймовірно цінний подарунок. Ти не уявляєш, яка
я тобі вдячна!
…Мар’яна відійшла у засвіти через півроку. Анатолій знайшов під маминою подушкою вірші й візитку Миколи Аристарховича. А також записку: «Сину, зателефонуй, будь ласка, Миколі Аристарховичу і подякуй за три тижні запізнілого щастя».
Ольга ЧОРНА.

Етюд

Уже третій тиждень Олена в інтернаті. І лише сьогодні вона помітила цю жінку. Серце тьохнуло, гепнулося у п’яти, піднялося у голову, так і не ставши на місце.
Невже таке можливе, Господи?
- Це Марта, - жінка, на яку ви так пильно
дивитеся, - вивела з задуми Олену інтернатівська медсестра. – Вона дуже добра, жаліє усіх: і людей, і тварин. Може, якби бачила, скільки поганого в світі, то і не робила
б цього. Але Марта – зовсім сліпа.
Значить, її звати Марта. Хтось інший,
чужий, назвав Оленину доньку цим ім’ям.
Марта сиділа прямо на газоні, біля розквітлого куща хризантем. Тонкими пальцями
перебирала прохолодні пелюстки. Щось
тихо наспівувала.
Сумніву не було: Марта впізнала доньку. Ту, яку бачила вдруге у житті. Перший
раз – тридцять п’ять літ тому. Коли народила. І ось – тепер.
Якби не інтернатівське подвір’я, Олена подумала б що це – Софія, сестраблизнючка Марти. Але Софії уже немає у
земному світі. А Марта, друга її донька, тут.
Пам’ять відкручувала роки назад. Олені
– майже сорок. Доля обділила її не тільки
вродою, а й жіночим щастям. Не вийшла заміж, досі не мала сім’ї. Випала Олені лише
тяжка колгоспна робота. Гарувала на фермі, коло свиней. Тож коли заїжджий зоотехнік звернув на неї увагу, не відмовляла собі
у миттєвостях короткої втіхи. Не малювала
ілюзій, знала: це – ненадовго. Одружений
чоловік у чужому селі шукав одинокої забавки на ніч.
Олена навіть не береглася. Здавалося,
щастя материнства давно обійшло її. Тож
коли виявилося, що чекає дитину, більше
здивувалася, ніж зраділа. Та й, власне, у її
роках уже й ніби радіти нічому. Пізня дитина та ще й нагуляна, - як зауважила Оленина мати. Хоча тут же порадила: народжуй,
не сама у старості будеш. Вийшло ж навпаки.
Олена у поліклініку соромилася йти.
Скажуть: знайшла коли заводити дитя.
Утім шила, як мовиться, в мішку не втаїш.
Село вже давно гомоніло про несподівану
Оленину вагітність. Зоотехніка з колгоспу
як вітром здуло. Хоча Олена і не збиралася
пред’являти йому ніяких претензій.
Вже мати виштурхувала Олену до лікарів. Непокоїлася: щось дуже донька повна,
може, буде двійня?
Вистачить і одного, - заперечувала Олена. На їхні статки, у її роках не так легко дитину у люди вивести.
Але мати не помилилася. Молоденька
лікарка на прийомі у жіночій консультації
чомусь з осудом повідомила про це Олені.
Довго вичитувала, що Олена запізно прийшла. У її віці треба, мовляв, усього остерігатися.
Олена з не меншим осудом дивилася на
лікарку. Запізно завагітніла, запізно прийшла… Що це манірне дівчисько, яке, непевне, батьки вивчили і на роботу влашту-

Чи буде любити тебе?

Холодно… Мої маленькі руки замерзають на грудневих приморозках і вітрах. Та мушу стояти на ринку
– продати бабусині сільські смаколики: сир, сметану. Пообіцяла доньці нові чобітки і пальтечко купити,
а зарплата маленька. От і вирішила
бабуся нам підсобити.
Покупці не дуже поспішають купувати мій товар. Жаліються: дорого. Та, врешті, я таки тримаю у руках
гарненький виторг. Не знаю – радіти чи не дуже. Адже якби ти не про-

міняв нас на чергову коханку, а дбав
хоч трішки про дитину, усе було б не
так. Донька не чекала б тебе довгими вечорами, розпитуючи, чому ти з
чужою тьотею, а не з нами.
Знаю, через якийсь час ти зателефонуєш і попросишся знову додому. Чи прощу тобі вкотре? Не
знаю. Бо хоч мерзнуть руки, зате
на душі спокій: у мене є найдорожче – донька, яка мене любить і розуміє. А от скільки зможе вона любити тебе?
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Ніби хоче
щось
сказати.

А мовчить…
вали, знає про її життя? Так вже сталося,
що кому і коли призначено.
- Та ви мене не слухаєте?.. У вас буде
двійня.
Олена все ще не вірила до кінця. Як?
Значить, мати не помилилася.
- Не розумію: ви раді чи вже ні?
Лікарка безцеремонно дивилася Олені
не в очі – у душу. А туди мовчазна замкнута
Олена не впускала нікого. Рада чи ні – вона
ще не знає. Усе – як сніг на голову. Може,
знайти того зоотехніка, сказати, попросити, хай трохи грішми поможе?..
Думка як промайнула, так і зникла. Олена – не з тих, що просять. Дасть раду сама.
У глибині душі сподівалася, що молода лікарка помилилася. Навіть матері вдома не
призналася, що чекає двійню.
Народжувала важко і довго. Хотіла одного: вибратися з болю і якогось тупого
відчаю, що охопив усе тіло. Нарешті…
- У вас – дві дівчинки. Близнята. На вас
схожі…
Літня акушерка – слава Богу, трапилася
лагідна і співчутлива – злукавила: дівчатка вдалися на батька – синьоокі, гарненькі.
- Згадка буде, - Олена не приховувала
від сусідок по палаті подробиць свого життя. Чужі люди, за кілька днів роз’їдуться.
Але самій Олені довелося затриматися у лікарні. Дівчатка народилися слабкими, недоношеними. Та це – не біда. Кепсько
інше. Спочатку лікарі ще сумнівалися, але
тепер знають точно: одна з її доньок – сліпа.
Ця звістка прибила Олену, аж молоко
пропало. Як, а що ж далі? Що вона робитиме зі сліпою дитиною? Їй же догляд, няньки постійно треба. Олена ж мусить на роботу йти – одна годувальниця на сім’ю.
- Ви можете відмовитися від дитини.
Напишіть розписку – і все. Здорову дівчинку забирайте, а цю, сліпеньку, віддадуть у
будинок дитини.
- А я зможу її навідувати? – Олена ніяк
не могла розірвати тонку нитку, котра іще
зв’язувала її з донькою. Шукала співчуття
і розуміння в акушерки – швидше, щоб заспокоїти совість.
- Звісно, зможете. Але чи будете?
Останніх слів Олена постаралася не
чути.
Повернулася додому з однією донькою.
Про ту, іншу, навіть матері не заїкнулася.
Незадовго знову пішла на ферму, впряглася у звичне русло. Робота зранку до ночі.
Софійку більше няньчила бабця. Олена любила доньку у короткі вихідні, у свята, у дні
першого та останнього дзвоника. І то якось
стримано, ніби крадькома. Щоразу ловила
себе на думці: а чи хтось зав’язує тій, іншій
дівчинці, банти, пришиває білий комірець
до шкільного плаття, розказує казку, пригортає до себе, обнімає, цілує на ніч? Ніби
невидима тінь ходила за Софійкою.
Та з роками спомини стиралися з
пам’яті. Тінь ставала усе коротшою. І коли
Софійка вийшла заміж і народила доньку,
Олена ніби ожила: бавила внучку і навчилася разом з нею безтурботно сміятися.
Але, напевне, людині таки виписана
доля. Олені не довго судилося бути щасливою. Захворіла Софійка, танула як свічка.

До року доньки не стало. Олена пов’язала
на похорон чорну хустину і більше не знімала.
Зять з онучкою ще якийсь час пожили з
Оленою. Потім замешкали окремо. Пізніше
взагалі виїхали аж до Америки, якусь там
карту виграли. Перед тим зять встиг одружитися вдруге. Олена не перечила: не вікувати ж йому одному.
Поховала стареньку матір і сама злягла.
Сільська фельдшерка приходила щодня,
просила: їдьте до лікарні.
З чим їхати, дитино? Не тіло – душа Олену болить. А від цього ліку нема.
Насувалася осінь, а там – зима. У хаті
– ні газу, ні дровинки. Сільський голова й
оформив її, і сам привіз сюди, в інтернат. А
тут – Марта. Більше, як через три десятки
літ життя звело їх у казенних стінах.
Подружилася Олена з донькою. Ніби
очима її стала. У їдальню заведе, нагодує.
Надворі гуляти – разом. Допомогти одягнутися зранку – уже не нянечка – Олена.
- Ви така добра, як мама. Хоча я і не
знаю, що це таке. Моя мама від мене відмовилася, як тільки народила. Знаєте, я її
не осуджую. Це ж нелегко – ростити сліпу. Хотіла б лише знати: яка вона? Мабуть,
вродлива, бо всі кажуть, що я гарна. Раніше, особливо малою, сподівалася: зустрінемося ми з нею таки колись. Тепер уже
перестала. Минуло стільки літ. Взагалі, я
думаю, що моя мама померла. Якби була
жива – невже мене не розшукала б? Не для
того, щоб забрати додому, а просто побачити.
На Мартиному обличчі застигла печаль.
Та вже за мить жінка усміхнулася.
- Дайте руку, - попросила.
Своїми тонкими пальцями гладила зашкарублу Оленину долоню, притисла до
обличчя.
- Мені часто сниться сон, що мама ось
так мене голубить.
Марта не бачила – відчула, як здригнулася Олена.
- Ви плачете? Чого? Якщо за моїм життям, то я з ним давно змирилася.
Марта підвелася, пішла наосліп углиб
інтернатівського саду. Давно знала тут
кожну стежину. Олена тихо плакала у затінку барвистих жоржин. Хотілося наздогнати Марту, обняти, вимовити тепле рідне слово «доню». Та щось не давало цього
зробити.
- Пізно, дуже пізно, - шепотіли безкровні уста.
Через кілька днів Олена знову злягла. В
очах – ні іскринки. Не розмовляла ні з ким,
лише через стогін пробивалося одне слово:
пізно…
Померла Олена тихо – як і жила: без зайвих клопотів для інших. В інтернаті уже
звикли, що старенькі відходять у засвіти. Тож ніхто не розумів, чому раптом так
затужила-запечалилася Марта. Не одна
ж людина уже померла тут за її пам’яті. А
Олена навіть довго у них не була.
Марта не могла розказати нікому, як
тепер замість невідомої жінки-мами їй
сниться Олена. Гладить її обличчя і ніби
хоче щось сказати. Хоче, а мовчить…
Зіна КУШНІРУК.

Струни серця

Повертайтесь
живими

Воїнам, які захищають
Україну, присвячую
Час летить невблаганно,
День за днем
проминають ті дні…
Та нелегко і довго
Час іде на війні…
Кожна мить, наче рік,
І не знаєш, що друга принесе:
Чи залишить життя,
Чи позбавить його
назавжди.
Так часто в хвилини спокою
Ви бачите дім в своїх снах…
Лунає команда: до бою!
І спокій лишивсь лиш
в думках.
Вже осінь у вікна заглядає,
Своїх синів Вкраїна знов
у військо споряджає.
З вірою в серці йдуть
у бій наші солдати,
За ними правда
й Батьківщина-мати.
Орда москальська налітає
знову й знову,
Бо Україну знищити взялась.
Новітню зброю до нас
звозять у конвоях –
Як не старайтесь –
ваша підлість не вдалась.
Таких солдат,
як має Україна,
Що за Вітчизну голову
кладуть,
В Росії і зі свічкою подібних
не знайдуть,
Бо лиш за гроші окупанти
воювати йдуть.
Ви здолаєте їх – вовчу зграю
скаженну,
Не злякав патріотів вожака
злий оскал.
Рідну землю свою від катів
збережемо,
Хай поможе вам Бог вийти
з бою без ран.
За Героїв своїх ми до неба
молитви підносим,
Просим сил і здоров’я,
щоб Господь їм послав,
І терпіння, і волі все
зносить,
Вистояти в бою,
щоб наш воїн ту нечисть
прогнав.
В нас бажання одне,
у народу, що любить вас
й вірить:
Що святу перемогу
здобудете в тяжкім бою.
Вас додому чекаєм!
Повертайтесь живими!
Вам доземний уклін віддаєм,
дорогі!
Людмила КОЛЯДЕНКО.
смт. Козова.
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Ліга Чемпіонів УЄФА

Гірники програють і… йдуть далі

П

Група «H». П’ятий тур.
«Шахтар» – «Атлетік» Більбао – 0:1

ерша поразка «Шахтаря»
у нинішній Лізі Чемпіонів
УЄФА не стала на заваді
для виходу команди в 1/8
фіналу розіграшу.
Власне, про вихід з групи донецькому клубу стало відомо ще до стартового свистка, адже українського чемпіона
міг обігнати лише «БАТЕ», проте білоруси знову втратили очки. Тому донеччани боролись за збереження можливості
претендувати на перше місце у квартеті.
Початок протистояння обіцяв іспанцям мало приємного – гострі атаки номінальних господарів раз-у-раз
накочувалися на ворота гостей. Проте
вже ближче до перерви іспанці вирівняли малюнок гри, турбуючи Андрія
П’ятова переважно дальніми ударами.
Відчувши, що з українцями можна грати на рівних, суперник все частіше став навідуватись на чужу половину поля. Гра регулярно переривалась

Ліга Європи УЄФА

порушеннями правил, і після виконання одного зі стандартних моментів
м’яч затріпотів у сітці воріт «Шахтаря».
«Атлетік» кілька разів впритул наближався до другого забитого голу, проте
П’ятов був надійним. Практично на завершення гри два поспіль удари господарів зупинялись руками захисників,
проте бригада англійських рефері ігнорувала очевидні порушення. Таким чином, донеччани зіпсували собі статистику, до того ж позбулись останнього
шансу очолити свій квартет.
Інший матч п’ятого туру у групі
«H» завершився гостьовою перемогою
«Порту» над білоруським «БАТЕ» – 3:0.
Португальці продовжують лідирувати з 13-ма очками. Другим залишається «Шахтар» - 8 пунктів. «Атлетік» має
4 бали, а «БАТЕ» - 3. У заключний ігровий день у Португалії, 10 грудня, «Порту» та «Шахтар» проведуть поєдинок
престижу.

«Динамо» - у єврокубковій весні
П’ятий тур. Група J
«Динамо» –
«Ріо Аве» Португалія – 2:0

Ще перед цим туром португальці
втратили навіть теоретичні шанси на
вихід з групи. Тому наставник гостей
привіз до Києва переважно тих гравців, яким не вистачає ігрової практики. Динамівці вийшли в оптимальному сполученні виконавців, однак подолати резервістів було справою не з простих. По-перше, «Ріо Аве» сміливо йшов
в атаку, змусивши добряче попрацювати Олександра Шовковського. По-друге,
Артем Кравець марнував неймовірні
шанси. Якби з них досягла мети хоча б
половина, доля переможця була б вирішена набагато раніше.
Реально ж все вирішилось у другому
таймі. Господарі поля зуміли ще додати,
а португальці дещо полегшили роботу,
адже не відходили від плану гри у відкритий футбол. Тому перший м’яч після
перерви кияни забили швидко. А остаточно заспокоїли трибуни та тренерську лаву Андрій Ярмоленко та Мігєль
Вєлозо. Перший вирізав м’яч на португальця, а другий зіграв на випередження – 2:0. Тепер вже точно відомо, що
«Динамо» в 1/16 фіналу зіграє, а от перше місце підопічним Сергія Реброва ще
не гарантоване.
Інший матч групи J: «Ольборг» Данія – «Стяуа» Бухарест, Румунія – 1:0
Становище команд:
«Динамо» - 12 очок; «Ольборг» - 9;
«Стяуа» - 7; «Ріо Аве» - 1.
11 грудня зустрічаються:
«Стяуа» – «Динамо», «Ріо Аве» –
«Ольборг»

Група L
«Трабзонспор» Туреччина –
«Металіст» – 3:1

Стабільність, яку демонструє цього року «Металіст» у груповому турнірі,
радувати не може. П’ятий матч – п’ята
поразка. Вже укотре харків’яни пропускають вирішальні м’яч на останніх хвилинах гри.
У рівній першій 45-хвилинці турецький клуб відкрив рахунок після кутового. Спроби відігратись для «Металіста»
не були поодинокими. Тому гол у від-

повідь виглядав цілком логічно. Згодом до українців перейшла не лише
психологічна перевага, але й чисельна.
Харків’яни побігли вперед, однак втратили нагоду зберегти хоча б одне очко у
своєму активі. Турецький футболіст зумів знайти щілину між нашими гравцями у штрафному майданчику та влучно
пробив метрів з 18-ти. Наостанок «Металіст» пропустив ще одну результативну контратаку господарів.
Інший матч групи L: «Локерен»
Бельгія – «Легія» Варшава, Польща – 1:0
Становище команд:
«Легія» - 12 очок; «Трабзонспор» 10; «Локерен» - 7; «Металіст» - 0.
11 грудня зустрічаються:
«Металіст» – «Локерен», «Легія» –
«Трабзонспор»

Група F
«Інтер» Мілан, Італія «Дніпро» – 2:1

Дніпропетровці програли фактично у матчі рівних можливостей. З перших хвилин гості були різноманітнішими, активнішими та не безпечнішими і
це невдовзі втілилося у гол від Руслана
Ротаня. Згодом міг відзначитися і Євген
Коноплянка, проте він пробив пенальті
сильно і безхитрісно Практично відразу ж дніпряни пропустили контр випад
і рахунок зрівнявся.
Одразу після перерви арбітр вилучив з поля футболіста господарів. Це
активізувало українців, однак перша ж
контратака італійців знову завершилася взяттям воріт «Дніпра».
Незчисленні атаки українського
клубу у відповідь не принесли навіть
нічиєї, проте нинішнє четверте місце «Дніпра» у квартеті не звучить як
вирок. Домашня перемога над «СентЕтьєном», якщо одночасно «Інтер» у
гостях не програє «Карабаху», гарантує
дніпрянам продовження участі у турнірі.
Інший матч групи F: «Сент-Етьєн»
Франція – «Карабах» Азербайджан – 1:1
Становище команд:
«Інтер» - 11 очок; «Карабах» та
«Сент-Етьєн» - по 5; «Дніпро» - 4.
11 грудня зустрічаються:
«Дніпро» – «Сент-Етьєн», «Карабах»
– «Інтер»

Спорт

Перший крок до слави

Першого грудня 1994 року Андрій Шевченко
«розписався» у воротах «Дніпра», яке у той день
завітало до Києва на календарний матч вищої
ліги.
С вій прем’єрний м’яч за «Динамо» Шева провів на 36-ій хвилині зустрічі, і, як виявилося потім, встановив остаточний рахунок - 4:2 на користь киян. Окрім Андрія забивали динамівці
Шаран, Лужний і Шкапенко, а також дніпряни
Коновалов і Максимов.
Додамо, що це був третій матч Андрія Шевченка у складі першої команди “Динамо”. Раніше
він виходив проти «Шахтаря» (у чемпіонаті) та
івано-франківського «Спартака» (у Кубку).

«Дніпро» - «Металург» Д. – 1:1
Четверта поспіль втрата очок
коштувала дніпропетровцям тепер і другого місця, на яке піднявся «Шахтар».
«Ворскла» - «Динамо» - 0:3
Майстерність Андрія Ярмоленка та Д’ємерсі Мбокані, які взяли
участь у всіх трьох гольових атаках, принесли гостям чергову перемогу.
«Карпати» - «Говерла» - 1:0
У найменш результативному
матчі ігрового дня його долю вирішив надзвичайний за красою та
важливістю м’яч Володимира Костевича.
«Металіст» - «Зоря» - 4:2
Вольова перемога харків’ян
значно покращила їхнє становище
після останнього матчу року у рідному місті.
«Волинь» - «Іллічівець» - 3:1
Лучани за півгодини вирішили
долю поєдинку, після чого вже грали переважно у своє задоволення.
«Металург» З. - «Шахтар» - 0:4
Відчутна перевага гостей знайшла своє втілення в ударній
5-хвилинці на старті другої половини зустрічі.
«Олімпік» - «Чорноморець» - 2:1
Вже вдруге у сезоні дебютант
ліги здобуває вольову перемогу,
зайвий раз нагадуючи про свої серйозні наміри на весь турнір.

Уболівальники встановили антирекорд

С

ередня відвідуваність матчів 14-го туру Прем’єр-ліги склала 1715
глядачів, що є антирекордом чемпіонатів України за 22 роки.
До цього в 1992 році в турі, який відбувся 15 листопада, середня відвідуваність матчів склала 1631 чоловік.
Нагадаємо, на матчі 14-го туру «Волинь» - «Іллічівець», який проходив у Дніпропетровську, були присутні 45 глядачів.

Сильні навіть
без лідерів

У дебютній гонці нового біатлонного сезону українці зупинились за
крок від п’єдисталу пошани.
Навіть за відсутності Дериземлі,
Підгрушної, Джими і Віти Семеренко у
змішаній естафеті синьо-жовтий квартет показав один із найкращих результатів за швидкістю долання дистанції
– п’ятий.
А от на вогневих рубежах у Наталії
Бурдиги, Валентини Семеренко, Дмитра Підручного і Сергія Семенова виникали певні труднощі. Трьом першим
насилу вдалось уникнути штрафного
кола, а загалом команда використала
аж 14 додаткових набоїв. Відтак, після
заключної стрільби стоячи у Сергія Семенова практично не було шансів дістати тріо лідерів.

Повєткін вболіватиме
за Кличка?

Повєткін не проти аби Кличко став абсолютним чемпіоном світу з боксу. За таких
обставин росіянину буде набагато легше
організувати бій-реванш із українцем, вважає спонсор Повєткіна Андрій Рябінський.
До повної колекції Володимиру Кличку
бракує лише одного пояса за версією Всесвітньої Боксерської ради. А саме в рейтингу
WBC Російський Витязь почувається найбільш комфортно. Повєткін закріпився на
другій позиції, поступаючись лише офіційному претенденту Деонтею Вайлдеру та
чемпіонові Бермейну Стіверну.
Американець із канадцем з’ясують стосунки вже 17 січня. Тоді ж і можна буде говорити про ймовірний об’єднавчий бій Володимира Кличка, а в перспективі і про
його другий поєдинок із Олександром Повєткіним.

За «ЗОЛОТИЙ М’ЯЧ» позмагаються троє

Н

ападник мадридського «Реала» португалець Кріштіану Роналду,
форвард «Барселони» -аргентинець Ліонель Мессі, а також
воротар мюнхенської «Баварії» та збірної Німеччини Мануель
Нойєр увійшли у трійку претендентів на «Золотий м’яч» ФІФА.
Переможець визначиться на церемонії в Цюріху 12 січня 2015 року. За підсумками
минулого року «Золотий м’яч» вручили Кріштіану Роналду. До цього приз чотири рази
поспіль отримував Мессі.
Нагадаємо, що нагорода була заснована в 2010 році після злиття номінацій «Золотий м’яч» від «France Football» і «Гравець року ФІФА».
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«Ти повинен вірити в себе, навіть
коли весь світ сумнівається»

Шрі Чинмой
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Найжіночніша
Верховна Рада
Безробітна волонтерка у норковій шубі та
скромні вбрання новоспечених депутаток

М

В

обласній філармонії відбувся
концерт музичного гурту
“Внутрішня подорож”.
Тернополяни мали можливість познайомитись із неймовірними піснями Шрі Чинмоя
– великого сина Індії, видатного гуманіста, філософа і письменника, якого шанували мільйони людей у різних куточках земної кулі. Ми
вже неодноразово писали про виставки картин духовного просвітителя. Маючи учнів по
всьому світу, навіть після смерті він продовжує
творити добро, нести у світ гармонію, відкривати для нас таємниці краси людської душі.
Гурт “Внутрішня подорож” – це шестеро музикантів, які мешкають у різних містах України
– Вінниці, Києві, Харкові та Львові. Уже чотири
роки вони виходять на сцену, щоб виконувати
індійську музику. Хлопці впевнені, що вивчення
чужої культури робить неможливим конфлікти
між різними народами, що є дуже актуальним
сьогодні.
Керівник гурту – харків’янин Сергій Перепелиця, за освітою інженер-програміст, тривалий час був ресторанним музикантом, для ньо-

Настя Приходько відмовилася
від усіх російських нагород
Артистка продасть їх,
аби допомогти українським бійцям.

Співачка Анастасія
Приходько, яка розгнівалася на артистів
з України, які їздили
за “Золотим грамофоном” у Росію, сама відмовилася від усіх своїх російських нагород. Зробила вона це
під час презентації нового кліпу “Герої не вмирають”, присвяченого
українським бійцям.
Настя винесла на сцену “золоті тарілки”, які
свого часу їй вручили на “Муз ТВ” та “Фабриці зірок” у Росії.
– Я відмовилася від усіх російських нагород.
Якщо у когось ще і були якісь сумніви, сподіваюся, їх більше немає і не буде. Хочу, дуже хочу,
щоб ці “нагороди” принесли користь. Допомогли
нашим бійцям-солдатам і добровольцям, а вата
нехай обурюється. Мені головне, щоб наші герої
повернулися додому ... Слава Україні! – підписала фото з “тарілками” патріотка Приходько.
Нагадаємо, днями співачка з донечкою знялися у сімейній фотосесії. На сторінках журналу
обоє з’явилися у національних сукнях.

го це справа душі. Андрій Могилко працює директором харківського планетарію, майстер по
дереву, виготовляє флейти. Костянтин з Києва,
лікар-акушер. У 2006 встановив рекорд, пробігши 6 кілометрів спиною вперед. Ігор Мудрик –
директор олійної фабрики, грає на джемпі. Має
два світових рекорди, пробіг Україну з Заходу
на Схід і з Півночі на Південь. Юра Васін – майстер з євроремонтів. Грає на металофоні, вважає, що внутрішня практика є серцем людини.
Сама назва гурту «Внутрішня подорож»
свідчить про прагнення до глибинного. Усі пісні артисти-аматори виконували мовою оригіналу. У самого ж Шрі Чинмоя – більше 21 тисячі пісень.
Інна ДАНИЛКІВ.

В

У Чорнобиль
повернулися
ведмеді

чені показали перші
фотографії, які свідчать про
те, що в Чорнобильську зону
відчуження повернулися бурі
ведмеді.
Зображення були отримані за допомогою
фотопасток, встановлених для того, щоб допомогти зрозуміти, як радіаційне опромінення впливає зараз на життя тварин біля АЕС.
Як пише The Daily Mail, бурих ведмедів не
бачили в цьому районі більше ста років, хоча
час від часу з’являлися ознаки їхньої можливої присутності. Саме на знімках, отриманих з
однієї з таких камер в жовтні, було видно бурого ведмедя. “Наш український колега Сергій Гащак встановив кілька фотопасток, щоб
зрозуміти, що ж відбувається з дикою природою в зоні відчуження”, - пояснює керівник
проекту Майк Вуд із Салфордського університету.
За словами Вуда, до цього вчені лише припускали, що бурі ведмеді живуть у цьому районі, однак нікому до сьогодні не вдавалося отримати доказів їхньої присутності. Раніше, в зоні відчуження вдалося сфотографувати рись, вовка, лося, оленя, борсука, лисицю
і зайця.

инулого тижня відбулося урочисте відкриття
новообраної Верховної Ради.
Цього скликання у сесійній залі працюватиме найбільше жінок-народних депутатів за всю історію незалежної України. Українці обрали до парламенту 47 представниць
слабкої статі, або 11,1% загального складу.
У залі парламенту змішалися старі та нові обличчя,
серед яких бракувало хуліганських локонів Ганни Герман,
комуністично-червоних суконь Оксани Калетнік та бляклого
фарбованого блонду Таїсії Повалій.
Зате у Раду влилася нова свіжа кров, яка, щоправда, не
дуже вирізнялася яскравими вбраннями.
ховатись за охоронців, а на просте запитання про державний
устрій України не змогла знайти відповіді.
“Давайте наступного разу я
відповім на всі ваші запитання”, - запропонувала, з дозволу
сказати, депутатка.
В офіційній біографії Кошелєва називає себе безробітною
волонтеркою. Однак її “волонтерство” поставили під сумнів
Так, співачка Злата Огнє- справжні харківські волонтери
віч, як і обіцяла, на перше за- ще під час виборчої кампанії.
Тоді відома в Харкові грусідання завітала у стриманій
сірій сукні. Святковість події па волонтерів “Сестра милосервиказувала лише ошатна за- дя АТО” звернулася до Ляшка з
чіска новоспеченої депутат- проханням пояснити, чому за
списком його політичної сили
ки.
Лідерка
“Батьківщини” на виборах-2014 балотується
Юлія Тимошенко цього дня людина, котру представляють
святкує 54-річчя, мабуть, тому журналістам як “волонтер Харківського військового госпітавона була вся в білому.
Також серед новообораних ля Олена Кошелєва”.
“Ніколи тут не було такої діжінок-депутаток було багато
чорно-білих поєднань, синіх та вчини, ніколи я не чула про неї,
- каже волонтерка харківськосірих суконь.
Новообрана Верховна Рада го шпиталю Ярина Чаговець. –
так само, як і стара, продовжує Почала просто ходити і питати,
“тішити” дорогими шубами, хто така Олена, хто її знає, ніхто
сумками та гаджетами. Хіба що її не знає. Ми її не знаємо. Ми з
власниці та власники всього другого травня тут знаходимося, кожен день без вихідних, тацього тепер суттєво молодші.
кої людини немає і не було”.
Утім, депутатка запевняє,
що просто не афішувала свою
роботу у шпиталі і що все це
провокації.
Натомість журналісти дослідили, що, схоже, за депутатством Олени Кошелєвої стоїть
донецький горілчаний олігарх
та екс-регіонал Павло Климець.
Такий зв’язок простежуНаприклад,
наймолод- ється, якщо подивитися на
ший депутат Верховної ради те, чим займаються батьвосьмого скликання 24-річна ки дівчини. Батько Олени Кохарків’янка Олена Кошелєва, шелєв Володимир Павлояка потрапила в парламент вич є директором Харківськоза списком Радикальної пар- го лікеро-горілчаного завотії Ляшка, привернула ува- ду, засновником якого є ПрАТ
гу преси вже у перший день “ОЛІМП”. У свою чергу, “ОЛІМП”
роботи. Олена прийшла у до- через свою рідню контролює
вгій норковій шубі та з дво- донецький горілчаний олігарх
ма охоронцями. Торік Коше- Павло Климець. А мати депулєва працювала адміністра- татки – Валентина Кошелєва
тором у найдорожчому ресто- керувала збором акцизу з горані Харкова. Нині її вважа- рілки у Харківській області.
Напевне, український парють найзагадковішою депуламент ще не одне скликантаткою.
На першому засідання ді- ня буде очищуватися від ставвчина засвітила новий золотий леників олігархів та депутаiPhone. З пресою вона спілкува- тів, які не знають, в якій країні
тись не хотіла, тому виходила із вони живуть. Але ж саме за них
зали, коли журналісти вже май- проголосували українці на виборах. Бачили очі, кого вибираже розійшлись.
Побачивши камеру, почала ли. Чи знову наосліп?

18 №49 (78)/3 грудня - 9 грудня 2014 р.

Наш ДЕНЬ

Готуємо
пісні страви

nday.te.ua Смачна сторінка

Ще трішки і в наші домівки завітають новорічно-різдвяні свята. Кожна господинька старатиметься тоді приготувати оригінальні делікатеси. А тим часом триває різдвяний або пилипівський піст. Церква ще називає його жертвою Богу за зібраний урожай та плоди, які дав Господь. «Наш ДЕНЬ» підготував сьогодні для вас
рецепти різних пісних страв. Нехай буде легко і для душі, і для тіла.

Суп-пюре з цвітної
капусти з грінками

ПОТРІБНО: для грінок: хліб – такий,
який любите, 2-3 ст. л. олії , 3 зубчики часнику. Для супу: 300 г цвітної капусти, 1
морквина, 1 головка (велика) ріпчастої цибулі, 2 ст. л. пшеничного борошна, 3 ст. л.
олії, 1 л води, 7 шт. перцю запашного горошком, сіль, мелений перець (за смаком).
ПРИГОТУВАННЯ: в олію видавити часник і залишити “маринуватися”. Тим часом
приготувати хліб, з якого зрізати скоринки і порізати кубиками приблизно 1 см. На
сковороді на «часниковій» олії обсмажити швиденько кубики хліба, викласти їх на
деко і ще підсушити в духовці. Моркву і цибулю дрібно порізати і тушкувати на сковороді з додаванням 2 ст. л. олії і 50 мл води
(доти, поки вся рідина не випарується). Борошно спасерувати на олії, що залишилася. Цвітну капусту відварити до м’якості
в 1 л води з додаванням горошин перцю і
солі. Капусту з тушкованими овочами збити блендером (або протерти через сито),
додати пасероване борошно і добре розмішати. З капустяного відвару видалити перець. Суміш проварити ще 2-3 хвилини, помішуючи. Суп подавати гарячим, з зеленню та грінками!

Овочева солянка

ПОТРІБНО: 5 картоплин, 5 квашених
огірків, 3 цибулини, 1 морквина, 0,5 банки
чорних маслин, 0,5 лимона, 3 ст. л. томатного соусу, 1,5 л води, 1 ст. л. цукру, січена
зелень кропу і петрушки, сіль, перець, олія.
ПРИГОТУВАННЯ: огірки порізати соломкою, цибулю - дрібними кубиками,
картоплю - крупними, а моркву натерти на
крупній тертці. В олії обсмажити моркву з
цибулею, додати огірки і томатний соус і
тушкувати на маленькому вогні 5 хв. Воду
довести до кипіння, опустити картоплю і
варити протягом 10 хв., додати тушковані
овочі, цукор, сіль, перець і варити до готовності. Подавати, притрусивши січеною зеленню і додавши в тарілки по кружальцю
лимона та кілька маслин.

ком, приправити сіллю, перцем, олією.

Вінегрет з цвітною
капустою

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 2 буряки,
1 цибулина, 200 г свіжої або замороженої
цвітної капусти, 100 г свіжого або замороженого зеленого горошку, 4 ст. л. лимонного соку, 4 ст. л. олії, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: цвітну капусту розібрати на суцвіття. Буряк і картоплю відварити у мундирі, охолодити і почистити.
У підсоленій воді протягом 10 хв. відварити цвітну капусту і горошок (кожен овоч
окремо), відцідити і охолодити. Буряк, картоплю і цибулю порізати кубиками, додати суцвіття цвітної капусти і горошок, посолити і поперчити салат, полити олією і
лимонним соком, перемішати.

Картопляні
галушки з овочами

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 1 скл. борошна, 2 цибулини, 250 г броколі, 1-2 червоних болгарських перці, 150 мл олії, 1 ст.
л. яблучного оцту, 1 ст. л. цукру, сіль, перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, зварити і розім’яти до стану пюре. Додати 3 ст. л. олії, сіль, перець, борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Розкачати
тісто в джгутики і нарізати галушки (шматочки можуть бути довільної форми). Зварити їх у підсоленій воді. Цибулю та перець почистити, порізати і окремо підсмажити на олії. В окріп додати цукор, оцет та
1 ч. л. солі, викласти суцвіття броколі і варити 1-2 хв. Викласти на тарілку галушки,
посипати їх смаженою цибулею, а навколо розкласти смажений перець та суцвіття броколі.

Зрази з квашеною
капустою

Салат «Вітамінний
фаворит»

ПОТРІБНО: 1 буряк, 1 морквина, 1 ківі,
прованські трави, оливкова олія, сік лимона, перець, сіль, мед.
ПРИГОТУВАННЯ: відварити буряк та
моркву. Почистити ківі та відварені овочі.
Порізати все, як вам подобається, кубиками, брусочками чи скибками. Посолити та
поперчити. Полити заправкою: в мисочці
змішати оливкову олію, 1 ч. л лимонного
соку та 1/2 ч. л меду і трави.

Салат з буряком
і грецькими горіхами

ПОТРІБНО: 2 буряки, жменя грецьких
горіхів, 75-100 г чорносливу, олія, сіль, чорний мелений перець.
ПРИГОТУВАННЯ: буряк відварити,
остудити, натерти на середній тертці. Чорнослив і горіхи дрібно порізати (або подрібнити у м’ясорубці), перемішати з буря-

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 3-4 ст. л. борошна, 2 яйця, 500 г квашеної капусти, 2
цибулини, сіль, перець, майоран, олія.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, відварити, вистудити і пропустити через м’ясорубку. Додати борошно, яйця,
сіль, перець і добре вимішати. Приготувати начинку: капусту промити у холодній
воді. Цибулю порізати кубиками і обсмажити в олії, додати капусту і тушкувати до
м’якості, доливаючи потрошки воду. Коли
капуста зм’якне, всю рідину випарувати і
обсмажити начинку до золотистого кольору, поперчити, посолити, посипати майораном. Сформувати зрази: руки присипати борошном, з картоплі сформувати паляничку. На паляничку викласти капустяну начинку і загорнути. Зрази запанірува-

ти у борошні і обсмажити в олії. Подавати
зі сметаною.

Картопляно-рисові
котлети

ПОТРІБНО: 250 г відвареної картоплі,
250 г відвареного рису (краще кругленький), 1 велика цибулина, 2 морквини, 4 волоських горіхи, сіль, перчик мелений (за
бажанням), олія для смаження, борошно
або сухарі для паніровки (можна без них,
котлети прекрастно тримають форму) і в
якості добавки або начинки можна використовувати смажені гриби або тушковану капусту (по 100-150 г).
ПРИГОТУВАННЯ: відварити картоплю, зробити пюре, без додавання олії. Обсмажити цибулю і морквину на сковороді,
сильно не засмажувати, швидше протушкувати. Горішки змолоти або перекрутити,
чи просто розім’яти. Змішати картоплю,
рис, моркву з цибулею і горішки, вимішати
добре (можна ще додати зелені за бажанням), посолити, поперчити. Виходить гарний фарш, з якого можна вже формувати
котлетки і смажити. Додавши смажені гриби або капусту, котлети вийдуть ще смачніші. Можна гриби або капусту перекрутити і теж додати в фарш, а можна зробити
котлетки-зрази, уклавши начинку в центр.
Потім обваляти у борошні або панірувальних сухарях і обсмажити на сковороді з
двох боків.

Корисна запечена
морквочка

ПОТРІБНО: 400 г моркви, 100 г свіжовичавленого соку апельсина, 0,5 ч. л. соку
лимону, О,5 ч. л. тмину, 0,5 ч. л. коріандру,
0,5 ч. л. розмарину, перець мелений, 2-3 ст.
л. оливкової олії, сіль до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: моркву помити, почистити і порізати кружальцями крупними або брусочками, як подобається. Приправи подрібнити і вимішати в них моркву, додати олію і сік лимона. Поставити в
розігріту до 200 градусів духовку на 20 хв.,
опісля моркву злегка перемішати і залити
соком апельсина і ще поставити в духовку
на хвилин 15. Можна запікати і без соку,
а вже полити готову страву. У моркві містяться майже всі відомі людині вітаміни,
значна кількість солей кальцію, магнію,
натрію, фосфору та заліза. Морква є рідкісним виключенням з правил – у вареному
та запеченому вигляді вона містить більше корисних речовин, ніж у сирому.

Пісні пампушки

ПОТРІБНО: 0,5 л теплої води, 1 скл. цукру, 30 г дріжджів, 1 кг борошна, куркума,
ваніль, 2/3 скл. олії, 1 ст. л горілки. Для начинки – мак, ізюм, фруктове повидло.
ПРИГОТУВАННЯ: з`єднати воду, 1 л.
цукру та дріжджі і залишити, хай побродить. Потім додати півтори склянки борошна і вимішати. Ця суміш має постояти біля години. Як підійде, додати неповну склянку цукру, на кінчик ножа куркуми, ваніль. Посолити, підсипати борошно
і замісити тісто. Влити олію і місити, поки
тісто перестане липнути до рук. Наприкін-

ці додати 1 ст. л. горілки. Тісто мусить постояти в теплі і піднятись у два рази. Сформувати пампушки, Можна приготувати начинку: мак з ізюмом, фрукти, карамельки
з фруктовою начинкою, халва. Почекати,
поки підійдуть, смажити на олії. Готові обкачати в пудрі.

Домашній лаваш

ПОТРІБНО: 1 скл. теплої води, 1 ч. л. сухих дріжджів, 1 ст. л. олії, 1 ч. л. неповна
солі, 0,5 ч. л. цукру, 2,5-3 скл. муки.
ПРИГОТУВАННЯ: розчинити дріжджі у воді, додати олію, сіль і цукор, підсипаючи муку, замісити еластичне тісто, вимішувати 2-3 хв., потім перекласти в змащену олією миску, накрити і дати підійти
1 год. Тісто, що підійшло, обімнути і поділити на 9-10 частин (це залежить від того,
якої величини у вас сковорода), шматочки
тіста прикрити плівкою, дати їм постояти
хвилин 5, так буде легше їх тонко розкатати. Розігріти добре найбільшу сковороду, яка у вас є. Взяти шматочок тіста, стіл
посипати мукою, розкачати пласт тонко,
не більше ніж 1-2 мм і акуратно перенести
на сковороду (сковорода суха!). Якщо навіть коржик вийде трохи більший за розміром, це не страшно, тісто можна розподілити по борту сковороди. Пекти по декілька секунд з кожного боку, буквально корж
побілів, і з’явилося декілька рум’яних крапок - відразу перевертати, чим довше коржі пекти, тим сухіші вони вийдуть, тому не
варто перетримувати лаваші на сковороді
Готові лаваші скласти стопкою, накрити відразу чистим рушником, деякі гарячі лаваші можна вкладати всередину, так
вони швидше розм’якшаться. Залишити
такими загорнутими доки не остигнуть,
потім можна перекласти в харчову плівку
і так зберігати. Використовувати для приготування всіляких закусок.

Банановий кекс

ПОТРІБНО: 2-3 великих стиглих банани, 2 ст. л. лимонного соку, вода холодна - 3-4 ст. л., рафінована олія - 5 ст. л., цукор - 4 ст. л. або за смаком, щіпка солі, 0,5 ч.
л. соди, погашеної оцтом, або розпушувач
по інструкції, борошно - 6-8 ст. л. або трохи
більше. Тісто має вийти як густа сметана.
ПРИГОТУВАННЯ: збити вінчиком в
ємкості банани, цукор, сіль, олію, лимонний сік до однорідності. Додати воду і перемішати. Поступово вводити борошно з
содою, продовжуючи збивати тісто вінчиком. Змастити форму, викласти тісто і випікати в розігрітій до 160 градусів духовці
приблизно 30-40 хв., готовність перевіряти паличкою. Остудити і нарізати порційно. Кекс виходить дуже ароматним і з ледь
вологою структурою, як ніби просочений
сиропом.

Дозвілля

Відповіді
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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.

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.
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***
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.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

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

Українські анекдоти
- В Україні почали регулярно люструвати чиновників: то у контейнер для сміття вкинуть,
то по писку наб’ють. Що європейці скажуть?
- Будуть мовчки заздрити.
***
Путін повідомив, що найближчим часом почне енергійно захищати російськомовних. Наступного дня, вперше за багато років, Лукашенко виступив із трибуни білоруською мовою.
***
На паркані читаю: «Обережно, у дворі злий
папуга». Розумію, що це якийсь жарт. Заходжу.
Останнє, що чув перед втратою свідомості, - це
голос папуги: «Рекс, фас!»
***
Дівчата діляться на два типи: господарські
та романтичні. Перші, побачивши запилену поверхню, протирають її вологою ганчіркою. Другі малюють на ній пальцем сердечко.
***
Лавров вимагав від США перестати фінансувати терористів. Штати погодились і відкликали інвестиції з Росії.
***
Після рішення відправляти хабарників у
зону АТО, чисельність української армії почне
лякати навіть китайців.
***
- У тебе є друга половинка?
- У мене любовний трикутник: я, холодильник і комп’ютер.
***
На прийомі у терапевта. Пацієнт:
- Лікарю, чесно кажучи, я не вірив, що пігулки, які ви мені виписали, допоможуть. Ви просто чарівник.
Терапевт:
- Чарівник - аптекар. Я вам помилково дав
бланк, на якому ручку розписував.
***
- Які ваші улюблені міфічні персонажі?
- Сон, спокій, адекватність.
***
На Привозі. Жінка-покупець запитує
чоловіка-продавця:
- Чим ви годували своїх індичок?
- А чому це вас цікавить?
- Я теж хочу так схуднути.
***
Психотерапевт - пацієнтові:
- На ніч залишайте свої проблеми за дверима.
- Думаєте, дружина погодиться ночувати у
під’їзді?
***
Вранці купив ковбасу «Лікарську». Увечері
став пацієнтом.
***
- Чого репетуєш?
- Там павук!
- І що?
- Він страшний!
- Можна подумати, ти йому дуже симпатична.
***
- Ви знаєте, чому санітари у лікарні такі міцні й здорові?
- Тому, що вони медичний спирт вітамінами
заїдають.
***
- Фіма, навіщо ти взяв новий пакетик чаю?
- На старому вже ниточка обірвалася.
- І шо таке?! Рук нема, аби пришити?
***
- Кохана, що у нас сьогодні на вечерю?
- Дуже ліниві голубці.
- Це як?
- Капуста на балконі, фарш - у морозильній
камері.
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Вітаємо!

ГОРОСКОП
З 3 грудня
по 9 грудня

Працівників Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату – іменинників грудня 2014!

Світлану Василівну Рожик, Катерину
Іванівну Бистрицьку, Галину Сергіївну Буц,
Галину Василівну Бондарчук, Станіслава
Миколайовича Мельника, Людмилу
Володимирівну Савчук, Ларису Анатоліївну
Фурман, Зою Леонідівну Іщук!

Овен

Найпродуктивнiшою
буде для вас середина тижня. Звернiть увагу, що удачу
принесуть давнi справи. Вихідні проведіть із близькими людьми.

Нехай же вам квітує цвіт,
В житті збуваються найкращі мрії!
І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!
З повагою – колектив Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату.

Телець

Наприкінці тижня скористайтеся вдалим моментом i пiдпишiть проект,
навiть якщо умови видаються не дуже вигiдними. Подбайте про здоров’я.

Вишиванко моя, вишиваночко!

Близнюки

Рукавичка
Що й кому не говори –
В нас дівчата – хоч куди!
Україночки – найкращі,
Найвродливіші й багатші!
Учениці Підлісецької ЗОШ Кременецького району.

Зимова
пiсенька
Зимонько-снігурочко,
Наша білогрудочко,
Не верти хвостом,
А труси тихесенько,
Рівненько, гладесенько
Срібненьким сніжком!
Ми повибігаємо,
Снігу накачаємо
Купу за садком,
Бабу здоровенную,
Уночі страшенную,
Зліпимо гуртом.
Зробим очі чорнії,
Рот і ніс червонії –
Буде, як мара!
День і ніч стоятиме
З нашого двора.
Гляне ясне сонечко
В весняне віконечко –
Бабу припече,
Де й мороз той дінеться,
Геть від баби кинеться,
З ляку утече!
Леонід ГЛІБОВ.

Третьокласниця Тетянка з
захопленням розповідала своїм
друзям у школі, який чудесний подарунок зробили їй батьки на День
народження. Тепер у неї є котик Тосик.
- Він такий маленький, білий і
пухнастий. Нявчить, коли хоче на
ручки. Я сама за ним доглядаю, наливаю йому у мисочку молочко,
беру з собою на вулицю на прогулянки, розчісую…
- І що, він зовсім не дряпається?
– запитав Васько з сусідньої парти.
- Ні, аніскілечки, хіба легенько
покусує пальчики, коли грається.
Тут продзвенів дзвоник, до класу зайшла вчителька, всі всілися на
свої місця. То був останній на сьогодні урок і Тетянка дуже з того раділа, бо хотіла чимшвидше додому,
аби знову бавитися з Тосиком. Дівчинка навіть прослухала, що ж задали на домашнє завдання.
- Тосику, Тосику, привіт! – ще з
порога гукнула Таня і кинулася шукати свого улюбленця. Але котика
ніде не було: ані в його кубельці, ані
на Таниному столі, ані на кухні біля
мисочок з їжею, ані в шафі...
«Де ж він подівся?», - подума-

Калейдоскоп

Дорогі прихильники
нашої «Рукавички»!

Дякуємо вам за гарні світлини та цікаві
розповіді, які ви надсилали на конкурс «Вишиванко моя, вишиваночко». Ми їх з радістю
публікували на сторінках «Нашого ДНЯ». Перед святом Миколая, 15 грудня, запрошуємо
всіх учасників конкурсу до редакції газети на
урочисте нагородження. На всіх чекають солодкі гостинці, а на переможців – подарунки.
Детальніше про час – у наступному номері газети.

Оповiдки

бабусi Хомусi

Тосик
загубився

ла дівчинка. Ще раз оглянула кожен закуток у квартирі, побачила
відчинену кватирку і подумала, що
Тосик втік на вулицю. Таня кинулася в коридор, збігла кількома сходинками вниз, вийшла з під’їзду і
полізла у квітник під вікном, примовляючи:
«Тосику, Тосику, іди до мене. Тосику, де ти? Киць-киць-киць…»
Додому дівчинка повернулася
без кота і вся в сльозах. Мама і тато
ще не швидко прийдуть з роботи,
тож допомогти шукати улюбленця
було нікому. Таня пригадала, як в
одному мультику розвішували оголошення, що загубилася собачка,
тож взяла альбом, олівці, ручку та
заходилася малювати й писати. За
якихось півгодини портрет Тосика

був готовий, а під ним друкованими літерами дівчинка написала: «Пропав котик Тосик. Хто знайде, принесіть мені. Таня». А ще через 5 хвилин оголошення красувалося на дверях під’їзду.
З
надією, що котик швидко знайдеться, Таня повернулася до себе в
кімнату і навіть
ввімкнула телевізор, щоб подивитися мультик.
Аж тут щось зашаруділо під столом. А потім зарухалася коробка
з-під взуття (дівчинка вранці якраз
взула нові туфельки, а про коробку забула). Тетянка перелякалася і
швиденько залізла з ногами на диван. Аж раптом з коробки почулося
нявчання, а потім показалася одна
лапа, друга і врешті біла мордочка.
- Тосику, ти знайшовся! – зраділа Таня і кинулася обіймати свого
улюбленця.
Відтоді кошеня більше не губилося, а якщо й губилося, то тільки у
коробка з-під взуття.

Листи на фронт:
повертайтесь живими…

Напишіть. Намалюйте.
Підтримайте

Дорогі друзі, надсилайте на адресу редакції з позначкою «Для Рукавички» теплі слова підтримки, вірші, малюнки, аплікації для наших
захисників. Ми вже отримали ваші
перші листи на цю тему, які опублікуємо у наступних випусках “Рукавички”. Пишіть нам: м. Тернопіль,
вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

Оксана ХОМА.

З народного джерела
Грудень землю грудить
і хату студить.
Грудень — не брат, а холоднеча — не сестра.
Смутний грудень, як
прийде студень.
Грудень рік кінчає, а
зиму починає.
Прийшов грудень, приніс студень.
У грудні сонце на літо, а
зима на мороз повертають.

Ви цiкавитеся всiм, що
вiдбувається навколо. Будьте обережнi у висловлюваннях, iнодi словом можна образити бiльше, нiж дiєю.

Рак

Попереду багато рутинної роботи. Не панiкуйте, ви
знаєте вiдповiді на багато
запитань.

Лев

Ваша активнiсть iнодi
вражає. Ви зможете зробити
щось корисне i важливе. Не
забувайте про друзiв.

Діва

Краще не сперечатися з обставинами або людьми, якi на них впливають.
Проявiть свою скромнiсть i
тiльки виграєте вiд цього.

Терези

Удача на вашому боцi,
ви зможете проявити себе з
найкращого боку. У роботi
дотримуйтеся командних
принципiв.

Скорпіон

Ваша впевненiсть у
правильностi дiй на висотi,
але не забувайте про форсмажорнi обставини. Можливi
непередбачуванi плани.

Стрілець

Те, що здавалося вам
цiлком вирiшеним питанням, може змiнити свiй
вектор в останнiй момент,
звiльнивши мiсце чомусь
новому. Вільний час присвятіть сім’ї.

Козеріг

Настав перiод, коли
бiльшiсть речей стають очевидними. Придивiться до
подiй, вiдчуйте себе в ролi
стороннього спостерiгача.
Це пришвидшить позитивні
зміни у вашому житті.

Водолій

Друга половина тижня – активний i позитивний перiод. Не ігноруйте важливi новини, а також
думку колег.

Риби

Не варто жертвувати особистими справами i часом,
який можна присвятити
близьким людям. На жаль, це
навряд чи хтось оцiнить.

