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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2019 року!

1 місяць – 25 грн. 70 коп. 
3 місяці –  75 грн. 10 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

А ВСЕ ТІЇ 
воріженьки…

10-11 стор.

11 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 11-15, вдень 24-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.47, за-
хід - 19.40. 

12 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 11-14, вдень 24-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.49, за-
хід - 19.38. 

13 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 12-14, 
вдень 23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.50, захід - 19.36. 

14 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 13-14, 
вдень 19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.52, захід - 19.34. 
Повний місяць. 

15 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 9-10, 
вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.53, захід - 19.32. 

16 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 10-11, вдень 20-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 6.55, 
захід - 19.29. 

17 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 12-13, вдень 22-23 граду-
си тепла. Схід сонця - 6.56, за-
хід - 19.27. 

Погода в 
Тернополі  
й області

Закон про 
імпічмент 
прийнято
Законопроект про 

імпічмент президента в 
авторстві Володимира 

Зеленського підтримали 
245 депутатів Верховної 
Ради: 244 - зі «Слуги народу» 
та 1 - позафракційний. Не 
підтримали законопроект 
73 парламентарі, ще 55 - 
утримались.

Згідно з документом, імпіч-
мент буде позасудовим консти-
туційним процесом. Може бути 
застосованим у разі скоєння дер-
жавної зради або іншого злочи-
ну. Імпічмент регулюватиметь-
ся Конституцією України, регла-
ментом Ради та іншими закона-
ми України.

Підставою для ініціювання ім-
пічменту є письмове подання нар-
депів, підписане більшістю Ради. Ці 
підписи відкликаються. Подання 
повинне містити правове обґрун-
тування необхідності створення 
тимчасової слідчої комісії.

Замах на ректора ТНЕУ  
Андрія КРИСОВАТОГО: 

в університеті закликали президента взяти 
розслідування під особистий контроль

5  
стор.

Астролог
Іван КРУП’ЯК:  «Дерева - 
це також космос. І в кожній 
людині живе своє дерево» 4 стор.
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Незабаром побачимо 
купюру номіналом у 1000 
гривень. Про це заявив гла-
ва Нацбанку Яків Смолій. 
Він пояснив, що номінальні 
доходи українців збільши-
лися, гривня втратила час-
тину своєї вартості, тому 
вже немає сенсу друкувати 
одну, дві, п’ять гривень. По-
перше, вони швидко зношу-
ються. А, по-друге, реальна 
купівельна спроможність 
цих купюр низька.

Тернопільщина 
отримала 

сироватку проти 
дифтерії

Область отримала 8 
флаконів дифтерійного 
антитоксину на випадок 

лікування дифтерії,  повідомив 
начальник головного 
управління охорони здоров’я 
ТОДА Володимир Богайчук. 
Дифтерійний антитоксин 
не розподілятимуть між 
лікувальними закладами. Його 
видаватимуть виключно за 
необхідності. Сироватки проти 
дифтерії знаходяться на базі 
КУ Тернопільської облради 
«База спеціального медичного 
постачання».

До слова, дифтерійний антитоксин 
використовується для лікування та 
вводиться при підозрі захворювання 
людини на дифтерію. Дифтерія - не-
безпечна інфекція, що загрожує смер-
тельними наслідками та важкими 
ускладненнями. При важких формах 
дифтерії можуть виникати порушен-
ня роботи нервової системи у вигляді 
паралічу м’якого піднебіння або ди-
хальних шляхів, що може призвести до 
задухи. Також наслідком хвороби може 
стати ураження серцевого м’яза — мі-
окардит. Своєчасне введення сироват-
ки може врятувати життя, при цьому 
все одно залишається ризик смерті.

За словами Володимира Богайчу-
ка, зробити щеплення проти дифтерії 
можна безоплатно у свого сімейного 
лікаря, терапевта чи педіатра. Дорос-
лі та діти можуть вакцинуватися без-
оплатно в державних медзакладах, 
а також у приватних лікарнях та у 
лікарів-ФОП, які підписали договір з 
НСЗУ.  Дітям роблять щеплення вак-
циною АКДП (проти кашлюка, диф-
терії та правця) у віці  2, 4, 6 місяців 
та у віці 18 місяців проводиться ре-
вакцинація. Згодом ревакцинацію 
проводять у віці  6 років анатокси-
ном дифтерійно-правцевим (АДП), 
наступну у 16 років — анатоксином 
дифтерійно-правцевим із зменшеним 
вмістом антигенів  (АДП-М). Дорослі 
ж повинні ревакцинуватися АДП-М 
(вакцинуватися повторно) кожні 10 
років, починаючи з 26-ти років. Якщо 
лікар відмовляє від вакцинації, мож-
на звернутися на гарячу лінію Наці-
ональної служби здоров’я України за 
номером 1677 та повідомити про пе-
решкоджання реалізації права на без-
оплатну вакцинацію.  

Василина БОГУЦЬКА.

Послуга вже запрацювала 
в обласному центрі. Спожи-
вачі можуть придбати до 25 
тис. куб. м. газу і скористати-
ся ними впродовж зимового 
періоду з 1 жовтня 2019 по 31 
березня 2020 року. Вартість 
газу 5,99 копійок за кубічний 
метр та 62 копійки за куб за 
послуги транспортування та 
розподілу природного газу. 

Аби оформити «Газовий де-
позит», необхідно підписати 
додаткову угоду до «Типового 

договору постачання природно-
го газу» та подати заяву з вка-
занням обсягів, які планує спо-
жити родина.  Цікаво, що можна 
зарезервувати газ на конкретні 
місяці або ж на  весь опалю-
вальний період. Для укладання 
додаткової угоди потрібен пас-

порт та ідентифікаційний код. 
Якщо ж не укладений типовий 
договір, то заявнику потріб-
но мати також документи про 
право власності на будинок чи 
квартиру.  Сплатити потрібно 
відразу ж всю суму.

Оформити документи в Тер-
нополі можна у відділах розра-
хунків на вулиці Шептицького, 
20, на  вулиці Родини Барвін-
ських, 4. Купити газ за літньою 
ціною можна до 25 вересня.

Оксана САМЕЦЬ.

У вересні заняття 
англійською мовою у 
Тернопільській обласній 

бібліотеці для молоді 
модеруватиме волонтер зі США 
Шакіта Біллі.

З 10 по 26 вересня – NON-STOP 

ENGLISH WITH SHAKITA BILLY (без-
перервна англійська мова з Шакітою 
Біллі). Заняття проводяться тричі на 
тиждень (вівторок, середа та четвер) з 
17:00 до 19:00.

З 15 вересня – MOVIE CLUB (кіно-
клуб). Він проходитиме щонеділі о 

12:00. З 15 вересня – BUSINESS ENGLISH 
(ділова англійська мова) – щонеділі 
о 15:00. Усі заходи можна відвідувати 
безкоштовно та без попереднього за-
пису в Тернопільській обласній біблі-
отеці для молоді: вул. Нечая, 29 (2-й 
поверх). 

Купюра у 1000 гривень
 таки буде

Тернополяни можуть запастися газом на зиму
Послуга почала працювати з 9 вересня

Англійська – безкоштовно
З вересня відновлюють роботу клуби з вивчення іноземної мови

У Держпродспоживслужбі людей просять не 
панікувати, якщо побачать, як щось падає з 
неба. Це – приманки для тварин, вони містять 

капсули з вакциною. 
- Осіння кампанія з імунізації ди-

ких м’ясоїдних тварин проти сказу 
розпочнеться з 11 вересня. Такий 
спосіб вакцинації безпечний і для 
людини, і для навколишнього серед-
овища. Спеціально вибраний саме 
такий варіант: використовуються 
невеличкі їстівні брикети-приманки 
з приємним запахом, а всередині 
– активна вакцина, - запевняють в 
обласному управлінні Держпродспо-
живслужби. - Розкидатимуть вакци-
ну над територією, де проживають 
дикі тварини, лише над лісами і по-
лями, чітко визначатиметься смуга, за якою летітиме літак чи 
гелікоптер, з врахуванням напрямку вітру та епізоотичної ситу-
ації.  

Ветеринари запевняють, не варто хвилювалися за своїх ді-
тей чи за себе особисто, за домашніх тварин чи худобу.  Дітям 
варто роз’яснити, що вакцину не можна чіпати, якщо випадко-
во знайдуть її в лісі чи на околиці села, не варто переставляти 
в інше місце, розламувати, куштувати. Варто наголосити, що 
категорично заборонено будь-яке інше використання кинутих 
з літака приманок з вакциною, незважаючи на те, що вона є ціл-
ком безпечною.

 До слова,  сказ є одним з найнебезпечніших захворювань, які 
відомі людству, оскільки несе загрозу життю всіх теплокровних 
тварин, а також людини. Епізоотична ситуація в Україні та на Тер-
нопільщині щодо сказу упродовж  багатьох років залишається 
напруженою. Так, у 2015 році було зареєстровано 56 випадків, у 
2016 – 42 випадки, у 2017 – 41. Всі ці роки близько 50% захво-
рілих тварин становили представники дикої фауни, в основному 
– червона лисиця. Саме ця тварина є головним резервуаром збуд-
ника сказу і його поширювачем в природі. ЇЇ роль ускладнюється 
тривалістю інкубаційного періоду, який  у лисиць може тривати 
до 15 – ти місяців, а також тим, що популяція лисиць, зокрема на 
території Тернопільської області, в рази перевищує максимально 
допустимі норми, а боротьба зі сказом  методом відстрілу лисиць 
не завжди приносить належний результат.  Саме тому для вирі-
шення проблеми в Україні і  розпочалась кампанія з тотальної 
імунізації лисиць методом перорального задавання приманок з 
вакциною проти сказу. Таким чином вирішили проблему сказу на 
своїх територіях майже всі європейські країни – члени ЄС.   

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.

Вакцину від сказу 
викидатимуть з літаків

У Тернополі два дні 
не буде води

У зв’язку з плановим промиванням 
водопровідних мереж і ремонтними 
роботами на насосних станціях 

та водопровідних мережах, з 00 год. 
18 вересня до 24 год. 19 вересня буде 
припинено водопостачання мікрорайонів 
“Сонячний”,“Аляска”, “Східний”, “Канада”, 
“Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, 
“Березовиця”, а також довколишніх сіл.

   З водою будуть мешканці центральної части-
ни міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. 
Вода з пониженим тиском подаватиметься у помеш-
кання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, 
Малишка, Польового, Коцюбинського, Клінічна, 
Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсут-
ньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

19 вересня, після закінчення необхідних ремонт-
них робіт, в окремих точках розподільчої мережі цих 
мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним 
вмістом хлору, отже – непридатна для пиття чи при-
готування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде 
здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати 
за звичайних умов. 20 вересня 2019 року з 00 год. 
буде відновлено водопостачання.

 Адміністрація КП “Тернопільводоканал” про-
сить вибачення за тимчасові незручності та зазна-
чає, що промивання водопровідних мереж – щорічна 
процедура, передбачена технологією експлуатації 
водопровідних мереж. З метою покращення якості 
води здійснюють її двічі на рік - навесні та восени.

Також цього тижня з 9 до 16 вересня КП "Терно-
пільводоканал" проводить  планове очищення, про-
мивання та дезінфекцію резервуарів чистої води на 
водопровідних насосних станціях. У зв'язку з цим 
можливе незначне погіршення якості води за орга-
нолептичними показниками (запах, колір, смак). КП 
"Тернопільводоканал" радить кип'ятити воду перед 
вживанням у вказаний період.

Оксана САМЕЦЬ. 
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70 років тому 
у Вікторівці 
вперше 

відкрив свої двері 
перед відвідувачами 
новозбудований сільський 
клуб, який донині є 
культурно-освітнім 
закладом села.

Кожне село має свою історію. 
Вікторівка Козівського району 
за свій вік теж пережила різні 
періоди, її жителі зазнали багато 
складних, гірких і приємних по-
дій.

За Польщі третину Вікторів-
ки складали поляки, які зверх-
ньо ставилися до корінного на-
селення. Коли у 1945-1946 роках 
радянська влада репатріювала 
поляків на етнічні землі, то до 
Вікторівки на їх місце з Польщі 
були переселені українські ро-
дини, переважно з Лемківщини. 
Переживши перші труднощі, зу-
мовлені втратою майна, зіткнув-
шись з незвичним оточенням, 
звичаями, переселенці поступо-
во стали зживатися з новими ре-
аліями. Старше покоління з бо-
лем в душі ще довгий час тужило 
за своїм краєм і в думках завжди 
сподівалося повернутися на отчу 
землю. Молодь швидше зрослася 
із галицькою землею, яка їх при-
хистила. Незабаром на вулицях 
села відчувався дитячий гамір, 
а вечорами луною розносилися 
обвіяні вітрами сумні лемківські 
співи, осідаючи далеко на навко-
лишніх нивах.

У селі не було церкви, ані 
читальні, куди б могла сходити-
ся молодь. Тож голова сільради 
Петро Божик виділив незайня-
ту хату, з якої виїхали поляки, 
під клуб. Хата була невелика, 
але все-таки давала можливість 
молоді збиратися разом, а кіно-
фільми дивилися на вулиці на 
стіні стодоли.

Невдовзі на Вікторівці 
зав’язали колгосп, що був пер-

шим  в районі, куди загнали і 
переселенців, відібравши від 
них землю. Забезпечуючи необ-
хідність радянського вихован-
ня молоді, вирішили розпочати 
будівництво клубу. Будівельні 
матеріали звозили возами, роз-
бираючи залишки панського 
фільварку, а також порожні обі-
йстя в навколишніх селах. Ка-
мінь возили з ценівських і вибу-
дівських каменоломень. Керував 
будівництвом Михайло Гром’як. 
Переселенці були майстрами на 
всі руки і в скорім часі, 1949 року, 
звели будівлю. Клуб у Вікторівці 
був першим новозбудованим за-
кладом культури в окрузі.

В одній частині забудови роз-
міщувалася контора колгоспу, бі-
бліотека, а іншу частину займав 
клуб з просторою глядацькою 
залою. Довгий період районна 
влада використовувала вікто-
рівецький клуб для різних зі-
брань. Найпершими завідувача-
ми культурно-масовою роботою 
і клубом були Євгенія Колодій, 
Йосип Сказко, Степан Синейко 
та інші, які намагалися, щоб клуб 
для вікторівчан став місцем до-
звілля і відпочинку людей.

Тут ставили вистави, кон-
церти. Великою популярністю 
користувалося кіно. Сільський 
кіномеханік Юрко Пеляк був для 
дітвори казковим чарівником і 
великим авторитетом.

З плином часу виникла по-
треба у проведенні капітального 
ремонту клубу. Працівники Ко-
зівського райагробуду, очолюва-
ного Ярославом Лішнянським,  
два роки тому зробили на будівлі 
нову покрівлю. Розпочали також 
ремонт в середині приміщення, 
вартість якого становила 1 міль-
йон 28 тисяч гривень, і  заверши-
ли цьогоріч до Дня Незалежнос-
ті України. Завдяки допомозі та 
сприянню тогочасного голови 
Козівської райдержадміністра-
ції Василя Вітрового, народного 
депутата України Тараса Юрика 
і районної ради, частину коштів 
на другий етап ремонту в сумі 

600 тисяч гривень було виділено 
з фонду соціально-економічного 
розвитку регіонів, а 428 тисяч 
гривень  надало місцеве ФГ «Ві-
кторія-92», яке очолює відомий 
аграрій Петро Пеляк.

Завершальний етап капіталь-
ного ремонту будівлі припадає 
на зовнішні роботи. Насамперед 
підлягає укріпленню фундамент 
споруди, а потім оновлення фа-
саду. Для продовження ремонту 
ФГ «Вікторія-92» уже виділено 
250 тисяч гривень, не дивлячись 
на те, що господарство за свої ко-
шти веде будівництво спортив-
ного комплексу з міні-стадіоном 
зі штучним покриттям у селі Бу-
дилів та фінансує художній роз-
пис церкви у селі Плотича. Тепер 
слово за районною радою, аби 
долучитися до спільного фінан-
сування для завершення капі-
тального ремонту.

Тож 26 серпня, в день свят-
кування 28-ї річниці Незалеж-
ності України, вікторівчани 
по-особливому відзначили  цю 
пам’ятну подію. Адже 70 років 
тому, у далекому 1949-му цього 
дня відкрилися двері новозбу-
дованого клубу, що став на роки 
носієм культурно-освітньої ро-
боти на селі.

 Культпрацівники закладу 
Ірина Сметана та Іванна Сова 
гостинно зустріли відвідувачів 
чудово підготовленою ними 
концертною програмою творчих 
колективів сільської художньої 
самодіяльності. Після відкриття 
ведучими Юлею Цюприк та Іри-
ною Сверлюк свята усі присутні 
хвилиною мовчання вшанували 
полеглих героїв – захисників Ві-
тчизни. Учасників свята приві-
тали сільський голова Віра Коро-
пецька, голова ФГ «Вікторія-92» 
Петро Пеляк, голова районної 
рад Петро Репела, а сільський 
церковний хор піснею «Боже, 
як роки летять» розпочав кон-
цертну програму. Хореографічні 
композиції старшої, середньої 
та молодшої танцювальних груп 
під керівництвом Алли Коваль 
захоплювали глядачів. Дружні 
оплески зустріли на сцені вико-
навицю східних танців Каріну 
Схаб та художнє читання Ірини 
Сверлюк. Зачаровували своїм 
ліризмом і задушевністю пісні у 
виконанні Світлани Пеляк, Юлії 
Коропецької, Ангеліни Коваль, 
учнів сільського навчально-
виховного комплексу Макара 
Чиклаурія (Горохівського), Арте-
ма Гулея, інших.

Вражала присутніх своєю по-
езією член спілки письменників 
України Ганна Назарків. А мо-
литва за Україну «Боже, великий, 
єдиний…», яку підхопив весь зал, 
луною виривалася назовні і роз-
носилася селом, осідаючи на бе-
регах Тудинки, що тихо несе свої 
води у доли...

     Іван ДУФЕНЮК.
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- Дерева-обереги у кожно-
го народу свої. Тому що не всі 
вони ростуть на тій, чи іншій 
території, - розповідає відо-
мий тернопільський астро-
лог Іван КРУП’ЯК. - Україн-
ська природа має величезне 
багатство. А чимало дерев - це 
така історія, філософія… Дуб, 
наприклад. Споконвіку потуж-
на чоловіча сила відчувала-
ся саме в ньому. Це - чоловіче 
дерево. Дуб - це поєднання з 
древнім богом Перуном. У дуба 
найчастіше влучає блискавка. 
Бо росте він там, де в грунті 
найбільший вміст золота. 

Колись на древніх капищах, 
де проводили обряди, росли 
дуби. Дуб - це патріарх дерев. 
Старожил. Під дубами збира-
лись у минулому на раду наші 
старійшини. Не випадково. 
Енергетика дерева допомагає 
людині. У даному випадку при-
йняти мудре рішення. 

Якщо поглянути на дубо-
вий листочок, то можна по-
бачити ніби форму людини. 
Можливо, тому про це дерево 
створено багато легенд, байок, 
пісень… У давнину біля дуба 
хрестили хлопчиків. А коли 
юнак досягав повноліття, то 
хрещений батько приводив 
його до дуба і вів із ним «до-
рослу» бесіду.

- Але… якщо в це благо-
родне дерево часто влу-

чає блискавка, то біля 
хати садити його не 
варто?

- У жодному випадку! Дуб - 
король лісу. Там і має бути - у 
своїх володіннях. На галявині. 
Бо попри дуба всім іншим де-
ревам добре. 

Цікаво, що древні друїди 
присвятили дубові один із 
днів. Друїди і кельти поклоня-
лися цьому дереву. Мали спе-
ціальні молитви. «Іменини» в 
дуба - на весняне рівнодення. 

- Ще в дитинстві чула: 
аби бути сильним, тре-

ба обійняти дуба.    
- Дуб - металеве дерево. Ро-

ками стоїть у воді, сили наби-

рає. А коли росте - силу людині 
дає. Якщо виникли проблеми 
зі здоров’ям, зокрема в чолові-
ка чи хлопця, треба обійняти 
стовбур дуба. Постояти дев’ять 
хвилин під ним. Відчуєте енер-
гію. Але не обіймати, стоячи об-
личчям до дерева, а спиною до 
стовбура. Обіймати слід руками 
назад. Стовбур - основа дерева. 
А хребет - основа нашого тіла. 
Енергія від дуба йде по всіх сі-
мох чакрах.  

- Іване Степановичу, 
якщо чоловіки мають 
«своє» дерево, то й жін-

ки, очевидно, також.
- Аякже! На другому місці 

за значимістю для українців є 
дерево-оберіг липа. З потуж-
ною жіночою енергетикою. 
Якщо в жінок якась проблема, 
вони повинні «звернутися» до 
липи. Вона не лише медоносна. 
Колись з липи плели личаки. 
Тобто, липа нас годує, одягає і 
лікує.  

Листя липи має форму сер-
ця - енергії, любові. І кожен 
листочок на липі є інакший.  

До речі, наш великий герб 
мав би бути уквітчаний з пра-
вого боку - дубовим листям, з 
лівого - листям липи, а посе-
редині - калина. Це ті дерева-
обереги, які дають потугу, 
силу, продовження роду...  

Липа завжди цвіте, коли 
найбільше сонця. У час літньо-
го сонцестояння. Збирає тепло 
цього світу, аби віддати бджо-
лам і людям. 

- Як же нам, жінкам, 
«спілкуватися» з цим 

деревом?
- Усе просто. Якщо липа гу-

ляста, то до неї не бажано під-
ходити. Бо вона може рости 
не на тому місці, де треба, і не 
даватиме відповідної енергії. А 
коли струнка, то стане в поміч. 
Підійти, обійняти, попросити 
здоров’я. Розмовляйте з дере-
вом, і воно почує вас. Допоможе.  

А ще липа є природнім 
громовідводом. Тому колись 
садили це дерево біля своїх 
домівок. І якщо під дубами ви-

рішували військові справи, то 
під липами - сімейні, родинні 
питання.  

- Раніше майже кожен 
господар мав горіх. 

- Це дерево - символ 
достатку. А зерна горіха багаті 
на поживні речовини. Хочете, 
аби дитина була розумна? Хай 
куштує горіхи! Чим колись 
пригощали дітей? Горішками. І 
не дарма. Але садити горіх тре-
ба трошки далі від хати, бо він 
має певні масла. На горіх ніко-
ли не сідають мухи. Для люди-
ни це не добре для дихання.

Цінною є дика троянда. 
Правдивіше - дика рожа чи 
ружа. Вона корисна для людей, 
які мають проблеми з дихаль-
ними шляхами. 

Бажано, щоб на обійсті був 
бузок. Десь у куті. Він оберігає 
оселю. І господарку загалом. І 
також лікує. 

А ще у слов’янських народів 
і в Україні велике значення має 
явір. Це дерево світобачення, 
початок... Тепер яворів садять 
мало. Колишні ж люди покло-
нялися яворові як провіснику 
життя. 

Знаєте, що сумно? Цивіліза-
ція знищила і нищить багато 
рослин. Їх вбиває комерція. На-
приклад, проліски. А ця мода 
на іноземні кущі та дерева?.. 
Не корисне, лише модне. 

- А скільки верб колись 
росло! Тепер старі рі-
жуть, нових також са-

дять мало.
- Верба - це природна ап-

тека, гліцерин... Вона лікує і є 
символом спокійного життя. 

А ще колись біля осель рос-
ли розкішні ясени. Ясен після 
дуба і бука - дуже важливе де-
рево. Ясен. Я - син. Молодший 
«брат» дуба. Символ вічної 
молодості. Ясенове листя май-
же не жовтіє. Опадає зеленим. 
Саме дерево є доволі міцним.

- Яке ще дерево не слід 
садити біля хати?

- Однозначно осику, 
яка вічно тремтить. І про оси-
ковий кіл, мабуть, кожен чув.   

- Виходить, усе, що рос-
те на господарці впли-

ває на гармонію, шко-
дить або допомагає.  

- Звісно! Візьмемо дикі 
груші. Баба-повитуха колись 
знала, що жінці після пологів 
потрібно дати узвар із них. І 
в жінок не було проблем. Або 
вишня- дичка. Чи правдива ви-
шня. Її листям лікували хворо-
би шкіри. А звичайна вишня... 
Видиш ня. Це дерево - окраса 
саду. Коли квітне, аж світ радіє. 
А як дозрівають ягоди, дерево 
наче вбирається в червоні ко-
рали. За красу, користь і симво-
лізм шанували вишеньку наші 
предки. 

- А зима в дитинстві 
пахнула чаєм з гілочок 
вишні... 

- У ньому стільки пожи-
ви! До речі, вишня - жіночий 
оберіг. Символ матері. Дівчи-
ни. України. А ще - символізує 
Світове дерево. Бо вишня - це 
вишина, «Вишній». Тобто, Все-
вишній Бог. У наших пращурів 
вишня асоціювалася з небом. А 
білий колір її цвіту - зі святіс-
тю.

Принагідно хотілося б уко-
тре застерегти: великий гріх 
нищити живі, здорові дерева. 
Бо дерево, як і людина, пови-
нно прожити свій вік і відійти. 
Якби люди чули, як плачуть 
дерева! Кожна рослина має 
емоції, «мову»... У природі нема 
нічого мовчазного. Біль дерева 
може озватися болем людині...   

Раніше гарний господар 
мав аптеку біля хати. А зага-
лом в нас аптека під ногами і 
перед нами.

- І кожна людина має 
своє дерево. 

- Так, гороскоп - це 
не казка, як хтось собі гадає. 
Дивіться, у галльський горо-
скоп одні дерева внесені, інші 
- ні. Дерева - це також космос. 
І в кожній людині живе своє 
дерево. Як писав Іван Фран-
ко: «Мати-природо, хитра ти з 
бісу, серцю даєш велику волю, 
а життя закриваєш в мікро-
скопічну клітину». Все в цій 
клітині, в тому горішкові за-
кладено...

І, до речі, які в нації дерева, 
такі й люди. Чим вищі дерева, 
тим вищі й міцніші люди. 

- Розкажіть, будь лас-
ка, таємницю ще яко-

гось дерева. 
- Дика черешня. Для чоло-

віка треба в сезон з’їсти три 
літри цих черешень  і проста-
титу не буде. Або вишні. Але 

черешня більш помічна. Там 
багато необхідних мікроеле-
ментів. Забезпечує організм 
поживними речовинами на ці-
лий рік - до наступного сезону. 
Наші козаки знали це.

До речі, зараз майже всі 
фармацевтичні фабрики про-
пагують ліки на основі при-
родних компонентів. Однак, 
багато з цих рослин уже май-
же нема в природі.

- А давайте, Іване 
Степановичу, пройде-
мось городом. Може, 

там знайдемо якусь 
травинку-цікавинку. 
Чи незвичайну квіточ-
ку…   

- На городі є така рослин-
ка - космея. Оберіг городу. Де 
росте космея, там рослини 
«щасливі». Вони тягнуться до 
неї. Бо вона сягає висотою до 
двох метрів. І квітів на ній ба-
гато. Космея - символ урожай-
ності. 

Наші люди стали занад-
то європеїзовані: не повинно 
бути жодної травинки, квіточ-
ки, лише плантація помідорів, 
приміром. А ті помідори так 
тужать. Сумно їм самим. Так-
так, рослини вміють сумува-
ти. І якщо десь поруч нагідка 
росте чи та ж космея - їм весе-
ліше. 

- Хочуть гарних сусі-
дів. Як і ми. А ще люди 

колись захищалися кві-
тами та іншими рос-
линами від злих духів, 
поганого ока.  

- Було таке. Є такі рослин-
ки - тоя і подолян. Тоя цвіте 
синім кольором. А подолян - 
жовтим. Це були обереги для 
хлопців і дівчат, аби жодна во-
рожка не могла заподіяти зла. 
Дівчата носили при собі кві-
точку тої. В домівках її мали. 

А кожна господиня, яка 
мала дівчат, садила ще й мирт. 
На долю. Мирт, до речі, один 
із найбільших очищувачів по-
вітря у природі. Але зараз ця 
рослина стає рідкістю.   

- А де шукати рослини 
на удачу?

- На британських 
грошах. Там зображений стра-
хополох. Він росте і в саду в 
Букінгемському палаці. Улю-
блена квітка королеви. Бо 
це - квітка-оберіг від вроків. 
І, водночас, символ достатку, 
стабільності. Британські фун-
ти, як знаємо, дорого цінять-
ся, а королева - добре почува-
ється. 

Ольга ЧОРНА.    

Іван КРУП’ЯК:  
«Дерева - це також 

космос. І в кожній людині 
живе своє дерево» 

…Ось і в наших краях усе частіше приживаються, 
освоюються дерева-мігранти. З інших регіонів, а чи навіть 
країн. Вони зараз модні. І де до тих, подекуди химерних 
чужаків, - липам, горіхам, берізкам… 
А ті, рідні, - це наші обереги. Байкарі, кобзарі, поети 
наділили їх різним дивовижжям: вони і віттям людину 
обіймають, і від хижаків ховають, і  сумують, і голосом 
промовляють, і тіло й душу загоюють… 
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Що відомо  
про замах?

Він стався у середу, 4 верес-
ня, у селі Петриків, де мешкає 
ректор Тернопільського наці-
онального економічного уні-
верситету Андрій Крисова-
тий із сім’єю. Вранці господар 
будинку побачив біля дому 
згорток. Коли він його підняв 
– пролунав гучний вибух, в ре-
зультаті якого сильні пошко-
дження отримав сам ректор 
тернопільського вишу і його 
дружина.

Правоохоронці, рятувальни-
ки та інші служби оперативно 
виїхали на місце події. Андрій 
Ігорович отримав важке пора-
нення руки, дружина - осколко-
ві рани. Після вибуху їх госпіта-
лізували до університетської лі-
карні, де взяли під охорону по-
ліції.

Правоохоронці з’ясували, 
що спрацював саморобний ви-
буховий  пристрій з вражаючи-
ми елементами – алюмінієвими 
дротами, шматками цвяхів, ін-
шими деталями, які спрямовані 
на нанесення важких тілесних 
ушкоджень. 

Відомості за даним фактом 
внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань як замах 
на вбивство. 

- Підставою для кримі-
нального провадження саме 
за такою статтею стало  те, 
що вміст саморобного вибухо-
вого пристрою був спрямова-
ний на завдання потерпілим 
тяжких тілесних ушкоджень, 
а то й заподіяння смерті, - 
розповів на прес-конференції 
начальник обласного управ-
ління Нацполіції Олександр 
Богомол. - Ще одна підста-
ва – записка, яку залишив 
зловмисник біля  вибухово-
го пристрою, де були сло-
ва «memento mori» (пам’ятай 
про смерть).

Поліція говорить 
про серійність 

Андрій Крисоватий - україн-
ський вчений, економіст, доктор 
наук, професор. Народився 1965 
року. Завершив навчання в аспі-
рантурі Київського державного 
економічного університету, ста-
жувався в університетах Нідер-
ландів, Нью-Йорка, Дрездена. На 
посаді ректора Тернопільського 
національного економічного уні-
верситету він перебуває з 2013 
року. Правоохоронці розгляда-
ють різні версії замаху, серед них 
– особистий конфлікт, вимаган-
ня коштів, громадська та профе-
сійна діяльність Андрія Крисова-
того. Водночас у поліції заявили, 
що простежили подібність з ін-
шими злочинами, які були скоєні 
в Тернополі дещо раніше.

- Відомо, що вибуховий пред-
мет встановили біля фіртки при-
близно о другій годині ночі, - роз-
повів Олександр Богомол. – Зло-
чин важкий. Але найгірше, що ми 
бачимо можливу серійність зло-
чинів. Місяць тому трапилася схо-
жа ситуація. На вулиці Замковій 
вибуховий пристрій залишили на 
капоті авто. Вранці перехожий, 
який взяв його в руки, отримав 
рвані травми кисті. І в першому, і в 
другому випадку це були коробки. 
У першому випадку точно знаємо, 
що це був подарунковий пакунок. 
У двох випадках вибуховий пред-
мет здетонував, тобто вибух тра-
пився через те, що предмет підня-
ли. Однак, у першому випадку вра-
жаючих елементів не було. 

Наразі тривають масштабні 
слідчо-оперативні заходи з ме-
тою встановлення та затриман-
ня підозрюваних. Напередодні 
правоохоронці оприлюднили ві-
део із камер відеоспостережен-
ня, які зафіксували ймовірного 
виконавця замаху на ректора.

У поліції також називають при-
кмети злочинця: йому 18 – 25 ро-
ків, зріст – 160 –170 сантиметрів.

- Якщо ви впізнали цю особу і 
знаєте про те, де вона перебуває, 
або ви перебували в проміжок часу 
з 1:30 до 3:00 4 вересня у селі Пе-
триків чи мікрорайоні "Дружба" у 
Тернополі, або проїжджали на ав-
томобілі з реєстратором вулицею 
Будного, телефонуйте на лінію 
102, - закликають поліцейські.

Що відбувається  
в університеті?

У зв’язку із надзвичайною 
подією в Тернопільському на-
ціональному економічному уні-
верситеті звернулися до прези-
дента України Володимира Зе-
ленського. З часів незалежнос-
ті в Україні такий замах на рек-
тора – перший, кажуть у виші. 
У понеділок вчена рада універ-
ситету одноголосно прийняла 
звернення, у якому просить Зе-
ленського  взяти розслідування 
справи під особистий контроль. 

«Трудовий колектив Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету та студент-
ство глибоко занепокоєні та засу-
джують замах на вбивство рек-
тора Тернопільського національ-
ного економічного університе-
ту Андрія Крисоватого та його 
дружини, здійснений 04 вересня 
2019 року», - йдеться у зверненні. 

Також в університеті не ви-
ключають, що однією з при-
чин замаху може бути профе-
сійна діяльність потерпілого. У 
зв’язку з цим у виші згадали про 
земельну ділянку, яка закріпле-
на за університетом і є джере-
лом багаторічних конфліктів. 

«Правоохоронні органи роз-
глядають декілька версій зама-
ху на вбивство ректора, одні-
єю з яких є його професійна ді-
яльність, - сказано в зверненні. 
- Уважаємо, що соціально напру-
женою на сьогодні залишаєть-
ся невирішена проблема корис-
тування земельною ділянкою, 
закріпленою за Навчально-
дослідним виробничим госпо-
дарством «Наука» Тернопіль-
ського національного економіч-
ного університету. Більше два-
дцяти років ведуться дебати 
про законність чи незаконність 
закріплення цієї ділянки за уні-
верситетом, які до сьогодні про-
ходили у законодавчій площині 
та в судових інстанціях».

У зверненні вчена рада ТНЕУ 
зазначила, що вчергове підтвер-
джує добровільну відмову від 
конфліктної земельної ділянки, 
яка перебуває в постійному ко-
ристуванні виробничого госпо-
дарства з 1997 року. При цьому 
Володимира Зеленського закли-
кали сприяти вирішенню питан-
ня відчуження 1294,9379 га землі.

«Трагічні події, які відбу-
лись 01 вересня 2019 року, вко-
тре підтверджують, що людина, 
її життя та здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність та без-
пека стоять вище, ніж володін-
ня правами на земельну ділян-
ку, - заявили у виші. - Розсліду-
вання справи про замах на вбив-
ство ректора Тернопільсько-
го національного економічного 
університету Андрія Крисова-
того та його дружини просимо 
взяти під особистий контроль».  

Поки ректор перебуває на 
лікуванні, університет працює у 

штатному режимі, щоправда, із 
посиленими заходами безпеки. 

- Проводять лекції, практич-
ні заняття, круглі столи, квести, 
- розповів виконувач обов’язків 
ректора Микола Шинкарик. -  Від-
крили перший міжнародний тиж-
день, у рамках якого працюва-
тимуть делегації з 15 країн світу, 
більше 60 осіб. Після замаху ми 
вирішили посилити заходи без-
пеки в  університеті, обмежити 
пропускний режим у гуртожит-
ках. Також повідомили студентам 
про ситуацію і її можливі наслід-
ки, просимо не брати в руки неві-
домих пакетів і коробок, не зали-
шати своїх речей в аудиторіях і на 
території університету.

У ТНЕУ сподіваються, що 
ректор найближчим часом по-
вернеться до роботи. 

Попри важкі травми, Андрій 
Крисоватий уже встиг подяку-
вати у мережі тернопільським 
рятувальникам. Саме їм, каже 
ректор ТНЕУ, він із дружиною 
завдячують життям. 

Містян просять 
не піднімати 
підозрілі пакунки 

Бути пильними закликає по-
ліція і мешканців Тернополя. 
Наразі існує загроза життю ін-
шим жителям, оскільки цей ви-
бух не є першим. Правоохоронці 
не виключають, що можуть тра-
питися схожі. 

При виявленні невідомих 
предметів, подарункових пакун-
ків на вулиці, у під’їзді або ж на 
подвір’ї приватних садиб чи у 
помешканнях потрібно негай-
но повідомити поліцію, телефо-
нувати на «102» і в жодному разі 
не піднімати їх, не переміщати, 
не відкривати пакунки.

Також посилено працювати-
муть вибухотехнічні групи.

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.

Замах на ректора ТНЕУ  
Андрія КРИСОВАТОГО: 

Тим часом у виші посилили заходи 
безпеки та закликали студентів  

і викладачів не брати до рук  
підозрілі предмети

в університеті 
закликали 
президента взяти 
розслідування під 
особистий контроль
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Минулого тижня на 
території обласного 
управління 

ДСНС відбувалися 
надзвичайно видовищні 
змагання пожежників-
рятувальників за світовим 
форматом Firefighter 
Combat Challenge. Такі 
турніри шалено популярні 
у вогнеборців із різних 
країн світу, адже вони 
підкреслюють унікальний 
характер пожежно-
рятувальної служби та 
демонструють таланти та 
можливості вогнеборців.

За звання найсильнішого 
змагалися понад сотня учасни-
ків - 21 команда із різних куточ-
ків Тернопільщини. Відбулися 
індивідуальні та командні еста-
фети. 

- При виконанні вправ бій-
ці пожежно-рятувальної служби 
демонстрували не лише неабия-
ку фізичну силу, витривалість та 
швидкість, але й уміння опера-
тивно зорієнтуватися на місці та 
приймати вірне рішення в екс-
тремальній ситуації, - розповіла 
помічник начальника обласно-
го управління з питань зв'язків 
зі ЗМІ та роботи з громадськістю 
Ірина Крупа. - Вони виконували 
вправи, що базуються на відтво-
ренні типових фізичних наван-
тажень, які доводиться долати 
рятувальникам під час ліквіда-
ції пожеж. 

На учасників чекали чима-
ло непростих випробувань: під-
йом по висувній драбині у вікно 
3-го поверху начальної вежі,  пі-
діймання за допомогою ряту-
вальної мотузки рукавних ска-
ток вагою 19 кілограмів. «Сило-
вий тренажер», де ударами ку-
валди учасник повинен переміс-
тити балку вагою понад 70 кі-
лограмів на відстань 1,5 метри. 

Далі швидкий біг, прокладання 
робочої лінії і заливка водою мі-
шені. А ще евакуація потерпілого 
- учаснику необхідно було піді-
йняти і протягнути манекен ва-
гою близько 80 кг до фінішу. 

Пожежний рятувальник Ми-
рослав Піняга з Підволочиська 
вперше бере участь у змаганнях. 
Зізнається, найскладніше - ева-
куація потерпілого і підняття по-
жежного рукава на мотузці. 

- Щоб подолати цю естафе-

ту, потрібно багато зусиль, - каже 
хлопець. – Дуже часто всі ці ета-
пи або окремі з них ми проходи-
мо під час гасіння пожежі. Тому 
такі змагання дуже корисні. 
Вони дають можливість проде-
монструвати наші вміння, потре-
нуватися, поспілкуватися з коле-
гами з усієї області.   

У запеклій боротьбі в індиві-
дуальному забігу кращим став 
старший лейтенант служби ци-
вільного захисту Святослав Зве-

денюк, начальник караулу 2 дер-
жавної пожежно-рятувальної 
частини з Тернополя, який здо-
був почесний титул «Найсильні-
шого пожежного-рятувальника 
Тернопілля - 2019». 1-ше загаль-
нокомандне місце - у збірної 10-ї 
державної пожежно-рятувальної 
частини, з Гусятинського району, 
також вона виборола перемогу 
в командній естафеті та танде-
мі. 2-ге загальнокомандне місце 
посіли вогнеборці 12-ї держав-

ної пожежно-рятувальної части-
ни, Теребовлянський район, а по-
чесне 3-тє – у представників 15-ї 
державної пожежно-рятувальної 
частини Заліщицького району.

Переможців та призерів на-
городжено дипломами, грамо-
тами, медалями, цінними пода-
рунками та кубками управління 
ДСНС України у Тернопільській 
області.

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.

Відважні, спритні та швидкі
За кілька секунд вилазили на третій 
поверх, з усіх сил тягнули 80-кілограмовий 
манекен і блискавично долали дистанцію 
естафети. Рятувальники Тернопільщини 
вражали силою і спритністю.

У Тернополі обирали найсильніших  
пожежників-рятувальників області

Поліцейські довели при-
четність підозрюваного до 
двох злочинів, які той вчинив 
в Тернополі. Чоловік 1977 року 
народження, впродовж тиж-
ня незаконно проникав до по-
мешкань тернополян, пошко-
джуючи замки вхідних дверей. 

В першому випадку він викрав 
дороговартісний засіб зв’язку 
та гаманець з готівкою, в іншо-
му декілька одиниць ювелір-
них виробів та 1500 гривень.

Зловмисника розшукали 
та затримали в порядку стат-
ті 208 Кримінального процесу-

ального кодексу України. Під-
озрюваний вже відбував пока-
рання за вчинення майнових 
злочинів. Перевіряється при-
четність чоловіка до скоєння 
протиправних дій.

Неправомірну ви-
году в розмірі 500 гри-
вень пропонував співро-
бітникам управління па-
трульної поліції 35-річ-
ний житель Теребов-
лянського району. У та-
кий спосіб чоловік хотів 
вирішити питання щодо 
непритягнення його 
знайомого до адміні-
стративної відповідаль-
ності за порушення пра-
вил дорожнього руху.

У Тернополі на вули-
ці Протасевича екіпаж 
патрульних зупинив ав-
томобіль «AUDI» за по-
рушення правил дорож-
нього руху. За кермом ав-
тівки перебував 30-річ-

ний житель Тернопіль-
ського району. При пере-
вірці з’ясувалося, що во-
дій позбавлений права 
керування транспорт-
ними засобами.

Пасажир автівки  – 
житель Теребовлян-
ського району намагав-
ся владнати з поліцей-
ськими питання на міс-
ці. Аби водія не притя-
гували  до адмінвідпо-
відальності, запропо-
нував патрульним 500 

гривень. Підійшовши до 
службового авто, чоло-
вік через незачинене ві-
кно поклав гроші на си-
діння. Проте не враху-
вав, що  його неправо-
мірні дії зафіксувала на-
грудна  камера патруль-
них.

За даним фактом 
слідчі відкрили кримі-
нальне провадження за 
частиною 1 статті 369 
Кримінального кодек-
су України (пропозиція, 
обіцянка або надання 
неправомірної вигоди 
службовій особі). Триває 
досудове розслідування.

Оксана САМЕЦЬ.

Факти незаконної рубки 
37 дерев, пошкодження 4-х де-
рев до ступеня припинення 
росту та незаконного проїзду 
вантажного транспорту по те-
риторії природо-заповідного 
фонду виявили працівники 

Державної екологічної інспек-
ції у Тернопільській області. 
Порушення зафіксували у Бе-
режанському районі на зем-
лях загально-зоологічного за-
казника місцевого значення 
«Звіринець» у ході позаплано-

вої перевірки БРДАП «Бережа-
нирайагроліс». Загальна сума 
шкоди, заподіяна лісу проти-
правними діями, становить 
111,440 тисяч, повідомляють 
екологи. Матеріали передали 
у поліцію. 

Замість штрафу пропонував хабар
У Тернополі водія, який пропонував правоохоронцю гроші, 

притягнуть до відповідальності

Спіймали квартирного крадія
За крадіжку і проникнення в житло  

затримали тернополянина

Вирубали 37 дерев у заказнику
Порушники завдали шкоди  

на 111 тисяч гривень
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У Єврокомісії з’явився 
радник з питань України

Екс-євродепутата Елмара Брока 
Єврокомісія призначила спеціальним 
радником президента Жана-Клода 
Юнкера з питань відносин із Украї-
ною. Брок консультуватиме президента 
щодо стратегії та пріоритетів у відноси-
нах з Україною, передає «Європейська 
правда». Він співпрацюватиме з іншими 
чиновниками в ЄС, які відповідають за 
відносини з Україною.

Найбезпечніша країна для 
туризму - Фінляндія

Всесвітній економічний форум 
опублікував рейтинг «The Travel and 
Tourism Competitiveness Report 2019», 
де оцінюється безпека країн для по-
дорожей. Найбезпечнішою експерти 
назвали Фінляндію. Друге і третє місця 
посіли Ісландія та Оман. Також до пер-
шого десятка увійшли Швейцарія, Гон-
конг, ОАЕ, Люксембург, Португалія, Нова 
Зеландія. Україна посіла в рейтингу 107 
місце. Росія - 98. Франція, яка має в за-
гальному рейтингу туристичної при-
вабливості друге місце, за показником 
безпеки для міжнародного туризму по-
сіла лише 51 сходинку. Найнебезпечні-
шими країнами названі Сальвадор, Ніге-
рія, Ємен, Венесуела та Гондурас. Серед 
критеріїв оцінки безпеки - надійність 
поліції, поширеність терактів, рівень 
убивств, небезпека тероризму, злочин-
ності та насильства.

Литва, Чехія і Німеччина - 
найбільш питущі країни ЄС
Всесвітня організація охорони 

здоров’я заявила, що в Європі люди 
продовжують споживати більше алко-
голю, ніж в будь-якому іншому місці у 
світі, повідомляє «Європейська прав-
да». Найбільш питущою європейською 
країною виявилася Литва, де випивають 
в середньому 15 літрів спирту на люди-
ну в рік. Далі йдуть Чехія та Німеччина. 
У 2017 році експерти ВООЗ вже назива-
ли Литву найбільш питущою не тільки 
в Європі, але й у світі. «Ця згубна звичка 
вживання алкоголю особливо актуальна 
для чоловіків - 47,4 відсотки, порівняно з 
жінками - 14,4 відсотки і найбільш поши-
рена в країнах Балтії, Чехії та Люксембур-
зі», - йдеться у звіті. 290 тисяч осіб в Єв-
ропі щорічно вмирають через причини, 
пов’язані з вживанням алкоголю.

В Індії 74-річна жінка 
народила двійню

Жителька Індії, яка завагітніла за 
допомогою ЕКЗ у віці 74 років, народи-
ла двох дівчаток. Малята з’явилися на 
світ за допомогою кесаревого розтину, 
під час операції жодних ускладнень не 
виникло, повідомляє «Hindustan Times». 
Мати й новонароджені здорові, не ма-
ють жодних ускладнень. Однак, жінка не 
зможе годувати дітей грудним молоком. 
Породілля є рекордсменкою, оскільки в 
такому віці раніше ніхто не народжував.   
Чверть військових моряків США 

страждають ожирінням
Пентагон провів дослідження, 

яке виявило, що не менше 22 відсо-
тків військових моряків США страж-

дають ожирінням. На думку фахівців, 
це знижує боєготовність ВМС. Солдати 
військово-морських сил Штатів посіда-
ють перше місце серед військовослуж-
бовців з надмірною вагою, пише «New 
York Times». І з кожним роком ситуація 
з надмірною вагою солдатів США лише 
погіршується. Так, в 2011 році кількість 
службовців ВМС Штатів із зайвою вагою 
зросла в шість разів.
Польщі не вистачає робочих рук

Польське видання «FreshPlaza» по-
відомляє, що в країні не вистачає ро-
бочих рук. В аграрній сфері найбільший 
попит на робітників для збору врожаю. 
Підвищувати зарплату аграрії не мо-
жуть. Інакше доведеться дорожче про-
давати продукцію. 

На британських монархів дія 
законів не поширюється

Королева Великої Британії може 
порушувати правила дорожнього 
руху і оголосити комусь війну. У неї є 
низка прав, привілеїв і повноважень, до 
яких вона може вдаватися, але від бага-
тьох відмовляється. Права і повноважен-
ня британського монарха передбачено 
в законі про «королівський привілей». 
Наприклад, він дає можливість ігнору-
вати поради міністрів у часи серйозної 
конституційної кризи. Тоді монарх має 
право робити те, що хоче, аж до приму-
сового заволодіння і знищення власнос-
ті своїх підданих, пише Бі-Бі-Сі. Також 
королева повинна підписати нові зако-
ни, щоб вони набрали чинності. Монарх 
має право не платити податків, і довгий 
час Єлизавета II їх не платила. Але в 1992 
році вирішила робити це добровільно. І 
хоча королева у багатьох випадках має 
право «грати не за правилами», вона до-
бре розуміє: в сьогоднішній Британії від 
деяких привілеїв ліпше відмовитися.

Дихати на Землі буде нічим
Чверть усього кисню у світі виро-

бляється в амазонських лісах. Ще 25 
відсотків жителів планети отримують 
його від сибірської тайги. Однак масш-
табні пожежі можуть призвести до нечу-
ваних наслідків. Журналіст Іван Яковина 
у своєму відеоблозі розповів, що пожежі 
у Сибіру та амазонських тропічних лісах 
набирають гігантських обертів. Але пре-
зидент Росії Путін і глава Бразилії Бол-
сонару нічого не роблять, щоб зупинити 
вогонь. «Путін і Болсонару не дбають 
про свій народ і свої країни. Вони почали 
знищувати вже те, що їм точно не нале-
жить - ліси, які росли мільйони років до 
їх появи на світ», - сказав Яковина. Від 
здоров’я цих лісів залежить достаток 
планети і всіх її жителів - тварин та лю-
дей. «Якщо ці двоє продовжать знищен-
ня сибірської тайги і амазонської сельви 
такими темпами, то незабаром усім нам 
знадобляться кисневі балони, адже ди-
хати на планеті Земля буде вже нічим», 
- припустив журналіст.

Індонезієць одружився 
одночасно з двома дівчатами

В індонезійській провінції Захід-
ний Калімантан чоловік, який зустрі-
чався з двома дівчатами, одружився з 
обома, бо не хотів їх образити. За сло-
вами нареченого, він не хотів, щоб одна 
з них страждала. За індонезійською тра-
дицією, чоловікові довелося заплатити 
за наречених викуп. Загальна сума, яку 
він віддав, складає 10 тисяч рупій, пише 
сайт «Unilad». В Індонезії дозволено ба-
гатоженство. Місцеві закони встановлю-
ють лише одне обмеження: чоловік по-
винен отримати дозвіл 
на одруження у своєї 
першої дружини.

Хто «дірявить» бюджет держави
Найбільші втрати бюджет України 

зазнає через контрабанду, офшори та 
виплату зарплат у «конвертах». Так, 
щороку через контрабанду держава не-
доотримує близько 63-93 млрд. грн. За-
гальні масштаби оцінюють у 209-311 
млрд. грн., йдеться в дослідженні Інсти-
туту соціально-економічної трансфор-
мації та Центру соціально-економічних 
досліджень CASE-Ukraine. Ще 36 млрд. 
грн. бюджет втрачає через виведення ко-
штів в офшори. Загальний обсяг - 120-200 
млрд. грн. Через зарплати у «конвертах» 
до бюджету не надходять податки та збо-
ри на суму 74 млрд. грн. щороку. Загальні 
масштаби ухилення від сплати податків 
- 50-200 млрд. грн. Від тіньової оренди 
сільськогосподарських земель бюджет 
втрачає до 22 млрд. грн. на рік,; функціо-
нування конвертаційних центрів - до 18 
млрд грн.; маніпуляцій із ПДВ - 7-9 млрд. 
грн. Через схему з ФОПами бюджет недо-
отримує 4-7 млрд. грн.

Гончарук назвав прожитковий 
мінімум не прожитковим

Прожитковий мінімум має врахо-
вувати витрати у тому числі й на ком-
послуги. Про це заявив прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук, передає УНН. «На те, 
що зараз називають прожитковим міні-
мумом, вижити неможливо. А якщо вижи-
ти неможливо, то це вже не прожитковий 
мінімум», - сказав він. Зараз прожитковий 
мінімум в Україні складає 1936 гривень.

Українські нелегали в Італії 
можуть вдарити по безвізу

Почастішали випадки, коли укра-
їнці нелегально їдуть працювати в Іта-
лію. Відправляються з біометричними 
паспортами як туристи. Далі шукають 
роботу. «Це можна пояснити збільшен-
ням інтересу українців до країн Західної 
Європи… Зараз вони хочуть їхати туди, 
де можна заробити більше, у тому числі 
в Італію» - пояснив президент асоціації 
міжнародного працевлаштування Ва-
силь Воскобойник, передає ubr.ua. Знайти 
роботу офіційно в Італії складно. «Най-
популярніші спеціальності, на яких пра-
цюють українці в Італії, - доглядальниці, 
будівельники, куди можна влаштуватися 
неофіційно. Однак, їм можуть затримува-
ти зарплату. І депортувати. Це може впли-
нути на перегляд угоди про безвізовий 
режим», - зазначив Воскобойник.

Заробітчани переслали додому 
106,3 млрд. грн.

Обсяги грошових переказів заро-
бітчан за перші сім місяців цього року 
зросли на 13,2 відсотки проти анало-
гічного періоду 2018 року, повідомляє 
Міністерство розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства. За сім 
місяців заробітчани переказали 106,3 
мільярди гривень або понад 4,2 мільяр-
ди доларів. Зростання обсягів переказів 
стимулювало розвиток внутрішньої тор-
гівлі в Україні. Також трудові мігранти все 
частіше інвестують зароблені за кордо-
ном гроші у нерухомість на батьківщині. 
Кількість трудових мігрантів, які торік 
працювали за межами України, - 7-9 міль-
йонів осіб.

1, 2 і 5 копійок: 
коли перестануть їх обмінювати 

Нацбанк вилучає з обігу монети номі-
налом 1, 2 і 5 копійок. Вилучення їх з го-
тівкового обігу заплановано з 1 жовтня 
цього року, повідомляє НБУ. До 18 жовтня 
магазини, громадські заклади та інші бу-
дуть здавати залишки монет в банки, а ті 
передавати їх НБУ для утилізації. Обмі-
няти дрібні монети можна до 30 вересня 
2020 року в Нацбанку. А також - в уповно-
важених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзенбанк Аваль. З 1 жовтня 2022 
року 1, 2 і 5 копійок можна буде лише ко-
лекціонувати.

«Укрзалізниця» боротиметься з 
тарганами у потягах 

«Подорожувати тарганам залізнич-
ним транспортом суворо заборонено! 
Помітили їх у вагоні - обов’язково пові-
домте нам на гарячу лінію: 0800 503 111», 
- йдеться у повідомленні прес-служби 
«Укрзалізниці»  на сторінці у Facebook. 
Як зазначається у повідомлені, вагони, 
де є таргани, після рейсу відчіпляють 
для позапланової дезінфекції. Відповід-
ними роботами займається лаборатор-
ний центр на залізничному транспор-
ті, що знаходиться у підпорядкуванні 
Мінохоронздоров’я. У разі неякісного ре-
зультату лабораторний центр проводить 
повторну обробку за власні кошти. В «Ук-
рзалізниці» наголосили: кожен вагон що-
місячно проходить дезінфекцію. 

Банки можуть обслуговувати 
клієнтів за закордонним 

паспортом
Нацбанк дозволив банкам обслу-

говувати клієнтів за наявності закор-
донного паспорта. Про це повідомляє 
Державна міграційна служба. Згідно з 
листом НБУ від 4 вересня 2019 року, пас-
порт громадянина України для виїзду за 
кордон прирівнюється до внутрішнього 
паспорта при здійсненні банківських по-
слуг особами-резидентами. «Відомості 
«по-батькові» фізособи-резидента, які не 
містяться в паспорті громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, можуть вста-
новлюватися банками на підставі інших 
офіційних документів, зокрема - про при-
своєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків», - йдеться у 
повідомленні.

Хліб і далі дорожчатиме
В Україні вартість хліба буде зрос-

тати щомісяця до кінця року. Про це у 
коментарі УНН повідомив голова Асоці-
ації постачальників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко. «Хліб дорожчатиме 
щомісяця на 1-1,5 відсотків до кінця року. 
Зараз у середньому хліб коштує від 22 
гривень за кілограм», - сказав експерт. І 
додав: за останні дев’ять місяців хліб по-
дорожчав на 9 відсотків.

Без «Abibas»: як зменшити 
кількість брендових підробок
В Україні незабаром може стати 

менше закордонних підробок взуття, 
одягу та побутової техніки. У Верховній 
Раді зареєстрували законопроект, де зна-
чно розширили перелік товарів, які треба 
вважати піратськими - тими, що порушу-
ють права справжнього власника торго-
вої марки, передає ubr.ua. Пропонують 
заборонити завозити будь-які товари, на 
етикетках, бирках, вишивці, наклейках 
яких розміщені схожі позначення на за-
реєстровані торгові марки. Наприклад, 
«Abibas» замість «Adidas». «Необхідність 
внесення змін до митного законодав-
ства щодо захисту прав інтелектуальної 
власності пов’язана не лише з суворою 
реальністю, але й узятими Україною 
зобов’язаннями в рамках Угоди про асо-
ціацію з ЄС», - пояснила юрист Наталія 
Дика.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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 о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
 член Національної 
спілки журналістів 

України.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua Духовність

Волю Божу народові ізраїльському 
провіщали пророки Старого завіту. Та 
ось наближались часи завіту Нового, і 
про неї нагадав своєму народові остан-
ній з  пророків, кажучи: „Я хрещу вас 
водою на покаяння, але Той, що йде за 
мною,  сильніший від мене, я негідний 
носити взуття Його; Він хреститиме вас 
Духом святим і вогнем”(Мф.3.11).    Це 
був Іван Хреститель, пророк настільки 
великий, що, як говорив Ісус Христос, 
„між народжених жінками не було біль-
шого за Івана Хрестителя” (Мф.11. 11). 
Його дуже любив народ, і багато лю-
дей приходило на Йордан, щоб слухати 
цього проповідника, який говорив про 
наступаюче Царство Боже. Будучи по-
борником істини і справедливості, Іван 
докоряв правителеві Галілеї Іродові за 
те, що він, всупереч закону, взяв собі за 
дружину Іродіаду, котра була дружиною 
Іродового брата Филипа. Іродіада не 
один раз домагалася в Ірода стратити 

Івана, але цар не погоджувався, бо ша-
нував Предтечу, як великого пророка і 
боявся народу. Однак на догоду дружині 
він таки ув’язнив праведника, хоч і на-
дав йому деякі пільги. Так, Іван безбо-
ронно приймав у в’язниці і повчав своїх 
учнів, дізнавався від них про діла Ісуса 
Христа і навіть посилав їх до Нього.

Однак Іродіада, яка будь-що виріши-
ла занапастити пророка, чекала тільки 
слушного часу для здійснення свого ли-
хого наміру. І ось, коли Ірод справляв з на-
годи дня народження для своїх вельмож 
вечерю, дочка Іродіади Саломія, так до-
годила присутнім своїм танцем, що цар у 
захваті вигукнув: „Проси в мене чого хо-
чеш”, поклявшись, що віддасть навіть до 
половини царства. Дівчина, за порадою 
матері, сказала: „Дай мені тут на блюді 
голову Івана Хрестителя”. Ірод засмутив-
ся, бо не чекав такого прохання, однак, 
щоб  показати себе господарем слова пе-
ред гостями, послав воїна у в’язницю стя-

ти голову Іванові. Так закінчив своє зем-
не життя найбільший з пророків Старого 
завіту, який своєю проповіддю готував 
народ до пришестя Спасителя і навіть 
тим, що були в пеклі, „благовістив Бога, 
Який з’явився в тілі” (тропар).

Відтоді минуло понад дві тисячі 
років. Але й досі ясно вчувається хрис-
тиянам голос проповідника покаяння: 
„Готуйте дорогу для Господа, рівняйте 
стежки Йому”(Лк. 3,4). І ось приходимо 
ми до храму Божого вшанувати пам’ять 
праведника - Предтечі Господнього. А 
чи покаялись самі, чи приносимо плоди, 
гідні покаяння? Якщо наше серце чисте 
перед Богом, то для Хрестителя Господ-
нього і жертви наші будуть приємні, і 
молитви будуть, як кадило запашне. 
Якщо руки наші не осквернилися не-
праведним надбанням, якщо слово об-
разливе з уст наших не засмутило ніко-
го, якщо нікого ми не скривдили і нічого 
неправедного свідомо не вчинили, то в 

серці нашому пануватиме мир і радість.  
Коли ж на совісті в нас тяжіє гріх, тоді 
даремні наші молитви та жертви, бо 
Предтеча Господній кличе нас до пока-
яння, а ми залишаємось нерозкаянні...

Коли про себе думаємо, що нічого 
особливого поганого не вчинили, бо ж, 
мовляв і до церкви ходимо, і вдома не 
забуваємо помолитися, і добро при на-
годі робимо, то, вихваляючись власною 
доброчесністю, які ми далекі від Бога і 
Хрестителя Його Івана!

Отож, вшановуючи чесного славного 
пророка Предтечу і Хрестителя Господ-
нього Івана, вслухаймося, це ж він про-
мовляє до нас: „Покайтеся, бо наблизи-
лось Царство Небесне” 
(Мф.3.2). 

Село Вівся розташоване на 
межі трьох районів Тернопіль-
щини - Козівського, Підгаєцько-
го і Теребовлянського в межи-
річчі Коропця і Тудинки.  Перша 
письмова згадка про населений 
пункт датована 1785 роком. На-
зву села пояснюють по-різному. 
По-перше, від імені власника 
землі – пана Вівсянського. По-
друге, побутує легенда про те, 
що перших поселенців радо 
зустріла щебетлива маленька 
пташка вівсянка. По-третє,  най-
більш вірогідною є версія про те, 
що поселення відбулося на полі, 
де ріс овес. З переказів відомо, 
що житла перших поселенців з 
невідомих причин згоріли і село 
змінило своє розташування пів-
нічніше, де культивували овес.

Село має давню і  славну іс-
торію. Мешканці Вівся підпо-
ручник Олександр Гасіка і хо-

рунжий Іван Гнатина воювали 
у польсько-українській війні 
1918-1919 рр. У червні 1947р. 
у криївці поблизу села Вівся 
квартирував Володимир Яку-
бовський «Бондаренко». У 1915-
1947рр. він був курінним УПА, 
очолював штаб ІІІ-військової 
округи «Лисоня». Разом із ним 
були відважні упівці Михайло 
Кріль «Рись», Станіслав Кикіш 
«Остап»,  Федір Бернатович «Лі-
щина». 17 червня на околиці 
Вівся повстанці, вистежені під 
час зачистки, вийшли із криїв-
ки, вступили в нерівний бій із 
окупантами і загинули від біль-
шовицьких куль. Володимир 
Якубовський, вистрілявши усі 
набої, останнім набоєм застре-
лився. 

Наприкінці серпня у Вівсі 
вшанували події минулого і па-
тріотів, які боролися за Україну і 

відділи свої життя за волю нашої 
країни. У патріотичному святі 
«Вівся – село стрілецької та по-
встанської слави» взяли участь 
місцеві жителі, представники 
влади, духовенство, історики. 
Відбулася презентація книги 
«Вівся- історико-етнографічний 
нарис» Люсі Стець. Виступив 
народний аматорський духовий 
оркестр та народний аматор-
ський хор «Червона калина», 
фольк- гурт «НуФест», дитячий 
зразковий театр «Дивосвіт» 
Козівського районного будин-
ку культури, народний аматор-
ський фольклорно-обрядовий 
ансамбль «Корса» Конюхівсько-
го сільського клубу, народний 

аматорський хор села Шляхтин-
ці, переможець районних та об-
ласних фестивалів та конкурсів 
Степан Кривко, учасниця фес-
тивалю «Мамині зіроньки» Ве-
роніка Олійник і талановиті ви-
конавці і колективи села Вівся 
та зі всього Козівського району. 

Підготували сценарій свята 
та були ведучими Світлана Ан-
друшків,  заслужений праців-
ник культури України та Галина 
Кавка, провідний методист Ко-
зівського РБК. 

Організатори висловлюють 
щиру вдячність усім, хто допо-
міг в організації патріотичного 

дійства, та колективам і вико-
навцям, що взяли участь. Вони 
переконані, такі свята потрібні 
задля увіковічення традицій, 
правдивої історії та пам’яті про 
мужніх захисників України і ви-
ховання у дітей і молоді любові 
до рідного краю, його історич-
ного минулого, формування 
національної свідомості, зміц-
нення української національної 
ідеї. 

       Галина КАВКА, 
провідний методист 

Козівського районного 
будинку культури. 

 «Поборник істини і справедливості - Іван Хреститель»
Сьогодні – Усікновення глави Івана Предтечі

ВІВСЯ – село 
стрілецької та 

повстанської слави
У Козівському районі організували патріотичне свято, щоб 

вшанувати історичне минуле краю
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народної медицини

Про запахи різних 
хвороб розповіла 
група вчених з 

університету Манчестера. 
Вони провели ряд 
експериментів, які 
показали, що у кожного 
захворювання свій 
хімічний склад, який 
відображається на 
організмі.

Наприклад, у хвороби 
Паркінсона, за словами вче-
них, запах мускусу, який може 
з'явитися через накопичення 
різних бактерій в поєднанні з 
грибками. Зазвичай вони скуп-
чуються в шкірному салі. При 
хворобі Паркінсона цей запах 
набуває особливу їдкість.

При хворобі Альцгеймера, за-
значають лікарі, запахи можуть 
виникнути раніше, ніж лікарі 
видадуть діагноз. Запах хвороби 
Альцгеймера нагадує запах жит-
нього хліба. За словами лікарів, 
запах цієї хвороби не такий різ-
кий, як при хворобі Паркінсона. 
Під час розвитку хвороби Аль-

цгеймера запаху властиво поси-
люватися, а шкіра хворого набу-
ває стійкого аромату дріжджів.

При розвитку туберкульо-
зу фахівці виділили відразу 
кілька запахів. Під час цього за-
хворювання шкіра набуває за-
паху гниючого сирого картону, 
а з рота можна вловити запахи 
пива, який посилюється через 
прогресування захворювання.

Цукровий діабет пахне, на 
думку вчених, цитрусовими або 
солодкими фруктами, такими, 
як апельсини, грейпфрути або 
ананаси. Протягом доби інтен-
сивність запахів то збільшуєть-
ся, то зменшується. Це залежить 
від рівня глюкози в крові.

Запах раку ще не зовсім ви-
вчений вченими, так само, як і 
прояв самої хвороби. На ранній 
стадії неможливо визначити, 
чим пахне людина. Але на пер-
шій або другій стадії цього за-
хворювання з'являється запах 
грибів, дріжджів - це залежить 
від того органу, де почало про-
гресувати захворювання.

Дуже простий, але ефективний засіб проти 
нав’язливого сухого кашлю, першіння у горлі. А 
ще такі ліки сподобаються дітям!

Потрібно пів лимона, 2–3 см кореня імбиру, 2 ч. ложки меду, по 
2 ст. ложки води і цукрової пудри, 4 бутони гвоздики, 0,7 скл. цукру.

Імбир порізати тонкими пластинами. У каструльку з товстим 
дном налити воду, додати імбир, сік 0,5 лимона, гвоздику, постави-
ти на вогонь. Коли цукор розчиниться, додати мед. Варити на се-
редньому вогні, зрідка помішуючи (суміш буде сильно пінитися). 
Варити до загустіння і карамельного кольору. Крапля на тарілці 
має розтікатися, але після охолодження затверднути. Дістати ім-
бир та гвоздику. Чайною ложкою крапати карамель на пергамент, 
щедро посипати цукровою пудрою. Коли затверднуть, ще присипа-
ти пудрою (щоб не злиплися) і перекласти в банку. Якщо карамель 
залишилася м’якою і липне, можна зробити кульки і загорнути 
кожну у харчову плівку. Зберігати краще в холодильнику, щоб не 
розтанули.

Замість води можна додати настій м’яти та евкаліпту (по 1 ч. 
ложці листя залити 0,5 скл. окропу, настояти 30 хв.). Такі льодяни-
ки – чудовий засіб у дорогу від захитування.

Вітамін С, 
бетакаротин та 
калій - і це ще 

далеко не всі корисні 
речовини, що містяться 
в шкірці смачного овоча. 

Вживання болгарського 
перцю стимулює обмін речо-
вин, позитивно впливає на 
стан шкіри, нормалізує роботу 
системи травлення, кровообігу, 
а також це чудовий антидепре-
сант.

Вживання болгарського 
перцю урізноманітнить ваше 
меню. Додавайте соковитий 
овоч в осінній салат, смакуйте 
перець з м’ясом або рибою. 

Пам’ятайте, що соковитий 
перець має блискучу шкірку 
без тріщин та подряпин. У роз-
різі стінка перцю має бути не 
менше 5-7 мм. Чим вона тов-
ща, тим краще зберігаються її 
корисні речовини.

Болгарським перцем можна 

смакувати навіть взимку. Пе-
рець потрібно зберігати у холо-
дильнику не більше тижня та у 
поліетиленовому пакеті. Однак 
ще одним оптимальним спосо-
бом збереження болгарського 
перцю є заморозка. Очистіть 
овоч від ніжки та насіння, збе-
рігайте цілим або нарізаним у 
контейнері.

ЧЕРВОНИЙ. За загальною 
кількістю корисних речовин 
він – середняк. У ньому на 10% 
менше корисних компонентів, 
ніж у лідера – жовтого. Чер-
воний, як і інші, містить дуже 
багато вітаміну С, але крім 
цього він має ще одну чудову 

особливість – приголомшли-
во велику кількість вітаміну 
А (майже 1 мг). А ще в цьому 
різновиді солодкого перцю 

більше цинку і вітамінів Е, В2, 
В5, В9 і РР.

ЖОВТИЙ. Містить най-
більшу кількість різних корис-
них компонентів. Одна вели-
ка жовта перчина забезпечує 
п’ятиденну (!) потребу дорослої 
людини у вітаміні С. Цей вид 
перцю містить трохи більше за-
ліза та вітаміну В6, ніж інші.

ЗЕЛЕНИЙ. Попри те, що він 
«найбідніший» з усіх перців на 
корисні речовині, є найбагат-
шим джерелом вітаміну С. До 
порівняння, яблуко містить у 
19 разів менше вітаміну С, ніж 
зелений перець. А ще у ньому 
найбільше вітаміну К. Тільки 
зелений перець містить фітос-
тероли. Тож, якщо ви боретеся 
з надлишком холестерину, ви-
бирайте зелений.

Причини здорового хрускоту 
в суглобах

У процесі активності хрускіт трапляється 
практично у всіх. Якщо при цьому немає болю 
і жодних дискомфортних відчуттів, а також не 
помічається тенденція хрускоту тільки в окре-
мих суглобах, швидше за все, це не привід для 
занепокоєння. Хрускіт може виникати через 
велику кількість фізичних навантажень, якщо 
зв'язки недостатньо сильні, внаслідок високої 
концентрації протеїну в міжсуглобному секреті.

А також хрускіт може бути обумовлений ге-
нетично через вироблення певного типу кола-
гену або вродженої гіпермобільності суглобів. У 
цьому випадку ніяких медикаментозних впли-
вів не потрібно. Але необхідно враховувати цю 
особливість організму і зайвий раз не наражати 
себе на перевантаження.

Коли хрускіт може свідчити 
про медичні проблеми

Проте не завжди все так вже просто. Іноді 
хрустять суглоби через розлад в роботі опорно-
рухового апарату. Найчастіше мова йде про такі 
патології, як артрит, артроз і відкладення со-
лей. При артрозі хрящ стає тонким і вразливим, 
тому, крім характерного звуку, спостерігається 
болючість і скутість. Артрит проявляється за-
паленням. Тому тут серед ознак присутній біль, 
набрякання суглоба, локальне підвищення тем-
ператури і почервоніння шкіри навколо.

Але однозначний діагноз поставить тільки 
лікар. Запалення може говорити також про за-
палення сухожиль або бурсит (запалення сугло-
бової виїмки). Хрускіт при надлишку солей ви-
никає через значну щільність кісток, що робить 
суглоби менш мобільними.

Лікування 
Якщо проведені діагностичні заходи і при-

чина дискомфорту встановлена, лікар обирає 
лікувальну програму. Найчастіше це - ліки з 
протизапальною дією. Можуть застосовува-
тися як у вигляді мазей, так і в таблетковій 
формі або в уколах. Також для терапії можуть 
призначатися вітамінно-мінеральні комп-
лекси, що дозволяють відновити порушений 
баланс в організмі. Особливо це важливо для 
спортсменів, де ризик травм, розтягувань і 
зносу опорно-рухового апарату значно ви-
щий.

Фізіотерапія
Велику роль у підтримці опорно-рухового 

апарату відіграють фізіотерапевтичні проце-
дури та лікувальна фізкультура під наглядом 
інструктора з медичною освітою. З фізіотерапії 
варто виділити масаж, УВЧ-терапію, магніто-
терапію, лікувальні грязі тощо. Іноді на ранніх 
стадіях захворювання цього буває достатньо, 
але найчастіше лікарі вибирають поєднання 
методів.

В яких випадках потрібно 
звертатися до лікаря?

Якщо ви помітили, що хрустять суглоби в 
якомусь конкретному місці, хрускіт повторю-
ється і має характерний, не схожий ні на що 
інше, звук - це повинно вас насторожити. А та-
кож однозначно варто записатися до лікаря, 
якщо хрускіт супроводжується больовими або 
неприємними відчуттями. Якщо є почервонін-
ня або ви відчуваєте, що рух дається нелегко 
(особливо після пробудження), це вже явне 
свідчення порушення, яке необхідно терміново 
лікувати.

Чому хрустять 
суглоби 

і що з цим робити
Ви помітили, що хрускіт у суглобах проявляється підозріло часто. Чи є це 

потенційною загрозою? Якщо ми детальніше розберемося, чому хрустять 
суглоби, і почнемо робити відмінності між фізіологічним і патологічним 

явищем, стане зрозуміліше, що з цим робити.

Перець якого кольору найкорисніший

речовини, що містяться 
в шкірці смачного овоча. 

Вживання болгарського 

Домашні льодяники
 проти кашлю 

Вчені розповіли, як 
пахнуть хвороби

У кожного захворювання свій хімічний склад.
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А все починалося так 
казково, звичайно. 
В Лесюків підросли 

двоє діток. Жваві, веселі, 
вони ганяли м’яча по 
луговій зеленій траві, 
з вуликів вилітали 
працьовиті бджілки і 
всідалися на вишневе 
цвітіння довкола хати. 

Батько Василь тримав не-
величку пасіку. Мати Ганна 
гнула спину в буряківничій 
ланці. А ще й своя господарка 
була: корова, коні, птиця, чи-
мало городу. Жили небагато, 
але й не бідували. Діти підрос-
тали, вже й школу закінчили. 
Дочка пішла вчитися в техні-
кум на бухгалтера, а син на бу-
дівельника. 

Марійці траплялися і свої 
сільські хлопці. Гарною була ді-
вчиною, чорнобровою, з чор-
ною, як смола, косою. Але, якби 
не воріженьки збоку. А їх в селі 
було густенько. Відмовляли, 

переймали, обмовляли неви-
нну дівчину. Тому Марічку че-
кала доля на стороні. Поїхала 
до подружки в гості, там і зу-
стріла Миколу, вийшла заміж, 
зосталася на роботі. 

А син Іван не дуже пере-
ймався дівчатами. Після служ-
би в армії залишився вдома 
з батьками. Працював у буді-
вельній бригаді, допомагав по 
господарці.

Одного дня незчулася Ган-
на, як хтось постукав у двері. 
Зайшла низенька, кирпата ді-
вчина. «Слава Ісусу Христу», - 
привіталася.  «Я до вас, вашою 
невісткою буду, - показала на 
випуклий живіт. - Від вашого 
сина. Так що - приймайте і не 
виганяйте».

Вийшов Іван, тільки голову 
схилив додолу. «Це правда, Іва-
не? – спохопилася мати. – Якщо 
правда, то робимо весілля. Не 
хочу, щоб на мене плакали чи-
їсь діти».

Так і залишилася Ольга в 

сім’ї Лесюків. Не була беруч-
ка до роботи, а от до дітей, хоч 
відбавляй. Рік за роком дванад-
цятеро їх народила. «Ох, і неві-
сточка в Ганни плодовита», 
-  перешіптувалися молодиці. А 
Іван чи то від щастя, чи від горя 
почав випивати. Спочатку при-
ходив додому ще на своїх ногах, 
а згодом його вже підвозили на 
підводі. 

Ольга тим не переймала-
ся, як і дрібними дитинчатами. 
Тож найбільший тягар падав на 
Ганнині плечі. Тим часом дітла-
хи помалу підростали. Дівчатка 
вже допомагали бабусі, а хлоп-
ці дідусеві. А Ользі забаглося 
їхати за кордон: «Треба ж дітей 
годувати, одягати. А за що?»

Лесюки неохоче відпуска-
ли невістку на заробітки. Адже 
отримувала вона на дітей допо-
могу від держави, а ще їх пен-
сія, свої продукти. Голоду не 
відчував ніхто, та Ольгу спини-
ти було неможливо: «Он скіль-
ки жінок поїхали, що й дітей 
стільки не мають. Поїду і я, по-
дивлюся на світ». І поїхала. Іван 
не перечив. Йому, головне, щоб 
горілочка була, а все решта не 
обходило.

Ганна, ніби відчувала, що їх 
невістка непутяща. «Отак, пої-
де, та й дух за нею пропаде», - 
хвилювалася мати за сина. Зна-
ла ж бо, що багато сімей розби-
ла та чужина. З часом так ста-
лося і в них. Ольга все рідше те-

лефонувала, а потім переста-
ла зовсім. Івану штрикали збо-
ку воріженьки: «Має твоя Оль-
га вже якогось італійця. Бачили 
її там наші жінки. Гарний, бага-
тий. Не те, що ти – пияк горба-
тий». 

Взяв собі чоловік все це до 
голови, а жаль ваги не має. І 
сталося непоправне. Одного 
дня село сколихнула трагічна 
звістка: Іван вкоротив собі віку.

«От, дурень, за дурної баби 
таке зробити. Напився, бідо-
лашний, та й пішов з життя. 
Що він в тій Ользі знайшов? 
Он скільки в селі файних, до-
брих молодиць», - говорили-
балакали. 

Поховали Івана. Батьки 
оплакували сина, проклинали 
невістку. Не витримало бать-
ківське серце. Пішов за сином 
і Василь. Ганна залишилася з 
онуками. А Ольга, як кремінь. 
Що їй Іван? Вона й далі гуляє по 
світу. Ще хоч совість має, бо за 
дітей не забуває. Висилає їм по-
силки, гроші. Додому не приїж-
джає, сором таки пече: що ска-
жуть люди? 

А тут тільки й чекають, аби 
щось нове почути чи побачити.

Якби ж то не воріженьки 
збоку… Хоча кожен своє життя 
таки сам будує.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка  

Заліщицького району.

Стефа Петрівна 
виглянула у вікно 
і мало не зомліла. 

Людка красувалася на 
грядці у точнісінько 
такому самому 
синьому халатику в 
блакитні дельфінчики, 
як в неї. От село! І де 
надибала такого, не 
маючи ні стиду, ні 
совісті! 

Жінка злилася, аж в 
лиці мінилася. Працюва-
ла вона секретаркою сіль-
ської ради. Хоча жила в селі, 
а культури дотримувала-
ся міської. В неї он і мані-
кюр, і педикюр, і біля хати 
не грядки, а травичка зе-
леніє. Квіти у квітнику бар-
вами очі зривають. Одних 
троянд тридцять кущів на-
садила. А той халат в столи-
ці минулого року придба-
ла, коли на семінар їзди-
ла. Ото одягне в суботу, ви-
йде у квітник та пораєть-
ся. Ідуть сільські люди, ві-
таються – любуються, а чо-
ловіки компліментами си-
плять. Шлюбний її в Польщі 
на заробітках, і сина єдино-
го туди відправила, щоб не 
дай Боже на війну не забра-
ли. А Людка! Вдома сидить, 
п’ятеро дітей має. Курей, 
свиней, корову тримає. Все 
бігає, крутиться, спочин-
ку не знайде. Ніколи Сте-
фа й уваги не звертала у що 

одягнена сусідка, не інакше, 
як із «секонду», а тут – по-
сміла такий самий халат ви-
купити. І грошей не пожалі-
ла. От халепа! Доведеться 
собі інший купити, а в цьо-
му лишень в хаті ходити…

Люда чекала старшо-
го сина з відпустки. На 
Сході служив. Так і казала 
усім – «Служить мій Іван-
ко». «Воює» сказати якось 
язик не повертався. Те сло-
во було для неї тривожним, 
похідним від іншого – «ві-
йна».  Вона зварила голуб-
ців, спекла «вишиванку», 
компоту з малини навари-
ла – любить синочок. Нехай 
поїсть домашнього. А робо-
ти ще не початий край: і в 
хаті прибрати, і малих ску-
пати, і маму стару в іншому 
кінці села відвідати, а вве-
чері – худобу порати. Добре, 
що Вірочка-семикласниця 
вже все допомагає. Миро-
на, чоловіка, поховала ми-
нулого року. Сама лишила-
ся, тяжко їй. 

Іванко ступив на поріг 
такий рідний, змужнілий, 
запилений з дороги. Обня-
лися. Дітлахи налетіли на 
нього, як горобці. Кожен 
гостинця тримав.

- Як тобі там, сину? - 
сльозу змахнула.

- Все добре, мамо. Не 
плачте, дивіться, щоб ви 
здорові були. А це вам – по-
дарунок. Дістав із рюкза-

ка синій халат в блакитні 
дельфінчики.

- Ой! – аж затерпла Люда. 
Такий точно, як в Стефи Пе-
трівни! Та нічого синові не 
сказала, лише сумовито по-
сміхнулася.

- Ану, одягніть, мамо, чи 
розмір підійде? - попросив 
Іванко.

- Одягайте, одягайте! – 
настійно наказав і став до-
помагати Людмилі.

- Слава Богу, як на вас 
шитий! Вам так личить, що 
ви аж помолоділи, мамо. І 
поки я буду, то прошу вас 
його не знімати. 

- А скільки ж ти пробу-
деш, сину?

- Тиждень, мамо, - вимо-
вив Іван тихим голосом. 

Люда не могла заснути. 
Все думала: про Іванка, про 
війну, про дітей, про життя 
своє і про сусідку. Що ж вона 
подумає, коли побачить той 
халат? Заснула аж над ра-
нок з важкою головою. Ра-
несенько пробудилася, і як 
завше, стала молитися. 

Воля мого сина для мене 
головне, а сусідка – нехай 
вибачає,  подумала, і одяг-
нувши халат, пішла на гряд-
ку вибирати огірки…

Раїса ОБШАРСЬКА.

На фото: 
Надія Семчишина 

та її син Данило Семчишин.
Фотопроект "Якби не війна".
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Струни серця

*     *     *
Чим пахне осінь?..

Стиглим виноградом,
Що гронами звисає із лози.
І яблуками...

Осінь пахне садом,
Покупаним 

у крапельках роси.

Ще вона пахне сіном 
у покосах,

Грибочками,
он щойно підросли.

Горіхами,
що білочка приносить

І в нірку заховає до зими.

Калинонька 
в найкращому намисті,

У пахощах купається своїх...
Ти, осінь, не згуби 

у падолисті,
Цих незбагненних ароматів 

в цій порі.

Людмила КОЛЯДЕНКО.Життєві сюжети

Ой верше мій, верше,
Мій зелений верше,
Юж мі так не буде,
Як ми било перше.
Бо лемківські гори
Долини прекрасни,
Не можна забити
Ні в біді, ні в щасти…

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного аматорського ансамблю лемківської 
пісні - Олеся Гриців, Оксана Галак, Руслана Тешнер, Стефанія Мадай, Галина Ворона,  
Неля Колосівська та Марія Ольховецька, м. Хоростків Гусятинського району.

Ірина зібрала в букет багряне клено-
ве листя і, присівши на лавочці у само-
тньому парку, в безсиллі почала плака-
ти. Серце розривалося на шматки від що-
йно почутого «одкровення» подруги. Та 
сказала, що давно любить її чоловіка і 
він теж до неї небайдужий. Розум і здо-
ровий глузд відмовлявся у це вірити, під-
казував не панікувати раніше часу, вияс-
нити все у розмові з чоловіком. Не могла 
до вечора, вирішила тієї ж миті зателефо-
нувати йому. Однак Сергій вперто «ски-
дав» її дзвінки. Тоді Іра написала йому 
смс-повідомлення: «Це правда, що у тебе 

роман з Юлею?» Відповідь, яка не забари-
лася, підкосила її ноги. У голові запамо-
рочилося і зашуміло у вухах, коли прочи-
тала скупе чоловікове «так».

Зібравшись із силами, Іра підвела-
ся з лавки і попрямувала додому. Склала 
у сумку свої та дитячі речі. Дорогою за-
йшла у дитсадок за сином. Забравши ма-
лого, вирушила на автовокзал. За яки-
хось півгодини вони вже сиділи у тепло-
му, комфортабельному автобусі, що мав їх 
відвезти на Ірину маленьку батьківщину, 
в село, де народилася, зростала і навчала-
ся.

Спрямувавши погляд у далечінь, Іра 
дала волю сльозам. Маленький Дмитрик, 
ніжно обнявши маму, теплими малень-
кими рученятами витирав її сльози і ше-
потів на вушко: «Мамусю, не плач. Я так 
сильно тебе люблю!»

Автобус набирав розгону, подекуди 
пригальмовуючи на ямковій дорозі, роз-
гойдуючи втомлених після робочого тиж-
ня, пасажирів. На останній перед її селом 
зупинці до салону автобуса зайшов Іван. 
Провівши очима по пасажирах, його зір 
вловив постать, яку, мабуть, і в темряві 
не сплутає ні з ким. До цієї жінки, у його 
серці ще досі не погасло полум’я кохання.

Іру збентежила поява Івана. Після 
того випадку вона часто картала себе і 
навіть не раз шкодувала, що не дочекала-
ся його із служби в армії. Іван, стриманий, 
уважний, відрізнявся від веселого Сергія, 

який завжди був душею будь-якої компа-
нії. Мабуть, своєю безтурботністю і весе-
лою вдачею Сергій і полонив Ірине серце.

Ще ніколи і ні перед ким Іра не від-
чувала такої провини. І особливо тепер, 
побачивши Івана, вона подумки переко-
нувала себе, що так їй треба, вона заслу-
жила на зраду, адже колись зрадила своє 
перше, справжнє кохання.

Коли автобус під’їхав до кінцевої зу-
пинки, Іван не поспішав виходити. Він че-
кав на цю жінку, щоб бодай разом про-
йтись знайомими вулицями, разом по-
мовчати, як колись. Побачивши її, досі 
таку красиву і жадану, він забув про всі 
образи, не помічаючи навколо нікого. Іра 
була його всесвітом.

Сум і біль в її очах він не міг не поміти-
ти, бо завжди умів читати її думки, відчу-
вати її радість і біль. Як? Сам не міг цьо-
го пояснити. 

Іра хотіла йому щось сказати, не знаю-
чи, з чого почати. Іван взяв її холодну до-
лоню у свою теплу руку, закинув на плече 
дорожню сумку, підморгнув до маленько-
го хлопчика, який не відпускав іншу ма-
мину руку…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

ХАЛАТ
Нині зранку Стефа Петрівна сама  
не своя. Не досить того, що ніч не 
спала, бо пес скавулів на молодий 

місяць і голова від того, як банька,  
то ще сусідка… 

…А ПОЛУМ’Я КОХАННЯ НЕ ЗГАСЛО
Осінь тихо плакала дощем, опускаючи додолу останнє 

жовтогаряче листя. Воно шурхотіло під ногами, 
залишаючи на серці сум і щем, наче сповіщало,  

що так недалеко до зими. 

Село «смакувало черговою невтішною 
новиною. Хтось осуджував її, хтось – 

його. Інші насміхалися з цього всього,  а 
поодинокі співчували родині. Насамперед 
– згорьованим батькам. Бо тільки вони 
несли на своїх плечах тягар за дітей –  

і малих, і дорослих.

Як день 
останній

Якось один чоловік приєд-
нався до групи паломників, аби 
знайти пустельника. Хотів по-
ставити йому одне-єдине запи-
тання. І коли нарешті зустрів 
його, то спитав:

Якщо  б тобі  залишилося 
жити тільки один день, як би 
ти його провів? 

Старий схимник, погладивши 
свою довгу білу бороду, відповів: 

Зранку я б, як звичайно, по-
молився, потім поснідав і пішов 
би провідати сусіда. А потім по-
працював би на городі, сапаю-
чи його, а згодом трішки подрі-
мав би.

Зачекай, - перервав його про-
чанин. – Але ж так само ти про-
водиш кожен день.

Саме так, - відповів схимник. 
– Чому ж мій останній день мав 
би відрізнятися від усіх інших?  

*      *      *

Два яблука
Маленька дівчинка принесла 

знадвору два яблука. Мабуть, її 
хтось пригостив.

– Матусю, поглянь, які гарні 
гарні яблука!

– Дійсно, гарні! Пригостиш 
мене? – запитала мама.

Дівчинка поглянула на яблу-
ка. А потім відкусила від одного 
з них. На секунду замислилась і… 
надкусила інше.

Мама здивувалась. І подума-
ла:

– Яка жадібна дівчинка у 
мене зростає! Обидва яблука по-
чала їсти, а мені так жодного і 
не запропонувала.

Але, на її подив, дівчинка про-
стягнула мамі одне яблуко зі 
словами:

 - Матусю! Візьми це яблуко! 
Воно – солодше!

…Як часто у житті, поспі-
шаючи, ми робимо неправильні 
висновки.

Дивним холодом і пусткою війнуло у її серці. Ніщо не втішало цю 
жінку, хоча ще якихось півгодини тому була переконана, що знає, 
що таке справжнє щастя. У них з чоловіком підростав синочок і, 

здавалось, жили душа в душу. Однак, як виявилось, щастя було таким 
захмарним і далеким, що розтануло вмить, наче сніг на сонці.

На життєвих перехрестях

А ВСЕ ТІЇ 
воріженьки…

Життєва історія

Рання осінь 
Схожа на пізнє кохання,
Стигле, з гірчинкою 
  смутку. 
Теплий промінь солодить 
Горнятко ранкової кави
цілунком.
Світ убравсь
В картопляні дими
І куняє собі на осонні. 
Вітер шарпає:
«Діду, прокиньсь!».
Беззубо всміхається сонях.  
Вересень листя пожовкле
Ховає в траві, 
Немов золоті монети.
І складає із айстр та жоржин
Простенькі, щемливі букети…

  Ольга ЧОРНА.

*     *     *
Небесне перехрестя 

перейти...
А що за ним? 

Пісок і час під ноги.
Серпневі яблука 

у фартушку нести
Для осені, що вже 

біля порога.
А їй ті яблука давно 

не в дивину –
Вже розсипає 

з рукавів Стожари,
Розчісує туманів сивину,
І відблиск золота уже 

бентежить хмари.
Отетерілі зорі з неба веж
Спинаються 

навшпиньки заповзято,
Бо хочуть бачить 

золото пожеж –
Найяскравіше 

феєричне свято.
Осика й клен у піні золотій,
Й акацію вже 

цілувала осінь.
Світ розгорнув 

свій золотий сувій
І бірюзу небес змінив 

на просинь.
Почне враз танцювати 

перший вальс
У золотому мареві 

хмільному
Щаслива осінь 

в пишноті прикрас,
Така знайома й зовсім 

невідома.
Буденність стерта, 

з чистого листка
Почнеться день, 

що барвами заграє,
І навіть серце дивно 

завмирає,
Як вчується мелодія палка.

Галина ОНАЦЬКА.
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*     *     *
9 вересня футбольний клуб “Нива” 

Тернопіль у восьмому турі чемпіона-
ту Другої ліги у домашньому поєдинку 
мінімально обіграв “Чайку” - 1:0 і, на-
бравши 19 очок, очолив турнірну та-
блицю.

*     *     *
У 6 турі аматорського чемпіонату 

України обидва представники Терно-
пільщини святкували перемоги. Тере-
бовлянська «Нива» в гостях здолала 
команду «Луцьксантехмонтаж №536» 
- 2:1, а великогаївський «Агрон» з мі-
німальним рахунком переміг «Покут-
тя» з Коломиї (Івано-Франківська об-
ласть) – 1:0. Відтак, у турнірній табли-
ці наші команди розташувалися поруч 
– «Нива» йде третьою, «Агрон» - чет-
вертий.

*     *     *
Результати матчів 17-го туру пер-

шої ліги чемпіонату Тернопільської об-
ласті:

 «Зоря» (Хоростків) – «Басті-
он-1427» (Горішня Вигнанка) – 7:0 
(2:0)

 «Арсенал» (Білокриниця) – «Три 
валети» (Кременець) – 2:3 (2:3)

 «Нива» (Підгайці) – «Вся Україна - 
Колос» (Бучач) – 2:5 (1:0)

 «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – 
ФК «Трибухівці» – 2:2 (1:0)

*     *     *
Результати матчів 17-го туру дру-

гої ліги чемпіонату Тернопільської об-
ласті:

 «Поділля» (Васильківці) – «Галичи-
на» (Мушкатівка-Слобідка) – 2:0 (2:0)

 «Віго-Острів» (Острів) – ФК «Нара-
їв» – 2:2 (1:0)

 «Колос» (Зборів) – «Медобори» (Зе-
лене) – 0:2 (0:1)

*     *     *

За підсумками спортивного серп-
ня Національний олімпійський ко-
мітет визнав дворазову чемпіонку 
світу з дзюдо Дар’ю Білодід найкра-
щою спортсменкою місяця в Україні. 
Її батьки-наставники Світлана Куз-
нєцова та Геннадій Білодід названі 
найкращими тренерами серпня. Ви-
сокого визнання НОК 18-річна дзю-
доїстка удостоєна завдяки непере-
вершеному досягненню на чемпіо-
наті світу в Токіо (Японія), за підсум-
ками якого талановита українка не 
лише здобула медаль найвищого ґа-
тунку, а й стала наймолодшою дво-
разовою чемпіонкою світу в історії 
дзюдо. Нагадаємо, на початку літа 
Дар’я виборола золоті медалі чем-
піонату Європи та ІІ Європейських 
ігор в Мінську (Республіка Білорусь).

*     *     *
Українська тенісистка Еліна Сві-

толіна після завершення турніру 
Великого Шолому US Open зміцни-
ла свої позиції у рейтингу WTA. Сві-
толіна піднялась з 5-ї до 3-ї ракетки 
світу, що є повторним досягненням 
особистого рекорду українки. Тені-
систка вже була 3-ю ракеткою світу 
у 2017-му році.

Завдяки виходу до третього 
кола US Open Даяна Ястремська та-
кож оновила особистий рекорд, те-
пер вона 30-та. 

*     *     *
Стали відомі топ-10 найкращих 

футболістів за версією FIFA 20:
1. Ліонель Мессі. 2. Кріштіану Ро-

налду. 3. Неймар. 4. Еден Азар. 5. Ке-
він де Брючне. 6. Ян Облак. 7. Вір-
джил ван Дейк. 8. Мохамед Салах. 
9. Лука Модріч. 10. Марк-Андре тер 
Стеген.

Спортивна арена

Тернопільський футбол

Спорт Тернопілля
*     *     *

84 спортсмени з 11 кра-
їн світу стали учасниками 
ІІІ чемпіонату світу з ша-
шок-100 серед спортсменів 
з вадами зору, порушення-
ми слуху та ураженнями 
опорно-рухового апарату,  
який  відбувся у польсько-
му місті Закопане. У скла-
ді збірної команди Украї-
ни Тернопільщину пред-
ставляли Ольга Концевич 
з Бережан та тернополян-
ка Лариса Харчук. За під-
сумками чемпіонату Оль-
га посіла в турнірній та-
блиці четверте місце се-
ред спортсменів з уражен-
ням опорно-рухового апа-
рату, а Лариса також була 
четвертою серед спортсме-
нів з порушенням слуху. Го-
тував спортсменок до зма-
гань тренер, майстер спор-
ту Пантелеймон Яблон-
ський.

*     *     *
Чемпіонат Украї-

ни з легкої атлетики се-
ред дорослих днями від-
бувся у Луцьку на міс-
цевому стадіоні “Аван-
гард”. У секторі для мета-
ння диску тернополянин  

Іван Панасюк показав ре-
зультат 53,03 м, що дозво-
лило спортсмену посіс-
ти друге місце. Іван пред-
ставляє обласну школу 
вищої спортивної май-
стерності. Тренується у 
Василя Яковіва. Бронзо-
ва медаль у стрибках у до-
вжину дісталася нашому 
Сергію Круку. Вихованець 
Михайла Васірука завер-
шив змагання, подолавши 
позначку у 7,70 м. Сергій 

теж є представником об-
ласної ШВСМ.

*     *     *
Всеукраїнський тур-

нір “Кубок “Юна Україна” 
із самбо серед молоді не-
щодавно відбувся на Оде-
щині. Участь у змаганнях 
взяли спортсмени із 16-ти 
регіонів України. Чемпі-
онкою у вазі понад 80 кг 
серед юніорок стала Те-
тяна Костенко. Срібну на-
городу вибороли Анаста-
сія Ярмола (вага 60 кг) та 
Іванна Попадюк (вага 56 
кг). Усі троє дівчат - сту-
дентки Тернопільсько-
го національного еко-
номічного університету. 
Спортсменок до змагань 
готували тренери Віталій 
Гнатишин та Роман Цик-
вас.

Рахунок у матчі 
на 7-й хвилині 
відкрив 

Олександр Зінченко, 
який точно пробив по 
воротах після передачі 
врозріз від Марлоса.

На 27-й хвилині перева-
гу команди Андрія Шевчен-
ка збільшив сам Марлос, 
який перехопив м’яч на під-
ступах до штрафного май-
данчика, набрав швидкість 
то потужно пробив.

Розгромним рахунок на 
62-й хвилині зробив Рус-
лан Малиновський, який 
вразив кут воріт з-за меж 
карного майданчика після 
скидки Романа Яремчука.

Також у 5-у турі відбір-
кового турніру Євро-2020 
у нашій групі збірна Пор-
тугалії перемогла у гостях 
Сербію з рахунком 4:2, на-
брала 5 очок та вийшла на 
друге місце. 

Тим часом, збірна Укра-
їни після перемоги у Лит-
ві набрала 13 очок та зміц-
нила лідерство у групі B. 
Найближчого конкурента 
– Португалію – команда Ан-
дрія Шевченка випереджає 
на 8 балів. У Люксембур-
гу та Сербії - по 4 пункти, у 
Литви – 1.

“Прямі” путівки на Євро-
2020 отримають по дві кра-

щі команди з 10 відбірко-
вих груп. Щоб восени га-
рантувати собі вихід до фі-
нальної частини турніру, 
українцям потрібно у на-
ступному матчі, 11 жовтня, 
перемогти у Харкові збірну 
Литви.

Після цього наші футбо-
лісти можуть навіть дозво-
лити собі програти два інші 
поєдинки – вдома з Порту-
галією і на виїзді з Сербією. 
Головне – не програти сер-
бам більше, ніж з різницею 
у 5 м’ячів.

Якщо збірна України 
опиниться поза межами 
першої двійки своєї відбір-
кової групи, то вона збе-
реже шанс пробитися на 
Євро-2020 через Лігу на-
цій – плей-офф серед пере-
можців груп цього турніру 
за путівки на чемпіонат Єв-
ропи відбудеться в берез-
ні 2020 року. Однак, будемо 
сподіватися, що до цього 
не дійде і підопічні Андрія 
Шевченка вже у жовтні 
зможуть замовляти квитки 
на фінал Євро.

До речі, матч збірної 
України на Євро-2020 про-
ти збірної Литви виявися 
врожайним на позитивні 
статистичні факти.

Андрій П’ятов про-
вів ювілейний, 90-й, матч 
у складі збірної України, 

ставши лише шостим грав-
цем «синьо-жовтих», який 
підкорив цей поважний ру-
біж.

Перемога збірної Украї-
ни у Вільнюсі стала для на-
шої команди ювілейною, 
40-ю, здобутою на полях 
суперників: 10 виїзних пе-
ремог українці святкували 
в рамках чемпіонатів Єв-
ропи, 17 – чемпіонатів сві-
ту, 12 – у товариських мат-
чах та одну – в Лізі Націй. 
Найчастіше «синьо-жовті» 
в гостях перемагали збірні 
Люксембургу та Литви – по 
3 рази. Після майже 5-річ-
ної перерви збірна України 
7-й раз на виїзді перемогла 

суперника з великим ра-
хунком.

Марлос, відкривши лік 
своїм голам у збірній Укра-
їни (у 13-й грі), став 75-м 
гравцем, який забивав 
голи у ворота суперників 
«синьо-жовтих». А Руслан 
Малиновський дебютував у 
нашій збірній як представ-
ник «Аталанти» і став авто-
ром ювілейного, 30-го, голу 
забитого представниками 
італійських клубів у скла-
ді збірної України. Раніше 
29 «італійських» голів за-
бивав лише нинішній кер-
манич «синьо-жовтих» Ан-
дрій Шевченко, який пред-
ставляв «Мілан».

Одним бутсом – у фіналі
У відбірковому матчі Євро-2020 збірна України 

перемогла у Вільнюсі команду Литви
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Село Ванжулів, що 
на Лановеччині, 
розташоване на 

берегах річки Буглівка. 
Вперше в історичних 
джерелах Ванжулів 
згадується у 1442 році 
під назвою Ванджуги. 
Є версія, що назва 
походить від прізвища 
Ванжула. Людина з таким 
іменем, вважається, 
могла бути причетною до 
заснування поселення. 
На жаль, до сьогодні 
таке прізвище в селі не 
збереглося. 

Святкову дату відзначили 
всією громадою у місцевому 

клубі. Сільський голова Іван 
Ярославович Лукінів висловив 
глибоку вдячність мешкан-
цям, які своєю волею, розумом, 
наполегливістю та сумлінною 
працею зробили посильний 
внесок у розвиток села. Хвили-
ною мовчання вшанували вій-
ськовослужбовця ЗСУ, контр-
актника операції об’єднаних 
сил, земляка з Нападівки Ві-
талія Собка, який служив у 
бригаді 35-ї морської піхоти 
під Маріуполем і загинув, ви-
конуючи службові обов’язки. 
Висловили щирі співчуття рід-
ним і близьким загиблого.

Концертну програму розпо-
чав жіночий гурт «Берегиня». 

У їхньому виконанні звуча-
ли патріотичні та жартівливі 
пісні. Бурхливими оплесками 
глядачі зустріли маленьких 
аматорів сцени, учнів місцевої 

школи та дитсадка. Ввечері 
для молоді організували роз-
ваги з «живою» музикою. 

Святкування пам’ятної 
дати села згуртувало людей, 

які продовжують з дня у день 
творити його нову історію.

Мирослав
 КОЛОМІЙЧУК,

фото автора. 

Селу Ванжулів – 
577 років

Вперше побачила 
ці сумки на 
ярмарку майстрів 

і  не могла відвести 
погляд. Яскраві барви і 
гармонійне поєднання 
кольорів просто милують 
очі. Тож сьогодні на 
сторінках «Нашого 
ДНЯ» знайомимо вас з 
майстринею з Тернополя 
Юлією Тарасюк, яка 
створює незичайні сумки-
веселунки і на власному 
досвіді переконалася, як 
улюблена справа може 
змінити життя. 

Юлія психолог за фахом. 
Спершу працювала у дитсадку, 
а зараз проходить курси під-

вищення кваліфікації, аби за-
йматися індивідуальним кон-
сультуванням. Зізнається, дуже 
довго шукала захоплення, яке б 
приносило радість і наповню-
вало позитивними емоціями. В 
інтернеті побачила в’язані сум-
ки і вирішила спробувати.

- В’язати я вмію з дитинства, 
сумки теж люблю, тож ця спра-
ва була мені близька, - розпові-
дає Юлія. – Далі почала шукати 
матеріал, який би був міцний і 
чудово тримав форму. Починала 
з трикотажної пряжі.  У  резуль-
таті експериментів обрала полі-
ефірний шнур – з нього вироби 
кращі. Купую матеріал на київ-
ській фабриці. Далі вибір фасо-
ну і втілення ідеї з допомогою 
грубого гачка. Технічні момен-
ти, як прив’язати дно чи зроби-
ти перехід, можна вивчити за 
допомогою відео в інтернеті. Це 
зовсім нескладно. Кілька днів - і 
ви зв’яжете сумку власноруч.

Чому ж сумки-веселунки? 
У студентські роки одногруп-
ники називали Юлію веселкою 
через те, що завжди була радіс-
на і позитивна. Жінка дуже хо-

тіла створювати речі у барвах 
веселки, які дарували б людям 
хороший настрій. 

- В’язання для мене - це сво-
єрідна арт-терапія, медитація, 
розслаблення і наповнення од-
ночасно, - зізнається майстри-
ня. - Сумки ніби відображення 
мого настрою і внутрішньо-
го стану. Влітку я робила їх у 
яскравих кольорах. З приходом 
осені більше хочеться однотон-
них і пастельних барв. 

Юлія Тарасюк переконана: 
мати хобі, творче заняття необ-
хідно кожному.

- Я довго шукала справу, яка 
б приносило мені і задоволен-

ня, і користь, - каже жінка. – І 
тепер щаслива, що вона у мене 
є. З точки зору психології, кож-
ній людині дуже потрібне якесь 
творче заняття або хобі до душі. 
Шукайте і обирайте те, що  буде 
близьке саме вам. Адже це й  об-
мін енергії, і внутрішнє переза-
вантаження.  Тому не бійтеся, 
експериментуйте і обов’язково 
відчуєте, як ваше життя зміню-
ється і наповнюється новими 
барвами.

Оксана САМЕЦЬ.

Сумки-веселунки від Юлії Тарасюк
Тернополянка в’яже речі, які додають 

життю яскравих барв

nday.te.ua
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У вересні не байдикуєм -
врожай багатий 

КОНСЕРВУЄМ!

Помідори половинками

ПОТРІБНО: на одну літрову 
банку – помідори, 1 цибулина, 2 
зуб. часнику, кріп, 2 ст. л. олії.

ДЛЯ МАРИНАДУ НА 10 Л 
БАНОК: 3,5 л води, 400 г оцту, 3 
ст. л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
помити і нарізати половинка-
ми. У банки розкласти нарізану 
кружальцями цибулю, часник, 
кріп, олію і помідори. Зварити 
маринад і залити ним банки. 
Стерилізувати 10-15 хвилин. 

Салат із зелених 
помідорів

Помідорна заготовка обо-
в’я з ково посмакує всій родині. 
Зелені помідори на салат кра-
щі від червоних тим, що ма-
ють щільнішу структуру і не 
розпадаються при термічній 
обробці. Тож можна сміливо 
стерилізувати і смакувати!

ПОТРІБНО: 2 кг зелених по-
мідорів, 50 г солі, 500 мл води, 
150 г цукру, 100 мл оцту, 40 г ра-
фінованої олії, 3 цибулини, чор-
ний перець горошком, духмя-
ний перець, гірчиця в зернах, 
лавровий лист.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
порізати на четвертинки (великі 
– на вісім частин), скласти в мис-
ку і насипати 20 г солі. Обережно 
перемішати і залишити на 8-10 
годин. Через 10 годин з помідо-
рів зцідити рідину, що утворила-
ся. Цибулю порізати кільцями. 
На дно кожної банки покласти 
1 ч. ложку гірчичних зерен, 2 го-
рошини духмяного перцю, 3 го-
рошини чорного перцю та один 
лавровий листок. В банки шара-
ми викладати шматочки помі-
дорів та цибулі. З води, 30 г солі, 
оцту та олії зварити маринад. Га-
рячим маринадом залити підго-
товлені помідори. Простерилі-
зувати банки (якщо 0,5-літрові 
– 15 хв., якщо 1-літрові – 25 хв.), 
герметично закрити кришками, 
перевернути догори дном до по-
вного охолодження.

Суха заправка  
з перцю і помідорів
Прекрасна альтернати-

ва магазинним хімічним при-
правам. Зберігається в сухому 
темному місці майже півроку.

ПОТРІБНО: 4 кг помідорів, 4 
кг болгарського перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
порізати навпіл, запікати роз-
різом до верху при 100-та гра-
дусах 5 годин – до повного ви-
сихання. Перець почистити від 
серцевини, розрізати навпіл, 
поставити в розігріту до 100 
градусів духовку на 5 годин до 
повного висихання. Перекрути-
ти все через м’ясорубку, склас-
ти в сухі банки, в кришках ма-
ють бути отвори для провітрю-
вання.

Баклажани  
в томатному соці

Сік для цього рецепту мож-
на використовувати як купле-
ний, так і приготований в до-
машніх умовах.

ПОТРІБНО: 3 кг баклажанів, 
3 літри томатного соку, 6 морк-
вин, 10 штук червоного солод-
кого перцю, 2 головки часнику, 
0,5 л цукру, 1 ст. ложка солі, 250 
г олії, 200 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: усі ово-
чі помити, обсушити. Баклажа-
ни очистити від шкірки, роз-
різати уздовж на половинки і 
кожну половину ще на 4 части-
ни. Моркву потерти на тертці 
для моркви «по-корейськи». Пе-
рець очистити і порізати солом-
кою. Часник почистити. Моркву 
змішати з соком і проварити 15 
хвилин. Додати баклажани, пе-
рець і варити ще 50 хвилин. По-
тім додати зубки часнику і ва-
рити ще 5 хвилин. Готову суміш 
викласти в стерилізовані бан-
ки і закатати. З порції виходить 
приблизно 6 літрових банок.

Мариновані баклажани 
зі смаком грибів

ПОТРІБНО: 3 кг баклажанів, 
головка часнику, 2,5 літри води, 
150 мл оцту, 0,5 ст. ложки солі, 
лавровий лист.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни помити, відрізати хвостики. 
Розрізати вздовж на дві части-
ни. Кожну з частин ще раз роз-
різати вздовж. Щоб позбути-
ся гіркоти, викласти шматки 
баклажанів у посудину, заси-
пати сіллю і лишити на 2 год. 
Далі потрібно підготувати бан-
ки: помити, простерилізува-

ти, кришки прокип’ятити. Піс-
ля цього приготувати розсіл: у 
каструлю влити воду, сіль, оцет 
і додати лавровий лист. Довес-
ти до кипіння. У киплячий роз-
сіл викласти баклажани (порці-
ями, бо всі одразу не помістять-
ся) і варити 15 хвилин. Вибра-
ти шумівкою і одразу викласти 
в банки. У кожну банку вкинути 
зубок часнику і залити гарячим 
розсолом. Рекомендовано бра-
ти півлітрові банки – їх вийде 
приблизно 8 штук.

Овочева заправка 
«Ідеальний червоний 

борщ» 

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 2 
кг червоних столових буряків, 
1 кг помідорів, 0,5 кг цибулі, 0,5 
кг моркви, 3 ст. л. солі, 2 ст. л. цу-
кру, 1 скл. олії, спеції до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: всі ово-
чі ретельно помити і почисти-
ти. Капусту нашаткувати, бу-
ряки та моркву потерти на гру-
бій тертці. Помідори змолоти у 
блендері на пюре або пропус-
тити через м’ясорубку. Цибу-
лю дрібно посікти та підсмажи-
ти в невеликій кількості олії до 
прозорості. Усі подрібнені ово-
чі скласти у простору каструлю, 
додати сіль, цукор, спеції, олію, 
перемішати і залишити на 1,5 
години, щоб пустили сік. Пере-
мішати усю овочеву масу та по-
ставити на середній вогонь.

Після закипання зменшити 
вогонь та варити 40 хвилин, час 
від часу помішуючи. Тим часом 
ретельно вимити та простери-
лізувати (наприклад, висушити 
в негарячій духовці) 0,5-літрові 
банки – приблизно 10 штук. Го-
тову борщову заправку кипля-
чою розкладати в теплі банки, 
одразу ж закручувати бляшани-
ми кришками. Перевернути до-
гори дном та вкрити щільною 
тканиною. Так витримати до 
повного охолодження банок.

Баклажани в аджиці
ПОТРІБНО: баклажани – 3 

кг, помідори – 3 кг, болгарський 
перець – 1 кг, часник – 2 голо-
вки, гіркий перець – 2 шт., оцет 
9% – 100 мл, сіль – 100 г, цукор 
– 2 скл., рослинна олія – 1 скл.

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-

ри, перець болгарський і гір-
кий, часник перекрутити в 
м’ясорубці або блендері. Масу 
вилити в каструлю, в якій ви бу-
дете потім варити страву. До-
дати оцет, сіль, цукор, рослин-
ну олію. Закип’ятити. Баклажа-
ни нарізати кружальцями за-
втовшки в палець і опустити в 
киплячу масу. Дати прокипіти 
20 хв. на помірному вогні, роз-
класти в стерилізовані банки, 
закатати.

Сира аджика з хроном

ПОТРІБНО: 3 кг помідорів, 
1 кг болгарського перцю черво-
ного товстостінного, 300 г коре-
нів хрону, 1 скл. очищених зуб-
ців часнику, 4-5 шт. перцю го-
строго (на бажання), сіль – за 
смаком. Можна додати олію і 
цукор.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
помити і скласти в миску. По-
чистити часник і перець, а го-
стрий перець залишити з насін-
ням і перегородками, нічого не 
видаляти. Вимити коріння хро-
ну, почистити. Пропустити че-
рез м’ясорубку всі підготовлені 
овочі. Щоб перемолоти корені 
хрону, потрібно на м’ясорубку 
одягнути цупкий поліетилено-
вий пакет, зав’язати його міцно, 
щоб не залишалося щілин. Пе-
ремелений хрін буде падати в 
пакет, що вбереже ваші очі і ніс 
від сильного печіння. Всі овочі 
помістити в одну велику миску, 
додати сіль, цукор, олію за сма-
ком, як слід розмішати. Аджику 
розкласти по банках, закрити 
звичайними поліетиленовими 
кришками. Аджика чудово збе-
рігається в холодильнику кіль-
ка місяців.

Кетчуп із хроном

ПОТРІБНО: 2 кг стиглих по-
мідорів, 1 ст. л. солі, 2 цибулини, 
2 ст. л. винного оцту, 100 г цу-
кру, по 1 ст. л. меленого імбиру, 
гвоздики і перцю, 1 ст. л. терто-
го хрону.

 ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри помити, видалити плодоніж-
ки, цибулю почистити, поріза-
ти. Варити помідори з цибулею 
15–20 хв., перетерти через сито. 
Додати оцет, цукор, приправи, 
варити на малому вогні 1 годи-

ну. Перелити в пляшки чи бан-
ки, закрити.

Угорське лечо «Глобус» 
ПОТРІБНО: перець болгар-

ський – 1 кг, помідори – 1 кг, ци-
буля ріпчаста – 0,5 кг, сіль, цу-
кор – по-смаку, олія – 100 г, оцет 
– 50 мл, лавровий лист – 3 шт., 
перець горошком –10 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: пропус-
тіть помідори через соковижи-
малку, а не просто подрібніть їх 
блендером. Якщо соковижимал-
ки немає, зробіть пюре бленде-
ром, закип’ятіть сік, і, як тільки 
він охолоне, перетріть його че-
рез сито, щоб позбавитися від 
шкірки і насіння. Цибулю очис-
тіть і подрібніть в кашку блен-
дером або м’ясорубкою.

У глибоку каструлю вилий-
те томатний сік, кашку з цибулі і 
рослинну олію. Поставте кастру-
лю на малий вогонь і займіться 
перцем. Очистіть болгарський 
перець і наріжте його велики-
ми квадратиками або смужка-
ми. Потихеньку всипте весь пе-
рець в каструлю з киплячим со-
ком, посоліть, поперчіть, і поди-
віться, чи готові ваші банки. 

Після додавання перцю, зи-
мовий томатний салат з бол-
гарського перцю потрібно ва-
рити ще 15 хвилин. За хвилину 
до готовності додати в кастру-
лю оцет, лавровий лист і перець 
горошком. Перемішати і доче-
катися, поки лечо буде впев-
нено кипіти. Розлити кипляче 
лечо у банки.

Квасоля в томаті

ПОТРІБНО: 1.5 кг квасолі, 
1 кг моркви, 1 кг цибулі, 0.5 кг 
болгарського перцю, 3 кг помі-
дорів, 0.5 л олії, 200 г цукру та 3 
ст. л. солі, 3 ст. л. томатної пасти, 
150 мл оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ: квасо-
лю замочити на ніч у холод-
ній воді, щоб набухла. Далі ва-
рити майже до готовності. Зли-
ти воду. Моркву натерти, цибу-
лю порізати кубиками. Перець 
і помідори пропустити через 
м‘ясорубку.

Всі овочі змішати між собою, 
додати спеції і закип’ятити. 
Коли овочі покиплять хвилин 
15-20, додати відварену квасо-
лю та пучок нарізаної зелені пе-
трушки і кропу, 150 мл оцту.

Тушкувати 1.5-2 години, 
щоб квасоля і морква зм’якли. 
Розкласти по стерилізованих 
банках, закрутити і вкутати. Ви-
ходить близько 8 літрових ба-
нок.

Якщо картопля та яблука цьогоріч вродили не густо,  
то помідори, перець, баклажани, на щастя, вродили. 
Овочі тішать око на городі і на ринку ціни не кусаються. 
Тож пропонуємо вам не гаяти часу і готувати смачну 
консервацію на зиму.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачна сторінка!nday.te.ua
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Чистимо замулені криниці 
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Тел.: 096-665-99-09, 073-44-36-294, 

066-64-68-680.

Продаю
*Тюки сіна, соломи. Можлива доставка. 

 Тел. (098) 455-65-33.
*Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, 

тюки пшеничні, ячмінні, люцерни та сіна.  
Тел. (097) 624-75-13.

*Хату, сарай, літню кухню, гараж, город у 
с. Богданівка Підволочиського району, біля 
зупинки поїзда. Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Куплю
*Брухт чорних та кольорових металів, доро-

го, самовивіз. Тел. (067) 297-65-46.
*Дорого брухт чорних та кольорових мета-

лів. Самовивіз. Тел. (067) 918-13-80.
*Картоплю. Тел. (098) 586-64-02.
*ВРХ, телят та коней за високими цінами. 

Тел. (096) 654-07-14.  

Чи треба повідомляти органи 
ДПС про зміну свого прізвища 

та місця проживання?
Фізичні особи - платники податків зобов’язані по-

давати до контролюючих органів відомості про зміну 
даних, які вносяться до облікової картки фізичної осо-
би - платника податків протягом місяця з дня виник-
нення таких змін шляхом подання заяви за формою 
№5ДР. До таких даних, зокрема відноситься прізвище 
особи та зареєстроване місце проживання. 

Внесення змін до Державного реєстру фізичних 
осіб - платників податків здійснюється протягом 
трьох робочих днів від дня подання фізичною особою 
заяви за формою №5ДР до контролюючого органу 
за своєю податковою адресою (місцем проживання). 
При зверненні до будь-якого контролюючого органу 
строк внесення змін до Держреєстру може бути про-
довжено до п’яти робочих днів. 

Заява за формою №5ДР може бути подана через 
представника за наявності документа, що посвідчує 
особу такого представника, та документа, що посвід-
чує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким 
зображенням), а також довіреності, засвідченої у но-
таріальному порядку, на проведення процедури зміни 
даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (піс-
ля пред’явлення повертається) та її копії. 

Сектор комунікацій Головного управління ДПС 
у Тернопільській області. 

У тернопільських школах 
впроваджують предмет 

про сім’ю
На черговому засіданні виконавчого комітету Тер-

нопільської міської ради прийнято рішення про пое-
тапне впровадження факультативного курсу «Основи 
сім’ї» в тернопільських закладах загальної середньої 
освіти. Рішення прийняте  після розгляду електро-
нної петиції «Освітня програма дітей «Основи сім’ї», 
яка набрала необхідну кількість підписів тернополян.

- З 1 вересня курс «Основи сім’ї» уже почав викла-
датися в тернопільських школах: №10, №20, №24 та 
№16, а також у школі-колегіумі Патріарха Йосифа Слі-
пого, - зазначає начальник управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. -  Дозвіл 
викладати такий факультативний курс надано вчите-
лям біології і основ здоров’я, які пройшли відповідне 
навчання. Поетапно курс «Основи сім’ї» вводитиметь-
ся і в інших школах міста.

Екскурсії для першокурсників
Упродовж вересня Тернопільська обласна бібліотека для моло-

ді пропонує першокурсникам тернопільських навчальних закла-
дів цікаві експрес-екскурсії. Студенти зможуть побачити справжню 
книжку-театр, книгу-велетня і книгу-мініатюру, книжку-подушку, 
книжку інтерактивну, книжку на вінілових платівках.

А ще можна дізнатися:
– як швидко знайти потрібну інформацію за допомогою елек-

тронного каталога;
– де у бібліотеці можна безкоштовно вивчати англійську, 

польську або німецьку мову, основи графічного дизайну чи про-
грамування, зустрітися із відомим письменником чи художни-
ком;

– як створити власний сайт, робота чи музичний трек, записа-
ти «прикольне» аудіо.

Заходьте та переконайтесь, що бібліотека – не лише “сховище 
паперових книг”, а й модне місце місце для навчання, розвитку та 
відпочинку сучасної молоді!, - анонсують на сайті книгозбірні. 

Телефон для замовлення екскурсії: +38 068 912-16-68.
Чекаємо вас за адресою: вул. Нечая, 29 (масив Новий Світ).
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ГОРОСКОП
З 11 по 17 вересня

ОВЕН
Самотні люди шукатимуть 

другу половину, однак через 
розбiрливiсть не зможуть зна-
йти постійного партнера. 

 ТЕЛЕЦЬ 
Фінансові питання не будуть 

настільки гострими, якщо у вас є 
деякi заощадження, що дозволяє 
не думати про завтра.

БЛИЗНЮКИ
Ви вмiєте працювати, за-

вдяки чому вдається заробляти 
пристойнi грошi. На деякi момен-
ти доведеться викласти чималу 
суму, тож доведеться з цим змири-
тися.

 РАК 
Вам треба визначитися. Якщо 

намагатиметеся реалізуватися в 

кiлькох проектах, то можете не до-
сягти нічого.

 ЛЕВ 
У вашому життi вiдбудуться 

деякi змiни. Це може бути нова 
посада або нова робота. Вихiднi 
радимо провести в родинному 
колi.

 ДІВА 
Не варто розраховувати на 

прихильність долі або чиюсь до-
помогу. Працюючи над новим 
проектом, ви зможете заручитися 
пiдтримкою iнвесторiв.

ТЕРЕЗИ 
Варто навчитися прощати лю-

дей, це допоможе вам уникнути 
багатьох проблем. Умiйте визна-
вати помилки i першими йдiть на 
компромiс.

СКОРПІОН 
Щоб налагодити особисте жит-

тя, доведеться зосередитися на 
людині, вiд якої ви хочете доби-

тися взаємності. Ви можете навiть 
пожертвувати кар’єрою.

 СТРІЛЕЦЬ 
Сутички з конкурентами мо-

жуть закінчитися плачевно для 
вас. Якщо ви пройдете всі випро-
бування, то зможете досягти успiху.

КОЗЕРІГ 
Можливi сiмейнi проблеми, 

тож треба шукати компромiснi 
рiшення. Це зможе врятувати 
сім’ю. А от у фінансових питаннях 
- повний успіх.

 ВОДОЛІЙ 
Фінансове становище бажає 

кращого, тож купуйте лише речі, 
необхідні для досягнення кон-
кретної мети.

 РИБИ 
Бiзнес потребує додаткових 

коштiв, можливо, доведеться 
брати кредити. Якщо проявите 
кмітливість - залучите багатих 
iнвесторiв.

 Вітаємо!
 Гарну, чудову  жінку, 

чуйну сусідку
Ольгу 

Миронівну 
Миколаєвич

з Тернополя
з Днем народження!
Бажаєм Вам квітів 
та мирного неба,
Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку – у будні, в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

З повагою - сім’я Пшоняків.

Вітаємо!
Чарівну дівчину

Наталю Бодань
 із Малих Вікнин 

Збаразького району,
яка зустріла прекрасне 

22-річчя!
З Днем народження

 щиро вітаємо!
Та в цей час ми 

Тобі побажаємо:
Залишатись завжди чарівною,
Наче пролісок білий весною.
І завжди у відкрите віконце
Зазирає яскраве хай сонце,
Хай обходять життєві незгоди,
Подолай швидко всі перешкоди.
Хай весна у душі розквітає,
А ми радості тільки бажаєм,
Квітів море, легкої дороги
Та у всьому Тобі перемоги.
Хай люблять Тебе рідні,
Хай друзі поважають,
І часу хай стрімкий потік
На Тебе не впливає.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь здоров’я посилає!
З любов’ю – бабуся Феодосія і вся велика родина.

 Вітаємо!
Любу нашу дівчинку
 Аню Поліщук

 із Великих Вікнин Збаразького 
району

з 11-річчям!
Прийми вітання наші щирі,
Хай Твоя доля розквіта,
Нехай в спокої, щасті, мирі 
Рясні красуються літа! 
Сьогодні день для тебе особливий –
Твій день народження, чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий,
Як дощик теплий, літній і рясний!
Хай сонечко незгасно світить
І серце радісно співа,
Для Тебе – всі найкращі квіти
І найласкавіші слова!
Рости здоровою, миле дитятко,
Хай Тебе оберігають з неба ангелятка!
Щоб в житті не знала горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди! 

 З любов’ю - бабуся Феодосія і вся велика родина.

Вітаємо! 
 Чарівну, мудру жінку, відповідальну, хорошу 

людину, кандидата економічних наук
Людмилу Михайлівну Безгубенко

з Тернополя
 з Днем народження!

Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі,
Й добро у домі щедро прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
Хай буде все міцним, передусім, здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

  З повагою і любов’ю – 
друзі. 

Вітаємо!
Добру матусю, 

ласкаву бабусю, 
щиру подругу 

Поліну 
Іванівну Базар

з Козови
з Днем 

народження!
Життя хай буде – 
вранішня зоря,
Хай будуть дні – веселі та щасливі.
Від щирого серця вітаємо Вас,
Бажаємо радості й миру.
Нехай здоров’я й сила прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливі Ви, бо люди поважають,
Багаті, бо любов в душі дзвенить.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки летять,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
Хай буде з Вами Божа благодать!
Удачі Вам, благополуччя і добра,
І щедрого осіннього тепла!
З любов’ю і повагою – сини Василь, Микола, невістка 

Олена, внуки Олександр, Юрій, Даринка, 
подруга Іванна Ярема, Марія з с. Біще Бережансько-

го району.      

Магнітні бурі 
у вересні

Україну накриє ряд магнітних бур у кінці місяця, 
очікують бурі рівня G1 і G2. Геомагнітні удари прогно-
зують на 27, 28 та 29 вересня. Згідно з даними дослі-
джень, бурі класу 1 і 2 здатні впливати на енергетичні 
системи.

Для того, щоб залишатися в тонусі і мінімізувати 
негативний вплив майбутніх магнітних бур, фахівці 

радять в цей період дотримуватися досить простих 
порад.

Так, цей час краще провести в повному спокої, уни-
каючи стресових ситуацій і надмірних навантажень 
(фізичних і емоційних). Слід більше відпочивати, ви-
сипатися і гуляти на свіжому повітрі.Фестиваль "Борщівська вишиванка" вдванадцяте 

пролунав на Тернопіллі. Для гостей підготували насичену 
культурно-розважальну програму. Окрім цього, всі мали 
можливість ознайомитися з особливостями вишиванок, 
які притаманні для певних сіл району. Розглядали й екс-
позиції майстрів Тернопільщини.

Не обійшлося без фестивалю борщу «Борщ’їв-2019», 
де усі охочі змогли долучитися до майстер-класу з при-
готування цієї традиційної страви. Також господині 
об’єднаних територіальних рад, сільських рад Борщів-
ського району частували гостей борщем, пампушками 
та солодощами. Етнофестиваль "Борщівська вишиван-
ка", у рамках якого проводять також кулінарний фест 
«Борщ’їв», полюбився не тільки мешканцям Тернопілля, а 
й інших областей. Борщівський край вражає смачним бор-
щем, який місцеві господині готують за різноманітними 
рецептами. А борщівські сорочки з чорними орнамента-
ми відомі далеко за кордоном.

Згідно з легендою, домінуючий колір вишиття 
пов’язаний із подіями 15-17 століть, коли на місцевість 
часто нападали турки і татари. Після одного з набігів у 
кількох селах загинули всі чоловіки, а дівчата і жінки за-
присяглися протягом кількох поколінь носити сорочки, 
вишиті чорними нитками.

Щороку на фестиваль люди з навколишніх сіл від ма-
лого до старого вдягають традиційні борщівські виши-
ванки. Хтось – сучасні, вишиті власними руками. Дівчата 
приходять на свято у вбранні з бабусиних скринь.

Світлина Галини КОВБЕЛЬ.

У Борщові знову 
пригощали борщами




