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Наш
Заснований у червні 2013 року

28 травня - хмарно, дощ, гроза, вночі 17-18, 
вдень 20-22 градусів тепла. Схід сонця - 5.16, за-
хід - 21.13.   

29 травня - хмарно, дощ, вночі 15-16, вдень 
12-14 градусів тепла. Схід сонця - 5.15, захід - 
21.14.

30 травня - хмарно з проясненням, у другій 
половині дня можливий дощ, вночі 8-10, вдень 
14-16 градусів тепла. Схід сонця - 5.14, захід - 
21.15.

31 травня - хмарно з проясненням, у другій 
половині дня можливий дощ, вночі 8-9, вдень 

14-16 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.13, захід - 21.16.

1 червня - хмарно з прояс-
ненням, можливий невеликий дощ, вночі 10-11, 
вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 5.13, за-
хід - 21.17.

2 червня - хмарно з проясненням, можливий 
невеликий дощ, вночі 10-11, вдень 17-20 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.12, захід - 21.18.

3 червня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 11-13, вдень 21-22 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 21.19.

Погода в Тернополі й області

Народний синоптик
1 червня - Івана й Дмитра. Якщо 

у два перші червневі дні падає дощ 
- весь місяць буде сухим, а літо те-
плим. Якщо ж літо розпочинаєть-
ся з холодів, то наступні 40 днів бу-
дуть холодними. 3 червня - Костян-
тина і Олени. Якщо цей день непо-
гожий, то й осінь такою буде.   

Життєві історії  у «Сімейному гніздечку» 4  стор.  5  стор.
   10-11 стор.

Результати виборів-2014:
український варіант

Станом на 21.30 27 травня ЦВК опрацювала 98,15% голосів

54,64% 12,84% 8,34% 5,47% 5,23%

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29

6 місяців – 42,93

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

Триває передплата на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Безстрашні жінки 
з Краматорська 
налякали озброєних 
сепаратистів

«Якщо  самі  не  виженемо  ворогів – 
нам  ніхто   у  цьому  не  допоможе!»

Детальніше - 3 стор.

За попередні три місяці тільки лінивий не зміг 
зрозуміти, що перед лицем реальної зовнішньої 
агресії довго бавитися у вибори глави держави 

все одно, що бігти з патиками на танки. Причому, не 
українські, а нашого «братолюбного сусіда». Відтак, 
за президента вкрай необхідно було проголосувати 
вже у першому турі. Так і сталось.

Петро Порошенко не тільки дійшов до фінішу кампанії пер-
шим, а отримав підтримку більше половини українців, які взяли 
участь у волевиявленні.

У даному випадку цю, як ніколи раніше, переконливу пере-
могу можна сміливо зарахувати в актив України, яка чекала ле-
гітимного главу держави, як спрагла земля дощу. І Бог змилос-
тивився над нами.

З іншого боку, не може не хвилювати той факт, що, на відміну 
від виправданої одностайності народу, чимало зашкарублих по-
літиків так і не змогли переступити через непомірні амбіції та 
звільнити дорогу для лідера. До останнього вони не лише плу-
талися під ногами, а й всіляко намагалися завадити реальному 
кандидату без моральних травм завершити цей непростий ма-
рафон. На щастя, це їм не вдалося. Або,навпаки, на всі сто вдало-
ся побачити свій електоральний потенціал - не надуманий соці-
ологами та партійними нашіптувачами, а справжній. 

З огляду на це, лише перша п’ятірка кандидатів більш-менш 
гідно зуміла  переконати виборця у своїх ідеологічних пріорите-
тах та вмінні втілювати теоретичні декларації у практичну пло-
щину. Решта ж претендентів на булаву мало того, що збанкру-
тували у відсотковому відношенні. Вони ще й неминуче попла-
тяться за свій егоїзм вже на наступних, анонсованих без п’яти 
хвилин президентом, дочасних парламентських виборах.

А, може, це й справедливо?
Детальніше про хід виборчого процесу В Україні 

і на Тернопіллі читайте на 2-й та 4-й сторінках.
 

Леді 
«шоколадного» 
Короля   

У центрі Тернополя 
обвалився 

будинок
Без даху над головою 
залишилося три сім’ї

Прости 
мені,
сестро…
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Анатолій Гриценко: 
«Я дякую усім, хто голосував за мене. 
Якщо потрібно, - готовий допомогти 
новому президенту»

Друге місце у перегонах отримав 
діючий секретар міської ради 
Кременця Сергій Сімчук, якого 

підтримував штаб Петра Порошенка.
У Кременецькому районі за крісло мера рай-

центру змагалося п’ять кандидатів. Позачерго-

ві вибори Кременецького міського голови при-
значені постановою Верховної Ради від 27-го 
лютого 2014-го року.

На фото: лідер партії «Громадянська по-
зиція» Анатолій Гриценко та Роман Ванжу-
ла.

У Кременці мером став кандидат 
від «Громадянської позиції»

За словами політика, 
першочерговими 
завданнями нового 

президента є зупинення 
російської воєнної 
агресії, відновлення 
балансу в економіці, 
проведення дострокових 
парламентських виборів 
та відділення бізнесу від 
влади.

“Зараз пройшли достроко-
ві вибори президента, переза-
вантажується вертикаль пре-
зидентська, силовий блок, гу-
бернатори. Так само восе-
ни – дострокові вибори пар-
ламенту і місцевої  влади. І на 
цьому фоні має відбуватися 
підготовка змін до Конститу-
ції”, - вважає Гриценко.

На думку  політика, бага-
то що буде залежати від готов-
ності нового президента йти 
на рішучі кадрові зміни. Од-
ним з перших кадрових рішень 
нового президента  має стати 
заміна Генерального прокуро-
ра, оскільки саме він фактично 
підірвав довіру людей до того, 

що може бути від-
новлена справедливість. 

Анатолій Гриценко вважає 
неприпустимим те, що винні 
у вбивствах людей на Майда-
ні і досі не притягнуті до від-
повідальності. «Ті, хто віддава-
ли накази вбивати людей,  ті, 
хто розікрали країну і кешем 
вивезли 32 мільярди, спокій-
но втекли, а дехто вже повер-
тається», - наголосив він.

За словами лідера «Грома-
дянської позиції», до кримі-
нальної відповідальності має 
бути притягнуто все вище ке-
рівництво Партії регіонів. «Ще 
у січні 2012-го року я заявив 
про те, що Янукович і його ко-
манда, зламавши Конститу-
цію, посадивши «смотрящіх» 
у всі області й усі галузі, ма-
ють піти під суд. Зараз Партію 
регіонів розпускати не тре-
ба – своїм голосуванням на ви-
борах, народ вже її розпустив. 
З приводу розпуску Партії ре-
гіонів вже не треба ніяких рі-
шень суду, а ось вище керівни-
цтво, тих, які в Ростові-на-Доні 

сидять по ресторанах, мають 
притягти  до суду. Вбивства 
людей і вкрадені мільярди 
пробачати не можна», – зазна-
чив Гриценко. 

 «Здача Криму та події на 
сході України також показали 
неефективність цієї влади», - 
додав Гриценко.

“Ті люди, які здали Крим, 
які допустили загострення на 
сході, повинні бути відсторо-
нені і віддані під суд. Потріб-
но негайно перекрити кордон. 
Не може бути завершена АТО 
до того часу, доки на нашій те-
риторії знаходитиметься хоч 
один терорист. АТО треба за-
вершити в максимально стислі 
терміни”, - наголосив політик.

«Я визнаю результати го-
лосування і дякую усім, хто 
підтримав мою програму. Я го-
товий допомогти новому пре-
зиденту, якщо це буде потріб-
но. А народ має розуміти, що 
будь-яку владу треба тримати 
за горло, лише тоді новий пре-
зидент виконає те, що він обі-
цяв», - заявляє Гриценко. 

Україна обрала нового Президен-
та. Наперекір планам Путіна Укра-
їна отримала шанс для стабілі-
зації.  Про першочергові кроки 
новообраного глави держави у 
коментарі лідера партії «Громад-
ська позиція», народного депута-
та України Анатолія Гриценка.

Кандидат від полі-
тичної партії «Грома-
дянська позиція» Ро-
ман Ванжула пере-
міг на виборах Кре-
менецького місько-
го голови. Роман Ван-
жула - громадський 
діяч, голова Народ-
ної ради Кременець-
кого району, член 
громадської органі-
зації «Громадянська 
позиція».

Цьогорічні 
позачергові 
вибори президента 

України значно 
відрізнялися від 
попередніх. Кандидати 
на найвищий пост 
держави не купували 
голоси електорату 
гречкою, консервами, 
50-и чи 100-гривневими 
купюрами. 

Не спостерігалося «карусе-
лей». Люди свідомо йшли на ви-
борчі дільниці, стояли у чергах 
за бюлетенями. Явка стала ре-
кордною, перевищивши 66 від-
сотків попри те, що частина 
дільниць та окружкомів на Дон-
басі не працювали через атаки 
озброєних проросійських екс-
тремістів та диверсантів. Сус-
пільство продемонструвало по-
літичну відповідальність перед 
загрозою тероризму і війни. 

Водночас деякі політсили 
отримали від українців «чер-
воні картки». Доволі низькі ре-
зультати продемонструвала 
Партія регіонів. Без Криму, Схо-
ду та адмінресурсу про тріум-
фільні перемоги регіоналам 
варто забути. 

Слід задуматися над полі-
тичним майбутнім і «Свободі», 
зважаючи на мізерний відсоток 
голосів, відданих за лідера пар-
тії Олега Тягнибока. Очевидно, 
не розраховувала на такий низь-
кий показник і лідерка «Батьків-
щини» Юлія Тимошенко. Цьо-
го разу навіть завжди лояльний 
до «Свободи» й «Батьківщини» 
Захід України не продемонстру-
вав кандидатам у президенти 
від цих партій значної підтрим-
ки, як було раніше. Це проблема 
і лідерів згаданих політсил, і міс-
цевих керівників. Можна вважа-
ти, що таким чином люди дали 
оцінку їхній діяльності чи безді-
яльності. 

Світ уже визнав президент-
ські перегони в Україні. Навіть 
офіційна Москва якось рапто-
во перестала вживати фрази 
«київська хунта» і «нелегітим-
на влада». Спостерiгачi вiд мiсiї 
Органiзацiї з безпеки і співпраці 
в Європi та зі Сполучених Шта-
тів заявляють: президентськi 
вибори в Україні вiдбулися 
вiдповiдно до мiжнародних 
норм i стандартiв - прозоро й 
демократично, без значних по-
рушень. Тому легітимність но-
вого глави держави не викли-
кає сумнівів. Відповідно, євро-
пейські та американські полі-
тики привітали український на-
род з проведенням чесних, віль-
них і конкурентних президент-
ських виборів, а Петра Поро-
шенка - з високим результатом 
у першому турі. 

Перемога для Петра Поро-
шенка - це, перш за все, важка й 
відповідальна робота. Йому діс-
тається держава з розбалансо-
ваною економікою, знеціненою 
національною валютою, без-
робіттям, корупцією і війною. 

Тяжко здолати корупцію і поча-
ти справжні, а не декларативні, 
реформи. Але ще тяжче здобути 
перемогу в цій неоголошеній ві-
йні. Росія, судячи з усього, нара-
зі немає наміру відкликати з те-
риторії нашої держави своїх те-
рористів. Путін програв вибори 
в Україні. Проте, це не означає, 
що він перестане паскудити. Де-
мократична, європейська, циві-
лізована Україна - вирок для Пу-
тіна і Росії загалом. 

Світова спільнота, однак, 
сподівається, що новий україн-
ський президент зможе нала-
годити більш-менш нормальні 
стосунки і співпрацю з Росією. 
Проте чимало експертів схиль-
ні до думки, що Порошенку не 
вдасться домовитися з північ-
ною сусідкою і швидко відно-
вити повноцінну російсько-
українську співпрацю. Домов-
леності можуть бути ситуа-
тивними. Путін не зможе до-
зволити собі піти на абсолют-
не примирення та нормальні 
економічно-політичні стосунки 
з нашою державою. Адже це пі-
дірве його авторитет серед ро-
сіян. 

Натомість, Захід готовий 
співпрацювати з Україною, до-
помагати, і фінансово у тому 
числі. Але найбільше залежа-
тиме, у першу чергу, від новоо-
браного президента. Як зазна-
чив у коментарі «Gazeta.ua» ди-
ректор міжнародного інститу-
ту демократії Сергій Таран, «ве-
личезний виклик, який стоїть 
перед Порошенком - це, безпе-
речно, вирішення ситуації у Лу-
ганській та Донецькій областях. 
Вирішити її таким чином, як 
хоче Росія, неможливо. Перше, 
що ми можемо очікувати від По-
рошенка - це силове вирішення 
ситуації на Сході, але силами до-
свідчених силовиків. А другий 
потужний виклик - це деолігар-
хізація української економіки. 
Порошенку буде важко це зро-
бити. Але це те, чого від нього 
очікують».

Під час телефонних розмов 
з президентом Європейської 
Ради Германом Ван Ромпеєм та 
президентом Європейської Ко-
місії Хосе Мануелем Петро По-
рошенко заявив: раніше прези-
дентські вибори ділили Украї-
ну, нарешті ми маємо шанси її 
об’єднати.    

…Петро Олексійович пови-
нен пам’ятати: не він здобув 
перемогу вже у першому турі у 
цих складних, доленосних для 
держави, виборах. Переможець 
- український народ. Як зазна-
чає європейська преса, «Україна 
виграла боротьбу за саму себе». 

Також не повинен забувати 
про Майдан. Бо це - урок і засте-
реження для кожного політика, 
що суспільство більше не терпі-
тиме наруги над собою, знева-
ги, брехні, залякування, розкра-
дання фінансових та природніх 
ресурсів. І що Революція Гіднос-
ті далася нації дорогою ціною. 

Ольга ЧОРНА.

ВИБОРИ 
без гречки
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Українки  – найбільший 
ворог сепаратистів. 
На Донбасі терористи 

оголосили на них полювання, 
а в західних областях їх 
зустрічають як героїв. Жінки 
з Краматорська, які без зброї 
прогнали сепаратистів, змушені 
тікати від переслідування. 
Рятуючи своє життя і життя 
дітей, вони приїхали на 
бандерівську Тернопільщину.

«На нашу родину оголосили 
справжнє полювання»

Двоє безстрашних українок із Крама-
торська вигнали озброєних чоловіків з 
георгіївськими стрічками зі своєї вули-
ці. Софія Успішна разом із донькою помі-
тили біля свого будинку мікроавтобус з 
озброєними людьми в камуфляжі. Без-
збройні, вони вимагали, аби терористи 
покинули їхнє місто. 

– Скільки буде продовжуватись цей 
терор? Їдьте туди, де вас підтримують. 
Забирайтесь звідси, – обурювались жін-
ки. 

Бандити спочатку їм погрожували, 
а потім сховалися на території шифер-
ного заводу – місцевій базі сепаратис-
тів. Жінки зняли на відео свою супереч-
ку із озброєними чоловіками та надісла-
ли її друзям. 

– Після того, як все трапилось, я за-
телефонувала своїм друзям. Кажу їм: не 
треба страждати. Вийдіть з будинків і 
відженіть сепаратистів від своїх домі-
вок. Ніхто стріляти не буде. І як підтвер-
дження вислала їм відео, – каже пані Со-
фія.

Через кілька днів невідомим чином 
відео, на якому вона проганяє терорис-
тів, потрапило в інтернет. Це не на жарт 
розізлило сепаратистів і вони почали 
справжнє полювання на родину.

До Успішних почали телефонувати 
невідомі й погрожувати фізичною роз-
правою. 

– Нам дзвонили і надсилали есемески 
з погрозами, – зізнається жінка. – Остан-
ньою краплею стало повідомлення з на-
шою точною адресою. Ми пережива-
ли за дітей. Після всього, чим нас ляка-
ли, страшно було залишатися у Крама-
торську. Адже нас вважають зрадника-
ми самопроголошеної Донецької народ-
ної республіки. У нашому місті немає до 
кого звернутися. І міліція, і місцева вла-
да підтримує бандитів. Чому люди мов-
чать? Бо вони не мають жодних прав. 
Ніхто їх не може захистити. Міліція сто-
їть із георгіївськими стрічками і нічого 
не робить. Коли напередодні виборів у 
нас захоплювали окружну комісію (Со-
фія Успішна член ОВК – ред.), я повідо-
мила правоохоронців, але ніхто не від-
реагував. 

На щастя, родині вдалося втекти 
з Краматорська. Сусіди розповіли, що 

тільки-но Успішні завернули за ріг бу-
динку, як приїхало багато «чорних чо-
ловічків» і розшукували їх. Протягом 
кількох діб військовослужбовці спіль-
но з волонтерами та іншими небайду-
жими людьми оберігали Софію Успішну 
та її трьох дітей. Уже кілька днів вони 
живуть на Тернопільщині. Зі сльозами 
на очах жінка розповідає, як вибирала-
ся з Краматорська, та висловлює щиру 
вдячність усім, хто допоміг їм врятува-
тися. 

До Тернополя родину привезли міс-
цеві автомайданівці. Голова комітету з 
питань переселенців ГО «Автомайдан 
Тернопіль» Сергій Чайковський прихис-
тив сім‘ю поки що у себе вдома.

– Ми зустріли їх з поїзда, – розповідає 
Сергій. – Хоча були заброньовані кімна-
ти в готелі, але оскільки в сім’ї двоє ма-
леньких дітей, я подумав, що у моєму 
домі їм буде краще. Спершу, коли ми зу-
стрілися, вони майже нічого не розпові-
дали. Лишень плакали…

Сьогодні родина призвичаюється до 
життя на Тернопільщині. Хоча, звичай-
но, їй не байдуже, що відбувається у рід-
ному місті. По декілька разів на день те-
лефонують друзям, які залишилися у 
Краматорську, розпитують, як вони там. 
Жінка каже, що варто було б зробити ко-
ридор для нормальних людей, щоб вони 
могли виїхати з міста. Інші ж нехай зали-
шаються і вирішують, як їм бути. 

У Краматорську мешкає 186 тисяч 
людей. Це густонаселений промисловий 
регіон. 

– Незважаючи на те, що при владі 
був начебто наш президент і наша пар-
тія, Донбас – дуже бідний регіон, у нас 
маленькі зарплати, - розповідає кра-
маторчанка. – Це дуже зручно – трима-
ти нас бідними та голодними і годува-
ти казками. Я не проти Росії. У жодному 
випадку. Я вважаю, що із Росією потріб-
но підтримувати відносини як з мир-
ним сусідом. У нас ходить дуже бага-
то легенд про Правий сектор, лякають 
бандерівцями. Але ми про це чули, та 
насправді ніколи не бачили їх. А от на-
йманці у нас є точно. Вони добре навче-
ні, говорять російською з кавказьким 
акцентом. У нашому місті пороздавали 
зброю наркоманам і пиякам, бандитам, 
усім, кого «кришувала» міліція. Мені 
дивно, як тридцять людей може захо-
пити міський відділ міліції, де близько 
тисячі правоохоронців. Це просто сміш-
но. Якщо б захотіла місцева влада, то 
могла б щось зробити. На мою думку, 
все це відбувається за їхньої згоди і під 
їх прикриттям. У нас дуже багато людей 
– за Україну. Але всі вони дуже бояться. 
Я низько кланяюся всім, хто нам пома-
гав виїхати з міста і добратися на Захід-
ну Україну. Ми зустрічалися і з хлопця-
ми з армії, і з Правим сектором. Вони ді-
лилися всім, що мали. Я на власному до-
свіді переконалася, що всі ці страшил-

ки – неправда. У вас тут можуть навес-
ти порядок без автоматів, люди органі-
зовуються. А у нас – залякують. Одно-
го з моїх знайомих зупинили на вулиці, 
знайшли електрошокер і назвали «пра-
вим сектором». За це протримали добу 
в підвалі. Він вийшов і каже: «Мені по-
щастило, що лише два рази вдарили 
по голові. А от в сусідніх камерах люди 
страшно кричали…» 

«Колись «бандерівка» 
було образою, а тепер 

це як нагорода»
На думку жінки, проблема з росій-

ською мовою висмоктана з пальця. 
– Немає її. От українську мову дій-

сно утискають, – каже Софія. – Я гово-
рю російською, але коли у нас сепара-
тисти перепиняли українські БТРи, я 
зробила експеримент – вийшла до них і 
кажу: «Хлопці, як ви ся маєте, звідки ви 
приїхали». Вони відразу ж назвали мене 
бандерівкою-провокаторкою. Знаєте, 
ця ситуація допомогла нам зрозуміти, 
наскільки ми дорожимо Україною. Я до 
цього не розуміла, як люблю свою краї-
ну. Колись я сприймала «бандерівка» як 
образу, а тепер це як орден і нагорода. 
Тепер, коли мені телефонують і кажуть, 
що я бандерівка, то дякую і сприймаю це 
як комплімент.

У Краматорську пані Софія керує 
ОСББ. ЇЇ старша донька викладає інфор-
матику в школі. Двоє молодших дітей – 
прийомні. Вона прихистила їх, щоб пода-
рувати сімейне тепло. 

– Я все життя працювала і залишила 
все там, – зізнається жінка. – Ми в один 
момент поїхали в тому, у що були одяг-
нені, забрали дітей і  вирушили в невідо-
мість. Це було найважче і найстрашніше. 

Запитую Софію, як наважилася на та-
кий сміливий крок, чи не боялася за своє 
життя. Вона зізнається, що нерви просто 
не витримали. 

– Це вже був своєрідний крик душі. У 
той момент думала про дітей і свій дім. 
Це, напевне, був своєрідний виплеск 
емоцій. Коли побачила озброєних бан-

дитів, вибігла. Кажу: що ви тут робите? 
А вони відповідають, що ховаються, 
адже триває зачистка. 

«Тоді іди ховайся до своєї мами під 
спідницю. Чого ти прийшов до мого 
дому, чого ховаєшся за жінками та ді-
тьми?» – кричала Софія до озброєних 
«чоловічків». 

Все, що відбувалося на вулиці, філь-
мувала на мобільний 28-річна донька 
пані Софії. Ірина каже, що відчуття адре-
наліну приглушило у той момент усі 
страхи. Знімала, аби сепаратисти бояли-
ся і не застосували зброю. Та небезпека 
розстрілу дійсно була.

– До нас вийшов чоловік і почав го-
ворити, що він, мовляв, без зброї. А між 
тим у машині всі вони сиділи, направив-
ши на нас автомати, – пригадує дівчина. 

Найстрашнішою для сім‘ї була ніч. До 
ранку жінки просиділи біля вікна, див-
лячись, як по вулиці регулярно курсує 
декілька автомобілів із сепаратистами і 
місцева міліція в тому числі.

Про свій вчинок пані Софія ні тро-
хи не шкодує та не вважає його подви-
гом. Попри те, що на даний час жінка за-
лишила все майно у Краматорську, ви-
хід з кризи бачить один – втихомирити 
озброєний криміналітет у рідному міс-
ті.

– Думаю, ніякий «дядя» не прийде 
і не допоможе нам, якщо ми самі цього 
не захочемо, – каже Софія. – Про це я за-
вжди і всюди говорю людям. Я все жит-
тя відстоювала справедливість і борола-
ся з корупцією. 

Тернопільські автомайданівці опіку-
ються жінками і допомагають їм з пошу-
ком постійного житла та облаштуван-
ням побуту. Активісти із захопленням 
говорять про вчинок жінок.

– Вони показують чудовий приклад 
багатьом українцям, – каже Сергій Чай-
ковський. – Це вчинок, вартий поваги. 
Зважаючи на події, які відбуваються в 
нашій країні, людям треба підійматися, 
відстоювати свої права. Ми вже втрати-
ли Крим. Не треба повторювати цю по-
милку.  

Юля ТОМЧИШИН. 

Безстрашні жінки з Краматорська 
налякали озброєних сепаратистів

«Якщо  самі  не  виженемо  ворогів – 
нам  ніхто  у  цьому  не  допоможе!»
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Марина народила-
ся у 1962 році. Вона 
старша за чолові-

ка на три роки. Її батько обі-
ймав посаду заступника міні-
стра охорони здоров’я УРСР. 
Марина Порошенко - лікар-
кардіолог, кандидат медичних 
наук - автор першої у незалеж-
ній Україні дисертації. 

Свого часу вона відмови-
лась від кар’єри заради сім’ї 

та виховання дітей, яких у ро-
дині Порошенків четверо. 
Старшому Олексієві - 29 років 
(торік одружився), донькам-
близнючкам Євгенії та Олек-
сандрі - 14, молодшому Михай-
лові - 13. 

За словами майбутньої пер-
шої леді, вона ніколи не шко-
дувала, що присвятила себе 
родині. Сім’ю Порошенків вва-
жають однією з найміцніших в 
українському політикумі. Ма-
рина з Петром разом уже май-
же 30 років.

Усі головні свята сім’я від-
значає разом. А на день наро-
дження Петро Порошенко да-
рує дружині подорож. Подруж-
жя об’їздило вже півсвіту. 

Улюбленими заняттями 
Марини є не лише турбота про 
чоловіка та дітей, а й шиття, 
вишивання, в’язання, куліна-
рія - вона чудово готує. Друзі 
сім’ї кажуть: Марина дуже до-
машня. 

«Я шалено, люблю свою 
дружину, - зізнається Петро 
Порошенко. - Ми одружилися, 
коли мені було 18 років. Я тоді 
прийшов до матері й сказав, що 
одружуся. А вона: «Ой, лишень-
ко, що ж ти робиш?!» 

Майбутня перша леді по-
знайомилась із Петром Поро-
шенком на студентській дис-
котеці після закінчення зимо-
вої сесії в університеті. Як каже 
Марина, це було кохання з пер-
шого погляду. Майстер спор-
ту з дзюдо, студент Київського 
державного університету Пе-
тро і студентка медінституту 
Марина зустрічалися рік. А рів-
но через тиждень, коли пода-
ли заяву до ЗАГСу, нареченому 
прийшла повістка з військко-
мату - тоді не було відстрочки 
тим, хто навчався у вузі. Солда-
та Петра Порошенка відпусти-
ли на десять днів, щоб відгуля-
ти весілля. Першу дитину Ма-
рина народжували у відсутнос-

ті чоловіка - він слу-
жив у війську. 

За словами Мари-
ни, чоловік - справ-
жній глава родини, 
його слово - закон. 
Незважаючи на свій 
непохитний авто-
ритет у сім’ї, Петро 
Олексійович всі до-
машні справи може 
зробити сам, тому 
на нього можна по-
кластися абсолют-
но у всьому. «Я за чо-
ловіком, наче за кам’яною сті-
ною», - зізналася Марина. 

У соцмережах про Мари-
ну Порошенко пишуть бага-
то позитивних відгуків, аналі-
зуючи її стиль, витриманість, 
одяг, мовляв, «таку й не со-
ромно людям показати». У цієї 
жінки є шарм, жіночність, ви-
шуканість. І порівнють з екс-
першою леді Людмилою Яну-
кович. Фактично, останні чоти-

ри роки в України не було пер-
шої леді. Попередній прези-
дент не з’являвся зі своєю офі-
ційною дружиною Людмилою 
на публічних заходах, не брав її 
в офіційні закордонні поїздки. 
Дружина екс-президента жила 
в Донецьку і купувала продук-
ти у супермаркеті, де її не раз 
зустрічали місцеві журналісти.

За матеріалами ТСН і 
«Galnet». 

Леді «шоколадного» Короля   
За крок до президентства знаходиться Петро Порошенко. 

А тим часом у ЗМІ та соціальних мережах жваво 
обговорюють майбутню першу леді України Марину 

Порошенко. До цього часу про неї було небагато інформації. Річ 
у тім, що Марина - не дуже публічна особа, хоча практично на 
всіх заходах супроводжує чоловіка. Воліє стояти трохи за його 
спиною. З пресою спілкується рідко. 

Вибори – найспокійніші 
за останні роки 

Найактивніше голосували мешкан-
ці Зборівщини – 81,5%. Найпасивніши-
ми були жителі Чортківського району 
– 69,2%. Загалом прийшли на дільниці 
і зробили свій вибір 76,63% мешканців 
Тернопілля. 

Незалежні спостерігачі та міліція 
вже назвали ці вибори найспокійніши-
ми в області за останні роки. За поряд-
ком на дільницях слідкували понад 2,3 
тисячі правоохоронців і майже 2 тисячі 
громадських активістів.

– За час голосування ми не зафік-
сували істотних порушень, які могли 
б вплинути на результати, – розповів 
представник комітету виборців України 
в області Павло Левків. – Труднощі пере-
важно були зумовлені великим наван-
таженням на членів дільничних комісій, 
яких було замало для такої кількості ви-
борців.

Проте, порушення хоч і не були сис-
темними, все ж траплялися. За слова-
ми спостерігачів від громадської ме-
режі «Опора», більшість кандидатів, у 
тому числі лідери перегонів, продовжу-
вали агітувати у так званий день тиші, 
за день до голосування. А рекламні пла-
кати з претендентами на крісло Прези-
дента висіли по всій області навіть 25 
травня.

Серед поширених порушень – голо-
сування без документів. Виникали пи-
тання і щодо списків виборців. Спосте-

рігачі відзначили, що у порівнянні з по-
передніми роками вони були якісніші. 
Але траплялися прикрі випадки. Зо-
крема, не змогли знайти себе у списках 
близько півсотні тернопільських сту-
дентів. 

Порвали бюлетені, бо… не 
було за кого голосувати
Правоохоронці області під час голо-

сування зафіксували 8 повідомлень про 
порушення, пов’язані з виборчим про-
цесом. Коли Тернопілля обирало прези-
дента у 2010 році, таких порушень, ка-
жуть у міліції, було значно більше – 65.

Правопорушення під час цих виборів 
насамперед стосувалися пошкодження 
виборчих бюлетенів. Міліція виявила 
три такі випадки. Зокрема, на дільниці 
в тернопільській ЗОШ №29 нетверезий 

чоловік порвав бюле-
тень, бо, мовляв, не по-
бачив у переліку гідних 
кандидатів. А згодом пояснив: знищив 
документ, аби замість нього не прого-
лосував хтось інший. Правоохоронці за-
фіксували факт знищення документації. 
Тепер чоловікові загрожує кримінальна 
відповідальність і навіть позбавлення 
волі від 2 до 4 років.

Траплялися і курйозні випадки. У 
селі Стриївка Збаразького району один 
із виборців спробував проголосувати за 
старим паспортом Радянського Союзу, 
але йому не видали бюлетень.

– Деякі з повідомлень небайдужих 
громадян про порушення не підтверди-
лися, – розповів заступник начальника 
обласної міліції Руслан Балик. – Напри-
клад, до Тернопільського райвідділу мі-

ліції надійшло повідомлення про те , що 
в селі Біла з автомобіля продають бюле-
тені. Міліціонери виїхали на місце події. 
Як з’ясувалося, насправді власник авто-
мобіля продавав свій транспортний за-
сіб, а не документи.

До слова, 25 травня на Тернопіл-
лі зробили свій вибір 88 громадян, які 
приїхали з Криму та сходу держави. По-
при спеку, на багатьох дільницях меш-
канці області вистоювали черги, щоб 
проголосувати. Дехто приходив із ма-
ленькими дітьми.

Примітно, що цього разу голосува-
ли люди, які раніше ігнорували вибори. 
Українці вірять: їхній голос нарешті по-
чують.

Антоніна БРИК.

Як голосувало Тернопілля: спека, курйози і рекордна явка
На позачергових виборах президента України, що відбулися 25 травня, мешканці 

Тернопілля продемонстрували велику активність і любов до Батьківщини. Люди 
йшли голосувати просто з церкви. За явкою виборців наша область поступилася 

лише Львівщині. На багатьох, хто прийшов голосувати, були вишиванки. Причому 
вишиті сорочки можна було бачити не тільки на виборцях, а й на членах комісій, 
спостерігачах і навіть представниках штабів партій різних кандидатів.

Друге місце – Тимошенко, 
Тягнибок – лише п’ятий

На Тернопільщині фаворити попередніх 
виборчих перегонів потерпіли фіаско

Голоси мешканців області на позачергових 
виборах Президента України ЦВК підрахувала ще вчо-
ра. Як і очікувалося, беззаперечну перемогу на Терно-
пільщині отримав Петро Порошенко. Його підтрима-
ли 60,62% виборців.

Друге місце у регіоні зі значним відривом посіла 
Юлія Тимошенко – її результат становить 15,17%.

Третє місце у президентських перегонах в облас-
ті здобув Олег Ляшко. За нього віддали свої голоси 
10,12% виборців.

За Анатолія Гриценка, який у регіоні одержав чет-
вертий результат, проголосували 7,54%.

А от Олег Тягнибок здобув лише п’яте місце. Меш-
канці Тернопільщини віддали політику, чиї одно-
партійці сьогодні представлені у всіх органах влади 
краю, лише 1,87% голосів.

Шосте місце у регіоні посіла Ольга Богомолець – 
1,21%. 

Решта кандидатів, у тому числі й Дмитро Ярош, 
набрали менше відсотка голосів.
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– Цей пам’ятник увібрав у себе всі побажання майда-
нівців, політиків, громадських діячів, духовенства, – за-
значив Микола Шевчук. – Його можна читати, як відкри-
ту книгу, з усіх сторін. На ньому є сім слів, сім пострі-
лів, сім куль, які прострілюють тіло та забирають в ньо-
го життя. Три постаті з різних поколінь, в які влучили 
три кулі: в голову, в серце та в шию, щоб не дати шансу 
на життя. В руках Героїв два щити – прадавній, княжий 
та щит самооборони із словами Шевченка, які читав на 
барикадах герой Небесної сотні Сергій Нігоян: «Боріте-
ся – поборете, Вам Бог помагає!».

Міський голова Теребовлі Сергій Поперечний зазна-
чив, що до ескізу пам’ятника Героям Майдану було вне-
сено чимало пропозицій від громадськості. Кошти на 
його спорудження та облаштування також збирала гро-
мада та меценати, проводилися толоки, на які теребов-
лянці активно відгукувалися. 

На урочистості прийшли теребовлянські майданівці. 
Вони сплели вінок для Героїв Небесної сотні і поклали 
його до підніжжя пам’ятника, а також запалили багаття 
у бочці. Чоловіки зізнаються, часто приходитимуть до 
пам’ятника, адже ніколи не зможуть забути те, що від-
булося на Майдані.

– На жаль, поки  що дуже мало що змінилося, – каже 
Михайло Небоженко. – Перевізники нарікають, що на 
митниці знову почали брати хабарі. Такі речі відбува-
ються і в інших галузях. За що загинули наші хлопці? 
Якщо нічого не зміниться, ми готові знову вийти на 
Майдан. 

Юля ТОМЧИШИН.

Клаптик землі 
під вікнами 
багатоповерхівки 

на проспекті Бандери, 
47 у Тернополі  став 
причиною суперечки 
між орендарем цієї 
ділянки та мешканцями 
прилеглих будинків. 

Конфлікт з кожним днем 
набирає обертів. Орендар, а 
це – приватний підприємець 
Тарас Кітура, стверджує, що 
має усі необхідні документи, 
аби розпочати тут будівни-
цтво; громада бореться за зе-
лений острівець серед асфаль-
ту, наголошуючи, що це прибу-
динкова територія і без згоди 
жильців тут нічого споруджу-
вати не можна. Спроба розпо-
чати зведення чи то кіоску, чи 
то магазинчика, закінчилась 
невдало – те, що вдень розко-
пали робітники, ввечері гро-
мада засипала, а тепер око пе-
рехожих тішать ще й тільки-но 
висаджені туї та ялини. Але 
про все по порядку.

Свого часу наприкінці 1980-
х років Тернопільська облспо-
живспілка викупила продо-
вольчий магазин Кінопрокату 
та приватний житловий буди-

нок і на цій території звела ба-
гатоповерхівку для працівни-
ків – це і є дім 47 на проспекті 
Бандери. До будинку прилягає 
триповерховий магазин, лево-
ву частку якого ще донедавна 
орендував супермаркет «Київ» 
(приміщення пустує вже близь-
ко 3 років). Також тут є облад-
нана зупинка громадського 
транспорту з накриттям та ла-
вочками. Ділянка, за яку бо-
реться громада, – це шматок 
обійстя викупленого приват-
ного будинку, де поки що зеле-
ніє газон і росте кілька дерев. 
Про те, що на цьому клаптику 
щось будуватимуть, мешканці 
дізналися випадково.

– Одного дня, то було в пер-
ших числах травня, виглянув у 
вікно і помітив, що на ділянці 
якісь люди роблять розбивку, 
тобто планують, як, де і що бу-
дувати. Коли запитав, що ж тут 
споруджуватимуть, то вони 
спершу відмахнулися від мене, 

а потім зауважили, що побу-
дують те, що хочуть, бо ніби-
то мають на це право, – розпо-
відає мешканець будинку Ми-
кола Дідуник. – Після зборів 
жильців дому ми подали запит 
у міськраду, кому і на підставі 
яких нормативних актів від-
дали цей шмат землі і що тут 
згодом постане. Домовилися 
з орендарем, що до 15 травня, 
поки не отримаємо відповіді 
з міськради, ніяких робіт тут 
проводити не будуть.

Але через травневі свята, 
коли було чимало вихідних, 
лист від міськради забарив-
ся. В інформаційному відділі 
пану Миколі повідомили, що 
відправили відповідь поштою, 
а тим часом надали йому ко-
пію. Як значиться у докумен-
тах, ділянку виділили під бу-
дівництво та реконструкцію 
зупинки. Тобто з часом тут по-
стане магазин укупі з зупин-
кою громадського транспор-

ту. Однак усього за кілька ме-
трів уже є обладнана зупинка 
та й потреби у ще одному ма-
газині громада не бачить, адже 
поруч і ринок «Обнова», і ці-
лодобовий магазин, і кіоски зі 
свіжими овочами та фрукта-
ми. А ще чимало готових при-
міщень, які можна орендувати. 
Та й люди переживають, що з 
часом магазин перетвориться 
у справжнісінький генделик, а 
через продаж алкогольних на-
поїв спокою у дворі не буде. 
Відтак, коли робітники взяли-
ся розкопувати газон, мешкан-
ці поки відстояли своє.

Водночас, Тарас Кітура на-
голошує, що реалізовувати-
муть виключно молочну про-
дукцію, ніякого алкоголю чи 
тютюну. 

– З серпня 2013 року за-
ключив договір з відділом тех-
нологічного нагляду Терно-
пільської міськради на оренду 
цієї ділянки і сплачую податки. 

Хочу тут спорудити магазин-
чик, аби реалізовувати про-
дукцію Бучацького сирзаво-
ду, – розповідає пан Тарас, але 
при цьому не знаходить аргу-
ментів, аби пояснити, чому ж 
не бере в оренду готові примі-
щення зовсім поруч.

На підставі запиту меш-
канців будинку при міській 
раді створили комісію. Поки 
вона розглядатиме суперечку, 
орендар погодився призупи-
нити будівництво. Відтак гро-
маді потрібно довести, що цей 
клаптик землі таки прибудин-
кова територія, адже в ЖЕКу 
ПП «Східний» повідомили, що 
з 2012 року цю ділянку орен-
дує відділ технічного нагля-
ду міськради і будинку вона не 
належить. Тому необхідно під-
няти плани забудови двадця-
тирічної давнини. Крім того, 
жильці подали скаргу у суд та 
прокуратуру.

До слова, свої підписи про-
ти забудови ділянки постави-
ли понад півсотні мешканців, 
люди не хочуть втрачати цей 
зелений острівець посеред за-
газованого, заасфальтованого 
зусібіч міста.

Катерина НОВІЦЬКА.

Що не так
у файному місті?

У Тернополі громада бореться 
за зелений острівець серед асфальту

Облагородження зупинки 
чи черговий генделик?

На честь Героїв Майдану 
спорудили пам’ятник

У Теребовлі 
урочисто відкрили 
один із перших 

в Україні пам’ятників 
Героям Майдану.  
Скульптуру встановили 
у міському парку і 
освятили у День Героїв. 
Створив монумент 
скульптор Микола 
Шевчук із каменю-
пісковика, який 
видобули у одному із 
місцевих кар’єрів. 

Двоповерховий 
будинок на вулиці 
Крушельницької, 53 

був аварійним. За словами 
мешканців, йому близько ста 
років і на стінах вже давно 
з’явилися тріщини. 

Частина людей відселилися, 
оскільки боялися навіть заходи-
ти у квартири. Однак три сім’ї з ді-
тьми залишилися, бо не мали іншо-
го житла. Після рясного дощу з гра-
дом, що вчора ввечері випав у Тер-
нополі, у будинку рухнули стіни 
й підлога. В епіцентрі завалу опи-
нився хлопчик, який був в одній із 

квартир. 
На щастя, люди не постражда-

ли. Проте під завалами залишило-
ся їхнє майно, а самим мешканцям 
ніде жити. 

За словами жильців, вони нео-
дноразово просили у міської ради, 
щоб їх переселили, та чули відмов-
ки. У міській раді кажуть, що дех-
то до останнього жив в аварійному 
будинку, вимагаючи кожного разу 
збільшення площі нового помеш-
кання.

Детальніше читайте у наступ-
ному випуску «Нашого ДНЯ», а та-
кож на сайті видання.

У центрі Тернополя 
обвалився будинок

Без даху над головою залишилися три сім’ї
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Із хвилюванням та духовним трепетом ми 
зустрічаємо цей новий радості день, коли 
Спаситель наш Ісус Христос, завершивши 

справу спасіння нашого, урочисто вознісся 
на небо, до Отця Небесного.

Після Свого Воскресіння, Господь Ісус Христос, як 
оповідає книга Діянь 

Апостольських, сорок днів ще залишався на землі. 
З’являвся Своїм ученикам і говорив їм  «про Царство 
Боже», а в сороковий день зібрав їх усіх і вивів з  Єру-
салима до Віфанії, та, «піднявши руки Свої, благосло-
вив їх і, коли благословляв, почав віддалятися від них 
та підноситися на небо. Вони поклонились Йому і по-
вернулись до Єрусалиму з великою радістю ” ( Лк. 24, 
50-52 ).

Чому серця апостолів повні були радості в час Воз-
несіння? Адже їхній любий Учитель покидав землю, 
відходив від них. Здавалося б, що вони повинні були 
сумувати, розлучаючись з Господом. Апостоли раділи 
тому, що Христос,  подаючи Своє Божественне благо-
словення в час вознесіння на небо, дав їм благодатну 
обіцянку: «Ось Я з вами по всі дні до кінця віку » ( Мф. 
28,20).

Та й перед Своїми стражданнями Господь гово-
рим їм: «Не залишу вас сиро-тами: прийду до вас»                             
(Ів.14,18). Отже, Спаситель завжди залишався в їх ду-
шах і радість єднання з Ним  ніколи не покидала апос-
толів.

Радіємо і торжествуємо і ми, вірні діти Божі, бо, зій-
шовши на небо, Господь Ісус Христос відчинив і нам 
двері небесні, що були закриті гріхопадінням  наших 
прародителів. Блаженний Августин про це говорить 
так: «Зійшовши від землі на небо як Бог, а з тілом на-
шим як чоловік, Він, Богочоловік, тим самим показав, 
що і для нас, людей, відкрилося через Нього небо, так 
довго для нас зачинене, і що зруйновано, нарешті, пе-
регородку між небом і землею».

Перебуваючи на землі в постаті людини, що не має 
де голову прихилити, зневажений ворогами, переслі-
дуваний аж до смерті на хресті, витерпівши все це без 
нарікань, бо так Йому належало виконати волю Того, 
Хто послав Його, сьогодні у славі став перед Отцем 
Своїм, з усіма визволеними з пекла душами правед-
них: «Отче! Я прославив Тебе на землі, виконавши діло, 
яке Ти дору чив мені вчинити. І нині прослав мене Ти, 
Отче, в тебе самого славою, яку я мав у Тебе до ство-
рення світу. Я відкрив ім’я  Твоє  людям,  яких Ти дав 
мені від світу » (Ів.17,4-6). І Отець Небесний прославив 
Єдинородного Сина Свого, що виконав волю Отця, і по-
садив Його на престолі Своєму: «Сказав Господь Госпо-
деві Моєму: сиди праворуч Мене» (Пс.109,1).

Натхненно величає славу воскреслого і вознесен-
ного на небо Господа св. апостол Павло, коли гово-
рить, що Господь Бог величною силою Своєю «воскре-
сив Його з мертвих і посадив праворуч Себе на небесах, 
вище від усякого Начальства і Влади, і Сили, і Волода-
рювання, та всякого імені, що йменується не тільки в 
цьому віці, але і в майбутньому, і все скорив під ноги 
Його, і поставив Його вище від усього, Главою Церкви, 
що є Тіло Його, повнота Його, що наповнює все у  всьо-
му (Єф.1, 20-23).

Господь, що вознісся на небо, бажає славу Свою по-
ділити з усіма вірними Своїми послідовниками. Він у 
любові до нас грішних не тільки приніс себе у  жерт-
ву за наші гріхи, але й зійшов на небо, щоб приготу-
вати нам місце в оселях Отця Небесного: «Я йду при-
готувати вам місце. І коли піду та наготовлю вам міс-
це, прийду знов і візьму вас до Себе, щоб і ви були, де 
Я» (Ів.14,2-3).

Отже, вознесіння Господнє було завершенням спа-
сенного служіння, на яке Син Божий, Господь Ісус Хрис-
тос прийшов на землю. Своїм вознесінням  Спаситель 
показав усьому світові, що Він воістину є Син Божий. А 
сьогодні Він хоче зробити нас спадкоємцями Царства 
Свого: «Я заповідаю вам, як заповів Мені Отець Мій, 
Царство, щоб все їли й пили за трапезою Моєю в Цар-
стві Моєму» ( Лк.22, 29-30 ).

Він чекає нас і готовий всіх прийняти до себе, тому 
і кличе: « Прийдіть до Мене, всі струджені й обтяжені, і 
Я заспокою вас» (Мф.11, 28).  

      о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної 
спілки журналістів України.

 «Я йду приготувати 
місце вам...»

 Завтра свято 
Вознесіння Господнього

Дуже жорсткий 
матеріал, де криком 
кричить людська 

душа, надіючись хіба 
що  на порятунок 
Всевишнього, запропонував 
глядачам головний 
режисер Тернопільського  
академічного драмтеатру ім. 
Т. Шевченка народний артист 
України Олег Мосійчук. 

Прем’єру «Допоможи їм, Все-
вишній» драматурга Олексія Ка-
занцева  він приурочив до Дня 
вшанування пам’яті жертв полі-
трепресій, що зачепили свого часу 
і його родину. Жанр п’єси – притча-
застереження, що стосується як 
минулого, так і майбуття, волання: 
люди, будьте пильними, ви маєте 
вибір, вам дається шанс – допомо-
жіть собі самі,  тоді й Бог не відвер-
неться від вас.

Відчуття тривоги з’являється 
з відкриттям завіси, і напруга  на 
сцені й у залі  безупинно наростає, 
перетворюючись у крик протес-
ту проти паплюження, насильства,  
цілеспрямованого нищення люд-
ської гідності, перетворення наро-
ду в раба, біомасу для живлення і 
плекання  самодурів-кровожерів, 
деспотів, що вирішують долі лю-
дей.

Сіре тло, похмура одіж, гра-
ти, огороджена «зона», що нага-
дує гето чи тюрму, безбарвні, спо-
внені люті очі катів, і  контрастом 
– криваво-червоні бинди на капе-
люхах «вершителів» закону (вірні-
ше, беззаконня) та пульсуюче чер-
воне освітлення для підсилення 
напруги. Загрозливе виття мото-
цикла приглушує  жіночі зойки й 
плач.  «Зразкова комуна великих 

ідей»  розпочала свою насильниць-
ку й підступну  «діяльність». Лю-
дей, як худобу, женуть на нескін-
ченні збори, де «трійка» проголо-
шує свої абсурдні порядки, за неви-
конання яких – знищення мораль-
не і фізичне. Головне – жорстокіс-
тю посіяти тваринний страх, роз-
пач і безвихідь, а тоді роби з рабами 
все, що хочеш: керуй, ґвалтуй, зму-
шуй нищити храми, сій ненависть 
у сім’ях, заганяй до спільного ко-
рита, де кожен буде відвойовувати 
свій ковток  юшки і при тому слави-
ти вождя та повторювати втовкма-
чене і завчене: «Я вільний, бо живу 
заради ідеї». 

  А ідеЇ зразкової комуни аж 
ніяк не зразкові в людському ро-
зумінні цього слова: доноси на сво-
їх і чужих, нищення святинь,  раб-
ське плазування перед  всемогут-
ньою «трійкою» владних маца-
пур і підтримка всіх їхніх мерзен-
них наказів та діянь,  одним словом 
–  добровільно-приречене падіння 
в безодню. Без вороття. Але навіть 
при такому балансуванні на лезі 
знищення в людини ще залишаєть-
ся крихітка волі до спротиву.  Це ро-
зуміють люди, душу  й думку яких 
ще не до кінця  вдалося знищити. 
«Через вас вони прийшли до влади, 
- дорікає колишня танцівниця, що 
навчалась на Заході, призначеному 
їй в чоловіки Тупому (що виявився 
зовсім не дурнем, а філософом, зму-
шеним для самозбереження «коси-
ти» під недоумка), - а нас вони бо-
яться, бо ми думаємо» (актори Ві-
кторія Шараськіна і Юрій Черненко  
щирі й правдиві у відтворенні по-
чуттів своїх героїв). Жахлива сцена  
змушення їх  до  публічного суку-
плення під дулом (спасибі режисе-
ру, що коректно «прикрив» цю ни-
цість затемненням  і вогниками сві-
чок, як і факт не менш ганебної «пе-
ревірки» на витримку Сина  персо-
нажа на ім’я «Свій» для зарахуван-
ня його в роту солдатів (актор Єв-

ген Лацік підтвердив, що йому під 
силу ролі просто таки виснажливо-
трагічного звучання).

  А  сп’янілі від  своїх  гидких 
вчинків та горілки «слуги вели-
кої ідеї» не мають спину не тільки 
у приниженні приборкуваних «чу-
жих», а й своїх, змушуючи і їх до аб-
солютної покори: «На коліна! Ноги 
мені цілуй!», - наказує один влад-
ний хам другому, тим самим про-
вокуючи його до помсти-отруєння 
(з.а України Сергій Андрушко і ак-
тор Микола Бажанов ). Паскудства, 
вбивства,  нищення людської гід-
ності – знаряддя самоутверджен-
ня нової «влади»  кривавих хижа-
ків. Ефект підсилюється ще й вов-
чим виттям, спалахами червоного 
світла,  жіночими зойками загна-
них у «зону». Однак  приниження 
не може тривати вічно – кара при-
йде. Навіть один із солдатів режи-
му (актор Андрій Малінович) ви-
знає: «Фізичне знищення – не най-
головніше, а от знищення психо-
логії, віри – тяжка робота».  Йому 
раз-по-раз ввижається  знайомий 
образ Подорожнього, що ніби на-
гадує про страчені ним душі – і він 
жахається, передчуваючи недобре.

   «Хоч би дощ пішов…»,  - нена-
че просить заступництва неба По-
дорожній  (актор Віктор Бурко) – і у 
відповідь йому спалахує блискавка, 
гримить. Можливо, пройде очища-
юча гроза і принесе переміни… І на-
пише свою історію філософ-Тупий, і 
перейдуть річку-кордон ті, хто ви-
жив… Народ прагне перемін, і те 
прагнення, замішане на ненави-
сті до катів і на бажанні захисти-
ти власну гідність таке сильне, що 
розсуває рамки того загону, де лю-
дей тримали, як худобу, - і вони ба-
чать світло, нехай ще далеке, але 
жадане і притягальне. Це світло 
волі. До нього йдуть живі, підніма-
ються мертві і звучить молитва Ді-
дуся (н.а.УкраЇни Володимир Яч-
мінський): «Допоможи, Всевишній, 
всім нещасним, які вважають, що 
вони правлять світом».

Вистава не для слабкоду-
хих. Звучить, як набат, застерігає: 
«Люди, будьте пильними, вибір за 
вами і відповідальність за долю 
ваших дітей лежить на вас, а  роз-
плата за помилки може  коштувати 
життя.  Режисура бездоганна, му-
зичне та сценічне оформлення су-
голосне темі, до акторських робіт  
претензій нема. Можна привітати 
весь творчий колектив з прем’єрою. 
Але на тлі всього, що нині відбува-
ється, виходиш із враженням, нена-
че тяжкохворого взяли та довбнею 
прибили. Тяжке відчуття.

Влада СОБУЦКА.
 Фото Тараса ІВАНКІВА.

Зберегти людське в людині
Інакше – жахіття, морок, відчай і  
кривавий шлях  у  нікуди, можливо, 
що без вороття…
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Мабуть, чи не кожен із нас свого часу пробував щось 
колекціонувати: хтось марки, дехто магнітики на холо-
дильник, а молодше покоління – наклейки із жуваль-
них гумок. Поруч із такими, здавалося б, непересічни-
ми колекціонерами живуть люди, котрі збирають екс-
понати куди більш унікальні. Зокрема, в Тернополі є 
хлопець, який колекціонує… комікси про супергероїв, 
причому привозять йому їх зі всього світу. 

Перші комікси – яскраві малюнки з короткими тек-
стівками, які розповідають про відважних героїв і їх 
подвиги, з’явилися ще наприкінці 19 століття в амери-
канській пресі. У перекладі «комікс» означає «кумед-
ний», тож спершу ці історії були лише розважальними. 
А згодом за їх мотивами почали випускати журнали і 
навіть знімати фільми. 

Графічний дизайнер з Тернополя Григорій Трачук 
свій перший комікс прочитав ще у дитинстві. А незви-
чайне хобі у нього з’явилося років десять тому. 

– Поки мої однолітки дивилися серіал «Бригада», 
я збирав комікси, – розповідає хлопець. – Раніше такі 
журнали непросто було знайти. Та й сьогодні в Укра-
їні є лише кілька магазинів коміксів. Тож просив дру-
зів, які їздили за кордон, купувати цікаві екземпляри. 

Сьогодні в його колекції – сотні коміксів з країн 
СНД, США, Європи та Японії. До речі, останні читають у 
незвичний для нас спосіб – справа наліво. На сторінках 
зібраних ним журналів, книг і альбомів оживають при-
годи Супермена, Бетмена, Спайдермена та інших су-

пергероїв, знайомих нам з мультиків і фільмів. 
Про свою колекцію тернополянин може розповіда-

ти безкінечно. Кожен комікс для нього – витвір мисте-
цтва. Навіть якщо на перший погляд таким не видаєть-
ся. 

– Українці досі вважають комікси чимось несерйоз-
ним, дитячим, просто яскравими картинками з міні-
мум тексту, щоб не втомлювати читача, – каже Григо-
рій. – Та в США, Японії та Франції – лідерах з випуску 
коміксів – вони давно перетворилися у самостійне мис-
тецтво. 

«Мультяшні» герої живуть десятиліттями, про них 
вже зняли десятки фільмів, а книги купують для колек-
цій іноді за шалені гроші. Скажімо, перший номер ко-
міксу про Супермена придбали у 2010 році за 1,5 міль-
йона доларів! У далекому 1938-му його можна було ку-
пити лише за 10 центів.

Взагалі, на думку Григорія, історію коміксів сміли-
во можна виводити від наскельного живопису. Дав-
ні люди не просто намагалися зобразити картину – це 
був сюжет, ланцюг подій, який описував якусь важливу 
подію з їхнього життя. 

А вже в наші дні комікси вигадали, щоб боротися 
з негативними явищами у суспільстві. І щоб добро за-
вжди перемагало зло. 

У сучасній Україні теж почали з’являтися перші ко-
мікси, хоча їх поки зовсім небагато. Між тим, зауважує 
Григорій, наша країна має неймовірну кількість супер-
героїв, якими можна пишатися. 

Наразі ж почитати про заморських персонажів мож-
на у тернопільській галереї «Бункермуз». Тут Григо-
рій виставив частину своєї колекції. Представлених 
екземплярів – понад 350. Найдорожчий коштує біль-
ше півтисячі гривень. А найдавніший у колекції комікс 
– ще з кінця 1980-х.

Антоніна БРИК.

Оскільки мережа знаходиться 
під управлінням литовської 
компанії BT INVEST, то, відпо-

відно, зобов’язана відповідати європей-
ським стандартам. NOVUS задав висо-
ку планку стандартів, які забезпечують 
європейський комфорт і якість при здій-
сненні покупок у магазинах мережі.

Незважаючи на те, що мережа NOVUS 
пропонує більше 40000 найменувань різ-
номанітних товарів, вона сповідує філосо-
фію свіжих, здорових та смачних продук-
тів. NOVUS – одна з перших компаній, яка 
перейшла на екологічний поліетилен та 
почала переходити на автономний холод, 
що знижує використання фреону і відпо-
відно зменшує кількість озону в атмос-

фері. Окрім того, в магазинах NOVUS – хо-
роший  вибір органічних екологічно чис-
тих та дієтичних продуктів європейської 
якості за українськими цінами.

NOVUS чи не єдина литовська компа-
нія, яка представлена на території Украї-
ни, підтримує політику Литви у співдруж-
ності з Україною. У той час, коли міністри 
оборони Литви, Польщі та України обго-
ворюють можливі варіанти створення 
спільної миротворчої бригади, NOVUS зо-
середжується на підтримці своїх покуп-

ців. За сприяння компанії NOVUS прохо-
дила виставка  українського художника 
Івана Марчука в Литовському художньо-
му музеї, яка стала подією високого ран-
гу в культурному житті Литви, люди при-
їздили з різних куточків країни, щоб по-
бачити роботи видатного українського 
художника. Завдяки підтримці  компанії 
NOVUS, яка націлена на підвищення якос-
ті життя та розвиток висококласних про-
ектів в Україні, відбулася співпраця швей-
царського диригента Лютаураса  Балчю-

наса з українським Національним ансамб-
лем «Київська камерата». Це стало зна-
чною подією в культурному житті столи-
ці, зразком плідних мистецьких обмінів, а 
також проявом народної дипломатії, коли 
міждержавні стосунки європейських сто-
лиць зміцнюються засобами музичного 
мистецтва.

Основна ідея NOVUS – інвестиції в по-
купця. У його здоров’я, економію його часу, 
задоволення від відвідування магазину.

Марта ПРОЦЕК. 

NOVUS будує Європу в Україні
Продуктові супермаркети NOVUS – це саме 
той випадок, коли беруть не кількістю, 
а якістю. Власники компанії не поспішають 
масово захоплювати ринок. 

тернополянин зібрав 
сотні бетменів 
і суперменів

Світ у малюнках: 

На Теребовлянщині пройшла 10-та ювілей-
на обласна теренова гра «Легенда УПА». Патрі-
отичний захід для шкільної молоді зібрав цьо-
горіч 11 команд з районів нашої області. Пере-
могу в змаганні здобули  команди Теребовлян-
ського та Бучацького районів, набравши рівну 
кількість балів.

Юнаки та дівчата змагалися  у туристич-
ній смузі перешкод, 
турнірі з пейнтболу, 
брейн-ринзі з історії 
України, творчих ви-
робах, представленні 
під час вечірньої ва-
три та в тереновій грі.

 Головна місія «Ле-
генди УПА» вже 10 ро-
ків залишається не-
змінною: показати 
учнівській молоді, що 
таке патріотичний 
рух, познайомити між 
собою однодумців, які 
прагнуть працювати 
в патріотичному мо-
лодіжному середови-
щі. 

Ювілейна 
«Легенда УПА»
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Марія НІКОЛАЙЧУК, 
тернополянка, студенка 
Кременецького 

обласного гуманітарно-
педагогічного інституту імені 
Тараса Шевченка, провела на 
Майдані близько трьох місяців. 
Мама Анна довго про це не 
знала. Стало відомо, що донька - 
волонтер Майдану - випадково, 
незадовго до перемоги.  

Уперше Марія поїхала до Києва пер-
шого грудня. На день повернулася до-
дому. Але вирішила: повинна їхати на-
зад.   

- Я зрозуміла, що мушу бути на Май-
дані. Зібрала необхідні речі. Приїха-
ла до Києва. Зареєструвалася у КМДА. 
Один із активістів Майдану сказав: «У 
мене сьогодні день народження. Зро-
біть мені подарунок». Це був сотник 
першої сотні «Львівська брама». Він за-
просив до штабу. Там я була майже два 
тижні. Ось такий «подарунок»… Вражав 
величезний потік людей, які бажали 
внести свою лепту у Майдан. Старень-
кі бабусі ділилися закрутками. Малень-
кі діти - своїми іграшками. Приїжджали 
багаті люди на «Феррарі» та інших до-
рогих автівках і запитували, що потріб-
но. Кияни несли гори харчів…

- Грудневі морози… Люди просили 
Бога, аби послав теплішу погоду. Ма-
ріє, як ти пережила ці холоди?   

- Я нарізала ковбасу і моя рука при-
мерзала до того харчу. Щоб зігріти 
руки, прикладали іхтіолову мазь. Одні-
єї бочки не вистачало, аби всі могли грі-
тися.

Потім поїхала додому, бо почала-
ся сесія. Під час сесії був штурм на Гру-
шевського. Тоді вбили Сергія Нігояна. 
Я знала його, спілкувала з ним. Це був 
дуже добрий, простий хлопець. Постій-
но усміхався, підбадьорував усіх. Коли 
дізналася, що Сергія не стало, здало-
ся, на якусь мить зупинився світ. Душа 
кричала, а слів не було.

- Після сесії повернулася назад у 
«Львівську браму»? 

- Ні, потому я була у 31-й сотні «За-
хідні леви». Ми розташовувалися в 
Українському домі, у виставковій залі. 
Спали на підлозі. Нас «жило» у цій залі 
майже сімдесят осіб. Я працювала на 
кухні. Мене призначили завідуючою 
кухні. Важко порахувати, скільки бу-
тербродів ми робили протягом змі-
ни. Це був конвеєр. Підноси не порож-
ніли… Найбільше смакували бутерб-
роди з шинкою і сиром. А ще готува-
ли кашу і макарони. З чернігівської по-
льової кухні приносили супи у термобі-
донах. А скільки сала було на нашому 
складі! Його несли всі. Здавалося, цим 
салом можна було нагодувати мільйон-
не місто. 

Люди приносили й готові страви: 
каші, борщі, пельмені, вареники… Чи-
мало страв присилали київські ресто-
рани і кафе. Хлопці, звідти, де палили 
шини, приходили чорні від сажі, втом-
лені й голодні. Але й були люди, які 
просто приходили безкоштовно поїс-
ти - не активісти Майдану. Ми харчува-
ли всіх.     

- Дівчат і жінок чоловіки-
майданівці шанували, оберігали...  

- Так. На Майдані і в Українському 
домі, зокрема, було багато чоловіків. 
До нас ставилися чудово, з повагою. 
Власне, я не чула жодного непристой-
ного жарту. А на День Валентина ді-
вчатам принесли оберемки тюльпанів. 
Пам’ятатиму ці квіти все життя. Такі 
гарні, з ледь відчутним запахом миру і 
спокою…  

- Ти розуміла, що Майдан - це, фак-
тично, війна. Це - страшно…

- Я була на Майдані під час штур-
мів. Спершу був страх. А потім… напев-
но, звикла. Коли повідомляли про мож-
ливий штурм, на мене одягали бро-
нежилет, у якому почувала себе, наче 
тост у тостері. Ця «одяганка» важила 
п’ятнадцять кілограмів. І каску. Вірила: 
це спорядження захистить. У приміщен-
ні Українського дому траплялися вибу-
хи: рвалися димові й сльозогінні грана-
ти. Я знаходилась на другому поверсі, а 
гранати рвалися на першому. Дим підні-
мався наверх. Намочувала ганчірку, щоб 
легше було дихати. І дуже хвилювала-
ся за хлопців, чоловіків. Вони були для 
мене, як брати, батьки. 

З іншими дівчатами я підпільно хо-
дила на передову. Горіли шини. За де-
сять метрів стояли силовики. Дівчатам 
суворо забороняли туди йти. Але... Од-
ного разу нас «вирахували» - одна з ді-
вчат кашлянула. Ми швиденько повер-
нулися,  скинули камуфляжний одяг, 
балаклави. Проте сотник мені сказав: 
«Думаєш, якщо волосся розпустила, то 
я не бачу, що на передовій була? По-
дивися на себе в дзеркало». Ми забу-
ли вмитися і частини обличчя, які були 
відкриті, залишилися в копоті.

- Маріє, куди пропав твій дзвінкий 
голос?

- Ми носили хлопцям на Грушев-
ського і на «Висоту» бутерброди, чай, 
борщ. Якось принесли їжу напередодні 
штурму. Хтось із силовиків кинув гра-
нату. Вона впала за два метри від мене. 
Мене накрили пледом і вивели звід-
ти. Коли  повернулася в Український 
дім, відчула, що важко ковтати. Дума-
ла - це застуда. А це були опіки горла 
від вибуху гранати. Після цього випад-
ку пробула на Майдані ще п’ять днів. У 
мене трималася температура 39 граду-
сів. Одного ж дня прийла до медчасти-
ни, поміряла температуру, а вона вже 
сягала 39,8. Медсестра сказала: потріб-
но в госпіталь. Мені поклали оцтові 
пов’язки, вкололи антибіотик. Це було 
17 лютого.  

Перед тим, як розстріляли Небесну 
сотню, мені приснився пісок. Чорна ла-
вина піску. Подумала: має статися щось 
недобре. Поділилася своєю тривогою з 
хлопцями. А вони заспокоїли, мовляв, 
вже все майже закінчилося. Розбира-
ємо барикаду. Робимо проїзд. Ніхто й 
гадки не мав, що невдовзі загине стіль-
ки людей.   

18 лютого почувала себе дуже по-
гано. Зателефонувала мама. Вона вже 
знала, що я була Майдані. Але не зна-
ла, що я там саме у ці дні. Думала, я в 
Кременці. Перед цим мама дуже проси-

ла, аби я не їхала до Києва. Наче, щось 
відчувала. 

Цього ж дня я передала обов’язки 
завкухнею і поїхала додому. А вночі по-
чався штурм… Мені зателефонували і 
сказали, що захопили Український дім. 
І що загинули хлопці, яких я знала. Дех-
то із знайомих отримав серйозні пора-
нення… Я плакала. Почалася істерика… 
Загинули хлопці із Львівщини, з моєї 
першої сотні. І наші тернополяни. Я до-
бре знала Устима Голоднюка, Сашка Ка-
піноса. Сашко був у «Волинській сотні», 
яка розташовувалася напроти нашої 
кухні. 

Я відчувала вину, що мене там нема. 
Хвилювалася, чи хлопці під час штур-
му в бронежелетах, чи не голодні. Коли 
розстрілювали майданівців, звинува-
чувала себе, що комусь не піднесла бро-
нежилет... Це почуття вини ще не мину-
ло…

- Майдан сниться?
- Раніше снився часто. Сни були три-

вожні. Будили і не давали спати. Тепе-
рішні сни - розмиті. Але тривоги в них 
ще є багато.  

- І все-таки, що тримало тебе, 
Маріє, у вогненному серці столиці?    

- Багато разів запитували, чому я 
тут. Не знала, що відповісти. Можливо, 
це обов’язок. Можливо, відчуття того, 
що не я була потрібна Майдану, а Май-
дан був потрібний мені. Для мене Май-
дан асоціюється з хлопцями, які заги-
нули. До речі, місяць я жила також у Бу-
динку профспілок. На восьмому повер-
сі. Це був «тернопільський» поверх. Він 
повністю згорів. І люди…    

Їздила на Майдан, коли було 40 днів 
після загибелі Небесної сотні. Це важ-
ко… Пам’ять прокручувала все у зво-
ротньому боці. Ще всі живі… Жарту-
ють, гріють захололі руки біля стакан-
чика гарячого чаю, смакують бутербро-
дами… Як можна звикнути до того, що 
їх уже нема?!

Марія НІКОЛАЙЧУК: «Не я була 
потрібна Майдану - 

МАЙДАН БУВ 
ПОТРІБНИЙ МЕНІ»

Трішки хриплуватий голос. Розважливі фра-
зи. Біль в очах. Сльози при спогадах про 
хлопців з Небесної сотні. Вдячність знайо-
мим і незнайомим людям за допомогу Май-
дану. Душа, стривожена від побаченого й 
пережитого… Марію, веселе, сонячне ді-
вчатко, я знаю майже від народження. Як 
же змінили її дні й ночі, прожиті у палаючо-
му серці української столиці!     

…Як же ти подорослішала, Маріє! Це була перша у твоєму житті май-
же війна. І дай, Боже, аби більше ніколи ти не переживала подібних стра-
хів і втрат. Я горджуся тобою, дівчинко. Президентські вибори, на яких 
ти вперше цього року голосувала, стали можливими завдяки й тобі. І 
Україна змінилася завдяки тобі. Дякую, Маріє!

Ольга ЧОРНА.      
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Україна
Вода для Криму 

подорожчає у 50 разів
Україна запропонувала Криму ку-

пувати воду за ціною, що у 50 разів 
перевищує попередній тариф, пере-
дає канал новин «24». Якщо раніше 
вода обходилася Криму у шість копійок 
за кубометр, то тепер ціна складатиме 
три гривні. Збільшена вартість потре-
бує додаткового виділення з бюджету 
400 мільйонів гривень на рік. У зв’язку з 
цим влада півострова сподівається зна-
йти альтернативу. Зокрема, економити. 
До слова, борг Криму за поставки води 
з України складає близько 1,7 мільйона 
гривень. За оцінками міністерства сіль-
ського господарства РФ, через перебої з 
водою на півострові може постраждати 
до 120 тисяч гектарів зрошуваних зе-
мель, а збиток від цього складатиме до 
п’яти мільярдів рублів. На сьогоднішній 
день Північно-Кримський канал забез-
печує потреби півострова у прісній воді 
на 85 відсотків.

В’єтнам готується 
оборонятися від Китаю
Причиною конфлікту між країна-

ми стали спірні території в Південно-
Китайському морі. Уряд В’єтнаму роз-
глядає різні варіанти «оборонних дій» 
у відповідь на розгортання Китаєм ви-
добутку нафти у спірних територіях 
Південно-Китайського моря, повідо-
мляє «Reuters». «Ми розглядаємо різ-
ні варіанти оборони, у тому числі юри-
дичні дії, відповідно до міжнародного 
права», - зазначив прем’єр-міністр кра-
їни Нгуєна Тан Зунга. 

Німеччина - друга за 
популярністю серед 

мігрантів країна у світі
Німеччина посідає друге місце у 

світі за привабливістю для іммігран-
тів після США. Такий висновок міс-
титься у дослідженні Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку. 
Крім двох згаданих держав, до п’ятірки 
найпривабливіших для мігрантів кра-
їн входять Великобританія, Іспанія і 
Канада. Рекордні показники Німеччи-
ни стали можливі завдяки зростаючо-
му притоку іммігрантів з країн Східної 
та Південної Європи - Польщі, Румунії, 
Італії. Нестача кваліфікованих фахів-
ців і старіння населення дозволяють 
говорити про привабливість німець-
кого ринку праці для іноземців. Однак 
представник Федерального об’єднання 
торгово-промислових палат Німеччини 
Стефані Кеніг не впевнена, що подібна 
тенденція збережеться у довгостроко-
вій перспективі. Вона вважає, що бага-
то людей поїдуть назад, як тільки по-
кращиться ситуація у кризових країнах.

Мільйонер роздавав гроші 
за допомогою Twitter

У Сан-Франциско невідомий бага-
тій вирішив влаштувати незвичний 
конкурс із використанням Twitter. 
Анонімний мільйонер повідомив через 
ЗМІ про заховані по всьому місту гроші, 
які будь-хто може забрати собі. У вигля-
ді підказок багатій вирішив використо-
вувати фотографії місць, які він публі-
кує у Twitter з хештегом @HiddenCash 
(захована готівка). У непримітних міс-
цях користувачі, які першими прибу-
вали на вказане місце, знаходили ку-
пюри номіналом від 20 до 100 доларів. 
Мільйонер, який таким чином бореть-
ся з класовою нерівністю, прокоменту-

вав конкурс: «Я вирішив віддати части-
ну грошей, які заробляю. І роблю це ве-
село й креативно». Користувачі бурхли-
во обговорюють конкурс і діляться вра-
женнями від виграшів. 

Литва: жінка-президент - 
найкраща

Вибори президента відбулись 
у Литві. Переможницею вдруге ста-
ла чинний лідер держави Даля Гріба-
ускайте. За результатами підрахунку 
100 відсотків голосів із виборчих діль-
ниць - майже 60 відсотків литовців під-
тримали чинну очільницю держави, по-
відомляє «5 канал». Отже, політик ста-
ла першим президентом Литви, пере-
обраним на другий термін. За її супер-
ника - кандидата від соціал-демократів, 
- проголосували трохи менше 41 відсо-
тка виборців. 

Польща посилено 
озброюється 

Міністерство оборони Польщі ви-
рішило прискорити закупівлю пус-
кових установок для ракет з даль-
ністю польоту 300 км, штурмових 
вертольотів та інших озброєнь. Про 
це заявив заступник голови відомства 
Чеслав Мрочек, інформує «РБК». За 
його словами, таке рішення пов’язане 
з переглядом плану модернізації поль-
ських збройних сил. А він, у свою чергу, 
обумовлений ситуацією в Україні. Чес-
лав Мрочек уточнив: Польща придбає 
ракети «ASSM» для літаків F-16, ракетні 
системи «Homar» дальнього радіусу дії, 
прискорить придбання розвідувально-
ударних безпілотних літальних апара-
тів класу «MALE», штурмових вертольо-
тів та інше. 

Путін знайшов 
собі нову жертву

Володимир Путін після позачерго-
вих президентських виборів в Укра-
їні може звернути увагу на Молдову, 
йдеться у публікації «Daily Beast». Ви-
дання зазначає, що в Придністров’ї, яке 
розташоне на території маленької Мол-
дови,  всупереч її волі, перебувають ти-
сячі російських солдатів. Тепер Росія, за 
даними екс-прем’єра Молдови Володи-
мира Філата, засилає в країну шпигу-
нів,   розгортає пропаганду і загрожує 
економічними труднощами. Все це від-
бувається у рамках допомоги місцевим 
комуністам у боротьбі з ліберально-
демократичним урядом. Як відомо, офі-
ційний Кишинів підписав договір про 
асоціацію з ЄС. Це викликало негативну 
реакцію у Кремлі.

Краків відмовився 
від зимової Олімпіади-2022

Мешканці польського Кракова, 
який претендував на проведення Зи-
мових олімпійських ігор у 2022 році, 
вирішили відмовитися від заявки на 
Олімпіаду. Таким чином, у перегонах за 
право проводити «білу» Олімпіаду за-
лишилися Пекін, Алмати, Осло і Львів. У 
Кракові відбувся референдум, на якому 
майже 70 відсотків мешканців вислови-
лися проти проведення олімпійських 
ігор у їхньому місті, повідомила речник 
Краківського мігастрату Моніка Хиля-
шек, пише видання «Sport.pl». 

Уряд виплатить 
по 122 тисячі гривень 

сім’ям загиблих на Майдані
Кабмін виплатить по 122 тис. грн. 

сім’ям кожного із загиблих під час ак-
цій протесту в Києві, заявила міністр 
соціальної політики Людмила Денисо-
ва. Членам сімей загиблих для отриман-
ня допомоги необхідно лише звернутися 
в орган соцзахисту за місцем реєстрації і 
надати необхідні документи. Крім одно-
разової грошової допомоги, уряд здій-
снить доплату до пенсії, у зв’язку з втра-
тою годувальника, у розмірі п’яти тисяч 
гривень усім непрацездатним членам сі-
мей, які перебували на утриманні заги-
блих під час Євромайдану.

«Укравтодор» запустив 
онлайн-сервіс 

для скарг на ями
«Укравтодор» запустив онлайн-

сервіс, де громадяни можуть пові-
домляти про ями та інші пробле-
ми на дорогах, заявив голова відом-
ства Олександр Малин. «Сервіс буде 
функціонувати за аналогією спеціа-
лізованого громадського веб-ресурсу 
«УкрЯма», - зазначив Малин, якого ци-
тує прес-служба Держагентства автодо-
ріг. За словами чиновника, різниця по-
лягає в тому, що на веб-сайті «Укравто-
дору» збиратимуть інформацію про де-
фекти на автодорогах загального ко-
ристування, тобто тих, що належать до 
сфери управління Держагентства. Ко-
жен, зареєструвавшись, може залиши-
ти заявку-прохання про ліквідацію кон-
кретного дефекту, описавши його міс-
цезнаходження, тип і розмір. Система 
автоматично скерує повідомлення до 
служби автодоріг у відповідному регі-
оні. Недоліки, заявлені на веб-сайті, ке-
рівники служби автодоріг в областях 
повинні будуть вважати пріоритетними 
під час виконання робіт. 

То кого ж «захищає» Росія?
76,2 відсотка жителів держави вва-

жають себе українцями. Про це свід-
чать дані опитування, проведеного Ки-
ївським інститутом соціологічних до-
сліджень, повідомляє «Українська прав-
да». І лише 6,4 відсотка респондентів на-
звали себе росіянами. Однаково - i укра-
їнцем, i росiянином - себе вважають ві-
сім відсотків населення. I росiянином, i 
українцем, але бiльше росіянином себе 
відчувають 3,9 відсотка. I українцем, i 
росiянином, але бiльше українцем - 5,1.

МВС нарахувало 17 тисяч 
міліціонерів-зрадників 

на Донеччині
У Донецькій області МВС нараху-

вало близько 17 тисяч зрадників. Про 
це на брифінгу повідомив начальник Де-
партаменту громадської безпеки МВСУ 
Володимир Гриняк. Він наголосив, що 
проти правоохоронців Донецької та Лу-
ганської областей, які перейшли на бік 
сепаратистів або не виконують своїх 
обов’язків, порушено низку криміналь-
них справ. А основну частину їх звільне-
но з лав міліції.

Експерти прогнозують 
нове різке подорожчання 

бензину
Через місяць застиглі ціни на бен-

зин можуть поповзти вгору. Оптовики 
скаржаться на втрати на паливному рин-
ку. Як повідомили в асоціації «Об’єднання 
операторів ринку нафтопродуктів Украї-

ни», через утримання цін заправники 
втрачають до 30 копійок на кожному 
проданому літрі пального. Крім того, си-
туація ускладнюється й різким спадом 
продажів палива у східних регіонах кра-
їни. Утримання цін на паливо поясню-
ється не безкорисливістю заправників, 
а страхом, що слідом за підвищенням на-
цінок піде різкий спад попиту. Люди мо-
жуть знову почати ставити автівки на 
паркування, як вже було цієї весни. Тож 
експерти прогнозують: якщо курс гривні 
не буде помітно змінюватися, то до кін-
ця травня і в червні ціна бензину зали-
шиться на рівні 15,29-15,30 грн/л. Про-
те у липні заправники все ж планують 
підняти маржу із шести до восьми відсо-
тків, або й вище. У такому випадку ціна 
за літр палива зросте приблизно на 30 
копійок. Запобігти цьому може лише іс-
тотне зміцнення курсу гривні.

Французька розкіш для 
українського чиновника 
Заступник міністра доходів і збо-

рів Володимир Хоменко став власни-
ком елітної віли на півострові Сен-
Жан Кап-Ферра, що за 10 кілометрів 
від Ніцци. Операція, сума якої склала 28 
мільйонів євро, була закрита на почат-
ку травня. Інформацію про це підтвер-
дили в агентстві нерухомості «Engel & 
Volkers», повідомляє «Ранок.ua». Офіцій-
но агентство відмовилося надати будь-
яку інформацію про угоду з продажу ві-
лли, оскільки покупці з України та Росії 
вважаються VIP-клієнтами, і їм гаранту-
ється конфіденційність. Однак у приват-
ній бесіді з кореспондентом представ-
ник компанії «Engel & Volkers» розкрив 
деталі продажу елітної садиби україн-
ському покупцеві.

Скільки коштує «Roshen»?

Компанія Петра Порошенка 
«Roshen» входить до числа найбіль-
ших кондитерських компаній світу, 
повідомляє «Finance.ua» За оцінкою 
британського спеціалізованого журна-
лу «Candy Industry», «Roshen» - двадцята 
за розміром доходів корпорація у світі з 
виручкою за 2013 близько $1 млрд. Важ-
ко назвати точну вартість, адже корпо-
рація не публічна і не має консолідова-
ної фінансової звітності. Якщо порівню-
вати кондитерську компанію Петра По-
рошенка з аналогічними підприємства-
ми у Польщі або Туреччині, то, ймовір-
но, ціна «Roshen» складає від $1,3 до 1,9 
млрд.

Вишиванка 
для кота - новий тренд

Хвиля патріотизму, яка спостері-
гається у нашій країні, принесла ба-
гато нових модних трендів. Кияни роз-
фарбовують свої під’їзди у національ-
ному стилі, одеситки шиють незвичай-
ні жовто-сині випускні сукні, дніпропе-
тровці надихають своїм прикладом міль-
йони співвітчизників. Останній писк па-
тріотичної моди - українські костюми 
для котів, повідомляє «Оглядач». Так, на 
всеукраїнському параді вишиванок мож-
на було побачити чотирилапих у вбран-
ні з вишивкою. А в Чернівцях навіть є зо-
омагазин, який пропонує українські ви-
шиванки для котів і собак з традиційним 
гуцульським червоно-чорним, а також 
синім орнаментом. 

Україна Світ



Ганна не спала. З голови не йшов те-
лефонний дзвінок, який розрізав кім-
натну тишу ще зранку. Телефонували з 
сусіднього села, де живе її сестра Ольга. 
Сповістили, що та дуже хвора. Усе село 
збирає гроші на її лікування, то, може, 
й Ганна чимось підсобить? «Усе-таки – 
рідна кров», - низький жіночий голос 
зробив акцент на слові «рідна».

Весь день ходила Ганна, як у тума-
ні. І тепер, коли зоряна ніч усіх заколи-
сала, сон до неї ніяк не йшов. Думала: 
стільки літ минуло, а серце й дотепер 
пече давня образа. 

Ганна досі пам’ятає той погожий 
травневий ранок, коли вона, замучена 
підготовкою до випускних екзаменів, 
прокинулася від якогось дивного мета-
левого дзенькання на своїй голові. Не 
встигла дівчина отямитися, як її довга 
русява коса впала на килимок біля ліж-
ка. Спочатку подумала, що це якийсь 
страшний сон. І тільки, коли побачила 
Ольгу з ножицями у руках, яка злорад-
но реготала, збагнула: усе сталося на-
справді. 

«Господи, що ти зробила, Ольго?» - 
Ганна істерично термосила сестру, за-
ливаючись слізьми. Не вірячи сама собі, 
бігала з кімнати у кімнату, раз-по-раз 
заглядала у дзеркало. Замість розкіш-
ної коси на голові стирчав кострубатий 
відрізок.

А невдовзі ж у Ганни мав бути ви-
пускний. Вона ледь не щодня приміря-
ла білосніжну сукню, котру пошила їй 
мама – кравчиня на усе село. Її подруги 
підбирали собі зачіски з модних журна-
лів, а вона знала напевне: як завше, за-
плете косу, і усе село буде нею милува-
тися. Бо ні в кого не було кращої коси, 
ніж у Ганни. 

«За що ти так зі мною, Ольго, ска-
жи?» - дівчина ридала над своїм розки-
даним по долівці волоссям, мов над жи-
вою істотою. «Так тобі й треба, - вере-
щала у відповідь Ольга. – Я чула, як Ва-
силь казав, що кохає тебе за довгу косу. 
Тепер ти йому – не потрібна! Він буде 
мій! Адже я давно люблю Василя. Лю-
блю сильніше, ніж ти, і тобі не віддам!»

Сестри плакали, сварилися так, що 

під вечір з нервовим зривом відвезли 
до лікарні їх матір. 

Нещасна Ганнуся зачинилася у сво-
їй кімнаті, не бажаючи нікого бачити і 
чути. Дуже змарніла, поникла. І, звісно, 
на випускний, якого так чекала, не піш-
ла. Ольга ж тепер стала ніби чужою у 
домі. «Якщо за себе я зуміла б тобі про-

стити, то за неньку – ніколи», - відріза-
ла Ганна категорично, бо той випадок 
неабияк відбився на здоров’ї їх мами. 
«Боже, милостивий, серце крається, Га-
нусенько, як згадаю, як чесала тебе, за-
плітала. Як зілля збирала, висушувала, 
щоб ополіскувати ним твоє волоссяч-
ко. Як же ти могла, Олю?» - ніяк не мо-
гла заспокоїтись мати, а помирити до-
чок – тим паче. 

Ольга невдовзі вийшла заміж за вді-
вця із сусіднього села. Без любові, без 
взаємності, аби вступитися з села, де 
нажила собі ворогів не лише серед рід-
них, а й чужих людей.

Ганна через два роки вийшла за-

між за коханого Василя – його любов 
до дівчини виявилася більшою, ніж 
втрачена коса. Згодом вивчилася, ста-
ла працювати фельдшеркою. У мирі 
і злагоді виховали з чоловіком двох 
донечок-красунь. 

Майже три десятки літ сестри не 
спілкувалися між собою, хоч мешкали у 

сусідніх селах… І ось цей дзвінок. Ган-
на дивувалася сама собі: невже їй ста-
ло шкода Ольгу? Адже навіть з пли-
ном часу в душі тримала жаль на се-
стру. Здавалося, серце ніколи не розта-
не. Але страшна новина вужем стиска-
ла кожну її клітинку, не давала заснути. 
Може, не така вже вона й погана Оль-
га, якщо чужі люди допомагають їй, не 
залишили у біді. А що, коли вона чекає 
Ганну?

Зранку почала збиратися…
Важкі ноги ступали коридорами он-

кодиспансеру. Ось Ольжина палата. Її 
ліжко у куточку біля вікна. 

Ганна заледве впізнала рідне облич-

чя, колір якого злився з білизною по-
душки. Побачила стривожені, заплака-
ні очі сестри. «Ганнусю, це ти?»

Довга пауза павутинкою зависла у 
лікарняній палаті. Тепер сестри пла-
кали обидві. Ольга з болем вимови-
ла: «Прости мені, сестро. Бачиш, якою 
я стала?» Худенькою рукою вона ски-
нула хустку з облисілої від хіміотерапії 
голови і додала: «Це розплата за твою 
косу…»  Жінка зайшлася у риданні. Хо-
лодна льодинка вмить стала танути у 
серці Ганни. Щось дуже тепле і рідне 
прокинулося у ній від легенького по-
тиску сестриної руки. 

- Не плач, Олюню, я тебе давно про-
стила. І тепер ми завжди будемо ра-
зом… 

Згодом я зустріла Ганну на ринку. 
Вона з радістю розповіла, що навіть лі-
кар визнав – після того, як сестри поми-
рилися, стан Ольги значно поліпшився. 
І є надія на одужання. 

- Помста, зло, непрощення то-
чать людину, як хробак, та ми вперто 
не хочемо першими подати руку для 
перемир’я. А безглузда гордість не від-
пускає серце для любові. Життя ж пре-
красне і таке коротке. Ось і ми з Ольгою 
втратили стільки літ. А могли ж ділити-
ся і радістю, і горем. Добре, що хоч те-
пер Бог повернув нам розум, - сказала 
на прощання Ганна.

Марія МАЛІЦЬКА.
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Мені б…
Мені  тебе хоча би на хвилинку,
Мені  тебе хоча би на життя
Забрать душі твоєї половинку,
Віддать тобі усе, що маю я.
Мені б з тобою зорі рахувати,
Шукати місяць 

у вечірніх небесах,
Мені б з тобою 

ранок зустрічати,
І літо здоганяти в колосках.
Мені до тебе хоч 

би на хвилинку,
Щоб ти тонув в моїх очах,
Мені тебе хоча б на днинку,
Аби заснула на твоїх плечах.

Приховані думки
Я посиджу на гілляччі світу
І загляну в очі висоти,
На сторінках Нового Завіту,
Заховаю сльози самоти.
Я піду вперед  слідами долі
І тупий у прірву скину біль,
Страху цього з мене 

вже доволі,
Він порушив спокій тихий  мій.
Я заплющу знову карі очі,
Вітру мову враз перекладу,
Сльози витерши, гіркі дівочі,
Я вперед на самоті іду.

Ким би вони 
не були…

«А ти моєю навіки залишися»,
Ти написав мені 

у п’ятому листі,
І ми удвох в квартирці 

обжилися,
У Києві у новобудовах, 

десь на об’їзні.
Ми пили чай з лимоном 

вечорами,
А ти читав для мене 

Гете і Гюго,
До нас приходили 

поважні пани й дами,
Ти був мій Майстер, 

я твоя Марго.
Ти все читав, 

а я задумано писала,
Ті вірші, які завжди так любив,
Я лиш тебе 

по-справжньому кохала,
Ти лиш мене усе життя хотів.
Ішли роки, минали бурі 

за дверима,
Не раз гриміли 

в вікнах злісні голоси
«Ти поруч будь» - ось все, 

що я просила,
А ти лиш шепотів: 

«Це ти не йди»
І ми удвох тепер 

лишились знову,
Вже діти розійшлись 

давно у світ,
Щовечора ти починав розмову,
Про щастя пережитих 

нами літ.
Я все життя тобі подарувала,
А ти, як міг, віддячився мені,
Нас доля щастям 

навіки об’єднала,
Щоби пройшли 

весь шлях рука в руці.
Надія ЯКУБЕЦЬ.

Подруги радили Інні до-
бре подумати перед 
тим, як стати дружи-

ною Валерія Петровича. «Ви ж 
знаєте: мій екс-благовірний пові-
явся у світи, аліментів доньці не 
платить. Навіть не знаю, де він. 
Набридло міняти наймані квар-
тири. Поки є краса і молодість, 
треба скористатися шансом, - від-
жартовувалась Інна. - Дівчата, я 
ще й вам допоможу…»

Після одруження Інна не мала 
часу для зустрічей з подругами. 
«Я тепер дружина чиновника», - 
відповідала. Поспішала то на офі-
ційні зустрічі разом із чоловіком, 
то на забаву, то ще кудись. Згодом 
подруги зрозуміли, що вже стали 
колишніми й перестали Інну тур-
бувати.  

Тетяна зателефонувала до 
Інни від безвиході. Синові зроби-
ли операцію. Потрібні гроші на 
реабілітацію. Родина, колеги з ро-
боти, друзі допомогли, чим мо-
гли. Але цього виявилось мало. 
Вирішила позичити грошей в 
Інни. «Ми завтра їдемо на відпо-
чинок за кордон. Ти не уявляєш, 
скільки це коштує! - «бідкалася» 
Інна. - Повернемось через десять 
днів. Я дамся чути. Чоловік щось 
придумає. Він може все!».

Телефонного дзвінка від Інни 
ні через десять днів, ні через мі-
сяць, ні через рік Тетяна не доче-
калася…

Інша подруга Неля «перетну-
лася» з Інною на благодійному 
вечорі. Інна зробила вигляд, що 
Нелю не помітила. Вона з Вале-
рієм Петровичем була в оточен-
ні людей не з Нелиної орбіти - за-
можних, впливових. 

Від колишньої Інни не зали-
шилося й сліду. Змінила ставлен-
ня до людей, зачіску, колір волос-
ся і душу. «Ти бачиш, якою гоноро-
вою Інка стала. Йде - землі не тор-
кається», - говорили між собою 
екс-подруги і знайомі. «Кажуть, 
Валерій Петрович готовий небо 
для неї прихилити». «А я чула, що 
він Іннину малу не любить. Вале-
рій Петрович начебто дітей уза-
галі 

терпіти не може. Тому Інна донь-
ку до батьків відправила. Там до 
школи ходить. У нього з жодною 
дружиною дітей не було». 

Чотири роки подружньо-
го життя видалися для Інни каз-
кою. Чоловік справді недолю-
блює її доньку. Але цю пробле-
му вона вирішила. Маринку з ра-
дістю взяли до себе батьки. Інна 
побачила стільки світу, що дех-
то за все життя не спроможеть-
ся. Її шафа забита стильним одя-
гом, холодильник - делікатесами. 
І нова автівка на стоянці. 

…Якось врапт Валерій Петро-
вич збайдужів до Інни. Вона здо-
гадувалася: мабуть, знайшов 
нову пасію. Коли чоловік спав, 
шукала в його кишенях «речові 
докази» зради. Намагалася вло-
вити запах чужих жіночих парфу-
мів. Але «компромату» не було. 
Врешті вирішила відверто пого-
ворити з чоловіком. 

- Що трапилося, коханий? 
- Я втомився.
- Ти багато працюєш. Може, 

кудись поїдемо на кілька днів?
- Я втомився від тебе. 
- Що я не так?..
- Я пригледів житло для тебе. 

Двокімнатну квартиру. У новому 
будинку. Там уже ремонт роблять. 
Меблі також куплю. Через два-три 
місяці зможеш перебратися. 

- Хто вона?..
- Гарна молода дівчина. 
- А я, виходить, стара?
- Інно, час від часу в житті тре-

ба щось міняти. І коханих жінок 
також. 

- Ти говориш це так, начебто 
жінки для тебе - речі ширвжитку. 

- Жінки - це свято. Але жодне 
свято не триває вічно. 

- Казали мені, що ти…  
- Інно, я не виставляю тебе на 

вулицю голою-босою. До речі, ма-
шину також залишай собі. 

- Всі ви, чиновники, такі! 
Може, мені варто розповісти пре-
сі про твої таємні бізнесові спра-
ви? Про…

- Сповідь ображеної жінки? Не 
опускайся так низько. І що ти зна-
єш про мої справи? Невже я ко-
лись обговорював їх з тобою? 

…Через три місяці Інна пере-
їхала у нове помешкання. А в її 
паспорті з’явився штамп про роз-
лучення.  

Ті, що колись віталися «моє 
шануваннячко, пані Інночко», 
почали вдавати, ніби незнайомі 
з нею, бо перестала бути дружи-
ною чиновника. Тепер їхня увага і 
«шануваннячко» діставалися но-
вій обраниці Валерія Петровича 
- красуні-брюнетці модельної зо-
внішності. Про себе нарекла па-
сію колишнього чоловіка «Бар-
бі». Ненавиділа її. Вважала сво-
єю кривдницею. І заздрила вод-
ночас. «Барбі» була дуже гарною.  

Інна хотіла зустрітися з «Бар-
бі». І якось така нагода випала. 
Вони, виявляється, ходили в один 
косметичний салон. 

- І як тобі мій колишній чо-
ловік? - без «привіту» і «доброго 
дня» запитала в «Барбі». 

- Що саме вас цікавить? - з лу-
кавинкою в очах поцікавилася та.

- Ти… ти… він і тебе залишить. 
Покористується і залишить! - зі-
рвалася на крик Інна.

- Інно Степанівно, - мовила 
господиня салону, - у нас не при-
йнято…

- Ненавиджу! - вигукнула Інна 
й вилетіла з приміщення.

Більше вона туди не ходила.
…У новому помешканні Інні 

було сумно й самітньо. Розрадою 
була донька, яку забирала на ви-
хідні від батьків. «Може, перевес-
ти її до міської школи?» - запита-
ла у матері. «Не поспішай. Спершу 
на роботу влаштуйся».

Інна таки зателефонувала Ва-
лерію Петровичу. Їй справді по-
трібна була робота. «Я допомо-
жу», - відповів коротко. «Ти не 
проти, аби я продала машину? 
Гроші потрібні». «Роби, що хочеш. 
Це ж твоя автівка». 

Валерій Петрович влаштував 
Інну на роботу в одну з установ. 
І попросив більше його не турбу-
вати. 

Скоро в Інни день народжен-
ня. Гадала, кого б запросити. Дру-
зі й колеги Валерія Петровича 
відпадали. Батьки не приїдуть, 
бо мати підвернула ногу. На новій 
роботі до Інни ставляться холод-
но. Вона для співробітників - ко-
лишня дружина чиновника, який 
нікому нічого не зробив за «дя-
кую». На місце Інни були інші, 
кваліфіковані, претенденти. Але 
воно дісталося саме їй, тому що… 

«Може, запросити Нелю, 
Таню, інших дівчат?» - подумала. 
Набрала номер Тетяниної мобіл-
ки. Недійсний… Зателефонувала 
Нелі. «Ти-и-и?» - здивовано пере-
питала колишня подруга. «Нелю, 
пам’ятаєш, у мене завтра день на-
родження. Хотіла б тебе запроси-
ти. Таню також…». «Дякую, я не 
прийду». «Як Таня, її син?» «Все 
гаразд. Інно, вибач, не телефонуй 
мені більше». «Нелю, ти знаєш, 
що Валерій Петрович...» «Знаю, 
залишив тебе. Мабуть, важко 
бути колишньою дружиною чи-
новника». Неля поклала слухав-
ку. «І колишньою подругою та-
кож…» - мовила в нікуди Інна. Й 
заплакала…  

Ольга ЧОРНА.

гніздечко
Сімейне

дружина чиновника

Інна гордилася статусом «дружини чиновника». Валерій Петрович, її 
чоловік, для багатьох був потрібною людиною. «Моє шануваннячко, 
пані Інночко…», - гречно віталися з нею знайомі та підлеглі Валерія 

Петровича, зокрема чоловіки. Жіноцтво з масляною усмішкою запитувало, 
як справи, вихваляло її сумочки, стильний одяг, дороге взуття, зачіски. 
А поза очі дружно перемивали Іннині кісточки й гадали, коли Валерій 
Петрович знайде чергову пасію. Їх, офіційних і неофіційних «коханих 
жінок», у нього було багато. І щоразу молодша.   

Колишня дружина
ЧИНОВНИКА

Прости мені,
сестро…

Невигадана історія

На життєвих перехрестяхХрам душі

Господи, дай мені зустріти з душевним 
спокоєм усе, що принесе мені цей день.

Господи, дай мені цілковито віддатися 
на волю Твою святу. На всяк час дня цьо-
го, в усьому настав і підтримай мене, Гос-
поди. Які б я не дістав звістки, навчи мене 
приймати їх зі спокійною душею і твер-
дим переконанням, що на все свята воля 
Твоя. 

У всіх словах моїх і помислах керуй дум-
ками моїми і почуттями. У всіх неперед-
бачених випадках не дай мені забути, що 
все Ти посилаєш, Господи. Навчи мене пра-
вильно, просто і мудро ставитись до всіх 
людей, нікого не ображаючи, ані засмучу-
ючи.

Господи, дай мені силу перенести вто-
му і всі події цього дня. Керуй моєю волею і 
навчи мене молитись, вірити, надіятись, 
терпіти, прощати і любити.  Сподоби 
мене завжди радісно прославляти, оспі-
вувати і благословляти Тебе бо Ти благо-
словен єси на віки віків. Амінь.

Молитва дня 
оптинських старців

Азбука кохання Буду твоєю завжди…Апам’ятаєш той холодний осінній день, 
коли ми вперше помітили  один одного?
Барвисте листя падало непомітно з дерев і 
ніжно шурхотіло під ногами.
Втратила спокій…
Гризла себе думками: як привернути твою 
увагу, як сподобатись?
Душа повнилась невідомими досі почуття-
ми.
Еге ж! Важко було мені тримати ті всі по-
чуття в собі. Єдина причина, чому ми не ра-
зом, - це ти!
Життя без тебе здавалось несправжнім…

Змирилася… Але все одно кохаю всім сер-
цем, безмежно кохаю!
І як тепер забути? А чи треба? 
Її, своєї любові, я нікому не можу віддати, 
тільки тобі.
Й ніхто тут не допоможе!
Кохаю, що іще сказати?
Літо... Воно було мокре від моїх сліз. 
Майже забула. А, здавалось, що не зможу. 
Не згадувала, не писала, не телефонувала…
Обманювала себе, що вже не люблю. 

Приснився чарівний сон. У ньому був ти. 
Обіймав, цілував, були щасливі…
Робила все навпаки. І в результаті програ-
ла.
Сумувала за майбутнім, яке сама собі при-
думала. 
Танець. Той танець я не забуду ніколи в 
житті. І ту ніжну усмішку, яку ти дарував 
мені того вечора. Шкода, що з нього не по-
чнеться вічність…
Усвідомив, що втратив мене…
Фокус долі. Фарби, якими я малюю нашу 

казку, ніколи не змиються і ніхто їх не зі-
тре…
Хочеш бути зі мною? Ще не пізно!
Цього не розуміє ніхто, тільки ти…
Час не лікує!
Шепіт вітру. Лише він заспокоює мене. 
Ще трішечки – і я знову зможу жити!
Юрський період настав. Усі почуття вимер-
ли, як динозаври. Залишився тільки ти, і я 
тебе збережу!
Я буду твоєю завжди (хоча ти про це ніко-
ли не здогадаєшся!).

                     Юля БІЛЕЦЬКА.

Весна - як жінка. 
Жінка - як весна:

Буває ніжна, 
а бува - примхлива,

То зазвучить грайливо, 
як струна,

А то раптово вибухне, 
мов злива!..

Весна і жінка. 
Жінка і весна:

У них обох 
свої земні турботи,

Своя морська 
бездонна глибина,

Свої космічні зоряні висоти.

І не спізнаєш істину сповна,
Бо хміль думок 

обсиплеться, мов сонях...
Весна-це жінка. 

Жінка-це весна:
Чиясь розрада 

і чиєсь безсоння... На фото Юлі ТОМЧИШИН:інструктори з передплати Кременецького 
центру поштового зв’язку Тетяна Кармазенко та Жанна Кокарєва. 
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У матчі 29-го туру Першої ліги «Нива» 
на виїзді зіграла унічию 

з головківським «Украгрокомом» - 0:0.
Заключну гру сезону наша команда  проведе 29 травня. На 

міському стадіоні «Нива» зустрінеться із кіровоградською «Зір-
кою». Гра стартує о 19 годині.

Тим часом президент тернопільського футбольного клубу 
Автанділ Мдінарадзе розповів про перспективи команди. Зо-
крема, він запевнив, що поточна ситуація у команді доволі ста-
більна, однак прогнозувати подальшу долю клубу наразі важко. 
План виходу із кризи є, але для цього потрібно, щоб хоча б 20-30 
бізнесменів з Тернопільщини щомісяця виділяли певну суму для 
існування «Ниви». 

Щодо можливого об’єднання двох тернопільських клубів, то 
ідея в принципі не погана, проте не слід забувати, що «Нива» —
відомий у всій Україні бренд та символ Тернопільщини і його 
треба зберегти. Крім того, зараз ФК «Тернопіль» активно розви-
вається самостійно, а тому таке злиття неможливе. 

Черговий товариський матч 
підопічні Михайла Фоменка 
проводили зі збірною Нігеру і 

вирвали перемогу лише наприкінці 
зустрічі.

Ігрова перевага нашої команди була абсолют-
но незаперечною та відзначитися українцям фа-
тально не щастило. А відкрили господарі раху-
нок після подачі кутового. Однак незабаром аф-
риканці таки встановили рівновагу. Тим не мен-
ше, відпускати нігерців з миром зі столичного 
стадіону «Динамо» імені Лобановського українці 
не збирались. Автором переможного удару став 
Тарас Степаненко. Новим головним тренером 

Дніпра став відомий 
український фахівець Мирон 

Маркевич.
Контракт, розрахований на три роки, буде 

підписаний у найближчі дні, повідомляє офі-
ційний сайт дніпропетровського клубу.

Відразу ж після цієї інформації новий тре-
нер окреслив першочергове завдання клу-
бу – гідний виступ у Лізі Чемпіонів. Для цьо-
го, на думку Маркевича, потрібно зберегти лі-
дера команди – Євгена Коноплянку. «Я хотів 
би, щоб він залишився, і сподіваюся, що так і 
буде», - зауважив він.

Саме «Реал» більше володів 
ініціативою, та до небезпечних 
моментів не доходило. Натомість,  

«Атлетико» з часом вдалося вирівняти 
гру і навіть вийти вперед. 

Друга половина зустрічі мало у чому відріз-
нялася від першої. «Атлетико» віддав ініціати-
ву, розраховуючи на контратаки. У «Реала» ж 
довший час нічого путнього не виходило. І все ж 
численні навіси та розіграші принесли дивіден-

ти «королівському клубу». На третій компенсо-
ваній хвилині Серхіо Рамос точним ударом пе-
ревів гру в овертайм.

У першому додатковому таймі цікавого було 
мало, а от другий вийшов на славу – три пропу-
щені «Атлетико» голи, яких він не заслуговував. 

У підсумку поєдинок завершився з рахунком 
4:1 на користь «Реала». Цей успіх для команди 
став історичним, адже вона вже удесяте стала 
володарем почесного трофею.

Збірна справилася 
із своїм завданням

Маркевич очолив 
«Дніпро»

«Реал» - «Атлетико»:
фінал, вартий 
найсильніших
Переможцем 
цьогорічного 
розіграшу Ліги 
Чемпіонів став 
«королівський 
клуб» 

Туманні перспективи

Матч 35 туру 
чемпіонату 
України з 

футболу серед команд 
другої ліги між ФК 
«Тернопіль» та київською 
«Оболонню-Бровар» мав 
надзвичайно важливе 
значення для обох 
колективів. 

У разі позитивного підсум-
ку, тернополяни майже гаран-
тували б собі вихід до першої 
ліги, натоміть «пивовари» у 
разі перемоги ще мали цілком 
прийнятні шанси поборотися 
за четверту сходинку турнір-
ної таблиці, яка дозволяє під-
вищення в класі. У підсумку за 
рівної гри матч завершився в 
результативну нічию – 2:2. 

Зустріч розпочалася без 
розвідки і першими добилися 
успіху гості. Тернополяни не 

залишилися боргу і з пенальті 
встановили рівновагу. Ще зго-
дом наш нападник Богдан Се-
менець вивів господарів впе-
ред.

На старті другого тайму 
активніше діяли «пивовари». 
Скориставшись тим, що терно-
поляни великими силами піш-
ли в атаку, гості організували 
швидкий контр випад і засві-
тили на табло підсумковий ра-
хунок матчу – 2:2.

Приємні новини надійшли 
вже учора у зустрічі 36-го 
туру «Тернопіль» разом із 
перемогою над донецьким 
“Шахтарем-3” 4:1, муніци-
пальний гарантував собі під-
сумкову, як мінімум четвер-
ту сходинку турнірної та-
блиці, та цим самим офор-
мив історичний для себе ви-
хід у Першу лігу. 

«Тернопіль»  - у першій лізі!

Хокейна збірна Росії 
у фінальному матчі 
чемпіонату світу перемогла 

команду Фінляндії з рахунком 5:2 
і стала чемпіоном. 

остаточний рахунок цієї зустрічі  
встановив росіянин Віктор Тіхонов, який 
став кращим бомбардиром світової пер-
шості. Кращим голкіпером визнали його 
співвітчизника Сергія Бобровського, а 
кращим захисником став захисник збір-
ної США Сет Джонс.

Президент російської Прем’єр-ліги Сергій Прядкін заявив, 
що найближчим часом кількість учасників елітної першості 
не зміниться. На його думку, 18 команд - оптимальний варіант 
для країни.

Відтак у наступному сезоні у найсильнішому 
російському дивізіоні команд «Таврія» і 
«Севастополь»  із Криму не буде.

Хотіли? Мають…

Росіяни - п’ятиразові 
чемпіони світу

Солдати, які охороняють 
межі цілісної України 
від провокацій 

агресорів, отримали 
в Херсоні футболки 
переможців Кубка 
України-2014. 

Акцію приурочили до візиту 
ветеранів київського клубу в міс-
то, розташоване на кордоні з АР 
Крим, незаконно анексованою Ро-
сією.

Легенди «Динамо» проводять 
тур Україною на підтримку єд-
ності країни, відтак заїхали і до 
південного Херсону. Тож київські 
ветерани передали від ультрас 
пам’ятні подарунки як знак під-
тримки і солідарності.

Прикордонники, окрім футбо-
лок, в яких команда Реброва пе-
реграла у фіналі Кубка «Шахтар», 
також отримали футболки збірної 
України, книги та інші подарунки.

Скандально відомий колишній нападник 
збірної України та київського «Динамо» Ар-
тем Мілевський не приховує своєї любові до 
«королівського клубу». Саме його він підтри-
мував у фінальному матчі Ліги чемпіонів.

На своїй персональній сторінці Артем ви-
ставив фотографію з Лісабона, куди відпра-
вився слідом за улюбленою командою. 

Від динамівців - 
захисникам кордону

Мілевський  - за «Реал» 
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Хто найбільш 
схильний 

до цієї хвороби?
Найчастіше рак шкіри вра-

жає ті частини тіла, які зали-
шаються відкритими і більше 
за інші піддаються сонячному 
випромінюванню. Найчастіше 
ця недуга зустрічається у лю-
дей зі світлою шкірою, волос-
сям і очима, тому для них осо-
бливо небезпечне тривале пе-
ребування на сонці.

Рак шкіри небезпечний у 
будь-якому віці, але найчас-
тіше від нього страждають 
люди старші 50 років. Також 
хвороба багато в чому зале-
жить від спадкової схильнос-
ті.

До цієї недуги може при-
звести і робота, пов’язана з 
радіацією, агресивними хі-
мічними речовинами, а також 
надмірне захоплення сонцем і 
солярієм.
Симптоми, на які потрібно 

звернути увагу
Невеликі лускаті плями на 

голові, потилиці, шиї, руках, а 
також на губах – симптом он-
кологічного захворювання, 
яке найчастіше з’являється у 
людей, старших 40 років.

Інший різновид недуги – 
лускаті цятки на тлі сухих по-
трісканих або опухлих губ, а 
також розмита і нечітка межа 
губ.

Початкова стадія пухли-
ни може мати різні види, тому 
дуже важливо при появі що-
найменших безпричинних 
змін на шкірі звернутися до 
лікаря.

Що має насторожити:
• різні зміни і новоутво-

рення на шкірі;
• великий чи дрібний вуз-

лик із блідою, блискучою або 
восковою шкірою і зміненим 
відтінком;

• біляста ділянка шкіри з 
гладкою текстурою, схожою 
на шрам;

• тверде утворення або за-
твердіння червоного або ро-

жевого відтінку;
• суха подразнена ділянка 

або така, що лущиться, чи чер-
вона пляма, яка не проходить;

• виразка або ранка, що не 
загоюється

Обережно – меланома
Часто рак шкіри можуть 

спровокувати звичні для нас 
родимки, поява і розвиток 
яких може призвести до не-
безпечного захворювання – 
меланоми.

Поява нових родимок у до-
рослої людини має насторо-
жувати, оскільки це не є нор-
мальним.

Також періодично слід 
оглядати вже наявні родимки, 
стежити, за будь-якими зміна-
ми, які з ними відбуваються.

Особливої уваги вимага-
ють асиметричні родимки, з 
нерівними краями, з непри-
родним або зміненим кольо-
ром.

Також потрібно стежити за 
об’ємними опуклими родим-
ками, які збільшуються у роз-
мірі.

Легше уникнути, 
ніж лікувати  

До основних методів про-
філактики онкологічних за-
хворювань шкіри належить, 
насамперед, періодичний 
огляд власного тіла.

Проводьте його при гар-
ному освітленні, перед вели-
ким дзеркалом. Недоступні 
для вашого ока ділянки тіла 
попросіть оглянути когось із 
членів родини.

Крім того, необхідно зни-
зити вплив шкідливих речо-
вин на шкіру, відмовтеся від 
куріння.

Не зловживайте соняч-
ними ваннами, застосовуйте 
сонцезахисні креми.

Пам’ятайте: що раніше ви-
явити симптоми раку шкіри, 
то вища вірогідність лікуван-
ня хвороби.

Любов ХАВАРІВСЬКА, 
хірург Теребовлянської 

ЦРЛ.

Рецепти від закрепів
Яблука з капустою. Очищені від шкірки яблу-

ка натерти на тертці й змішати з такою ж кількіс-
тю подрібненої квашеної капусти. Приймати на-
тще по 0,5 склянки.

Кефір з олією. У склянку свіжого кефіру дода-
ти 10 г олії, ретельно розмішати й повільно випи-
ти перед сном.

Розчини меду. 1 ст. л. меду розчинити у склян-
ці холодної перевареної води. Випити натще не-
великими ковтками як проносне. Або розчинити 
мед у яблучному соку (добова норма - 80-100 г), 
приймати тричі на день перед їдою.

Прянощі й трави від головного болю
Якщо болить голова, не обов’язково прийма-

ти аптечні препарати. Вам допоможуть ліки, які 
ростуть на присадибній ділянці або біля вашого 
городу, саду.

Настій кропу. 1 ст. ложку суцвіть кропу на-
стояти в 1,5 склянки окропу й випити впродовж 
дня.

Відвар липового цвіту. 1ст. ложку квітів 
липи прокип’ятіть у склянці води впродовж 10 
хв. Відвар рекомендується пити на ніч.

Розмарин. Залийте 1 ч. ложку сухого листя 
розмарину склянкою окропу. Накрийте, дайте на-
стоятися 10 хв., процідіть і пийте як чай.

Трав’яний збір. Швидко позбутися головного 
болю можна, якщо змішати по 20 г суцвіть пиж-
ма, липового цвіту й листя меліси. 2 ст. ложки су-
міші заваріть 0,5 л окропу, настоюйте впродовж 
години, процідіть й випийте за день у два прийо-
ми – через 2 години після їди і перед сном.

Картопля для краси
Маска проти зморщок. Натерту сиру кар-

топлю розподіліть між двома серветками й по-
кладіть на обличчя на 10-15 хв. Для цієї ж мети 
годиться картопляне пюре з молоком і яєчним 
жовтком. Маску робіть двічі на тиждень.

Пом’якшуюча маска для губ. Пюре з однієї 
картоплини, 3 ст. ложки домашнього сиру, чайну 
ложну сметани перемішайте й накладіть отрима-
ну масу на губи на 10 хв.

Щоб повіки не виглядали припухлими. За-
плющіть очі й покладіть на 5 хв. на повіки тонкі 
сирі кружальця картоплі. 

На городах, попід огорожами, 
буйно розростається кропива. 
Жалить нещадно, недарма 

в народі кажуть: стоїть зелене, 
торкнешся – ошпаришся, а свиня 
з’їсть – не вдавиться. І справді, в 
наших селах кропиву здебільшого 
додають у корм пацятам, щоб краще 
росли й здоровішими були.

З таким же успіхом цю цілющу рослину 
можна застосовувати й людям. Настій лис-
тя кропиви з медом використовують, якщо 
болить голова, для поліпшення функції ни-
рок, печінки, шлунка. Завдяки вмісту крем-
нію, міді, хлорофілу кропива зміцнює волосся 
і нігті. Свіжий сік кропиви рекомендують для 
лікування анемії, оздоровлення організму.

Молоде листя і пагони кропиви як поліві-
тамінний засіб використовують для приготу-
вання різних страв: додають у зелені борщі, 
салати, тушкують разом зі шпинатом, моло-
дим листям буряку тощо. Можна її заготува-
ти на зиму, наприклад, засушити й викорис-
товувати на кухні. 

Корисні рецепти
Випадання волосся

Відвар листків кропиви ретельно втирай-
те в шкіру голови після кожного миття волос-
ся.

Рани
Приготуйте порошок з кропиви: замо-

чіть листя на кілька днів у медичному спир-
ті, потім добре їх висушіть і зітріть на поро-
шок. Посипайте цим порошком рану 2-3 рази 
на день, зверху накладайте бинт.

Варто мати під рукою й кровоспинний, де-
зінфікуючий засіб з кропиви. Листя рослини 
(півпляшки) залити горілкою, дати настояти-
ся. Гоїть подряпини, ранки.
Захворювання шлунково-кишкового трак-

ту, виснаження організму
2 столові ложки листків кропиви залийте 

склянкою окропу і нагрівайте 15 хв. на водя-
ній бані. Пийте по півсклянки настоянки 3-4 
рази на день до їди.

Малокрів’я
По 1 ч. л. листків кропиви і манжетки за-

лийте склянкою окропу і настоюйте 15-20 хв., 
потім процідіть і вживайте по одному горнят-
ку три рази на день. 

 

Цілющі краплини 

народної медицини

Що має знати кожен 
про рак шкіри

Будьте уважні до родимок 
і не зловживайте сонцем

Рак шкіри 
– це одне з 
найпоширеніших 

онкологічних 
захворювань у наш час. 
Існує безліч форм цієї 
недуги. Тривалий час 
вона може розвиватися 
в організмі, не 
завдаючи ніякого 
дискомфорту. А це 
означає, що рак шкіри 
буває досить складно 
виявити на ранніх 
стадіях, тож слід бути 
особливо уважними до 
найменших змін.

Нещодавно  мені довелося познайо-
митися  з хорошою  і  чуйною  лю-
диною – лікарем  від  Бога  Василем 

Івановичем  Захаревичем. У дитинстві, зізна-
ється пан Василь, він часто хворів. Тож  після 
прикрих недуг, вирішив стати хірургом, щоб  
допомагати людям. У медицині Василь Іва-
нович уже 37 років. За цей час він повернув 
здоров’я більше тисячі пацієнтам. 

А вдома Василя Івановича, після нелегких 
робочих буднів, завжди  підтримують рідні – 
дружина  Олена  Михайлівна, доньки  Надія 
і Галина, внучок  Романчик. Хтозна, може, як 
виросте, теж стане медиком.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
лікар-хірург Лановецької ЦРЛ Василь За-
харевич під час операції.

А вдома підтримують рідні

О, ця пекуча 
і цілюща кропива!..

Ліки з саду і городу
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

 Фарширований короп

Потрібно: короп - 2 шт. по 
700 г., гриби - 300 г., гречка - 200 
г., сметана - 2 ст.л.,  масло верш-
кове - 50 г., сухарі панірувальні, 
цибуля - 1 шт., сіль та перець. 

Приготування: на маслі об-
смажити гриби до повної готов-
ності (білі, лисички, печериці і 
т.і.) та кубики цибулі. Відварити 
до напівготовності гречку, при-
соливши. Змішати гречку з гри-
бами. Почистити та добре ви-
мити коропів. Начинити черево 
гречано-грибною кашею. Заши-
ти, щоб начинка не вивалюва-
лась. Вкласти рибу на лист чере-
вом вниз. Можна рибу обмазати 
сметаною чи обваляти у сухарях. 
Запікати при 180 град. близько 
40 хв.

Салат з червоної риби
Потрібно: солона червона 

риба - 250 г, кріп та зелена цибу-
ля - 1 пучок, свіжий огірок - 2-3 
шт., майонез - 60 г, яйця - 5 шт., 
щіпка солі.

Приготування: з солоної 
риби зняти шкуру і нарізати ку-
биками. Огірки також нарізати 
кубиками, по можливості стара-
тися, щоб кубики були однакової 
величини. Відварені яйця наріза-
ти приблизно такими ж кубика-
ми. Кріп пошаткувати. Всі інгре-
дієнти змішати, посолити, дода-
ти майонез. Посипати нарізаною 
зеленою цибулею. Поставити в 
холод.

Запечена мойва
Потрібно: мойва - 500 г, ли-

мон - 1 шт., борошно - 100 г, олія - 
5-6 ст. л., сіль, перець - за смаком.

Приготування: мойву роз-
морозити при кімнатній тем-
пературі, промити і просуши-
ти паперовим рушником. Обли-
ти мойву соком лимона. У форму 
для випікання налити олію, щоб 
вона повністю укрила дно. Мой-
ву посолити, поперчити і обваля-
ти в борошні. Потім рибу виклас-
ти рівним рядом у форму для ви-
пікання і поставити в попере-
дньо розігріту до 200 град. духо-
вку на 45 хв. Перевертати рибу 
не потрібно.

Запіканка з риби і овочів
Потрібно: рибний фарш (на-

приклад, філе тріски або мин-
тая) - 700 г., зелена цибуля - 100 
г.,вершки - 50 мл., морква - 1 шт. 
велика, яйце - 1 шт., мелений ім-
бир - 0,5 ч. л., сіль, перець - за 
смаком. Для підливи: помідор - 
3 шт., цибуля - 3 шт., солодка па-
прика - 1 ст. л., сіль, перець - за 
смаком.

Приготування: з філе риби 
приготувати фарш. Моркву на-
терти на дрібній тертці. Зелену 
цибулю порізати дрібно, додати 
у фарш. Вбити у фарш яйце, до-
дати сіль, перець, імбир, все пе-
ремішати. Налити у фарш верш-
ки, ще раз перемішати. Виклас-
ти фарш у змащену форму, запі-
кати при температурі 180 граду-
сів 40 хв. Тим часом цибулю по-
різати півкільцями, обсмажити 
на невеликій кількості олії до зо-
лотистого кольору. Помідори на-
терти на тертці, додати до цибу-
лі. Посолити і поперчити за сма-
ком. Тушкувати 5-7 хв. до загус-
тіння соусу.

Дістати з духовки запіканку 
з риби і овочів, залити томатним 
соусом. Запікати ще 10 хв. Ніжна, 
соковита запіканка з риби і ово-
чів готова.

Скумбрія маринована

Потрібно: скумбрія 2-3 шт., 
перець чорний мелений - 1 ч. л., 
оцет столовий - 2 ст. л., олія со-
няшникова рафінована - 2 ст. л., 
лавровий лист - 3 шт., перець 
духмяний - 5 шт., цукор 0.5 ч. л., 
сіль - 0.5 ст. л., часник - 2 зубч., 
цибуля ріпчаста - 2 шт., припра-
ва для риби - 1 ч.л.

Приготування: скумбрію 
розморозити до такого стану, 
коли її можна буде різати но-
жем. Видалити голову і нутро-
щі, добре промити. Нарізати на 
шматочки шириною близько 2 
см.

Цибулю нарізати кільцями. 
Скласти рибу в миску, додати ци-
булю, подрібнений часник. Посо-
лити, поперчити, додати цукор, 
сіль, приправу для риби, перець, 
олію та оцет. 

Перемішати, перекласти в 
банку, закрити і мінімум на 12 
год. поставити в холодильник. 
Пару разів можна банку струси-
ти.

Форшмак: 
класичний рецепт

Форшмак - улюблена стра-
ва одеситів.Зверніть увагу: дея-
кі кухарі замість хліба додають у 
форшмак варену картоплю, інші 
замість яблука пропускають че-
рез м’ясорубку невеликий сві-
жий огірочок. Цибулю також 
можна використовувати сиру 
або підсмажену на сковороді до 
золотавості. 

Потрібно: оселедець - 500 
г, яйця - 5 шт. зварених круто, 
яблука - 2 середнього розміру, 
цибуля ріпчаста - 2 шт. середньо-
го розміру, вершкове масло - 200 
г, хліб - 2 булочки.

Приготування: дрібною 
терткою зітерти з булочок кі-
рочку, м’якуш замочити в моло-
ці на кілька хвилин. Витягти з 
оселедця кісточки і порізати не-
великими шматочками. Яблу-
ка очистити від шкірки і кісто-
чок. У класичному рецепті всі ін-
гредієнти (крім цибулі) радять 
рубати вручну, а потім перетер-
ти в м’ясорубці крізь найбільшу 
решітку. Але в ХХІ столітті мож-
на скористаєшся і блендером. 
Це суттєво заощадить час. Перед 
тим, як молоти в блендері хліб, 
слід віджати зайве молоко. Всі 
підготовлені інгредієнти, крім 
цибулі, завантажити у блендер і 
добре перемолоти. Цибулю дріб-
но порізати вручну та змішати з 
основною масою в кінці приготу-
вання. Поставити готову суміш 
у холодильник на кілька годин. 
Подавати з грінками та зеленню.

Фарширована риба, 
запечена в духовці

Потрібно: скумбрія свіжомо-
рожена - 2 штуки, морква - 2 шту-
ки, цибуля ріпчаста - 1 шт, зелена 
цибуля, кріп, петрушка - по неве-
ликому пучку, олія соняшникова 
- 2 - 3 ст. ложки, перець чорний 
мелений (можна замінити при-
правами для риби), сіль.

Приготування: свіжоморо-
жену рибу розморозити, відріза-
ти у неї голову, вийняти нутро-
щі, хребет і інші кісточки. Готові 
рибні філе посолити, поперечи-
ти і залишити на деякий час про-
маринуватися. Нарізати і обсма-
жити цибулю з морквою, порі-
зати зелень. Приготовлену ово-
чеву начинку загорнути у філе 
риби, перемотати ниткою, зма-
зати майонезом і запекти в духо-
вці приблизно при 180 градусах 
десь 40 хв .

 Салат з оселедця та сиру
Потрібно: 2 солоних оселедці, 

2 відварені картоплини, 1 цибу-
лина, 200 г твердого сиру, зелена 
цибуля, кріп, майонез - до смаку.

Приготування: варену кар-
топлю очистити й натерти на 
крупній тертці. Цибулю почис-
тити і дрібно нарізати. Сир на-
терти на середню тертку. Зелену 
цибулю і кріп промити, обсуши-
ти й подрібнити. Солоний оселе-
дець очистити від шкірки й кіс-
ток, потім розібрати на філе й 
нарізати дрібними шматочка-
ми. Викласти філе оселедця рів-
номірним шаром у змащений 
майонезом салатник. Зверху ви-
класти рівномірний шар подріб-
неної ріпчастої цибулі і змаза-
ти щедрим шаром майонезу. По-
тім рівномірний шар тертої кар-
топлі й більшу частину тертого 
сиру. Зверху змастити майоне-
зом, прикрасити тертим сиром, 
подрібненою цибулею і кропом.

Салат із тунця й сухариків
Потрібно: 300 г консервова-

ного тунця, 200 г батона, 3 варе-
них яйця,  150 г моркви, 100 г ци-
булі, сіль, майонез - до смаку, 1-2 
ст. л. олії.

Приготування: батон наріза-
ти кубиками й обсмажити на олії 
до красивої золотої скоринки.

Цибулю почистити, дрібно на-
різати, залити окропом і потри-
мати 10 хв. Потім добре промити 
в холодній воді. Після цього цибу-
ля стане м’якою й “незлою”. Сиру 
моркву почистити, помити й на-
терти на дрібній терттці. Яйця 
натерти на крупну тертку. З кон-
сервів тунця злити олію, виклас-
ти рибу в тарілку й розім’яти ви-
делкою. Додати цибулю, моркву 
і яйця, заправити майонезом. За 
необхідності посолити. Перед по-
дачею на стіл додати сухарики й 
добре перемішати.

Паштет з копченої 
скумбрії та горіхів

Потрібно: сир твердий 200 г, 
яйця курячі - 1 шт., майонез 2 ст. 
л., скумбрія копчена -  200 г, го-
ріхи волоські -  0,75 скл., перець 
чорний мелений, сіль - 1 г.

Приготування: горіхи очис-
тити і подрібнити блендером. Сир 
також подрібнити блендером.

Скумбрію очистити від шкіри 
і кісток, дрібно посікти. Відваре-
не яйце натерти на дрібній терт-
ці. З’єднати сир, горіхи, скумб-
рію, яйце, майонез. Посолити і 

поперчити за смаком.
Розтерти до однорідної маси. 

Можна подрібнити блендером.
Риба з медом: 

рецепт із Середніх віків
Італійці запікали так рибу ще 

в Середні віки. Злегка спроще-
ний і модифікований сучасний 
рецепт має такий вигляд.

Потрібно: цілий короп або 
будь-яка інша нежирна риба ва-
гою близько кілограма, 6 ст. л. 
меду, 2 цибулини, 200 г родзи-
нок, 50 г соняшникової олії, ме-
лений перець, сіль, коріандр, 
мускатний горіх і трохи масла.

Приготування: очищену від 
луски й нутрощів рибу вимити 
й висушити рушником. Натер-
ти її зовні і зсередини спеціями. 
Приготувати медовий соус: під-
смажити до прозорості дрібно 
нарізану цибулю на сковорідці, 
злегка змащеній олією. Зменши-
ти вогонь, додати мед, родзинки 
й масло. Підігріти соус, акурат-
но помішуючи, поки мед і мас-
ло не розтануть. Вимкнути во-
гонь і дати соусу трохи “відпочи-
ти”. Розігріти духовку до 200 гра-
дусів. У цей час зробити на рибі 
глибокі косі надрізи, розділивши 
її “на порції”. При цьому риба має 
залишитися цілісною “тушкою”. 
На дно форми для запікання ви-
класти кілька ложок соусу, потім 
рибу, зверху вилити решту соусу. 
Накрити форму подвійним ша-
ром фольги і  поставити в духо-
вку. Через 40 хв. зменшити тем-
пературу до 170 град. і трима-
ти рибу ще близько години в ду-
ховці. Коли риба майже готова, 
зняти фольгу і вімкнути гриль. 
Зверху на рибі має утворитися 
хрустка скоринка. Вийняти рибу 
з духовки й дати їй настоятися 
близько півгодини.

Оселедець в томаті
Потрібно: 2-3 замороже-

ні оселедці, 3 середні цибулини. 
Для маринаду: 100 г олії, 3 ст. л. 
томатного соусу або кетчупу, 50-
70 г води, 60 г оцту, 1 ст. л. солі, 
0,5 ч. л меленого чорного перцю, 
1 ст. л. цукру.

Приготування: оселедець 
розібрати на філе, помити і обсу-
шити серветкою, порізати на по-
рційні шматки. Маринад:  воду, 
олію та томатний соус  тушкува-
ти 3 хв. Зняти і охолодити 5 хв. 
Потім додати оцет, сіль перець, 
цукор і перемішати. Цибулю на-
різати півкільцями. У банці пере-
класти шарами рибу та цибулю і 
залити маринадом. Поставити в 
холодильник та залишити на 1-2 
доби, щоб замаринувалося. 

РИБНИЙ ДЕНЬ -
Скоро Зелені свята, кож-
на господинька захоче 
приготувати щось осо-
бливе та смачненьке. 
«Наш ДЕНЬ» пропонує 
скористатися оригіналь-
ними та випробуваними 
рецептами з риби.

 не лише 
у четвер
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1
проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.

на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор 

електрозв’язку. Касир (в банку) 
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетон-

них конструкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного 
зварювання.

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотран-
спортних засобів категорії «В».

- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник 

ручного зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник - плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електро-

зв’язку. Касир (в банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотран-

спортних засобів категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронник
Навчальний заклад проводить підготовку 
молодших спеціалістів зі  спеціальності:

- «Організація та експлуатація  поштового зв’язку»  
- термін навчання –  1 рік

Запрошуються випускники, які здобули робітни-
чу професію «Оператор поштового зв’язку. Оператор 
електрозв’язку. Касир в (банку)». 

Навчальний заклад проводить курсову підготов-
ку, підвищення кваліфікацій з професій:

- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції 
будівель і споруд»

- «Декоративне опорядження поверхонь стін мате-
ріалами ТМ Ceresit»

-  «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
-  «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 

900 до 1600
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Відповіді
Курйоз Кіт приніс додому 

торбинку марихуани
У Новій Зеландії 

домашній кіт приніс 
своїй господині 

незвичний подарунок - 
торбину марихуани.

Як повідомляє «The 
Independent», котик поклав нар-
котики на порозі перед вхідними 
дверима будинку. Коли власниця 
тварини знайшла «подарунок», 
одразу викликала поліцію.

Правоохоронці оцінили тор-

бинку з марихуаною від кота у 
150 доларів. Її відправили в ла-
бораторію для експертизи. Полі-
ція сподівається знайти на тор-
бині людські відбитки пальців 
справжнього власника наркоти-
ків.

«У нас є поліцейські собаки, 
які шукають наркотики. Мабуть, 
коти також можуть працювати на 
такій «посаді», - сказав сержант 
поліції Ріс Мунро. І додав: «Тако-
го я ще не бачив». 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Втрачено свідоцтво про народження ди-

тини на прізвище Білик Віталіна Іванівна 
30.04.2009р.н.

***
Втрачено свідоцтво про одруження Бі-

лик Іван Іванович та Білик Наталія Павлівна 
16.09.2007року.

***
Дозвіл на виїзд за кордон малолітньої ди-

тини Білик Віталіни Іванівни вважати недій-
сним.

АДРЕСА ЦЕНТРУ:
м. Тернопіль, 
вул. Текстильна, 8
 тел. (0352) 52-35-89, 52-26-27
e-mail: tcpto-1@ukr.net  
www.ternopil-cpto.org.ua
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ГОРОСКОП
З 28 травня по 2 червня

Овен
Найважливiшi справи плануй-

те на середину тижня, особливо 
якщо вирiшили серйозно взятися 
за роботу. Ви маєте великий вплив 
на колег, тож смiливо пропонуйте 
спiльнi проекти.

Телець 
Понедiлок i вiвторок — спри-

ятливий перiод для вирiшення 
дiлових питань. На цьому тижнi не 
варто покладатися тiльки на удачу, 
в цей час у вашi плани може потра-
пити «ложка дьогтю».

Близнюки 
У вас з’явиться шанс знайти хо-

рошу роботу, можливi новi знайом-
ства. Грошi витрачайте розумно, 
оскiльки фiнансовi надходження 
доведеться ще довго чекати.

Рак 
Не чекайте комфорту i не роз-

слабляйтеся, зараз спокiй вам 
тiльки сниться. Життя розпоря-
диться таким чином, що з’явиться 
необхiднiсть пiдстрахувати ко-
лег.

Лев 
Середа i четвер — сприятливi 

днi для активної працi. Ви зумiєте 
пiдпорядкувати собi обставини й 
оточуючих людей. Головне — не 
забувати, для чого ви це робите.

Діва 
Щоб не сумувати, знайдiть собi 

якусь роботу. У вас навряд чи пiсля 
цього залишиться час для дур-
ниць. Налаштуйтеся на серйозний 
лад, а допомога колег i друзiв буде 
доречною.

Терези 
Чим бiльше ви нав’язуєте ро-

дичам свої проблеми, тим важче 
потiм їх вирiшити. На цьому тижнi 
ви дiятимете згiдно з планом: i 
вiвцi цiлi, i вовки ситi.

Скорпіон 
Попереду чудовий перiод, тож 

будьте уважнi до тих можливос-
тей, якi надає вам доля. Але при 
цьому не забувайте, що успiх тре-
ба закрiпити.

Стрілець 
Для вас цей тиждень може 

виявитися складнiшим, нiж ви 
очiкували. Тому мобiлiзуйтеся i 
зробiть спочатку основнi справи, 
а вже потiм можна розслабитися i 
зайнятися чимось приємним.

Козеріг 
Пiдвищується вiрогiднiсть 

приємних новин, затримки 
планiв. Ви багато працюватиме-
те з фiнансовими документами, 
можливi аудиторськi перевiрки. Не 
виключенi конфлiктнi ситуацiї з 
близькими.

Водолій 
Друга половина тижня буде на-

багато вдалiшою за першу. Тому 
розумним рiшенням буде дочека-
тися слушного моменту, а не дiяти 
всупереч обставинам.

Риби 
Знижуйте темп дiлової 

активностi, зараз багато зусиль 
виявляться марними, тож не ви-
трачайте даремно сили. Змiстiть 
акцент уваги на спiлкування, мож-
ливо, комусь знадобляться вашi 
поради.

На струнах травень пісню підбира,
А ми сьогодні з щирістю й любов’ю
Бажаєм довгих років і добра,
Багато радості і гарного здоров’я.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родини…
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
З найкращими побажаннями 
друг Микола Дунець із сім’єю.

Вітаємо! Вітаю!
Щирого друга 

і дуже хорошу людину

Чудова дата! Вік прекрасний, 
Щоб відчувати смак життя!
Бажання здійснювати власні,
Плекати ніжні почуття. 

Щоби душа завжди раділа  
Усмішкам, сонцю, небесам, 
Натхненню, що дарує крила! 
І добрим, лагідним словам!

дорогу подругу

з Теребовлі з днем народження, яке вона 
святкуватиме 1 червня.

Ярославу Степанівну МИГАЛЬ

З любов’ю і повагою Марія Маліцька.  

Вахріва 
Миколу Ігоровича

– У Великобританії українці могли 
проголосувати на двох виборчих діль-
ницях – у Лондоні та Єдинбурзі, – роз-
повідає Іра. – Кількість охочих була на-
стільки велика, що ми вже подумали, 
що святкуватимемо весілля у черзі під 
посольством. На щастя, на виборчій 
дільниці нас зустріли дуже привітно. 
Люди люб’язно погодилися пропустити 
нас без черги, а члени виборчої комісії 
навіть кричали нам «Гірко!». 

Дівчина зізнається, спокуса пропус-
тити голосування була, адже день ве-
сілля і так був насичений. 

– Ми подумали, що багато громадян у 
пріоритети можуть поставити якісь свої 

особисті спра-
ви, а не долю 
країни, тож 
розпланували 
свій день так, 

щоб всюди встигнути, – додає вона. 
За словами Ірини, українцям у Лон-

доні проголосувати було досить таки 
легко, якщо не зважати на довгі чер-
ги. Все, що потрібно було, – вчасно за-
реєструватися. Для цього було достат-
ньо написати заяву і принести з собою 
копію паспорта і підтвердження місця 
проживання у цій країні.

Тернополяни, хоч весілля святкува-
ли у Лондоні, все ж дотримували укра-
їнських традицій - з викупом, шлюбом 
у церкві, першим танцем, веселими кон-
курсами, перегулюванням фати і чудо-
вим святкуванням.

- Найбільше, чого не вистачало, - це 

батьків, рідних і друзів, які, на жаль, не 
змогли приїхати,- кажусть молодята.- 
Але вже влітку ми поїдемо додому і від-
святкуємо разом з ними.

– Приємні враження від сповнених 
оптимізму усміхнених облич, – поді-
лився у соцмережах своїми враження-
ми від виборчого дня у Лондоні журна-
ліст «Ukrainian UK TV» Володимир Ку-
хар. – Рекордна кількість свідомих ви-
борців порадувала, а молода пара, яка 
в свій особливий день знайшла час і ба-
жання показати свою громадську по-
зицію, втішає і дарує надію, що з наро-
дженням цієї сім’ї народжується нове 
краще майбутнє нашої України! Народ 
все таки прокинувся!

«Наш ДЕНЬ» вітає Ірину та Володи-
мира та бажає їм багато кохання, ра-
дості, взаєморозуміння і щасливого по-
дружнього життя. 

Ти народилася у прекрасну літню пору. Мабуть, тому й душа Твоя така 
тепла і ніжна, як розквітлий сад. Залишайся й надалі такою ж привітною, 
усміхненою людиною невичерпної енергії і доброти. Хай світла доля дарує 
Тобі міцне здоров’я, молодечий запал і порив, у сім’ї - добро, достаток і зла-
году, у роботі - успіх та удачу.

із с. Паївка Гусятинського району
з 50-річчям!

Із весілля – на вибори
Новоспеченому українському подружжю  
на дільниці у Лондоні кричали: «Гірко!»

Ірина Пиртко та Володимир Мороз із Микулинців 
вже кілька років живуть у Лондоні й вирішили 
саме там відсвяткували свої весілля. Коли обирали 

день одруження, ще не знали, що саме 25 травня 
відбуватимуться позачергові вибори президента 
України. 


