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Наш
Заснований у червні 2013 року

4 червня - хмарно з проясненням, вдень 
можливий невеликий дощ, вночі 12-15, вдень 
28-21 градус тепла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.20.   

5 червня - хмарно з проясненням, у другій 
половині дня дощ, гроза, вночі 13-14, вдень 20-
21 градус тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.21.

6 червня - хмарно з проясненням, у другій 
половині дня дощ, можлива гроза, вночі 13-14, 
вдень 20-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.10, 
захід - 21.22.

7 червня - хмарно з проясненням, вночі 
15-17, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця 

- 5.09, захід - 21.23.
8 червня - хмарно з про-

ясненням, у другій полови-
ні дня можливий дощ, вночі 16-18, вдень 
23-26 градусів тепла. Схід сонця - 5.09, за-
хід - 21.23.

9 червня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 16-18, вдень 23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.24.

10 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 15-17, вдень 22-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.25.

Погода в Тернополі й області

Народний синоптик
8 червня - Карпа і Алфея. Наші пращури нази-

вали цей день Карп-корополов, оскільки на Кар-
па добре ловляться коропи. 9 червня - Ферапон-
та і Феодори. Народна приказка застерігає: «На 
Федору не винось із хати сміття». У цей день не 
підмітали і не мили підлогу, щоб не накликати 
біду. 10 червня - Микити.  Якщо день тихий - уро-
жай буде гарний.

Життєві історії  у «Сімейному гніздечку» 3  стор.  13  стор.
   10-11 стор.

«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

Останній дзвоник відлунав, 
нове життя вже на порозі...

У кінці травня у  846 шко-
лах Тернопільщини пролу-
нав останній дзвоник. У нове 
життя він покликав 6547 оди-
надцятикласників та 10 476 
дев’ятикласників. 738 випус-
кників навчальних закладів 
області претендують на наго-
родження золотими медаля-
ми, 174 – срібними.

На фото Івана ПШОНЯКА: ви-
пускниці Тернопільської за-
гальноосвітньої школи № 3 
Анастасія Гандзій, Наталя Під-
гайна та Уляна Когут.

Місце, 
де  оселився 
ЧАС

На перехресті 
весни 
і літа

«Холостяк» 

№4 
одружився 
з олімпійською 
чемпіонкою

Перший літній місяць не засмутить нас серйозни-
ми магнітними бурями. У червні очікують лише не-

значні геомагнітні коливання.
Зокрема, найбільшу активність прогнозують:

7 червня – з 14 до 17 год.
12 червня – з 7 до 10 год.
17 червня – з 11 до 13 год.
18 червня – з 20 до 23 год.

19 червня – з 1 до 5 год.
23 червня – з 12 до 15 год.
26 червня – з 17 до 19 год.

Магнітні бурі в червні
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- Пане Петре, як оцінюєте хід вибо-
рів Президента України та їх резуль-
тати?

- Вибори були демократичними, це 
підтверджують й іноземні спостерігачі. 
Якщо б не події на Сході України, то ми б 
отримали реальне волевиявлення людей. 
Внаслідок військових дій люди спішили 
обрати Президента, тому в значній мірі 
це було голосування за потребою, а не за 
усвідомленим вибором. Крім цього, чер-
говий раз спрацювали технології з  рей-
тингами. Велика частина виборців ще не 
має «імунітету» від таких політтехноло-
гічних маніпуляцій. 

На жаль, на значну частину людей 
більше впливає фактор  «пройде, чи не 
пройде» кандидат.  Недостатньо діє в сус-
пільстві й принцип  - «це мій, чи не мій» 
обранець, або я твердо голосую за того, 
якого вважаю найкращим на даний мо-
мент і рейтинги на мене не впливають. 
Так би мало бути! 

Для мене, наприклад, дуже сумнівним 
є обвал рейтингу Кличка Віталія  з 19 до 
8% за декілька днів до підтримки ним  
Петра Порошенка, адже не було жодних 
підстав, не було жодних аргументів проти 
нашого Героя України і Великого боксера 
компромату. Тому, вважаю, важко в таких 
наших умовах зростати і перемагати кра-
щим кандидатам, зокрема, через дію та-
ких  штучних рейтингів.

- Наскільки чесно велась виборча 
компанія?

- Значно чесніше від попередніх. Хоча 
наш кандидат від політичної партії «Гро-
мадянська позиція» Анатолій Гриценко 
одночасно боровся за прихильність ви-
борців і «допомагав» іншому кандидату 
самовисуванцю на пост Президента, хар-
ківському підприємцю Андрію Гриненку.

Суперники Гриценка виставили про-
ти нього технічного кандидата Гринен-
ка, який, уявіть собі, забрав, а швидше ві-
дібрав,  більше 73 тис. голосів по Украї-
ні. Наш виборчий штаб вів паралельний 
підрахунок голосів, ми отримували про-
токоли з мокрими печатками і ми бачи-
ли, якою була велика кількість зіпсутих 
бюлетенів. Люди спочатку знаходили 
Гриненка, який був вище в алфавітному 
списку кандидатів, ставили проти нього 
відмітку, потім викреслювали і ставили 
позначку підтримки навпроти прізвища 

Гриценка А.С, і цей бюлетень ставав вже 
не дійсним. Точної кількості таких зіпсо-
ваних бюлетенів ми не знаємо, але знаю, 
що по двох дільницях в Тернополі їх було 
10 і 11 відповідно. Крім цього маємо ви-
падки, коли по двох дільницях у Теребов-
лянському районі і Зборівському  всі го-
лоси ніби-то були віддані за Гриненка 13 і 
19, а Гриценко отримав «0» у кожному ви-
падку. Це вже були порушення з боку чле-
нів відповідних дільничних комісій.

Хочу ще зазначити, що  Андрій Гри-
ненко, як підприємець у 2013 році отри-
мав  719 438 грн. доходу від своєї підпри-
ємницької діяльності, де витрати, як пра-
вило, становлять 500-600 тис. грн., а тому 
його реальний його прибуток становив 
за 2013 рік  приблизно 150-200 тис. грн. 
Крім цього  в графі його декларації – «по-
дарунки» стоїть цифра 4,3 млн. грн. Тоб-
то, хтось з числа конкурентів Гриценка 
наперед профінансував такого «кандида-
та», як Гриненко.

- Ви знаєте хто?
- Не знаємо, однак здогадуємось!
- Над чим будете працювати після 

виборів?
- Часу відпочивати немає. Треба го-

туватися до наступних виборів – пар-
ламентських, які найймовірніше відбу-
дуть восени цього року. Політична партія 
«Громадянська позиція» Анатолія Гри-
ценка має усі шанси мати свою фракцію 
у новому парламенті. Нагадаю, що пар-
тія набирає підтримку  в очах у виборців, 
- «Громадянська позиція» подолала 3-від-
сотковий бар’єр на виборах до Київської 
міської ради.

А як депутат Тернопільської місь-
кої ради планую зосередитися над вирі-
шенням проблемних питань в житлово-
комунальній галузі міста та в питан-
нях будівництва в Тернополі. Саме цими 

справами багато років займається гро-
мадська організація «Асоціація спожива-
чів житлово-комунальних послуг», яку я 
очолюю. 

Питань дійсно багато, наприклад, ще 
в лютому я направив листа керівництву 
водоканалу з метою отримання розра-
хунків на послуги абонентського та ава-
рійного обслуговування. Отримав фор-
мальну відписку, тому після цього на-
правив листа в міську раду. Ствердно за-
являю, що вартість вищевказаних  по-
слуг завищено Тернопільводоканалом 
в декілька разів, а тому вартість послуг 
цього комунального підприємства є над-
то дорогими для споживачів. Громаду 
міста ця проблема турбує - до нас було 
багато звернень громадян міста. Пере-
конаний, ми це питання вирішимо, при 
умові, що влада міста буде діяти відкри-
то і чесно. Якби це було так, то ми б вже 
давно не лише мали б  отримати розра-
хунки для оцінки цих «послуг», а ці необ-
ґрунтовано встановлені  тарифи були б 
скасованими.

Хочу ще проінформувати, що я є чле-
ном  комісії, яка займається проблема-
ми конфліктних забудов в м. Тернополі. 
Можу зазначити, що внаслідок зроста-
ючого тиску з боку громадських органі-
зацій міста ми маємо шанс, і є вже перші 
успіхи, відновити площі парків, які змен-
шилися вже більше аніж на 24 га., не до-
пустити забудови стадіону ВАТ «Текстер-
но» (ХБК), зберегти сквер на  Майдані Пе-
ремоги, та не допустити інші незаконні 
забудови в нашому місті. Так, що роботи 
є багато. 

Шкода, що вона  не є продуктивного 
характеру, яка вела б  до якогось зростан-
ня, тому що  нам приходиться, як в дитя-
чому садочку, слідкувати, щоб влада зно-
ву  щось не накапостила…

Петро Ландяк: «Вибори відбулись, 
тепер ми беремось 
за місцеві проблеми»

Такі довгоочікувані вибори 
відбулися. Виборці сказали 
своє слово, тепер – слово за 

новообраним Президентом. Про те, 
якими були ці вибори, про власні 
політичні плани на майбутнє,   читайте 
в інтерв’ю з Петром Ландяком 
-  депутатом Тернопільської міської 
ради, головою обласної організації 
політичної партії «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка.

«Наш ДЕНЬ» приєднується до най-
щиріших вітань та побажань, які 
приймає ювіляр від своїх друзів та 

журналістської родини.  
З роси і води тобі, 

шановний Миколо Яковичу!

Ювілейний твій травень...
Він майже такий, як усі:
Україна у цвіті і травах,
у сонці, дощах і росі.

Правда, десь там гримкоче
і тривога крадеться у дім, 
та ми вірити хочемо,
що це просто травневий   грім.

Що розтане тривога,
як досвітній туман.
Вся надія у цьому на Бога,
допоможе він нам.

А сьогодні – у тебе свято,
перехід від весни до літа.
Така славна, велична дата,
серйозна й, водночас, світла.

У житті – як на довгій ниві,
вистачало стерні й колосків.
Та все ж більше щасливих,
Богом даних веселих років.

І здобутки, і втрати – 
все рідне, своє, не чуже...
Хай тебе, друже і брате,
й надалі Господь береже.

Посилає тобі здоров`я
та море цікавих ідей.
І ще більше щоб було любові
від вродливих жінок  та дітей.

Ну, й онуків хоч кілька нарешті.
Хай пульсує натхнення  – до хмар.
Головне: аби новеньких мештів
ти стоптав у житті ще сто пар!

Все, не будем писати багато – 
ти і сам це робити мастак.
Просто зичимо: 
кожен будень хай стане святом!
І все у житті буде ТАК!!!

         

У ці дні відзначає свій 
ювілей наш колега 
і товариш, голова 

обласної   організації 
Спілки журналістів України, 
заслужений журналіст 
України

З роси і води!

Микола Ротман

Мобілізовані «спрощенці»  
Несплачені за період часткової мобілізації авансо-

ві внески з єдиного податку мобілізованими фізични-
ми особами-підприємцями - платниками єдиного подат-
ку І та ІІ груп можуть бути списані контролюючим орга-
ном як безнадійний податковий борг, якщо в період мо-
білізації такі платники не здійснювали господарської 
діяльності та не отримували доходів. За повідомлен-
ням інформаційно-комунікаційного відділу Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у області, вказані ка-
тегорії платників повинні надати контролюючому орга-
ну підтверджуючий документ з військового комісаріату, 
у якому має бути зазначений період перебування на та-
кій службі. 

Роз’яснення з цього питання розміщено в «Узагальню-
ючій податковій консультації щодо окремих питань опо-
даткування платників єдиного податку», затвердженій на-
казом Міндоходів України і знаходиться за посиланням, 
або на офіційному порталі Міндоходів у розділі «Законо-
давство», підрозділ «Податкове законодавство» (Накази). 

Ядерний арсенал Росії 
залежний від нашої держави   

Всі ракети-носії ядерних боєголовок у російському арсеналі ви-
готовлені в Україні. Російські ракети з ядерним зарядом не полетять, 
якщо Україна не обслуговуватиме їх, повідомляє ТСН. Однією з таких 
ракет-носіїв є «Воєвода» - міжконтинентальна балістична ракета на-
земного базування - єдина, здатна подолати протиракетну оборону 
США. 83 відсотки російських боєголовок переносять саме ці ракети-
носії. «Воєвода» виготовлена в Україні, на Дніпропетровському «Пів-
денмаші». Система управління - також українська. Розробником ядер-
ного щита РФ є Дніпропетровське КБ «Південне». А супернадійну сис-
тему наведення, яка здатна працювати навіть в умовах ядерних вибу-
хів і знаходиться на озброєнні Росії, створив харківський «Хартрон». 
Ще одна ракета, яку на Заході називають «Сатана», також розробили в 
Україні. Ця страшна й потужна зброя, якою Кремль останнім часом по-
грожує світові, виготовлена у період 1970-80-х років і потребує постій-
ного техобслуговування. Якщо українські фахівці припинять її обслу-
говувати, РФ втратить весь ядерний арсенал. 

Візова щедрість 
Німеччини

Німеччина готова зробити дов-
гострокові візи для українців без-
коштовними. Представник уря-
ду ФРН Гернот Ерлер сказав, що цю 
практику можуть запровадити вже з 
першого липня, повідомляє ТСН. На 
думку урядовця, нововведення, на-
самперед, вигідно українській моло-
ді й тим, хто прагне працювати у Ні-
меччині, а також людям, які хочуть 
об’єднати родини. Таким чином Бер-
лін намагається підтримати Украї-
ну на шляху до безвізового режиму 
з Євросоюзом. Наразі вартість візи 
оплачують 78 відсотків українців, 
які подорожують до Німеччини. 
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Збирати колекцію 
близько 40 років тому 
почав чоловік пані На-

дії Володимир Сіньковський. 
Після його смерті дружина ви-
рішила продовжити улюбле-
ну справу чоловіка та перевез-
ла всі експонати з тернопіль-
ської квартири у приватний бу-
динок в Романовому Селі. Тут 
є раритетні екземпляри, дея-
ким - по 200 років. Є радянські, 
німецькі, австрійські, швейцар-
ські, українські та з інших кра-
їн. В одній кімнаті зібрана май-
же вся годинникова історія. Чи 
не з кожним пов’язана ціка-
ва життєва пригода. Більшість 
колекційних годинників – на 
ходу, проте всі одночасно не за-
водять. Господарі кажуть, що це 
погана прикмета. Якщо синх-
ронно йтимуть всі годинники 
в домі, вони можуть пробити 
роковий час і це зашкодить го-
динникарю. 

Володимир Сіньковський не 
уявляв свого життя без годин-
ників. Із першим часовим меха-
нізмом він розібрався у 13 ро-
ків, полагодивши сусідчин бу-
дильник. Здобув професію го-
динникового майстра. Після 
закінчення навчання працю-

вав викладачем у щойно від-
критому відділенні годинника-
рів училища. Разом зі студента-
ми обладнав колекцією старих 
часомірів, спеціальну майстер-
ню, почав шукати по селах “ан-
тикваріат”.  За життя Володи-
мир Сіньковський мав справу з 
безліччю механізмів: наручних, 
настінних, кишенькових, елек-
тронних, кварцових, авіацій-
них, корабельних. Його навіть 
нагородили дипломом «Май-
стер золоті руки»,  писали про 
його колекцію ще в радянських 
виданнях. Пан Володимир мав 
талант повертати до життя 

старовинні часоміри, ніби від-
чував їх душу, настрій. А ще на-
віть зумів виготовити власний 
годинник.

У Сіньковських є годинни-
ки різних марок і типів. Однак 
найціннішу частину своєї ко-
лекції – 147 часомірів пан Во-
лодимир передав краєзнавчо-
му музею Тернополя. Щоправ-
да, відтоді домашня колекція 
поповнилася унікальними екс-
понатами. До прикладу, у Ро-
мановому Селі можна побачи-
ти  годинник-тижневик, який 
має окремий корпус і ремінець 
на кожен день тижня, глибин-

ний  – у формі металевої труб-
ки, за допомогою якого дізна-
валися глибину свердловини 
під час видобутку нафти.  Є тут 
також повна збірка “зозуль”, 
яких уже не виготовляють, ча-
соміри із дерев’яними механіз-
мами, шахматні, годинники у 
формі перснів, браслетів і куло-
нів. Пані Надія окремо розкла-
ла наручні чоловічі, жіночі, ки-
шенькові, настінні, настільні, 
«зозулі», радянські будильники 
різних часів, зокрема із написа-
ми «Перебудова», «Гласність».  

– Настінний годинник бабу-
сі моєї куми із маятником йде 
дуже точно. А ось тут висить 
часомір моєї бабусі. Вона за-
вжди казала: «Поки чую, що він 
цокає – це означає, що я живу». 
Після її смерті він зупинився – 
скільки Володя його ремонту-
вав, так і не запрацював. 

Найстаріший у колекції бу-
дильник – 1812 року. На ци-
ферблаті викарбувано «Терно-
піль». Пану Володимиру не вда-
лося його запустити, але він 
досі дзвонить. А ще чоловік не 
встиг дописати книгу про го-
динники. Це ґрунтовна розпо-
відь про історію, марки часомі-
рів, їх створення, ремонт і спо-

соби вдосконалення механіз-
мів. Пані Надія мріє знайти лю-
дину, яка зможе допрацювати 
її і видати. Адже у рукопис пан 
Володимир вклав багато праці 
та зусиль і що найголовніше – 
передав свій цінний досвід. 

Пані Надія за професією фо-
тограф. Тож у музеї також мож-
на побачити різні старовинні 
фотоапарати, чорно-білі та ко-
льорові, студійне обладнання. 
Також тут є ікона, яку подару-
вав родині вітчим пана Володи-
мира. Вона передавалася бага-
то поколінь і дивом уціліла піс-
ля пожежі, тож має велику ду-
ховну силу. 

Люди із села, а також відві-
дувачі музею, приносять сюди 
старовинні речі, й кількість 
експонатів у Сіньковських з 
кожним роком зростає. Поди-
витися на колекцію хрономе-
трів приїздять школярі та ша-
нувальники давніх речей. Пані 
Надія радіє гостям і не бере гро-
шей за екскурсії. Тож якщо ви 
хочете завітати у місце, де на-
роджується час, приїжджайте у 
Романове Село, в один із неба-
гатьох в Україні музеїв старо-
винних годинників

Юля  ТОМЧИШИН. 

Місце, де        селився час
Ніколи не думала, що у кожного годинника є своя особлива мова, тембр і голос, допоки не завітала в унікальний  музей у Романовому Селі неподалік Тернополя. Майже 600 різноманітних часомірів стоять, лежать і висять в оселі пані Надії Сіньковської. Наручні, настінні, з потягів, автомобілів, літаків, кораблів і навіть танків. Експонати цокають, видзвонюють і навіть співають, тож час у цьому домі йде по-особливому.  

У  колекції тернополянки  – 
понад півтисячі 
унікальних годинників

Напередодні свята 
останнього дзвінка 
працівники Всеукраїнської 

благодійної християнської 
церковної місії «Віфлеєм» під 
керівництвом Лесі Дубілевської  
завітали до вихованців 
Гримайлівської санаторної 
загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів, аби 
привітати дітей зі святом та 
вручити їм подарунки. 

Вони привезли  вихованцям закладу 
одяг та взуття. Радості дітвори не було 
меж, адже вони відчули любов і щирість 
ближніх, турботу і підтримку, яких їм 
так бракує у щоденному житті. 

– Ми безмежно вдячні Всеукраїн-
ській благодійній християнській цер-
ковній місії «Віфлеєм» за безкорисливу 
допомогу, – каже директор Гримайлів-
ської школи Василь Осідак. – Ваша під-
тримка для нас дуже важлива. Бажаємо 
вам, дорогі спонсори, міцного здоров’я, 
родинного тепла, щастя і добробуту. 

Всеукраїнська християнська церков-
на місія “Віфлеєм” дякує всім небайду-
жим людям за допомогу і підтримку та 
запрошуємо до подальшої співпраці.

Сироти раділи подарункам

Координати Всеукраїнської благодійної християнської церковної місії «Віфлеєм»: код 24628594,                                
тел.: 067-707-32-35 – керівник місії, 067-208-48-37 – секретар місії, благодійний р/р 26009060772373; цер-
ковний р/р 26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ «А-Банк», МФО 307770, м. Тернопіль, вул.Руська,11.



№23 (52)/4 червня - 10 червня 2014 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Акцентиnday.te.ua

Щодня матері, батьки, дружини, діти чекають 
телефонного дзвінка від бійців, які знаходяться на 
Донбасі, аби почути: «Я - живий!»

Західняки гинуть за Схід, де й донині дехто з 
тамтешнього населення молиться на Путіна, під-
тримує терористів та сепаратистів і «мріє помер-
ти в Росії». Дехто дивиться на війну з вікон своїх 
домівок, проклинаючи українську армію, «банде-
рівців» і «Правий сектор», яких в очі не бачили. Їм 
байдуже, що люди з інших регіонів воюють і вми-
рають за них.  

Ніхто не знає, скільки часу триватиме на Донеч-
чині та Луганщині антитерористична операція. Ко-
мандир батальйону Нацгвардії «Донбас» Семен Се-
менченко прогнозує: може, й близько року. «На від-
міну від багатьох людей, які вважають, що АТО за-
кінчиться через кілька тижнів, я вважаю, що це за-
йме не один місяць, можливо - до року», - сказав 
він у інтерв’ю одному з телеканалів. При цьому, що-
правда, зазначив: завершити операцію за місяць 
можливо, але необхідно докласти дуже великих зу-
силь і перекрити канали постачання зброї та дивер-
сантів з Росії.

Тим часом, інформує ТСН, деякі прикордонники 
за грошову винагороду пропускають озброєних те-
рористів через державний кордон. Журналісти зна-
йшли КПП, на яких відсутня будь-яка варта. Потра-
пити в Україну коштує бойовикам 15 тисяч євро. 
А на прикордонному посту між Придністров’ям та 
Україною - жодного прикордонника. 

Кордон із Придністров’ям для України зараз не 
менш важливий, ніж із РФ. Останнім часом Росія по-
силено закидає туди свої «кадри». Очікувати прово-
кацій з боку Придністров’я можна будь-якої миті.    

Прикро: одні прикордонники відбивають атаки 
терористів, гинуть за Батьківщину, інші - її вигідно 
продають. 

Державна прикордонна служби України заяв-
ляє, що не може створити реального бар’єру для 
того, аби не допускати організовані терористичні 
групи на територію держави. «У штаті немає важкої 
техніки, засобів ведення вогню й технічних засобів, 
щоб протидіяти і на сто відсотків не допускати про-
никнення в Україну збройних організованих груп. 
Тому що ми будувалися і реформувалися, як правоо-
хоронний орган європейського зразка й відмовили-
ся від військової складової», - сказав у ефірі «5 кана-
лу» начальник відділу з питань взаємодії із ЗМІ Дер-
жприкордонслужби Олег Слободян. 

Тим часом, за інформацією заступника команди-
ра батальйону «Азов» Ярослава Гончара, терорис-
ти готують прорив на ділянці українського кордо-
ну «Дяково-Дмитрівка, що на Луганщині. За попере-
дніми даними, угрупування із восьми сотень банди-
тів зосереджене у російському Куйбишеві. Це - коло-
на із двадцяти «КамАЗів». 

Озброєні бойовики почали штурм Лугансько-
го прикордонного загону у ніч на минулий понеді-
лок. У Держприкордонслужбі вважають: атака те-
рористів на Луганський прикордонний загін має за 
мету позбавити відділи прикордонної служби ке-
рівництва, зв’язку, елементів логістики для того, 
аби створити умови для безперешкодного пере-

тину україно-російського кордону озброєними на-
йманцями.

Проти України на Донбасі воює різна наволоч. 
Зокрема, у складі збройного формування баталь-
йону «Восток» є осетини, чеченські бойовики, ко-
лишні спецпризначенці «Альфи» та «Беркута», по-
відомив журналіст Макс Авдєєв, який вів фотозйом-
ку на навчальній базі цієї терористичної організації 
поблизу Донецька. 

Загальне число терористів сягає десяти тисяч 
осіб. Таку цифру озвучив радник міністра внутріш-
ніх справ Антон Геращенко. 

Для російських найманців та своїх запроданців 
війна - це робота. За вбивства та викрадення україн-
ців, збиті гвинтокрили їм добре платять. Збірну ар-
мію, що несе смерть, сформувала й підготувала Ро-
сія. Серед російських найманців - лише професіона-
ли. Переважно - військові. «Підготовка у них дуже 
добра, є тактика, вони грамотно організовують за-
сади і розставляють вогневі точки», - сказав ТСН 
генерал-майор запасу спецпідрозділу «Альфа» Ми-
хайло Бондарчук. За словами екс-голови Служби зо-
внішньої розвідки України Миколи Маломужа, усі 
відібрані найманці пройшли не одну війну і єдине, 
що вміють робити - вбивати. Адже більшість із них - 
вихідці з гарячих точок. 

Самі терористи вже не приховують: приїхали 
вбивати саме з Росії. І чеченський лідер Кадиров ви-
знав: його земляки воюють в Україні.

Війна для найманців - прибутковий бізнес. Роз-
мір кривавого гонорару залежить від багатьох 
факторів: статусу головоріза, які операції він про-
водив. «Отримують три-три з половиною тисячі, 
чотири… до п’яти. Якщо виконують щось надзви-
чайне - може, й до десяти тисяч», - розповів Мико-
ла Маломуж. Надбавкою до зарплати служить ви-
крадення українського силовика. А за кожного 
вбитого нашого вояка російські командири дають 
найманцям окрему доплату. Проте найбільші гоно-
рари й платню отримують ватажки - десятки ти-
сяч доларів. 

Донецький журналіст Олексій Мацука й активіс-
ти Сходу переконані: оплачує війну і родина Януко-
вичів. У списку можливих спонсорів терористів та-
кож називають й інших соратників Януковича - Єф-
ремова, Якименка, Іванющенка.  

…Україна покладає надію на армію, яку роками 
українська влада знищувала. Жоден із попередніх 
президентів - Кучма, Ющенко, Янукович - не займа-
лися питаннями армії, - констатував у прямому ефі-
рі «Шустер Live» директор Центру досліджень ар-
мії, конверсії та роззброєнь Валентин Бадрак. І на-
голосив: люди, які довели армію до такого жахливо-
го стану, повинні відповісти.  

Коли довелося воювати, виявилось: немає бро-
нежилетів, шоломів, зброї. Ба, навіть харчів. Зате у 
нас є чимало полковників, генералів. Україна може 
гордитися героєм, військовим, гідним свого зван-
ня, начальником управління бойової та спеціаль-
ної підготовки Нацгвардії, генерал-майором Сергі-
єм Кульчицьким. Ті, хто добре його знав, кажуть: він 
постійно був зі своїми бійцями, не беріг генераль-
ські лампаси. Сергій Куличицький став першим в іс-
торії незалежної України генералом, який загинув 
при виконанні службового обов’язку. 

Небесна сотня має Генерала…  
Ольга ЧОРНА. 

Захід гине 
за Схід

Недавно Західна Україна оплаку-
вала героїв Небесної сотні. А нині 
оплакує загиблих у боях на Схо-
ді держави. Горе прийшло на Во-
линь, Прикарпаття,  Львівщину. 
Чимало військових та міліціоне-
рів повертаються з пораненнями.   

Для несення служби на дорогах Харківської 
області виїхали 10 працівників патрульної 
служби ДАІ Тернопільщини.

– Наших працівників скеровано на Харківщину для забезпе-
чення спокою на дорогах і охорони громадського порядку під 
час проведення антитерористичної операції. Всі вони забезпе-
чені бронежилетами та озброєнням, плащ-накидками, пайками, 
паливно-мастильними матеріалами та коштами, – зазначив на-
чальник обласної міліції Василь Облещук,

Перед виїздом священики Тернополя провели богослужіння, 
освятили службові автомобілі та правоохоронців, які вирушили 
на схід держави. Кожному з них надали невеликі іконки та мо-
литовники.

Працівників ДАІ відправили 
на підмогу на Схід

На хабарі затримали 
депутата райради

Пообіцявши 
посприяти 
у вирішенні 

земельного питання, 
депутат Тернопільської 
районної ради перейшов  
межі своїх повноважень. 
І так «навпливав» на хід 
справи, що опинився  під 
слідством.

– З початку лютого до трав-
ня цього року чиновник вима-
гав у тернополянина понад 6 
тисяч американських доларів 
за вплив на уповноважених 
осіб управління Держземаген-
ства області щодо надання до-
зволу для розроблення проек-
ту землеустрою.  Неправомір-
на вигода мала стати гаран-
тією отримання десяти сотих 
землі на території Підгоро-

днянської сільської ради, – по-
відомили в обласному управ-
лінні внутрішніх справ.

Як зазначили у міліції, де-
путат уже поклав до кишені 
частину з того, що вимагав, а 
саме тисячу доларів, та у пе-
ребіг подій втрутилися терно-
пільські правоохоронці.

Підозрюваного затрима-
ли, нині він перебуває під аре-
штом.  Санкція статті, у пору-
шенні якої звинувачують де-
путата – одержання  непра-
вомірної вигоди за  вплив на 
прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання 
функцій держави, поєднане з 
вимаганням такої вигоди, – пе-
редбачає від трьох до восьми 
років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна.

У Тернополі викрили 35-річного мешканця 
обласного центру, який торгував краденими 
велосипедами. Загалом міліціонери довели 

причетність чоловіка до крадіжок щонайменше 
шести двоколісників.

Товар, ринкова вартість якого 3-4 тисячі гривень, зловмис-
ник продавав на ринку за 300 гривень. Чоловіка затримали «на 
гарячому». На ринку на вул. 15 квітня в Тернополі увагу опера-
тивників привернув торговець, що дешево продавав добротний 
велосипед. Як з’ясувалося, двоколісник крадений.

За словами правоохоронців, затриманий не вперше потра-
пляє в поле зору міліції. Востаннє він звільнився з місць позбав-
лення волі наприкінці минулого року. Відбував покарання за 
грабежі та наркотики.

Уже на початку цього року тернополянин знову вчинив пер-
шу крадіжку. Чуже майно крав переважно з громадських закла-
дів, під’їздів будинків, підвалів. Крім велосипедів, привласнював 
гроші, мобільні телефони та інші цінності. Їх викрадав у відвіду-
вачів спортивних закладів, салонів краси.

Щодо тернополянина порушене кримінальне провадження. 
Майже всі велосипеди міліціонери знайшли та вилучили. Покуп-
ці, котрі спокусилися на дешеві двоколісники, змушені були по-
вернути товар законним власникам.

 

Крав велосипеди 
і… продав на ринку
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Сергій Кузнєцов був у столиці від по-
чатку грудня минулого року, належав до 
15-ї сотні Майдану. Після розгону студен-
тів він поїхав до Києва, залишивши вдома 
дружину та четверо дітей. Переживши всі 
жахіття та криваві протистояння, чоловік 
мріє організувати у Тернополі музей, аби 
вшанувати пам’ять Небесної сотні та тих 
бійців, яким вдалося вижити. 

Багато експонатів – це особисті речі 
Сергія, які для нього надзвичайно цінні. 
Синьо-жовтий стяг з підписами майданів-
ців його рідної 15-ї сотні, каска, яка  вряту-
вала чоловіку життя. У ніч з 19 на 20 люто-
го за 30 сантиметрів від його голови розі-
рвалась світлошумова граната. 

– Тоді я лише повернувся з Тернопо-
ля, – згадує Сергій. – Хлопці з моєї сотні від-
почивали, тому пішов на барикади з гру-
пою тернополян і киян.  Коли почалася 
атака, у нашу сторону полетіло каміння. Я 
ще встигнув крикнути: «Обережно, камін-
ня», присів і накрився щитом. Тут біля моєї 
голови розірвалася світло-шумова грана-
та і я втратив свідомість. Осколки від гра-
нати пробили каску і застрягли у ній. Але, 
на щастя, не потрапили в голову. Ця каска 
найдорожча для мене. 

Сергій Кузнєцов отримав важку конту-
зію. А ще після Майдану він лікує пневмо-
нію. Лікарі кажуть, шкідливі гази, які нако-
пичилися у легенях після боїв на Грушев-
ського, виходитимуть ще кілька років. 

Після останньої поїздки до Києва на лі-
кування Сергій привіз три мішки речей з 
Майдану. Серед них саморобні бронежиле-
ти, прапори, щити бійців, бруківка, особис-

ті речі. Щоб зібрати їх, обійшов 
чи не всі будинки та вулиці, де 
велися напруженні бої, уваж-
но оглянув кожен квадратний 
метр спаленого Будинку проф-
спілок. 

Серед експонатів майбут-
нього музею – прострелена ме-
талева пластина з бронежиле-
та, яку майданівець знайшов 
на Грушевського. Прострелена саме бойо-
вими кулями.

– Оце наша броня була, це наш щит від 
бронежилета, – розповідає Сергій. – Тут ви-
дно три черги, дивіться, чим вони стріля-
ли, щоб пробити пластину бронежилета. 
Це людина поки падала, вже мертва, по ній 
ще стріляли. А ось протигаз. На ньому не-
має крові – лише прострелені очі. Видно, 
що стріляв професіонал.

Трофей Сергія – щит, відібраний у бер-
кутівця. Серед зібраних речей є також са-
моробні бронежилети. Для їх виготовлен-
ня підходили будь-які матеріали, навіть 
пожежний рукав.

– Це один з перших наших бронежи-
летів, зроблений з пожежного рукава, для 
пом’якшення удару кийків, – каже чоло-
вік. – Коли ми почали їх одягати, супротив-
ники почали використовувати гумові кулі, 
згодом – стріляли бойовими. А ще на світ-
лошумові гранати вони скотчем наклею-
вали болти, гайки, та найгірше, що роби-
ли, – це саморізи, які при вибуху врізали-
ся в тіло.

Зберіг тернополянин і подарунки від 
інших сотень. Наприклад, книги та само-

робні наколінники – від cнятинських бій-
ців із Львівщини.  

– Це були перші наколінники, самороб-
ні, які використовувались після 1 грудня. А 
ось книга від хлопців з написом «Від Май-
дану – до музею Тернополя, мир вам, від 
Снятина».

Головна зброя, яку використовували 
на столичному Майдані в середині люто-
го – коктейлі Молотова, також будуть у му-
зеї Тернополя. 

Експонатів з вулиць Києва, де відбу-
валося протистояння, у Сергія назбирало-
ся вже понад півсотні. Його друзі, теж май-
данівці, кажуть: музей зможе допомогти в 
розслідуванні масових розстрілів.

- У будь-який час можуть приїхати слід-
чі Генпрокуратури, взяти ці речі на екс-
пертизу та повернути назад. – каже голо-
ва громадської організації «Майдан» Бог-
дан Брич. – Це краще, аніж шукати їх у лю-
дей. Також важливо створити цей музей, 
аби молодь, діти і наступні покоління мо-
гли дізнатися: люди, які живуть у їхньому 
місті, йшли під кулі заради їх кращого май-
бутнього. Вони зможуть прийти в  музей, 
побачити ці експонати і відчути дух Май-
дану, дізнатися, що відбувалося тієї крива-

вої зими у столиці.  
Оглянути обгорілі каски, прострілені 

протигази та саморобні щити тернополя-
ни поки не можуть. Сергій двічі звертався 
до міської влади, щоб виділили приміщен-
ня для створення музею. Однак, останні, за 
його словами, не мали навіть часу його ви-
слухати. Відгукнувся Тернопільський коо-
перативний коледж, у якому навчався най-
молодший Герой Майдану – 17 річний На-
зар Войтович, який загинув 19 лютого на 
Грушевського.   

– Ми готові надати максимальну під-
тримку в розміщенні експонатів та ство-
ренні музею, – каже директор закладу Ва-
силь Мулярчук. – Наші студенти готові до-
помогти у створенні експозиції. 

Сергій Кузнєцов мріє, щоб у цей музей 
приходили і діти, і дорослі, щоб у них про-
кидалася свідомість, щоб вони розуміли, 
що всі ми, українці, та повинні захищати 
одне одного, допомагати та об’єднуватися. 

Сподіваємось, вже незабаром тернопо-
ляни зможуть завітати у музей Героїв Май-
дану і це буде світлою згадкою про заги-
блих і щирою вдячністю живим героям ре-
волюції. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Героїв Майдану
У Тернополі з’явиться музей

Сергій Кузнєцов 
вже зібрав кілька 

десятків унікальних 
експонатів

Прострелена каска, дерев’яний щит, обвуглена київська бруківка… Всі ці речі 
ще донедавна були звичними атрибутами столичного Майдану. Сьогодні це 
маленькі шматочки історії Української революції гідності – протистояння і 

боротьби, які змінили нашу країну. Тернополянин Сергій Кузнєцов вирішив зберегти 
їх для майбутніх поколінь. Сам він був активним учасником подій у Києві, тож під 
час останньої поїздки до столиці зібрав три мішки речей, які стануть першими 
експонатами музею Героїв Майдану у Тернополі. 

Він мав світле волосся, світлі очі та 
світлу душу. Хотів усе знати, любив 
життя, з його уст не сходила усмішка. 

Завжди привітний, щирий, дещо замріяний. 
Був єдиною дитиною в сім’ї, а тепер – став час-
тинкою Небесної сотні. Так описують Назара 
Войтовича із села Травневе Збаразького райо-
ну, який загинув на Майдані, його друзі. 

2 червня юному герою виповнилося б 
18 років. Він не дожив до свого повноліття 
кілька місяців… 

У рідному селі хлопця на його честь 
освятили барельєф і вшанували його 
пам’ять молитвою.

Назар Войтович – наймолодший герой 
Небесної сотні. Йому було всього 17. Він на-
вчався на третьому курсі Тернопільського 
кооперативного коледжу. Мріяв стати ди-
зайнером, любив малювати, зображав ко-
заків, калину, тризуб.

Саме патріотизм підштовхнув юнака в 
останню хвилину поїхати на Майдан до Ки-
єва, розповідають одногрупники. Ще в се-

реду, 19 лютого, Назар був на парах, а ввече-
рі мав віднести до автобуса, який їхав до сто-
лиці, речі для друзів і троюрідного брата.  Та 
в останню хвилину і сам вирушив на Майдан.

Він приїхав до Києва 20 лютого, а вже 
за кілька годин був убитий із вогнепальної 
зброї. Коли мати хлопця зателефонувала 
йому, на дзвінок відповіла незнайома жінка 
з Михайлівського собору і повідомила, що 
під час протистоянь снайперська куля влу-
чила її сину в голову.

У неділю невеличке село Травневе свят-
кувало повноліття Назара Войтовича. Без 
нього… Весь день небо плакало дощем. Від 
місця вічного спочинку хлопця його рід-
ні та друзі, односельці пройшли хресною 

ходою до скверу, який названий його іме-
нем. А в рідній школі, де навчався хлопчик, 
освятили барельєф з обличчям юного Ге-
роя України. 

Батько Назара – Юрій насипав у селі 
курган і поставив на ньому власноруч зро-
блений хрест. Пагорб Гідності – на честь 
усіх учасників Небесної сотні...

На вічі, приуроченому 18-літтю Назара, 
його земляки прийняли звернення до но-
вообраного Президента України. Жителі 
Збаражчини просять присвоїти звання Ге-
роїв України бійцям Небесної сотні. А також 
– усім тим, хто віддав своє життя під час те-
перішніх подій на Сході та Півдні нашої дер-
жави, захищаючи її суверенітет.

Небо плакало дощем…
У невеличкому селі на Збаражчині вшанували 

наймолодшого героя Небесної сотні
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Пан Юрій відразу ж зауважив, що аналі-
зувати виборчий процес перед журналіста-
ми вони не уповноважені. З цього приводу 
буде офіційна заява місії СКУ. А ось про те, 
чому вирішив допомогти українцям про-
вести легітимні вибори, говорив охоче та 
емоційно. Виявляється, його дідусь - січо-
вий стрілець, батько також був змушений 
емігрувати, щоб не вислали у Сибір. Від ра-
дянського свавілля страждали або могли 
постраждати й інші родичі. « Я тут від іме-
ні всіх своїх предків, які любили Україну та 
боролися за її волю. Це надає мені сил і на-
тхнення. Я аж до плачу розчулююся, знаю-
чи, скільки мук витерпів цілий народ»,- зі-
знався доктор Фотій. Також він розповів, 
як дружно самоорганізувалася для допо-
моги Майдану українська громада у Кана-
ді. Окремо повідомив, що в Україні має чи-
мало друзів і один з них - тернопільський 
підприємець Михайло Ратушняк, який вже 
неодноразово гостював у нього в Канаді. 
Через засоби масової інформації пан Юрій 
попросив подякувати йому за велику під-
тримку при виконанні функцій спостері-
гача на виборах. Виявляється, Михайло Ра-
тушняк надав у розпорядження «добро-
вольців» від Світового Конгресу Українців 
автотранспорт і це допомогло їм зібрати 

потрібну інформацію про хід голосування 
зі значно більшої кількості дільниць.

На відміну від «кадрових» спостеріга-
чів ОБСЄ, Ремі вважає себе волонтером, 
а тому про хід голосування тернополян 
розповідає на підставі власних вражень. 
Зауважує, що у Франції цей процес відбу-
вається дещо по-іншому, хоча також має 
на меті забезпечити прозорість та чес-
ність волевиявлення. В Україні він уже 
всьоме. Передостанній раз був тут у лис-
топаді 2012 року. Тепер вирішив спосте-
рігати за виборами президента, які вва-
жає важливими в усіх аспектах, бо переко-
наний, що останні три роки були не най-
кращими для нашої держави – відбувався 
відтік інвестицій, у стані стагнації пере-
бувала економіка. На запитання, чи щось 
змінилося в Україні між попереднім та 
нинішнім візитом сюди, пожартував: «На 
жаль, не дороги».

З майбутньою дружиною Ремі позна-
йомився шість років тому у школі молодих 
лідерів, яка діяла у Канаді. Під час подій на 
київському Майдані Ірина, як і тисячі на-
ших співвітчизників за кордоном, активно 
долучалася до організації та підтримки ак-
цій на підтримку України.

Зокрема у Тулузі, де мешкає подруж-

жя, діє громадська організація українців 
«Ярославна», яка допомагає побратимству 
цього французького міста з Києвом. Уже на 
початку протестних акцій у столиці Укра-
їни, місцева діаспора організувала Євро-
майдан. Його учасники навели контакти з 
такими ж спілками по всій Франції. Осно-
вний свій обов’язок українці тамтешніх єв-
ромайданів вбачали у посиленні впливу на 
депутатів та політичні партії з тим, щоб ті 
мали істинне уявлення про події в Україні 
та могли реально впливати на міжнародну 
позицію не тільки Франції, а й Ради Євро-
пи, адже саме у французькому Страсбурзі 
засідає Європарламент. 

За словами Ірини, активістам вдалося 
переконати французів у тому, що в Украї-
ні на той час народжувалося громадянське 
суспільство, що український національний 
спротив кінця 2013-го - початку 2014-го 
років можна порівняти з великою фран-
цузькою революцією 1789 року. «Коли ми 
проводили цю історичну паралель, депу-
тати зізнавалися, що це дозволяє їм краще 
зрозуміти, за що борються і гинуть укра-
їнці» - сказала Ірина і зазначила, що саме 
завдяки Майдану у неї зараз дуже багато 
контактів і серед французів, і серед україн-
ців, які там проживають.

На відміну від Ремі, Ерік не має жодних 
родинних зв’язків з Україною. Проте, упро-
довж півроку пильно стежив за подіями у 
Києві, а коли спостерігав за «маскарадом», 
який влаштувала Росія у Криму, остаточ-
но вирішив відвідати Україну, щоб побачи-
ти все, що тут відбувається, на власні очі, а 
не через медіа. На сайті прочитав про важ-
ливість місії спостерігача на виборах укра-
їнського президента. Зголосився і ось при-
їхав на Тернопілля. Перед цим був на Май-
дані, бачив барикади, спалений Будинок 
профспілок, сліди від куль снайперів. Це 
–  важкі враження.

Звичайно, підсумовуючи цю розмову, я 
не міг не запитати у гостей, що вони бажа-
ють українцям. 

Зокрема Ремі зичить, щоб Україна як-
найшвидше долучилася до Європейсько-
го союзу. Стабільності у країні і свободи ба-
жає нам Ерік. Доктор Фотій пообіцяв, що 
зробить усе від нього належне, щоб укра-
їнці нарешті зажили достойно: «Будуймо 
Україну – кожен і де тільки може. Як мої 
предки і я, як ці французькі хлопці та Іри-
на, як Михайло Ратушняк, як ви, розпові-
даючи людям правду. Всі разом будуймо 
Україну, бо, дай Боже, вже час!» 

Олег ГРУШКОВИК.

Опираючись на ці дані, чи-
мало політологів уже у повний 
голос заговорили про феномен 
довіри українців до Петра Поро-
шенка.

 На відміну від експертів сус-
пільної думки, я не поспішав би 
робити такі глобальні висно-
вки. Не хочу претендувати на іс-
тину в останній інстанції, про-
те, як на мене, справа не у все-
охоплюючій довірі до вибор-
чої програми цього кандида-
та, якої, якщо чесно, ніхто тол-
ком і не знає. Більше того, гас-
ло «Жити по-новому» якось не 
дуже то й логічно стикується з 
мільярдними статками Петра 
Порошенка, які за роки прав-
ління режиму Януковича фак-
тично подвоїлися. А, як відо-
мо, що від добра - добра не шу-
кають. Відтак, кому ж, насправ-
ді, адресований заклик, на який 
повелися мільйони українців? 
Давайте спробуємо спільно зна-
йти відповідь на це далеко не 
риторичне запитання і тоді, 
швидше всього, зрозуміємо, 
чому вперше за всю історію не-
залежної України вибори пре-
зидента пройшли в один тур.

Отже, жити по-новому… 
Якщо для Петра Порошенка ця, 
за великим рахунком, декла-
рація намірів позбавлена будь-

якого сенсу, то для переважної 
більшості українців вона стала 
чи не єдиним виходом з безпро-
світного тунелю найгостріших 
безпекових, економічних та со-
ціальних проблем. Адже ми всі і 
нараз захотіли жити по-новому, 
передусім, тому, що існувати по-
старому вже не можемо – війна 
та жертви, корупція і безправ’я, 
тотальна загроза масового без-
робіття, а відтак – позбавлення 
найменших можливостей про-
годувати себе і свої сім’ї .

Та найвагомішим факто-
ром нашого спільного вибо-
ру 25 травня, безсумнівно, ста-
ли не стільки політичні, скільки 
ділові та інтелектуальні якості 
кандидата, створений його ко-
мандою непересічний образ та-
кого собі «народного» олігар-
ха – доброго пана для кріпосно-
го люду. А додайте до цього ще 
й незаперечний міжнародний 
авторитет Петра Олексійовича, 
його неабияке вміння завжди 
бути у потрібному місці, показ-
ні скромність у стилі життя та 
щирість у родинних стосунках, 
вміння залишатися чистим на-
віть після вилитого конкурен-
тами бруду.

До речі, як на мене, саме сто-
відсоткова агітація за себе, а не 
проти когось, дозволила Поро-

шенку консолідувати велику 
частину українського суспіль-
ства, яка вже втомилося від руй-
нівних політичних чвар у серед-
овищі «демократів», і, навпа-
ки, значно знизила електораль-
ну підтримку його найближчих 
конкурентів у боротьбі за пре-
зидентську булаву.  

 Та чи означає це все, сказане 
вище, що народ повірив Поро-
шенку, як свого часу вірив, на-
приклад, Ющенку? Навряд чи.

Вже цьогоріч мені випала 
нагода двічі зустрічатися з Пе-
тром Олексійовичем під час 
його перебування на Терно-
піллі. Вперше це сталося у най-
більш напружені дні Революції 
гідності, коли він як опозицій-
ний депутат щиро радів навіть з 
того, що місцеві даішники не за-
тримали його помічника за пе-
ревищення швидкості. «Міліція 
– з народом!» - натхненно виго-
лошував гість і перед журналіс-
тами, і під час виступу біля мо-
нумента Степану Бандері. При-
вітний і доступний, щирий та 
відвертий, намагався впізнати 
навіть тих, з ким ніколи раніше 
не зустрічався, вітався з ними 
за руку. Здавалося, тоді він був 
справжнім до глибини душі.

Зовсім іншого Порошенка 
побачив я під час його виборчо-

го туру – з цілим ескортом охо-
ронців, настороженого та ам-
бітного. Якщо й вдавалося ко-
мусь потиснути руку кандида-
та, то тільки перед телекамера-
ми, які відразу ж спрямовували 
цей своєрідний акт єднання з 
виборцями на величезні екра-

ни на імпровізованих сценах.
У Кременці, Бережанах, Тер-

нополі з потужних динаміків 
він промовляв одні і ті ж слова, 
оперував одними і тими ж фак-
тами, озвучував один і той же 
висновок. 

 Не знаю, як і хто, а я чим 
більше слухав, тим менше вірив 
почутому – усе, що відбувалося, 
чомусь дуже нагадувало події 
десятилітньої давнини з тією 
тільки різницею, що тоді на сце-
ні Майдану Порошенко був не 
головним.

Краєм вуха вловив у натов-
пі: «Правду він каже, що тре-
ба визначитися з президентом 
вже у першому турі – немає часу 
бавитися у вибори, коли йде ві-
йна». 

«Справді, немає часу на до-
вгі роздуми», - подумки пого-
дився я і з оратором, який роз-
повідав людям, що вже 25 трав-
ня в Україні розпочнеться нове 
літочислення, і з людьми, які, 
можливо, не особливо то й віри-
ли цим обіцянкам, але під стра-
хом фізичного знищення ви-
стражданої незалежної держа-
ви не мали іншого виходу, ніж 
пристати на пропозиції Петра 
Порошенка жити по-новому.

Юрко СНІГУР.

Будуймо Україну, 
БО ВЖЕ ЧАС!

Під час позачергових виборів президента на виборчих діль-
ницях Тернопільщини працювала група міжнародних спосте-
рігачів від Світового Конгресу Українців. Минулого понеділка 
кореспондент «Нашого ДНЯ» зустрівся з  канадійцем україн-
ського походження доктором Юрієм Фотієм, а також з по-
дружжям Ремі та Іриною Адіссон і Еріком Фавонеком з Фран-
ції та попросив їх розповісти, що спонукало до участі у вирі-
шенні майбутньої долі України у чи не найважчі для неї часи.

Спочатку – трохи цікавої статистики. 
Дострокові президентські вибори 
2014 року змінили політичну кар-

ту України. Головний висновок: централь-
на, південна і частина східної України відмо-
вили представникам проросійських партій, 
які у сумі не змогли набрати навіть 10 відсо-
тків голосів, віддавши перевагу кандидатам 
- прибічникам європейської інтеграції Укра-
їни - від 65 до 95 відсотків голосів залежно 
від регіону.

Практично всі центральні і західні регіо-
ни, а це 15 областей, віддали за Петра Поро-
шенка більше половини голосів виборців. На 
Сході України наблизилися до цього показ-
ника Дніпропетровська, Запорізька, Харків-
ська області – відповідно 44,7 - 35,2 відсотка. 

У Донбасі явка виборців була незначною 
- проголосували лише 105 тисяч українців, 
а у Луганській області – заледве 84 тисячі. 
Проте з тих, хто прийшов на вибори, біль-
ше 60 відсотків висловилися на підтрим-
ку представників демократичного проєвро-
пейського спектру, констатує  ЛІГАБізнесІн-
форм.

Петро Порошенко набрав у першому турі 
більше голосів, ніж Янукович у 2010 році (9,8 
млн. проти 8,6 млн.),  але менше, ніж Ющен-
ко у 2004 році (11,1 млн.) або Кравчук в пер-
шому турі в 1991 році (19,6 млн.). 

 Твердження про те, що виборці південно-
східних регіонів не прийшли на вибори - міф. 
Труднощі виникли лише в Донбасі, де оруду-
ють терористи.   

Наприклад, в 2010 році на виборах пре-
зидента у другому турі проголосували 538 
тисяч жителів Херсонської області, а цьо-
горіч -  439 тисяч виборців. На Харківщи-
ні 25 травня прийшли на дільниці більше 
1 мільйона виборців, тоді як чотири роки 
тому у другому турі голосувало 1,5 мільйо-
на. На Одещині за ці ж роки кількість вибор-
ців «скоротилася» заледве на 200 тисяч, що 
цілком логічно, зважаючи на трагічні події  у  
цьому місті 2 травня.

«народний» олігарх чи добрий пан для кріпосного люду 
ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
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До уваги постраждалих учасників масових 
акцій громадського протесту та членів їх сі-
мей, що відбулися у період із 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року
Постраждалі учасники масових акцій громадсько-

го протесту та члени їх сімей отримають безоплатну 
правову допомогу. Відповідне розпорядження підпи-
сав міністр юстиції України Павло Петренко. «Люди, 
які ціною власного здоров’я та життя вибороли віль-
ну, демократичну Україну, мають отримати належний 
правовий захист від держави. Сьогодні я підписав до-
ручення, згідно якого така допомога надаватиметься 
всім постраждалим під час Майдану та сім’ям Героїв 
Небесної Сотні», - наголосив Павло Петренко. Зокрема, 
йдеться про надання безоплатної первинної правової 
допомоги органами юстиції у питаннях консультацій 
та роз’яснень, медіації, складення заяв, скарг та інших 
документів правового характеру. Окрім того, державні 
нотаріальні контори безоплатно надаватимуть послу-
ги, пов’язані із оформленням спадщини. Міністр дору-
чив забезпечити першочергове надання такої допомо-
ги під час роботи громадських приймалень у взаємодії 
з державними нотаріальними конторами. Також, у разі 
звернення зазначених категорій осіб у неприйомні дні 
та години, керівники територіальних органів юстиції 
мають вжити заходів щодо надання вказаної допомо-
ги. 

Для отримання такої допомоги звертатись до Тер-
нопільського міського управління юстиції за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Київська, 3а (4 поверх,  каб. 402).

Василь МАРЦИНКЕВИЧ, 
начальник Тернопільського міського управлін-

ня юстиції.
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Разом із литовцями 
на запрошення 
тернопільських педагогів 

завітали також  їхні колеги 
із Західно-Дніпровського, 
Переяслав-Хмельницкього 
центрів професійно-технічної 
освіти.

Гостей у Тернополі зустрічали 

хлібом-сіллю. Привітав колег директор 
закладу Володимир Цьох. Своїми дум-
ками поділилися і гості з Литви – Рена-
та Вершінскене, завідувач відділу тор-
гівлі та бізнесу Центру професійної під-
готовки міста Шяуляй, і Чесловас Абро-
майтіс.

Тернопільські педагоги зі своїми ви-
хованцями підготували для колег свят-

ковий концерт. Закордонних гостей за-
чарували мелодії українських пісень. 

Освітяни активно обмінювали-
ся ідеями та напрацюваннями. Зокре-
ма, провели засідання спільного круг-
лого столу, де обговорили перспекти-
ви розвитку професій харчової про-
мисловості в Литві та Україні. Також 
відбулася конференція на тему «Інно-
ваційні проекти школи професійного 
навчання, бізнесу і торгівлі». Про те, 
як дозвілля учнів впливає на успішне 
навчання, йшлося під час засідання за 
участю вихователів гуртожитку та ке-
рівників гуртків.

Для гостей нашої області влашту-
вали і цікаві екскурсії. Зокрема, деле-

гація освітян відвідала культурну сто-
лицю України – Львів, найбільші пра-

вославні святині – Почаївську лавру 
та джерело святої Анни. Всі охочі змо-
гли напитися цілющої води, занурити-
ся у купальні та помилуватися архітек-
турними пам’ятками й мальовничими 
пейзажами. А під час екскурсії монас-
тирем – дізнатися про історію Почаїв-
ської лаври й чудесні історії зцілення, 
які там відбулися. Побували учасни-
ки делегації і в Марійському духовно-
му центрі, що в селі Зарваниця, де мали 
змогу поклонитися чудотворній іконі 
Богородиці.

Наступним етапом співпраці буде 
виїзд делегації Тернопільського цен-
тру професійно-технічної освіти до міс-
та Шяуляй для поглиблення співробіт-
ництва між закладами та участі в тео-
ретичних і практичних заняттях.

Делегація з міста Шя-
уляй Литовської Рес-
публіки приїхала на 
запрошення Дер-
жавного навчаль-
ного закладу «Тер-
нопільський центр 
професійно-технічної 
освіти». Освітяни з 
Європи прибули, щоб 
обмінятися досві-
дом. А також – нала-
годити співпрацю 
між професійно-
технічними навчаль-
ними закладами, що 
ґрунтується на спіль-
них цінностях та ін-
тересах.

Литовські освітяни побували 
на Тернопіллі

Щороку в перший день літа відзначається 
Міжнародний день захисту дітей - 
прекрасне свято радості та надії. 

Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення сво-
їх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими 
та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Цей 
день для дорослих є нагадуванням про захист прав наших 
дітей на життя, свободу думки, на освіту, відпочинок, до-
звілля, на захист від насилля та експлуатації.

Також не слід забувати приділяти велику увагу захисту 
прав дітей - інвалідів. Адже, у цивілізованому світі здоров’я 
суспільства, обличчя держави, моральний клімат насампе-
ред визначаються ставленням до інвалідів.

Права інвалідів проголошено у міжнародних докумен-
тах та закріплено чинним законодавством України.

Останнім часом суспільство виявляє зацікавленість 
проблемам даної категорії осіб. Такий інтерес продиктова-
ний, насамперед тим, що кількість дітей з особливими по-
требами постійно зростає. 

 Виділення дітей-інвалідів в окрему самостійну групу є 
життєво необхідним у зв’язку з їх беззахисністю, важкістю 
соціальної адаптації в суспільстві, що пов’язане з особливи-
ми умовами, в яких відбувається формування особистості 
дітей-інвалідів. 

Сучасна державна політика соціального захисту інвалі-
дів включає в себе низку заходів, зокрема створення умов 
для інтеграції інвалідів до активного суспільного життя; 
підвищення державних гарантій у досягненні вищих со-
ціальних стандартів у матеріальному забезпеченні інвалі-
дів; створення безпечного середовища для інвалідів; забез-
печення активної взаємодії державних органів та громад-
ських організацій інвалідів у розв’язанні проблем інвалідів 
тощо

Особливо важливими є заходи щодо можливості отри-
мання освіти для осіб з вадами здоров’я. Освіта є од-
ним з найефективніших шляхів виходу людини з особли-

вими потребами зі стану ізольованості від суспільства, і 
саме новітні освітні програми, в тому числі навчання дис-
танційно, мають стати об’єктом комплексного державно-
управлінського впливу. 

Заслуговує на увагу досвід багатьох країн, які запрова-
дили у загальноосвітніх закладах інтегроване навчання, 
що передбачає здобуття знань неповносправних осіб спіль-
но зі здоровими дітьми. Така можливість дає змогу інвалі-
дам значною мірою інтегруватися в середовище ровесни-
ків, а здорові діти вчаться допомозі та милосердю, відбува-
ється зміна суспільних стереотипів щодо цієї категорії осіб. 

Розвиток освітніх послуг через мережу Інтернет дозво-
ляє отримати освіту в дистанційному форматі кожній лю-
дині, яка прагне до знань, це реальна можливість освіти 
для інвалідів. Фактично для них вона є «освітою без кор-
донів» у широкому розумінні. Дистанційне навчання висту-
пає чи не єдиним освітнім шансом для осіб з обмеженими 
функціональними можливостями, воно практично мінімі-
зує перешкоди, які роблять неможливим здобуття освіти у 
навчальному закладі традиційним способом. 

Важливим життєвим фактором для кожної дитини є ін-
формування про особисті права, які допомагають підліткам 
в подальшому житті. Від незнання своїх прав, діти з особли-
вими потребами відчувають себе не досить впевнено в по-
всякденному житті

Та найголовніше – необхідно створити умови для зміни 
негативних стереотипів і ставлення до неповносправних 
людей в українському суспільстві на основі досягнення со-
ціальної солідарності і соціальної справедливості та сприя-
ти утвердженню загального принципу: «Дивись на мене як 
на рівного».

Світлана ШУВАРІВСЬКА ,
завідувач сектору правової освіти, правової роботи 

та систематизації законодавства Тернопільського  
міського управління юстиції.

Консультації «Нашого ДНЯ» ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ - ІНВАЛІДІВ

Дирекція Тернопільського центру професійно-технічної освіти 
щиро вдячна закордонним колегам за налагодження співпраці між 
ПТНЗ України та Литви, активну участь у конференції «Інновацій-
ні проекти школи професійного навчання, бізнесу та торгівлі», яка 
пройшла на базі їхнього навчального закладу.
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Починався літній день. На листі де-
рев переливалися всіма барвами райду-
ги крапельки роси. Співали птахи, тягну-
лися квіти до Сонця, а над ними басовито 
гудів Джміль: 

- Ж-ж-жарко... 
Йому й справді було жарко. 
- Ж-ж-жорстоке Сонце, ж-ж-жорстоке. 
Почуло Сонце та й каже: 
- Кожен день я проміння на землю по-

силаю, щоб черешні скоріш дозрівали, 
щоб пташки співали, щоб діти смагляви-
ми ставали, а він... він мене жорстоким на-
звав. 

Образилося Сонце та й сховалося за 
хмару. Похмуро на світі стало, квіти пе-
люстки згорнули, птахи замовкли, мура-
хи входи та виходи своїх домівок закрива-
ти почали. 

- Що робити? Що робити? Як без Соне-
чка нам жити? - зашепотіли Дерева. 

- Я тут, ось я, - сказав хтось тоненьким 
голоском і всі побачили маленького, 

червонокрилого жучка, якого й справ-
ді Сонечком звали. 

- А ти можеш землю зігрівати? - спита-
ли Дерева. 

- Ні. 
- А можеш так зробити, щоб черешні 

поспіли? 
- А щоб діти засмагли? 
- І цього не вмію, - зітхнуло Сонечко, - я 

тільки попелиць знищую, червців, кліщи-
ків павутинних та інших дрібних шкідни-
ків. 

- І за це тобі, Сонечко, спасибі, - вкло-
нилися Дерева і знов зашепотіли: 

- Що робити? Що робити? Як без Соне-
чка нам жити? 

- Може, я зумію допомогти? - спитав 
Соняшник. Він теж був на Сонце схожий: 
кругла голівка у жовтогарячих променях. 

- А ти можеш землю зігрівати? - спита-
ли Дерева. 

- Ні. 
- А зробити так, щоб черешні поспіли? 
- Ні. Не можу... 
- А щоб діти засмагли? 
- І цього не вмію, - тихо мовив Соняш-

ник, - я тільки насінням людей годую. 
- Це ж добре! Спасибі тобі, Соняшни-

ку, - вклонилися Дерева. 
А Джміль знов гудів. 
- Ж-ж-жаль, квіти пелюстки згорнули, 

ж-ж-жаль. 
- Жаль! - обурилися Дерева. - А хто 

Сонце образив, хто його жорстоким на-
звав? Все ти, все ти, Джмелю! 

Вони так розхвилювалися, так розгой-
дались, аж вітер знявся, злякався Джміль, 
почав у Сонця пробачення просити: 

- Ж-ж-жити без тебе не можна, пробач 
мені, пробач. 

Виглянуло Сонце з-за хмари, посміх-
нулося привітно. Зраділи дерева, пташки 

защебетали, квіточки розкрилися, а 
Джміль над ними гудів: 

- Ж-ж-жарко.., але не дуже, але не 
дуже…

Ірина ПРОКОПЕНКО.

Життя8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

– Ми одні з кращих  в Украї-
ні із розвитку газифікації, – за-
значив голова правління ПАТ 
«Тернопільгаз» Олег Караван-
ський. – Виконуючи нашу що-
денну працю, намагаємося за-
безпечувати колективу і хоро-
ший настрій, влаштовуємо пі-
сенні та спортивні змагання.

На головній спортивній 
арені Тернополя учасники зма-
гань під керівництвом орке-
стру пройшли урочистою хо-
дою та запалили символіч-
ний вогонь спартакіади. Із від-
криттям змагань працівників 
газового господарства області 

привітали голова облра-
ди Василь Хомінець, за-
ступник голови ОДА Лео-
нід Бицюра та заступник 
міського голови Владис-
лав Стемковський. Вони 
подякували підприємству 
за чудову роботу та поба-
жали успіхів і досягнень 
на майбутнє. 

– У державі зараз 
складна і політична, і еконо-
мічна ситуація, – зазначив у ві-
тальному слові Василь Хомі-
нець. – Але життя триває, і ті-
шить те, що товариство «Терно-
пільгаз» навіть у цей скрутний 

час дотримується своїх тради-
цій і вже двадцять дев’ятий раз 
проводить спартакіаду серед 
своїх працівників. Більше того, 
залучає до спорту і підростаю-
че покоління.

Серед учасників спартакіа-

ди - і новачки, і вже досвідчені 
спортсмени. Приїхали на свято 
родинами, аби відпочити, по-
вболівати, показати, чого вар-
ті, та захистити честь району. 

За результатами змагань 
серед  дорослих перемогло го-

ловне підприємство ПАТ «Тер-
нопільгаз». Серед  дітей – Зба-
разьке управління з експлуа-
тації газового господарства. 
Переможців нагородили куб-
ками та грамотами.

Юля ТОМЧИШИН. 

Майбутні 
олімпійці  
серед нас

У Тернополі відбу-
лася традиційна 
ХХІХ спартакіада 
серед працівни-
ків газових госпо-
дарств області та 
ювілейна Х серед 
їхніх дітей «Май-
бутні олімпійці се-
ред нас». У змаган-
нях взяли участь 
найкращі спорт-
смени кожного з 
управлінь експлу-
атації газового гос-
подарства.

Відбіркові тури провели у районах, на саму 
ж спартакіаду приїхали кращі з кращих 
– 190 дорослих та 80 дітей. Свої сили 

випробовували у футболі, волейболі, тенісі, 
легкій атлетиці, шашках та інших видах спорту. 

УВАГА! КОНКУРС!
Вишиванко моя, вишиваночко!

Пишіть нам на електронну по-
шту nday-te@ukr.net, а також 
на адресу: м. Тернопіль, вул. 

Крушельницької, 18, офіс 409.

Рукавичка

На день народження мені 
матуся щастя дарувала:
- гордись, дитинко, Ангел мій,
сорочка ця тобі дісталась
від наших прадідів, батьків,
що у борні життя поклали.
Ми ж вірили у нарід свій
і вечорами вишивали...

Як в усіх справжніх українців, так 
і в моїй родині, у кожного є вишиван-
ка. Змережану веселковими барвами 
сорочку на день народження мені по-
дарувала найдорожча у світі матуся. 
Вона стала найулюбленішим та най-
святковішим одягом. Адже саме виши-
та сорочка є національним символом 
нашої неньки-України. А ще згадують-
ся слова відомої пісні: «А сорочка ма-
мина біла-біла, а сорочка мамина сер-
цю мила…»

Оля БОМКО, с. Лідихів Креме-
нецького району. 

Подарунок від матусі

Сонце, сонечко та соняшник
Казка

Розважалочка
Загадки про комашок
Серед літа біля липки 

Виграють сопілки, скрипки. 

Це не скрипки, не сопілки, 

То медок збирають... (Бджілки)
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Україна
У США мода на Україну 

На телебаченні США може роз-
початися новий тренд - американ-
ці у телеефірі виступають із укра-
їнською символікою. Про це повідо-
мляє Медіапортал української діаспо-
ри. Зокрема, у такий спосіб вирішив 
підтримати Україну Майкл Ді Руджіро 
з Чикаго, радник «Ameriprise Financial 
Services». Він виступив на американ-
ському телеканалі «WGN» у загально-
національному ефірі із значком Пра-
пора України. Раніше конгресмен США 
Майк Квіглі заявив, що чикагці чимало 
вкладають у захист суверенітету Укра-
їни, а мер Чикаго нагородив Героя Єв-
ромайдану відзнакою. 

Меркель - найвпливовіша 
жінка планети 

Канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель очолила список 100 найвпли-
вовіших жінок світу за версією аме-
риканського журналу «Forbes». Ви-
дання зазначає: 59-річна німецька кан-
цлер не здає позиції четвертий рік по-
спіль. Загалом вона очолювала рей-
тинг дев’ять разів. На другому міс-
ці цьогоріч опинилася голова Феде-
ральної резервної системи США Джа-
нет Йеллен. Третє місце дісталося дру-
жині мільярдера Білла Гейтса Мелінді 
Гейтс, яка займається благодійністю. 
До першої десятки також увійшли, зо-
крема, президент Бразилії Ділма Рус-
сефф, глава МВФ Крістін Лагард, екс-
держсекретар США Хілларі Клінтон, 
гендиректор «General Motors» Мері 
Барра і перша леді США Мішель Обама. 

У Європі Путін - 
наче прокажений

Дехто із політиків Заходу, запро-
шених на вшанування 70-річчя ви-
садки союзних військ у Нормандії в 
часи Другої світової війни, яке від-
будеться 6 червня, попередив орга-
нізаторів про своє небажання знахо-
дитися поруч із російським прези-
дентом Путіним. У зв’язку з цим орга-
нізатори святкувань не знають, як роз-
садити гостей, повідомляє німецька 
газета «Bild». Зокрема, надіслали попе-
редження, що не сидітимуть поруч із 
президентом РФ і не бажають стояти 
біля нього під час спільного фотогра-
фування Барак Обама, Ангела Меркель 
та королева Великобританії Єлизавета 
ІІ. Остаточне рішення, хто ж сидітиме 
поруч із Путіним на почесній трибуні, 
ляже на плечі французького президен-
та Франсуа Олланда. Варто зазначити, 
на урочисті святкування до Франції за-
прошено й лідера українських прези-
дентських перегонів Петра Порошен-
ка. 

У Молдові саджатимуть 
за спробу дати хабар 

поліцейському 
Порушникам правил дорожньо-

го руху в Молдові, які намагаються 
уникнути покарання шляхом підку-
пу співробітників Національного ін-

спекторату патрулювання, відтепер 
обіцяні до шести років в’язниці, ве-
ликі грошові штрафи і позбавлен-
ня водійських прав на п’ять років. 
Відповідний законопроект розроби-
ли у МВС Молдови, повідомляє «Укрін-
форм». На думку авторів законопро-
екту, посилення покарання за дачу ха-
бара істотно сприятиме і скороченню 
числа ДТП. Метою ж законопроекту є 
підвищення ефективності боротьби з 
корупцією у правоохоронних органах. 

Лукашенко запровадить 
«кріпосне право»?

У Білорусії можуть заборонити 
колгоспникам і радгоспникам звіль-
нятися та переїжджати до міст. Про 
це повідомляє опозиційний білорусь-
кий новинний ресурс «Хартія 97» із по-
силанням на президента країни Олек-
сандра Лукашенка. Відповідний де-
крет уже розробила президентська ад-
міністрація. «Я ставлю жорстко питан-
ня тому, що на столі - декрет, про який 
я говорив раніше… можна сказати, 
«кріпосного права». Ти не звільниш-
ся і не переїдеш… «Туди-сюди» вже не 
буде», - наголосив Лукашенко. Раніше 
президент Білорусії заборонив звіль-
нятися за власним бажанням праців-
никам деревообробних підприємств, 
які перебувають у процесі модерніза-
ції. Остаточне рішення про звільнення 
має приймати губернатор. 

РФ «поклала око» 
на країни Балтії 

У Литві не виключають можли-
вого вторгнення РФ до країн Бал-
тії. Глава Міноборони Литви зазна-
чає, що Калінінград вже стає ро-
сійським військовим бастіоном. За-
хист прав російськомовних за кордо-
ном може стати передумовою для ро-
сійської інтервенції в країни Балтії, 
заявив міністр оборони Литви Юозас 
Олекас на засіданні комітету з безпе-
ки і оборони Парламентської асамб-
леї НАТО у Вільнюсі, повідомляє пор-
тал «Delfi.lt». «Росія виконує десяти-
річну програму з озброєння і модерні-
зації армії, приділяючи особливу увагу 
північно-західному напрямку, особли-
во Калінінграду, який насправді стає 
російським військовим бастіоном», 
- зазначив Олекас. Міністр також вка-
зав на інтеграцію військових сил Росії 
і Білорусії.

У Британії підвищать ВВП 
за рахунок наркотиків 

і проституції
Проституція і торгівля наркоти-

ками збільшать обсяг економіки Ве-
ликобританії приблизно на 10 мі-
льярдів фунтів стерлінгів (близько 
$16,7 мільярда), пише «The Financial 
Times». Це станеться після того, як у ве-
ресні статистичне відомство країни пе-
регляне методологію підрахунку ВВП, 
включивши у показник ряд нових ве-
личин. За оцінкою Бюро національної 
статистики, у 2009 році проституція 
повинна була додати до ВВП 5,3 мільяр-
да фунтів, а наркоторгівля - 4,4 мільяр-
да. Статисти підрахували: п’ять років 
тому в країні працювали 60879 повій, 
кожна з яких обслуговувала 25 клієн-
тів на тиждень. Середня вартість одно-
го «прийому» - 67,16 фунта. Крім того, 
вважається, що в Сполученому Королів-
стві живе 38 тисяч героїнових нарко-
манів, а продажі цього наркотика скла-
ли 754 мільйони фунтів. Очікується, що 
прийняті нововведення збільшать ВВП 
за 2009 рік на 33 мільярди фунтів.

Біженців із Донбасу 
може бути 50 тисяч

Керівник благодійної організа-
ції «Карітас України» Андрій Вась-
кович не відкидає зростання хви-
лі внутрішньої міграції, повідомляє 
«Німецька хвиля». Благодійники го-
туються до такого сценарію. За слова-
ми Васьковича, допомога біженцям із 
Криму та Донбасу є одним із найбіль-
ших викликів для благодійних органі-
зацій. За прогнозами, у випадку погір-
шення ситуації на Сході України, до 50 
тисяч біженців можуть прибути з ра-
йонів військових дій на Захід держави. 
Це - на додаток до 10 тисяч біженців із 
Криму, більшість із яких - кримські та-
тари. 

Левову частку сплачених 
торік податків «з’їли» пенсії

У рамках проекту «Ціна держа-
ви», профінансованого ЄС і США, 
оприлюднено звіт про виконання 
держбюджету за 2013 рік, повідо-
мляє УНН.  Виявилося: левова част-
ка грошей українських платників по-
датків, сплачених торік, пішла на утри-
мання пенсіонерів. «2/3 сплачених по-
датків, а це - 18417 гривень із кожного 
платника на рік, пішли на утримання 
пенсіонерів. Також, у середньому, ко-
жен із працюючих українців витратив 
три тисячі гривень на утримання педа-
гогів, 1,8 тисячі - на утримання лікарів, 
1,2 тисячі - на утримання міліції. За від-
сотками державного боргу кожен зму-
шений був заплатити 1,3 тисячі гри-
вень», - ідеться у звіті. 

Квитки на потяги 
подорожчають

«Укрзалізниця» ініціює підви-
щення вартості проїзду в пасажир-
ських поїздах внутрішнього сполу-
чення у два етапи: на 10 відсотків 
у липні та жовтні цього року в усіх 
категоріях пасажирських вагонів, 
окрім СВ і поїздів категорії «Інтер-
сіті+», повідомили у прес-службі ві-
домства. Таким чином, підвищення та-
рифів у грудні 2014 року, проти мину-
лорічного грудня, складатиме 21 відсо-
ток. 

«Регіонали» діють 
як диверсанти-шкідники

Нинішній парламент є недієздат-
ним, тому що з самого початку оби-
рався не для роботи. Про це в комен-
тарі «Gazeta.ua» сказав екс-нардеп Та-
рас Чорновіл. «Ці люди йшли, щоб 
отримати привілеї, задоволення та го-
норовий статус. Виборчі списки фор-
мувалися під систему кнопкодавства 
- ставили за мету роздати місця «хо-
рошим» людям. А коли виявилося, що 
треба голосувати особисто, то працю-
вати не було кому. Тому Верховна Рада 
має йти на перевибори», - зазначив він. 
І додав: парламент потрібно розпуска-
ти ще й з політичної причини. «Пред-
ставництво Партії регіонів та комуніс-

тів не відповідає реальному стану ре-
чей, навіть якщо враховувати тих «ре-
гіоналів», які вийшли зі складу партії. 
Вони також не хочуть працювати. Ді-
ють за методом диверсанта-шкідника: 
ми будемо заважати, не дамо голосів, 
коли у коаліції їх не вистачає. А те, що 
країна від цього розвалюється, їх не 
хвилює», - наголосив Чорновіл. На його 
думку, вибори потрібно проводити у 
жовтні нинішнього року. 

Нардепи, замість 
протирати штани - до зброї! 

У ВР зареєстровано законопро-
ект «Про внесення змін до Зако-
ну «Про статус народного депутата 
України» (щодо проходження вій-
ськової служби нардепом під час 
оголошення військового стану), 
яким пропонується зняти обмежен-
ня щодо несення військової служби 
депутатами, повідомляє УНН з поси-
ланням на сторінку депутата Олек-
сандра Бригинця у «Фейсбук». «Де-
путат не має права одночасно вико-
нувати обов’язки народного депутата 
і проходити військову службу. В мир-
ний час дане обмеження не створює 
ускладнень. Однак, під час введення 
військового стану, проведення бойо-
вих дій на території України та загро-
зи національної безпеки держави, ці 
обмеження не дозволяють народному 
депутату захищати рідну Батьківщину 
у лавах Збройних сил від зовнішньо-
го та/або внутрішнього ворога. Це не 
правильно. Я готовий, як і багато моїх 
колег, взяти до рук зброю у випадку 
потреби. Тому вирішив зняти законо-
давче обмеження на право, яким во-
лодіють мало не всі, крім народних 
депутатів. Не хотілося б, щоб депута-
ти були патріотами лише на словах... 
Крім того, бойовий досвід багатьох із 
нас і особистий приклад могли б вия-
витися корисним під час бойових дій», 
- написав Бригинець. 

«Укрпошта» 
на межі банкрутства

Виконуючий обов’язки гендирек-
тора ДП «Укрпошта» Михайло Пань-
ків заявляє, що для компанії настали 
важкі часи. Така ситуація, за його сло-
вами, безпосередньо пов’язана з кре-
дитними зобов’язаннями підприєм-
ства, повідомляє u-news.com.ua. «Зо-
крема, за два роки - з 2012-го по 2014-й 
- вони зросли із 593 мільйонів гривень 
до більш, аніж 800 мільйонів. Збільши-
лася й дебіторська заборгованість - із 
154 мільйонів гривень - до 344 міль-
йонів», - ідеться в повідомленні. При-
чиною таких невтішних показників, 
на думку керівника підприємства, став 
продаж компанією послуг з відстроч-
кою платежу. 
Літні спеки «зупинятимуть» 

важкі вантажівки 
Із першого червня на території 

України набули чинності обмеження 
руху великовантажного автотранспор-
ту, повідомив начальник Департамен-
ту ДАІ МВСУ Анатолій Сіренко. Так, при 
температурі повітря від +28°С, тран-
спортним засобам загальною вагою по-
над 24 тонни або навантаженням на 
вісь більше 7 тонн, рух на автодорогах 
загального користування на терито-
рії держави з 10.00 до 22.00 забороне-
но. Річ у тім, що це призводить до руй-
нування дорожнього покриття, внаслі-
док чого утворюються зсуви і значні 
деформації, а іноді й повне знищення 
доріг. 

Україна Світ
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Струни серця

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ родини

гніздечко
Сімейне

Сльози дощу
Сльози дощу розсипаються 

по підвіконні…
Бісером,  перлами,  

квантами кришталю.
Хтось убиває в собі почуття 

несинхронні, 
Хтось легковажно кидає 

замерзле «люблю…»
Небо втомилось сонцем 

та світлом мовчати
І захищати серця від 

безглуздих пожеж.
Тих,  які зовсім не вміють 

цілком довіряти, 
Тих,  які просто не хочуть 

любити без меж.
Краплі дощу суїцидно 

цілують асфальти, 
Слабко надіючись ще раз 

лишитись в живих.
Мокнуть від сліз піврозмиті 

газетні шпальти, 
Теплі сюжети повільно 

згасають на них.
Люди фальшивлять,  

фальшивлять слова і мотиви, 
Ніжність – знецінена,  

справжність продали давно.
Щирі зізнання все більше 

нагадують зриви, 
Довгі розмови,  як в сценах 

старого кіно…
Небо готове прощати весь 

світ і терпіти,  
І загортати турботливо 

в хмари-плащі.
Поки ще будуть хоч двоє,  

що здатні зігріти
Справді міцною любов’ю 

холодні дощі.
Слабких не  
пускають до неба
Ти щоранку крізь контури скла 

бачиш обриси неба, 
Розумієш до болю у скронях – 

туди не дістатись…
А тобі треба віри… 

Хоч крапельку віри треба!
Не сягати вершин,  а хоча б 

за життя триматись.
Ти щоденно тавруєш себе,  

загортаєш у холод, 
Догасає терпіння на ще один 

втомлений «вдих».
Лиш блакить залишає в очах 

терпкуватий солод, 
Але небо -  далеко…  

Й туди не пускають слабких.

Спасибі,  Господи
Коли так хочеться проспати 

вічність, 
Здається,  що нічого не тримає, 
Спасибі,  Господи,  

що в серці – ніжність
І що є хтось,  який не відпускає…
Коли ще мить,  ще крок до краю, 
І вже змінити щось,  навряд,  

чи вдасться, -
Спасибі,  Господи,  що п’ю 

і відчуваю
Нектар життя,  

який дарує щастя…
Коли самотній вітер виє всюди, 
І очі вже готові лити воду…
Спасибі,  Господи,  що є ще люди,  
З якими тепло в будь-яку погоду!

Юлія ФІНКОВСЬКА.

Мед пахнув 
бджолиним співом 
і небесами. А ще 

бурштиновий смаколик 
був схожий на сонце, 
що якимось дивом 
опинилося в пузатому 
скляному слоїчку. Дідусь 
навчив Іванку їсти мед з 
чорним хлібом і запивати 
холодною водою. Казав: 
«Мед лікує недуги й 
душу». 

Її душа потребувала ліку. За-
черпнула ложечкою солодкого 
нектару. Якби він міг допомогти… 

«Не доганяй минуле», - сказа-
ла циганка, коли в замурзану до-
лоньку її малого Іванка всипала 
копійки. Уже й не знає, чи то вона 
наздоганяє минуле, чи воно її…

На перехресті весни і літа 
зустрілася Іванка з Мар’яном. 
Травень прощався зі світом до-
щем і вітром. Вітрисько так ви-
вернув Іванчину парасолю, що 
вона більш ні для чого не годи-
лася. Кофтинка промокла. Тов-
ста коса стала важкою від до-
щової купелі. І, як на зло, жод-
ної автівки. Від центральної до-
роги до села - більше п’яти кі-
лометрів.

Чомусь Мар’ян звернув увагу 
на одиноку промоклу дівочу по-
стать. Розвернув авто, під’їхав до 
Іванки. 

- Вам далеко? - запитав.    
- Не дуже, - відповіла. Зуби цо-

котіли від холоду. 
Він довіз її додому. Вона подя-

кувала, хотіла заплатити. 
- Краще, не відмовте мені у зу-

стрічі, - мовив і запитав, де Іванку 
можна знайти. Мар’ян жив у об-
ласному центрі. Іванка там учи-
лася. 

Пізніше Мар’ян жартуватиме, 
що це стояла під дощем і цокотіла 
зубами його доля. 

…Іванці виповнилося 
дев’ятнадцять, коли одружилася 
з Мар’яном. І дев’ятнадцять років 
прожили у шлюбі. Чоловік їздив 
по закордонах, купував-продавав 
різний крам. Потім відкрив влас-
ну справу. Пообіцяв: Іванка зі 
Славчиком, сином, ніколи бідува-
ти не будуть. 

Друзі й знайомі називали 
Мар’яна везунчиком. Дехто тихо 
заздрив. А Іванка не відмовля-
ла, коли треба було підсобити ко-
мусь із друзів, колег чи рідні. Чо-
ловік жартома називав дружину 

Матір’ю Терезою. Вона ж усерйоз 
відповідала: «Добро - добром по-
вернеться».

…Якось врапт занедужав 
Мар’ян. Лікарня, операція, корот-
кий перепочинок і знову лікар-
ня… Його не стало навесні. 

- Що тямить Іванка в чолові-
ковому бізнесі? Певно, доведеть-
ся добро продати, якщо не на-
дурять чи задарма не заберуть. 
Одна справа - працювати спеці-
алістом у нашому економічному 
відділі, інша - керувати. У Мар’яна 
ж склад, магазини…

- Нічого, хай спробує жити, як 
ми - від зарплати - до зарплати… 

Вона почула ці перешіптуван-
ня. Це розмовляли між собою На-
стя з Оксаною, повертаючись з по-
хорону.

Настя, матір-одиначка, якій 
Іванка роками підсобляє і вважає 
своєю подругою. А про Оксани-
ну жадібність анекдоти у їхньому 
відділі складали. Вона не жила від 
зарплати - до зарплати, бо чоло-
вік не вилазить із закордонних за-
робітків. Настя… Іванку так боля-
че вдарили слова подруги.             

Мирослав, чоловіків товариш, 
права рука у бізнесі й вічний хо-
лостяк сказав:

- Іванко, мусиш зайняти 
Мар’янове місце.  

- Я не впораюся. 
- Впораєшся. Мар’ян розпові-

дав, що ти цікавилася справами, 
давала поради. До речі, твій Слав-
ко в університеті вивчає економі-
ку і маркетинг? Отож, хай пробує 
допомагати у сімейному бізнесі. 

- А ти?
- Я залишуся на своїй посаді. 

- Мамо, в тебе все вийде! - під-
тримав син.  

Після похорону Іванка пої-
хала на батьківське обійстя. Два 
роки тому хата  осиротіла. «Мамо, 
- заплакала, - я не знаю, як далі 
жити…». Тихенько відчинилися 
двері, зайшла баба Маринка, су-
сідка. Присіла. Зітхнула. Зморшки-
борозенки сховали сльозу. «На 
все воля Божа, дитинко, - мови-
ла. - Йди-но до мене, Іванцю, я 
рум’янку запарю. Медком вгощу». 

За розмовою, рум’янковим 
чаєм і медом Іванка не помітила, 
як сонце повернуло з полудня. По-
обіцяла бабі Мотрі скоро приїха-
ти. Старенька перехрестила Іван-
ку на дорогу. Змовила молитву. 
Зморшки-борозенки знову схова-
ли сльозу…

…Іванці було важко відкрити 
двері свого робочого кабінету. Не-
приємно бачити Настю, Оксану.  

- Співчуваємо, - мовила Настя. 
- Іванно Степанівно, якось 

воно буде, - сказав «старий кадр» 
Ігор Володимирович. - Тримайте-
ся. 

- Я розраховуюся, - ошелеши-
ла всіх Іванка. - Буду керувати сі-
мейним бізнесом.

- Але ж ти… - запнулася Окса-
на.

- Одна справа працювати спе-
ціалістом у нашому економічно-
мі відділі, інша - керувати. Не хви-
люйтеся за мене. 

Настя зиркнула на Оксану. Та 
здвигнула плечима. 

- Якщо бізнес не піде, повер-
тайся назад, - з неприхованим 
роздратуванням сказала Настя.

- Чому ви такі недобрі, Анас-
тасіє Петрівно? Ви ж перед при-
ходом Іванни Степанівни раді-
ли, що нарешті і її життя дістало. 
Не дивіться на мене вовком. Ви 
були для Іванни Степанівни наче 
п’явка, а не подруга. Я хотів сказа-
ти - невдячна п’явка. А тепер ра-
дієте її горю. За те, що допомага-
ла вам?     

Іванка втратила ще й подругу. 

…Вона жила сином, роботою 
і минулим. Часто їздила в село на 
батьківське обійстя і могили. За-
бігала з гостинцями до баби Ма-
ринки. А коли поверталася - зупи-
нялася біля перехрестя, де впер-
ше зустрілася з Мар’яном. Подум-
ки розмовляла з чоловіком. Удома 
ж, на самоті, плакала. І лікувала 
душу кількома ложечками меду - 
«заїдала» смуток. 

…Баба Мотря не могла надя-
куватися за гостинці. Запарила 
рум’янку. Поставила на стіл слої-
чок меду - зять баби Маринки має 
свої вулики. Повідала сільські но-
вини. Розпитала, як Славко. При-
несла два десятки яєць, аби Іван-
ка взяла з собою, «бо ті місь-
кі - з синіми жовтками». Згадала 
про сон. «Мати твоя, Іванцю, при-
снилася. Стояла під яблунею у ва-
шому садку. А цвіту на яблуні… Як 
цієї весни. В руках у матері було 
дві обручки. Щось вона казала. Не 
пам’ятаю».

…Іванка зупинилася біля пе-
рехрестя. Уже три роки, як немає 
Мар’яна. І сьогодні двадцять два 
роки, коли зустріла свого кохано-
го. Прислухалася: у кущах щось 
попискувало. З цікавості виріши-
ла поглянути. Двоє малесеньких 
кошенят тулилися одне до одно-
го і благали про порятунок споло-
ханою котячою мовою. Хтось ви-
кинув…     

- Не плачте. Я вас не залишу.        
Перелякані клубочки притих-

ли в Іванчиних руках. «Вони голо-
дні. Треба їхати», - подумала. Ав-
тівка не заводилась. Набрала но-
мер телефону Мирослава.  

- Чекай мене. Я виїжджаю. 
- Молока купи, - попросила. 
Іванка годувала кошенят, а 

Мирослав шпортався в її машині. 
Потім згадав про бутерброди, які 
приготував нашвидкоруч.

- Думав, це ти голодна. Зви-
няй, що бутерброди кустурбаті. 
Іванко, я хотів сказати… Ти давно 
подобаєшся мені. 

- Мирославе, я ціную твою 
дружбу, допомогу, але… кохаю 
Мар’яна.

- Я зачекаю…
Мирослав витирав мокрі від 

молока котячі мордочки. А Іван-
чине серце стукало так швидко й 
сполохано, як недавно сердечка у 
її маленьких знахідок. Насувалася 
хмара. Звіявся вітер. Травень про-
щався зі світом дощем…     

…Колись Мирослав, як і 
Мар’ян, назве це перехрестя весни 
та літа й трьох доріг, - перехрес-
тям долі. 

Ольга ЧОРНА. 

На дитячому майданчику, що 
у центрі міста, гамірно і людно. 
Личка веселої дітвори посміха-
лися весняному сонечку: хлопчи-
ки очікували  на чергу біля гой-
далок, дівчатка вдивлялися у ви-
сочінь неба, куди летіли мильні 
бульбашки. Їхні матері не прихо-
вували радості… Раптом звідкись 
з’явилася  незнайома 
літня жінка… Присіла 
на лавочці. Котрась з 
молодих матусь при-
язно посміхнулася 
жінці.

- Сідайте, сідайте, 
- припрошувала. - Ка-
жуть, що ця лавочка 
для закоханих, бачи-
те вона навіть відріз-
няться від інших – ме-
талом кованим, правда, гарна? 
Може, і ви свою молодість згада-
єте? У нас, жінок, у кожної свої іс-
торії – закоханість, перші поба-
чення, любов…

Жінка зітхнула.
 – Справді, доню, є про що зга-

дати, бодай не казати, - зупинила 
свій погляд на немовляткові у ві-
зочку, котре раз-по-раз від соняч-
них зайчиків то морщило носик, 
то ручками потирало оченята. – 
Дівчинка, хлопчик? – перепитала 
у його матері.

 – Це моя Ганусенька, на честь 
бабусі назвали, - усміхнулася мо-
лода мама.

 - У мене також була доне-
чка, але я навіть імені їй не дала, 
- сумно мовила незнайомка. І по-
чала виповідати свою непросту 
історію. 

… Після закінчення училища 
Орисю, так назвалася жінка, на-
правили на роботу  у  невелике 
містечко, там вона і познайоми-
лася  зі своїм  Павлом. Була зако-
хана, з нетерпінням чекала кож-
ного побачення.

-  Мені тоді, сільській наївній 
дівчині, здавалось, що кращо-
го життя й не буває. Гарні  сло-
ва, читання віршів, квіти, солодо-
щі, - каже Орися. - Павло називав 
мене то пташечкою, то сонечком, 
запевняв, що я в нього – єдина. 
Я вірила його обіцянкам і дуже 
швидко впустила у своє серце. 
Він настільки міцно прив’язав 

мене до себе, що я була, як ка-
жуть, на сьомому небі. Та - нена-
довго. Дні, місяці, проведені ра-
зом, були наповнені то радістю, 
то смутком. Частіше билося серце 
в грудях, коли думала: а що скаже 
Павло, як дізнається, що я вагіт-
на і що наше дитя побачить світ? 
Чи зрадіє? Я ж бо, за його обіцян-
ками, виношувала надію, що ми 
будемо разом, що щастя – поруч. 

Проте мене завжди насторожува-
ло його таємниче – хоче зі мною 
поговорити про щось важливе, 
життєве… Як я чекала тієї загад-
кової вечорової миті! І якось, бу-
дучи в його звично-теплих обі-
ймах, випередивши коханого, 
сказала: «Любий, ти швидко ста-
неш батьком».  Синьо-блакитні 
очі коханого враз покруглішали, 
вигляд обличчя – здивований… У 
відповідь почула приголомшли-
ве: «Вибач, мила, що так сталося. 
Ми залишимося друзями, ти тіль-
ки будь розумною. Якщо чесно, 
я  не планував з’єднати з тобою 
свою долю. У нас різні погляди 
на життя, у тебе немає навіть ви-
щої освіти… А ще у мене є донька, 
чи була б ти доброю матір’ю для 
неї? Треба шукати вихід – що ро-
бити із твоєю вагітністю?»

Я слухала і не могла вимови-
ти жодного слова. У голові шумі-
ло, з небаченою швидкістю кала-
тало серце. Я усвідомлювала, що 
потрапила у ситуацію, звідки вже 
немає вороття. Обман, підлість, 
зрада… Щоб ніхто з моїх співро-
бітників не здогадався про цю си-
туацію, Павло порадив взяти від-
пустку і поїхати народжувати у 
сусідній район. І ось дитятко по-
бачило світ. Павло з’явився на по-
розі палати з квітами, усмішкою і 
поцілунками… У моєму серці зно-
ву зажевріла надія. Але, прощаю-
чись, коханий сказав: «Наша та-
ємниця буде одна на двох: ні твої, 

ні мої рідні, ні колеги по робо-
ті не знатимуть про народження 
дитини. Напиши заяву про відмо-
ву від доньки і кінці у воду. Інак-
ше мені доведеться забути про 
посаду керівника».

На роздуми була одна ніч. 
Вона здавалася надто довгою, не 
спалося, думалося, краялось сер-
це… «Ти навіть імені дитинці не 
дала, до грудей не пригортала, 

не звідала материн-
ського щастя. Оду-
майся», - просили лі-
карі. Але… Я відмо-
вилася від дитини.

 Пульсувала тіль-
ки одна думка: чому 
пошкодувала Павла, 
чому зробила такий 
ганебний непоправ-
ний крок, хто напоїв 
мене дурман-зіллям 

в той день? Оговтавшись, я повер-
нулася назад у пологовий будинок. 
Хотіла все змінити, забрати дити-
ну, незважаючи, що на мене чекає 
осуд людський. Тільки донечку 
мою уже всиновили чужі люди…

- А як склалася подальша 
ваша доля? – запитала Орисю ко-
трась з матерів.

Незнайомка зітхнула.
 –  Побралися ми з хлопцем 

із сусіднього села. Більше чоти-
рьох десятків літ живемо добре, 
у злагоді. Про своє минуле я й 
досі йому не зізналася. Побуду-
вали гарний просторий дім, а от 
дітей Бог не дав… Господня кара 
таки постукала в двері. Спроби 
віднайти донечку були марні. Та 
й чи пустила б вона мене на поріг 
своєї хати?.. Запитуєте, чи знаю я 
щось про Павла? Ні. Мабуть, зу-
стрів ту суджену, яка йому під 
стать – з багатством, з освітою… 
А я хотіла б лише одного – доброї 
долі його доньці – сироті від пер-
шого шлюбу…

Весняне небо цвіло блакиттю, 
нестримно і весело виспівували 
птахи на ліщині, що біля лавки 
закоханих, ніжним рожевим кві-
том цвіли старі заліщицькі ка-
штани. Ми проводжали погляда-
ми нашу співрозмовницю, поси-
вілу жінку з відкритим серцем, з 
украденим щастям. Чи те щастя 
віддала вона сама?

Лілія МОНИЧ.
м. Заліщики.

Був празник 
П’ятидесят ниці і до 
Єрусалиму зійшлися 

побожні прочани-іудеї 
з усіх кінців Римської 
імперії. Раптом серед них 
поширилася чутка, що 
ученики Ісуса Назарянина, 
недавно страченого за 
наказом прокуратора 
і внаслідок підступів 
первосвящеників, 
проповідують про Його 
воскресіння з мертвих та 
про те, що Він є справжній 
Месія.

Для єрусалимських священи-
ків та старійшин поява апосто-
лів, їх проповідь і безстрашність 
перед загрозами були незрозумі-
лі. Адже, здається, так недавно ці 
ученики покинули свого Учителя 
і порозбігалися, коли Його пове-
ли зв’язаним до первосвящени-
ків. Звідкіль у Петра, що малодуш-
но зрікався Ісуса, тепер з’явилася 
така твердість та сміливість? Хто 
міг вкласти в уста простих галі-
лейських селян слова надзвичай-
ної переконливості? Правда, тіло 
Ісуса Назарянина зникло з гробу, 
а воїни, які стерегли запечатану 
печеру, розповідали про надзви-
чайні явища, що супроводжува-
ли цю подію. Але їм дали грошей 
досить, щоб вони мовчали, а уче-
ники Христа не давали про себе 
знати протягом кількох тижнів. 
Вони вірили у воскресіння Учите-
ля, але не наважувалися говори-
ти про це відкрито. Вони перехо-
вуються і, зібравшись, зачиняють 
двері, боячись ворогів. І раптом 
така несподівана зміна...

Те, що сталося у Єрусалимі на 
празник П’ятидесятниці, справді 
виходило за межі людського ро-
зуміння і звичних міркувань. У Сі-
онську горницю ввійшли прості 
боязкі галілеяни, а вийшли звід-
тіль провісники вселенської іс-
тини, готові навчати всі народи. 
Коли над апостолами спалахну-
ли язики божественного полум’я, 
в їх серця проник вогонь Святого 
Духа. Тепер вони, сповнені муж-
ності й рішучості, відкрито, пе-
ред величезним натовпом, про-
повідують про воскресіння Ісу-
са Розп’ятого, називаючи Його 
Месією-Христом. Це було діяння 
Духа

Божого, Утішителя, обіцяного 
Господом, чудо П’ятидесятниці, 

явлення сили Його. Бог спочив на 
Своїй Церкві, всюдисущий і все-
наповняючий прийшов і вселив-
ся в людських серцях, Творець 
з’єднався зі Своїм творінням.

День зішестя вогняних язиків 
на апостолів був лише початком 
безперервного зішестя Духа Бо-
жого у віруюче людство. Хіба не 
чудом була вся діяльність апосто-
ла Павла? Слабий здоров’ям, він 
учинив те, що не під силу звичай-
ній людині. Обходячи безмежні 
простори важкими дорогами, не 
один раз зазнаючи смертельної 
небезпеки, він утверджував Церк-
ви по всьому Середземномор’ю 
від Малої Азії до Іспанії.

Історія поширення христи-
янства в перші століття життя 
Церкви зберігає чимало прикла-
дів того, як люди, зміцнювані Ду-
хом Святим, виявляли справжні 
дива героїзму і стійкості. Це бла-
годатне єднання Творця і ство-
ріння, споріднення з Духом Уті-
шителем є невимовне блажен-
ство, яке підносить людину від 
землі до неба.

Яким великим було це праг-
нення єднання з Богом, можна ба-
чити з молитви блаженного Ав-
густина, де знаходимо такі слова:  
«О, Ти, Божественна любов Отця 
і всемогутнього та всеблаженно-
го Сина святе спілкування, все-
сильний Утішителю Душе, сум-
них всемилостивий Утішителю! 
Увійди всемогутньою силою Тво-
єю всередину серця мого і похму-
рі в ньому від недбальства мого  
місця освіти світлом сяяння Тво-
го і багатством роси Твоєї зроби 
їх плодоносними. Запали, Спаси-
телю, полум’ям силу ослаблено-
го серця мого і, освячуючи, по-
пали вогнем усе гріховне в дум-
ці й тілі». Ніколи не переривався 
в Церкві Христовій живий зв’язок 
неба і землі. «Бог, - пише препо-
добний Максим Сповідник, - на 
те і створив нас, щоб ми робили-
ся спільниками Божественного 
єства і причасниками Його вічно-
сутності».

Багато святих, як уславле-
них Церквою, так і відомих од-
ному Богові, досягли цього ста-
ну за свого життя. «Коли Дух Бо-
жий приходить до людини,- гово-
рить Серафим Садовський, – і по-
криває її повнотою свого зішестя, 
тоді душа людини наповнюється 
невимовною радістю, бо Дух Бо-
жий наповнює радістю все, чого 
б тільки доторкнувся». Така та-
ємниця постійного пасхального 
настрою тих, що догодили Бого-
ві і одержали Духа, Який усе напо-
внює радістю.

З того самого дня, коли апос-
толи зібралися в Сіонській горни-
ці, у духовний світ увійшла нова 
сила. Ісус Христос сповістив Цар-
ство Боже, яке «не від світу цьо-
го», але утверджується в світі і, 
насамперед, у серцях людських.  
Будьмо гідні тих благ, які подає 
нам Господь! 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки 

журналістів України.

Бог спочив на Своїй Церкві

У неділю – 
Зелені свята

Храм душі Сокровенне

Етюди

Життєві сюжети

Ошукане
щастя

На перехресті 
весни 
і літа

Щастя – 
мить…

Чим пахне затишок? А затишок 
пахне домом, весняним ранком і за-
пашною кавою, дбайливо завареною 
татом. Затишок - цілюща ранкова мо-
литва і клаптик чистого мирного неба 
у вікні. Затишок, як пустотливий Мур-
чик, тихенько підкрадається, нишком 
заходить до хати і вмощується, де те-
пліше. Тишу заколисує солодке мурко-
тіння.

Затишок завжди панує там, де те-
пло. Там, де любов.

«... Старша від людства, давніша від 
пустелі...»

Любов - основа всього. Шкода, що 
часто ми сплутуємо її з пристрастю. 
Кажемо, що любимо, а насправді про-
сто захоплюємося. Це пристрасть мож-
на звабити пишнотами, красою, покір-

ністю і нафарбованими губами. Спо-
кусити звабливим тілом і смачною ве-
черею. А любов - ні. Любов - вища, тен-
дітніша, небесніша. Істина! Любов не 
згоряє, не зраджується і не минає. Не 
тьмяніє і не керується нічим. Була до 
нас - буде й після нас. Вічність.

П’яниш, зваблюєш, змушуєш дума-
ти про себе. Зціловуєш. Обіймаєш. Упи-
ваюсь тобою. Вдихаю. І тону. Тону у морі 
своїх мрій, твоєї невимушеної уваги й 
ласки. Божеволію. З нетерпінням че-
каю нової зустрічі! Щоб доторкнутись 
до тебе, притулитись, закутати тебе у 
свою ніжність. Щоб неслухняними ру-
ками огортати твоє єство, ніжити твоє 

обличчя, гратися твоїм волоссям. Щоб 
насолодитись легкими доторками міц-
них і сильних рук до мого тіла. Щоб зно-
ву відчути твій теплий подих на своєму 
плечі. Щоб гарячими губами цілувати 
твої руки і кінчиками пальців зганяти 
тривогу із твоїх скронь. І дарувати тобі 
свої почуття, які терпляче чекають тво-
єї присутності.

Мар’яна БАРАН, с. Куропатники Бережанського району.

Цей день  віднині – 
назавжди,

На все життя 
в земних орбітах.

Бо разом будем Я і Ти,
І з нами поруч 

наші діти…

На фото Степана 
БОРИСЛАВСЬКОГО: 
наречені Анна Данчук 
і Віталій Дмитрик 
(смт. Коропець 
Монастириського району).
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Молодіжна збірна 
України не взяла 
реванш за домашню 

поразку у хорватів, 
однак залишає шанси на 
продовження змагань.

Лідирує у 5-й відбірковій групі 
молодіжна збірна Хорватії: 16 очок 
після 7-ти зустрічей. Далі йдуть 
швейцарці – 12 очок за проведені 6 
матчів. 7-й бал виводить представ-
ників України на третю позицію, 
причому у наших земляків лише 4 
поєдинки за спиною. Далі кроку-
ють команди Латвії – 6 (5) та Ліх-
тенштейну – 0 (6). Наступний матч 
для наших земляків відбудеть-
ся саме на полі аутсайдерів вже 4 
червня.

Перемоги. З міні-
мальною перевагою 
однієї зі сторін за-
вершились 76 по-
єдинків, 60 ра-
зів одна з команд 
була сильнішою на 
2 м’ячі, а у 36-ти зу-
стрічах рахунок був «ве-
ликим» (перемога у 3 або біль-
ше м’ячів).

Великі перемоги. Пере-
конливо вигравали 12 команд 
Прем’єр-ліги, а програвали – 13. 
Подібні успіхи розділились на-
ступним чином: «Шахтар» «гро-
мив» суперника  7 разів, «Мета-
ліст», «Дніпро» – по 5, «Динамо», 
«Зоря» та донецький «Металург» 
– по 4, «Іллічівець» – 2 і ще по разу 
це зробили запорізький «Мета-
лург», «Чорноморець», «Севасто-
поль», «Говерла» та «Карпати». 
Без варіантів поступались клуби: 
запорізький «Металург» – 8 разів, 
«Волинь» – 6, «Севастополь» – 4, 
«Ворскла» і «Таврія» – по 3, до-
нецький «Металург», «Карпати», 
«Зоря», «Дніпро» – по 2, «Дина-
мо», «Металіст», «Говерла» та «Іл-
лічівець» з «великим» рахунком 
поступались лише по разу.

Найбільшими були перемоги 
у матчах «Динамо» – «Металург» 
Д. – 9:1, «Шахтар» – «Арсенал» – 
7:0 та «Говерла» – «Волинь» – 6:0.

Вольові перемоги. Поступа-
ючись за ходом зустрічі, одна з 
команд все ж здобувала 3 очки 
у 17-ти випадках за 30 турів. Та-
ких успіхів 4 рази досягав «Дні-
про», тричі – «Шахтар», по дві-
чі «Карпати», «Металіст» та «Ар-
сенал», по разу «Севастополь», 
«Чорноморець», «Динамо» та до-
нецький «Металург». «Лідером» 
серед команд, які вигравали, але 
зрештою поступились, є «Во-
линь» – у лучан 4 подібних ви-
падки, у «Ворскли» – 3. А по одно-
му – у запорізького та донецько-
го «Металурга», «Арсенала», «Іл-
лічівця», «Таврії», «Севастополя», 
«Говерли», «Металіста», «Дніпра» 
та «Карпат».

Нічиї. З 50-ти поєдинків з 
мирним завершенням поєдинків 
найпопулярнішим був рахунок 
1:1, який зустрічався 24 рази, у 
13-ти випадках на табло висвічу-
вались підсумкові цифри 2:2. На-
решті на третє місце серед нічий-
них за популярністю опустився 
безгольовий варіант завершен-
ня гри (12 «сухих» поєдинків). Та-
кож одного разу суперники розі-
йшлись із рахунком 3:3 (так зі-
грали «Ворскла» та «Волинь»).

Голи. 16 команд спільними 
зусиллями забили 585 м’ячів, з 
яких на рахунку господарів 336 
влучних ударів, у гостей – 249. 
Середня результативність сезо-
ну – 2,64 гола за гру. До перерви 
забито 268 голів, після неї – 317. 
Найбільш результативною ко-
мандою є «Шахтар», який заби-
вав 62 рази, рідше за інших від-
значалась «Таврія» - 15 та запо-
різький «Металург» - 19 м’ячів. 
Найнадійніший захист має «Чор-
номорець», голкіпери якого про-

пускали тільки 22 рази, та 
«Шахтар» - 23. Більше 

за всіх влітало м’ячів у 
ворота запорізького 
«Металурга» - 54 голи 
та «Волині» - 51. Авто-

голи. Кількість футбо-
лістів, які забивали голи 

у власні ворота: 13.
Дублі та хет-трики. 62 рази 

гравці забивали по 2 голи за 
матч. У 6-ти випадках фіксувався 
хет-трик. Так відзначались Мар-
ко Девіч («Металіст»),Джуніор 
Мораєс («Металург» Д.), Факун-
до Феррейра («Шахтар»), Максим 
Фещук («Таврія»), Юнес Беланда 
(«Динамо»), а також Хавьєр («Ме-
таліст») Найкраще індивідуаль-
не досягнення у матчі належить 
Матеусу з «Дніпра» - бразилець 4 
рази вразив ворота «Волині».

Попередження. Арбітри по-
казували жовті картки 957 разів 
(у середньому по 4,31 за гру). Гос-
подарям дісталось 455 «гірчич-
ників», гостям – 502. Найчастіше 
карались гравці «Карпат» - 89 ви-
падків, «Зорі» - 81 і «Таврії» - 75. 
Найкоректнішою командою тур-
ніру став «Металіст» - лише 43 
попередження, у запорізького 
«Металурга» та «Шахтаря» - по 
46.

Вилучення. 52 рази фут-
болістам була показана черво-
на картка. «Лідери» серед клу-
бів – «Волинь» (8 подібних санк-
цій), у «Зорі», «Дніпра» та запо-
різького «Металурга» - по 5. Без 
вилучень не обійшлась жодна ко-
манда. Лише один гравець поба-
чив «червоне світло» двічі за се-
зон. Мова йде про Тоні Шуніча 
(«Зоря»).

Пенальті. Судді вказували 
на 11-метрову позначку 57 ра-
зів, реалізовано з них 45 ударів. 
Найчастіше пенальті пробива-
ли гравці донецького «Металур-
га» - 6 разів. Лише одного разу 
з «позначки» мав змогу відзна-
читись «Іллічівець». Менше по-
ловини таких ударів реалізува-
ла «Волинь» (один з 3-х). Більше 
за інших пенальті виконували у 
бік воріт «Таврії» (7) та «Іллічів-
ця» (6). Лише по одному «удару 
без захисту» призначено у воро-
та двох команд – «Чорноморця» 
та «Говерли».

Глядачі. За присутності вболі-
вальників відбулось 215 матчів, і 
вони зібрали на трибунах стадіо-
нів команд Прем’єр-ліги 2 426 553 
відвідувача, що пересічно за гру 
становить 11 286. Найбільш по-
пулярною командою знову став 
«Шахтар» (у середньому кожен 
матч «гірників» дивилися 25 063 
любителі футболу). Найменша ця 
цифра у «Таврії» - 5 993.

Серії. Переможна – 7  («Чор-
номорець»), програшна – 8 («Ме-
талург» З.), нічийна – 3 («Карпа-
ти», «Ворскла», «Чорноморець»), 
безпрограшна – 14 («Металіст»), 
безвиграшна – 16 («Металург» 
З.), безнічийна – 18 («Шахтар»), 
із забитими м’ячами – 15 («Дні-
про»), з пропущеними м’ячами – 
14 («Таврія»). 

Чемпіонат Прем’єр-ліги 
мовою цифр

Матчі. Зіграно 222  поєдинки. Перемогою 
господарів завершились 103 зустрічі,гостей – 69. 
У 50-ти випадках сильнішого не було виявлено.

Стартові хвилини матчу 
команди провели у розвідці, 
володіючи м’ячем поперемін-
но. Загалом гра проходила у 
спокійному руслі, а моменти 
почали виникати ближче до 
завершення тайму. Першу ре-
альну нагоду відкрити раху-
нок втратили наші суперники 
- блискуча реакція нашого во-
ротаря не дозволила їм свят-
кувати взяття воріт. Проте не-
забаром кіровоградці свого 
домоглися. Вихід один на один 
з голкіпером і рахунок став 0:1 
не на нашу користь

Вже не вперше у цьому се-
зоні «Нива» відігралася на 
останніх хвилинах тайму - Та-

рас Яворський замкнув даль-
ню стійку. 

Як і у першому таймі, все 
найцікавіше на полі відбулося 
у заключні хвилини другої по-
ловини зустрічі. Активні дії на-
ших футболістів призвели до 
гола. Ігор Мельник навісив з 
правого флангу, а Панас, який 
вийшов на заміну, головою вко-
лотив круглого у ворота. Втім, 
радість трибун тривала не дов-
го. В одній із наступних атак на-
падник гостей знову встановив 
рівний рахунок на табло, який 
став остаточним у матчі.

Набравши 38 очок у під-
сумку, «Нива» завершила чем-
піонат на дев’ятій позиції.

У передостанньому турі чемпіонату 
України з футболу серед команд 
другої ліги ФК «Тернопіль» у матчі, 

який для нього нічого не вирішував, 
поступився команді «Макіїввугілля» з 
Макіївки – 1:0.

Через події на Донеччині, матч командам до-
веося зіграти у Дніпропетровську, на футбольно-
му полі зі штучним покриттям. Номінальні госпо-
дарі поля – футболісти з Макіївки, більш звичні до 
цього, тому відчували себе, як «риба у воді», на-
томість тернополянам потрібен був час, щоб при-

звичаїтися до незвичного для них газону. В під-
сумку на початку гри футболісти  Макіївки пове-
ли в рахунку і хоча другий тайм тернополяни роз-
почали активніше, це не вплинуло на кінцевий 
результат поєдинку.

Не допоміг тернополянам і призначений арбі-
тром пенальті - Сергій Атласюк не зумів перегра-
ти кіпера «Макіїввугілля».

Цікаво, один з аутсайдерів ліги «Макіїввугіл-
ля», зумів відібрати в одного з лідерів ФК «Терно-
піль» чотири очка (0:0, 1:0), чого цього сезону ще 
не вдавалося жодній команді другої ліги.

в Англії завершився еліт-раунд відбірного турніру 
у групі 1 чемпіонату Європи 2014 року з футболу 
серед юнаків не до 1995 року народження. У 

вирішальному матчі збірній України необхідно було 
вигравати у господарів турніру.

Драматичний поєдинок завершився звитягою наших хлопців 
з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний м’яч у грі капітан «синьо-
жовтих» Едуард Соболь забив на 5-й компенсованій хвилині. Тож 
саме збірна України U-19 тепер готуватиметься до фінального 
турніру Євро-2014.

Оптимістична 
нічия 

«Нива» завершила 
сезон

В останньому матчі першолігового чемпіонату 
тернополяни «розписали» з кіровоградською 
«Зіркою» бойову нічию - 2:2.

Гравці «Севастополя» 
стануть безробітними 
Керівництво кримської коман-

ди припиняє фінансування клубу. 
Футболістам та персоналу не ви-

платили гроші за останні два місяці і 
порадили шукати нову роботу. 

Прес-аташе «Севастополя» та-
кож натякнув ЗМІ, що, швидше 
всього, у новому сезоні футболісти 
на поле не вийдуть. 

Серед літа – на штучному газоні

Олімпійський 
чемпіон Лондона 
в Одесі нокаутував 

аргентинця Сезара Давіда 
Кренса.

Вже у третьому раунді Кренс 
побував у нокдауні, а в четвер-
тому Усик ударом в корпус зняв 
усі питання стосовно перемож-
ця двобою.

 Олександр Усик 
виграв четвертий 
бій на профірингу

На європейській 
першості з 
академічного 

веслування українська 
чоловіча четвірка здобула 
«золото». 

На фінішному відрізку наша 
команда не залишила шансів су-
перникам з Великобританії та 
Олімпійським чемпіонам Лондо-
на-2012 – німцям, які посіли дру-
гу та третю сходинки відповідно.

«Манчестер Юнайтед» вступив у перего-
вори з «Дніпром» щодо трансферу україн-
ського вінгера.

24-річний українець може стати першим транс-

фером «червоних дияволів» у літнє міжсезоння.
Керівництво англійського клубу наразі про-

понує за Євгена Коноплянку пропонують за ньо-
го 12 мільйонів фунтів.

Коноплянкою зацікавився «МЮ» 

Юнаки гратимуть у фіналі Євро-2014

Українці стали чемпіонами Європи
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Об’єднати Україну з допомо-
гою мистецтва вирішив худож-
ник Володимир Гуліч. Родом із 
Запоріжжя, останні сім років він 
жив у Криму. Зізнається: важко 
звикнути до думки, що заснув в 
одній країні, а прокинувся – в ін-
шій.

Наступного дня після неле-
гітимного референдуму в Кри-
му художник був із виставкою в 
Харкові. Саме там його застала 
звістка про силове відторгнен-
ня півострова до Росії. У розмо-
ві з харківськими колегами за-
уважив: не знає, куди їхати далі 
й що чекає його вдома. Тож ра-
зом із місцевими художниками 
вирішили створити виставку, 
яка «мандрувала» б Україною та 
допомагала людям з різних ку-
точків нашої держави ставати 
ближчими одне до одного.

До проекту приєдналися 
митці з Криму, Харкова, Києва, 
Миколаєва. Представили свої 
роботи і двоє художників із Мо-
скви – Микита Алексєєв і Дми-
тро Булнигін, які у такий спо-

сіб вирішили підтримати Украї-
ну. Щоправда, не всі змогли при-
їхати. 

 – Навіть із Криму було дуже 
важко було вибратися, – розпо-
відає Володимир Гуліч. – Але ми 
сподіваємося, що після Тернопо-
ля цей проект побачать в інших 
містах. Було б чудово, якби до 
нас долучалися місцеві худож-
ники. 

Багато митців, які привез-
ли свої картини на виставку, на 
Західній Україні вперше. На від-
міну від окупованих терито-
рій, звідки приїхали, у Тернопо-

лі – спокійно. Від міста вони у за-
хваті.

–  Архітектура, люди, облич-
чя… Все-таки відчувається, що 
ви якось більш розслаблені. Бо 
в Харкові була хвиля дикого на-
пруження. На кордоні – танки. 
Ми прокидалися й не знали, що 
буде далі, – каже харківська ху-
дожниця Ірина Ільїнська.

Одну зі своїх картин, яку 
вона привезла до Тернополя, 
присвятила Одесі.  

– Це пейзаж одеського пор-
ту, – зауважує. – Я дуже люблю 
це місто і рада, що воно вистоя-

ло, як і Харків. 
Роботи із серії «Постріл» 

представила на виставці киянка 
Жанна Кадирова, яка торік здо-
була головну премію «Пінчук 
Арт Центру». Одна з робіт – від-
битки від куль на плитці – зро-
блена ще у 2010 році. Нині вона 
набула нового змісту. 

– Те, що якихось півроку 
тому було для нас неприйнят-
ним і далеким, тепер стало на-
шою реальністю. Ми всі зміни-
лися, переживаючи події, які 
відбуваються в Україні, – зазна-
чає художниця.

Важлива ідея, яку митці хо-
тіли донести своєю виставкою, 
отримала несподіване втілення. 
Символічно, що більшість кар-
тин –  чи то морські пейзажі на-
півутраченого Криму, чи сучас-
ні абстракції – світлі та яскраві.  
Мистецтво, кажуть художники, 
не зобов’язане повторювати га-
зетні шпальти. 

– Ми вирішили, що досить 
уже негативу й жаху, це відбу-
вається навколо нас, – зауважує 
Ірина Ільїнська. – Усі скучили за 
нормальним життям, коли мож-
на піти на виставку, концерт. 
Тому ідея проекту, з одного боку, 
– відволікти та розслабити, а з 
іншого – звернути увагу облас-
тей України одна на одну. 

Подивитися картини при-
йшли і ті, хто через окупацію по-
кинув рідний дім. Віктор, худож-
ник із металу, після відторгнен-
ня Криму переїхав до Тернопо-
ля. Але його душа і серце, зізна-
ється, залишилися на окупова-
ному півострові.

Антоніна БРИК.

«Важко звикнути до думки, що 

ЗАСНУВ  В  ОДНІЙ  КРАЇНІ, 
А  ПРОКИНУВСЯ –  В  ІНШІЙ»

Художники з Криму 
та Сходу приїхали 
до Тернополя, щоб 
показати: Україна – 
єдина. Вони створи-
ли спільну вистав-
ку на тему окупа-
ції. Оглянути її мож-
на до 22 червня в 
арт-галереї, що на 
Сагайдачного, 13.

Недавно закінчився четвертий 
сезон шоу «Холостяк», який тран-
слював телеканал СТБ. За форма-
том, герой програми знайомиться з 
25 претендентками і, зрештою, оби-
рає одну з них. Цього разу головний 
холостяк країни, львівський бізнес-

мен Костянтин Євтушенко, здивував 
усіх. Поки шанувальники шоу очіку-
вали розповідей про те, як склалися 
стосунки Кості та його телевізійної 
обраниці Анни Селюкової, він встиг 
одружитися… на іншій. Львів’янин 
пов’язав себе шлюбом із 31-річною 
українською олімпійською чемпіон-
кою з багатоборства Наталією До-
бринською.

За словами Кості, він дуже сер-
йозно поставився до проекту «Хо-
лостяк», уважно придивлявся до ді-
вчат і готовий був розпрощатися зі 
статусом неодруженого чоловіка. 
Проте після шоу він і Анна Селюкова 
повернулися додому, в Україну, яка 
переживала складний період. В обох 
було багато незавершених справ. Пе-
репоною для стосунків стала і від-
стань: Костя на той час жив у Києві, 
Аня – в Харкові. 

Для шанувальників шоу одру-

ження холостяка стало несподіван-
кою. Варто зазначити, що Наталя 
Добринська пов’язала себе вузами 
шлюбу вдруге. Завоювавши на Олім-
піаді в Пекіні «золото», вона побра-
лася зі своїм тренером Дмитром По-
ляковим. Та у березні 2012-го, за де-
кілька тижнів після того, як Наталя 
на чемпіонаті світу встановила ре-
корд з п’ятиборства, її чоловік помер 
від онкологічного захворювання.

Нині Добринська – віце-президент 
Федерації легкої атлетики України. 
Весілля чемпіонки та холостяка від-
булося 1 червня на київському стадіо-
ні «Олімпійський». Серед запрошених 
було чимало спортивних знаменитос-
тей. А фото з весілля поширили в ін-
тернеті друзі новоспеченої сім’ї.

До речі, Костянтин Євтушенко 
став першим учасником українсько-
го шоу «Холостяк», який одружився, 
хоч і не на своїй екранній обраниці.

Чемпіон світу 
з боксу 
Володимир 

Кличко не 
підтвердив і 
не спростував, 
що скоро стане 
батьком.

Інформацію про 
те, що наречена укра-
їнського боксера Хей-
ден Пенетьєрі чекає від 
нього первістка, днями 
оприлюднило амери-

канське видання. Та спортсмен, схоже, вирішив не роз-
кривати карти щодо чуток про вагітність своєї коханої.

– Я вже давно хотів стати батьком. Але залишу цю 
тему без коментарів. Я знаю тільки, що будь-яка мрія за-
вжди втілюється у життя, – дипломатично сказав Воло-
димир в ефірі ТСН.

38-літній Кличко і 24-літня голлівудська акторка Па-
неттьєрі почали зустрічатися в 2009 році після знайом-
ства на одній з вечірок. У 2011-му вони вирішили роз-
лучитися, але торік возз’єдналися і оголосили громад-
ськості про те, що збираються поєднувати себе шлюбом.

Володя обіцяв одружитися після закінчення Майда-
ну. Але потім боксер та актриса перенесли весілля на не-
визначений термін через складну ситуацію в Україні.

Говорячи про своє майбутнє з Кличком ще в інтерв’ю 
у травні 2013-го, всього кілька тижнів після заручин, мі-
ніатюрна блондинка актриса вже тоді висловила бажан-
ня створити сім’ю.

– Я відчуваю, що народилася, щоб бути матір’ю, – ска-
зала вона. – Іноді люди говорять, що з дітьми життя за-
кінчується. Але для мене материнство є захоплюючим, і 
нема нічого, що я б не змогла зробити, маючи дітей.

Кличко-молодший 
очікує на первістка? 

«Холостяк» №4 одружився 
з олімпійською чемпіонкою

Серед українських знаменитостей є і ті, хто 
пов’язаний з Кримом не тільки гастрольним туром. У 
відомої української співачки кримськотатарського по-
ходження Джамали, яка виросла на півострові, там жи-
вуть рідні. Після анексії Криму Росією артистка розпо-
віла, що вже півроку не наважується провідати батьків 
в окупованому півострові, побоюючись за свою безпеку.

– Я зараз елементарно боюся їхати до Криму, – зізна-
лась вона. – Тому що літаки не літають, а потягом їха-
ти 18 годин боюся. Знаю, що люди дуже довго стоять на 

кордоні. І тут можуть просто збігтися кілька факторів – 
кримська татарка, живе у Києві, виступала на Майдані…

Через свою проукраїнську позицію вона переживає і 
за батьків. Співачка розповідає, як кримському татари-
нові в сусідньому з її рідним селі спалили будинок, під-
палили авто. А батько Джамали цілу ніч був змушений 
стерегти свій бусик.

Співачка сподівається, що ситуація з часом владна-
ється. Наразі ж, каже, ще не знає, як тепер зможе приїж-
джати до мами. 

Джамала боїться їхати до Криму
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

Сирний тортик з шинкою 
Потрібно: борошно - 300 г, вода (ки-

пляча) - 300 мл, олія - 3 ст. л., сир твер-
дий тертий- 200 г, яйця - 4 шт, гірчиця - 1 
ст. л., сметана - 3 ст. л., шинка (або ковба-
са чи фарш за бажанням) -  200 г, спеції 
(сіль, перець за смаком).

Приготування: воду скип’ятити ра-
зом з олією. Зняти з вогню і тут же окро-
пом заварити борошно, яке попередньо 
слід викласти в глибокий посуд. Заміси-
ти тісто: спочатку мішати ложкою, по-
тім домішувати руками (обережно, га-
ряче). Поки тісто охолоджується, приго-
тувати начинку. Збити яйця, додати гір-
чицю і сметану. Посолити, поперчити за 
смаком. Додати сир і все перемішати. По-
ділити тісто приблизно на 10-12 частин. 
Дуже тонко розкачати, обрізати зайве. 
Нагріти сковороду (28 см в діаметрі) і об-
смажити кожен коржик з двох боків, бук-
вально за 15 сек. (побіліло, пішло пухир-
цями - перевернути). Застелити деко пе-
карським папером (не обов’язково). Ко-
жен шар промастити приготовленої на-
чинкою, далі - на смак: посипати дрібно 
нарізаною шинкою, або звареним дрібно 
порізаним яйцем, грибами чи фаршем і 
т.д. Верх тортика таким же чином намас-
тити, шинка плюс можна посипати кун-
жутом, і відправити в розігріту до 160 
град. духовку на 20-25 хв. Запікати до зо-
лотистої скоринки. Закуска дуже смачна, 
як у холодному, так і в гарячому вигляді.

Фаршировані бублики 

Потрібно: 300 г бубликів, 300 г куря-
чого фаршу, 200 мл молока, 1 яйце, твер-
дий сир (натертий), сіль, чорний перець.

 Приготування: спочатку потрібно 
замочити бублики в молоці на 40-45 хв. У 
готовий курячий фарш додати яйце, сіль, 
перець. Столовою ложкою накласти на-
чинку в бублик, посипати натертим си-
ром і запікати в розігрітій до 180 С духо-
вці до золотистої скоринки.

Сирний рулет
Наповнювати такий рулет можна 

будь-якою начинкою: від простого плав-
леного сирка до вишуканої сьомги. Сир-
ний рулет з начинкою з курятини, часни-
ку і волоського горіха має досить ніжний 
та разом з тим пікантний смак..

 Потрібно: 300 г твердого сиру, 200 г 
відвареного курячого філе,  ½ зубка час-
нику, ядра 5 волоських горіхів, чорний 
мелений перець за смаком.

Приготування: куряче філе подріб-
нити, горіхи дрібно потовкти.Часник 
дрібно нарізати або пропустити через 
прес. Сир нарізати кубиками, викласти в 
щільний пакет. Притримуючи пакет ру-
ками, опустити його в окріп і тримати 
до повного розчинення. Викласти сирну 
масу на стіл, тонко розкачати качалкою. 
Викласти зверху курку, горіхи, часник, 
акуратно згорнути рулетом і поставити в 

холодильник до застигання. 
Рибні палички по-домашньому

Потрібно: 300-400 г філе морської 
риби (хек, минтай і т.д.), 1 скибочка хлі-
ба, 1 / 4 скл. молока, 1 яйце, 2 ст. л. розто-
пленого вершкового масла, ½ скл. пані-
рувальних сухарів, 2 л. подрібненої зеле-
ні кропу, сіль, мелений перець, приправа 
для риби за смаком, олія для смаження.

 Приготування: хліб вимочити в мо-
лоці, віджати. Пропустити разом з рибою 
через м’ясорубку або подрібнити в ком-
байні. Вбити яйце, додати зелень, олію, 
сіль, спеції, перемішати, залишити на 10 
хв. Мокрими руками надати форму риб-
них паличок, запанірувати в сухарях, по-
ставити в холодильник на 10 хв. Обсма-
жити на олії з обох боків до золотистого 
кольору, викласти на серветку, яка вбере 
надлишки олії.

Помідори з начинкою

Помідори з начинкою з шинки, сиру і 
зелені, запечені в духовці, можна відне-
сти до простих закусок, які нескладно го-
тувати, але приємно та смачно їсти. Со-
ковиті і ароматні фаршировані помідори 
красиво виглядають на святковому сто-
лі. А в якості начинки можна викорис-
товувати й інші продукти, наприклад, 
фарш, м’ясо, баклажани і т.д.

Потрібно: помідори – 6 шт., сир 100 г, 
шинка 70-100 г, сіль та перець - за сма-
ком, зелень.

Приготування: шинку нарізати на 
шматочки, сир натерти на крупній терт-
ці, зелень подрібнити. Зрізати верхів-
ки помідорів, акуратно вийняти м’якоть 
чайною ложкою. М’якоть подрібнити, 
з’єднати з шинкою, зеленню, сиром (1/3 
частину сиру залишити для посипання), 
посолити, поперчити, перемішати. На-
повнити чашечки помідорів начинкою. 
Зверху посипати тертим сиром. Виклас-
ти у змащену форму, поставити в розігрі-
ту до 180С духовку на 20 хв. За смаком в 
помідори з начинкою можна додати по-
дрібнений зубок часнику.

Домашні часникові сухарики
Потрібно: хліб (на ваш смак, але най-

смачніші з бородинського або сірого), 
сіль та часник (за смаком), олія - кілька 
ст. л.

Приготування: порізати хліб на шма-
точки, як вам подобається. Вичавити час-
ник через прес. Змішуємо часник, сіль та 
олію. Вилити це все на хлібні часточки, 
добре перемішати. Відправити в духо-
вку (180 град.) на деку, вкритому фоль-
гою, до золотистої скоринки. Чудово сма-
кують до пива чи квасу.
Млинці “Мішечок з сюрпризом” 

Потрібно: для млинців – молоко - 0,5 
л, яйця курячі - 3 шт., борошно - 1 скл., цу-
кор - 1 ст. л,  сіль -1 ч. л., олія - 3 ст. л. На-

чинка: цибуля ріпчаста - 1 шт.,  морква - 1 
шт., печериці - 300 г, грудка куряча - 1 шт., 
олія, сіль, перець чорний мелений, сме-
тана - 5 ст. л.

Приготування: для млинців - усе ре-
тельно збити до однорідної маси і ви-
пекти тонкі млинці на пательні без олії. 
Для начинки: філе відварити з лавровим 
листком, сіллю, перцем горошком і розі-
брати на волокна. Гриби порізати і під-
смажити на оліїї до готовності. Те ж зро-
бити з цибулею і морквою. Усе з’єднати, 
посолити, поперчити, додати сметану і 
протушкувати 1-2 хв. до загустіння. На 
млинець викладати 1-2 ст. л. начинки на 
середину, краї підняти догори і зв’яати 
пером зеленої цибулі.

Сирне суфле «Ніжність»
Потрібно: 400 мл молока, 30 г бо-

рошна, 30 г вершкового масла, 30 г шин-
ки, 100 г твердого сиру, 4 яйця, мускат-
ний горіх.

 Приготування: в каструлі розтопи-
ти масло, додати борошно, перемішати 
і злегка спасерувати. Зменшити вогонь, 
додати все молоко і варити на маленько-
му вогні,  постійно помішуючи, 10 хв. До-
дати трішки мускатного горіха. Шинку 
подрібнити на маленькі кубики. Сир на-
тирти на дрібній тертці. Відділити жовт-
ки від білків. У тісто додати шинку і все 
ретельно перемішати. Додати натертий 
сир, перемішати. Додати жовтки, білки 
збити до отримання білої піни, додати 
до тіста, знову усе перемішати. Розігріти 
духовку до 200 С. Розлити тісто по спеці-
альних формочках (для цього чудово пі-
дійдуть невеличкі форми для кексів) і 
поставити випікатися на 20 хв.

Картопляні кульки
Потрібно: яйце куряче (варене) - 2 

шт, філе куряче (відварне) - 200 г, сир 
- 100 г, часник - 2 зубч., майонез - 100 г, 
картопля - 2-3 шт., олія, сіль, перець чор-
ний, помідор - 3-4 шт., салат (листя, для 
прикраси).

Приготування: куряче філе, сир, 
яйця, часник подрібнити у блендері. 
Дану масу посолити, поперчити, додати 
майонез і перемішати. Картоплю нарі-
зати соломкою на тертці для корейської 
моркви, обсушити, обсмажити у фритюрі 
до золотистого кольору, викласти.

З приготовленої маси сформувати не-
великі кульки, обваляти в картопляній 
соломці.

На тарілку покласти листя салату, на 
них частинки помідорів, а зверху наші 
картопляні кульки, які дуже ситні, схожі 
на їжачків і легко готуються.

Сирні кекси

Потрібно: сир твердий - 160 г, яйця - 
1 шт., борошно - 4 ст. л., кефір 2.5% -200 

мл, сода - 1/2 ч. л., зелень за смаком ( ци-
буля, петрушка, кріп). Розраховано на 6 
порцій. 

Приготування: натерти сир на се-
редній терці. Додати яйце і перемішати. 
Далі додати кефір, всипати нарізану зе-
лень, перемішати. Потім додати борош-
но і соду, знов добре перемішати. Зали-
шити тісто на 30 хв. Після чого розклас-
ти у формочки і випікати у гарячій ду-
ховці при 220 С - 25-30 хв. до утворення 
рум’яної скоринки.

Домашні чіпси з лавашу
Потрібно: лаваш, оливкова олія, час-

ник, кріп. 
Приготування: взяти листи готового 

лаваша, розрізати їх на квадратики вели-
чиною з чіпсинки. Виклсти одним шаром 
квадратики лаваша на деко. Після цьо-
го змастити квадратики оливковою олі-
єю з часником і дрібно порубаним кро-
пом. Деко не змащувати. Відправити в 
духовку на 5-10 хв. Готові чіпси повинні 
бути хрусткими і ароматними. Замість 
олії можна використовувати майонез, 
але тоді чіпси вийдуть більш калорійни-
ми. Дуже смачно, а головне – без консер-
вантів.

Салат у кошичках

Потрібно: для кошичків - масло 
вершкове - 100 г, борошно - 200 г, сіль – 
щіпка, вода крижана - 4 ст. л. Для салату: 
відварне м’ясо (яловичина) - 300 г, морк-
ва - 2 шт., яблуко (не солодке) - 2 шт., зе-
лень свіжа (кріп, петрушка) - 1 пучок, 
сметана - 4 ч. л., гірчиця - 3-4 ч. л, горіхи 
(фісташки) - 3 ст. л.рубані.

Приготування: масло вершкове по-
рубати з борошном, сіллю і перетерти в 
крупну крихту. Влити воду і швидко за-
місити тісто. Дуже зручно все це викона-
ти в комбайні. Тісто загорнути у плівку й 
поставити в холодильник на 30 хв. Потім 
тонко розкачати його в пласт (0,3 мм), 
укласти у формочки, притиснути тісто 
до стінок і зрізати надлишки. Формочки 
з тістом скласти одну на одну, стопками 
по 3-5 шт. А зверху поставити порожню 
форму і злегка притиснути всю цю «кон-
струкцію». Запікати в розігрітій духовці 
(180 град.) -15 хв., потім розібрати стоп-
ку і допекти ще хв.. 15-20 до золотистого 
кольору. Остудити. М’ясо і зелень дрібно 
нарізати; моркву і яблуко - натерти на се-
редній тертці. Змішати сметану з гірчи-
цею. З’єднати все разом і розкласти салат 
в кошички. Прикрасити кожну рубаними 
горішками, гілочками зелені або по - сво-
єму смаку. Якщо цей салат будете пода-
вати в салатниці - тоді овочі натріть на 
більш крупній тертці, а м’ясо розберіть 
на волокна. Салат в корзиночках дуже 
смачний, він легкий, пишний, не тече.

ЗАКУСКИ -
смачні, ароматні, ситні

Ці страви прості у приготуванні, однак, 
як мовиться, на всі випадки життя. Для 
гостей і домашніх, на роботу, у дорогу. А 
головне – без консервантів та різних хі-
мічних підсилювачів смаку.  
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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 програм-

ного забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізо-

бетонних конструкцій. Бетоняр. Електрозвар-
ник ручного зварювання.

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій авто-
транспортних засобів категорії «В».

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

зварник ручного зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговуван-

ня електроустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Ма-

ляр.

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. Ма-

ляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговуван-

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

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

транспортних засобів категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронець.

Навчальний заклад проводить підготовку 
молодших спеціалістів зі  спеціальності:

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

Запрошуються випускники, які здобули ро-
бітничу професію «Оператор поштового зв’язку. 
Оператор електрозв’язку. Касир в (банку)». 
Навчальний заклад проводить курсову підго-
товку, підвищення кваліфікацій з професій:

- «Система скріплення зовнішньої теплоізо-
ляції будівель і споруд»

- «Декоративне опорядження поверхонь 
стін матеріалами ТМ Ceresit»

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

вання електроустаткування»
Документи приймаються щодня, крім не-

ділі з 9 до 16 години.
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Відповіді
Курйоз Найдивніші і найнесподіваніші 

знахідки митників
Працівники митниць іноді 

вилучають у пасажирів 
доволі незвичні 

предмети. Видання «вСвіті» 
подає найдивніші знахідки.

Мабуть, найбільш дивні предме-
ти вилучили на митниці в аеропорту 
Станстед: 10 людських очних яблук, 
які плавали у банці варення.

В аеропорту Ковентрі митники пе-
рехопили пару рукавичок з кігтями у 
стилі Фредді Крюгера.

Персонал аеропорту Мюнхена був 

у шоці, коли виявив голову й скелет у 
багажі двох італійок. Жінки сказали, 
що останки належать члену їхньої ро-
дини, який помер у Бразилії, але хотів 
бути похований в Італії. 

У Хітроу африканського принца 
який здобував освіту в Гарварді, спій-
мали при спробі контрабанди кокаї-
ну на суму 163 тисячі євро, захованого 
всередині виколупаних цибулин.

Німецька митниця вилучила зна-
чну суму, заховану в печиво. Кожна ку-
пюра була акуратно скручена і встав-
лена в пісочні трубочки з кремом.

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 4 червня по 10 червня

Овен
На цьому тижнi ви 

вирiшуватимете чужi проблеми. У 
вас вистачить сил вивести друзiв 
на потрiбний курс. А ближче до 
вихідних час подумати й про себе, 
про власнi iнтереси.

Телець 
Може виникнути непорозу-

мiння з оточуючими i вiдчуття, 
що на вас тиснуть. Постарайтеся 
вiддiлити зерна вiд полови, а там, 
де необхiдно, навiть пiдкоритися. 
За це доля ближче до вихiдних ви-
нагородить вас.

Близнюки 
Справи потребуватимуть неа-

бияких зусиль, не чекайте, що все 
йтиме як по маслу. У стосунках iз 
близькими не варто нав’язувати 
свою точку зору. Чим скромнiшими 
ви будете, тим краще.

Рак 
Не довiряйте чуткам i плiткам, 

незважаючи на те, що вони можуть 
виявитися правдивими. Ви схильнi 
перетворити муху на слона, але по-
думайте, чи потрiбно це вам?

Лев 
Ви можете вiдчути себе в 

жорсткiй залежностi вiд обста-
вин i близьких людей. Удача 
посмiхнеться вам, тому смiливо бу-
дуйте на найближчий час важливi 
плани.

Діва 
Чим би ви зараз не займали-

ся, все складеться вдало i дасть 
бажанi плоди. У передчуттi лiта 
у вас чудовий перiод втiлювати в 
життя особистi та робочi справи.

Терези 
Ваша вимогливiсть у робо-

чих питаннях вiдiграє позитивну 
роль: ви зумiєте уникнути поми-
лок i дати потрiбну пораду коле-
гам. Вихiднi – час приємних подiй.

Скорпіон 
Вам треба придивитися до тих 

людей, якi поряд iз вами. Зараз 
їхня роль особливо важлива у ва-
шому життi. По можливостi нада-
вайте перевагу команднiй роботi.

Стрілець 
Зараз вам може видатися, що 

весь свiт налаштований проти вас. 
Не варто звертати увагу на по-
ганий настрiй, краще завершити 
давнi справи i вiрити у свiтле май-
бутнє.

Козеріг 
Для вас актуальна iстина – все, 

що вiдбувається, – на краще. Мож-
ливо, доведеться прийняти нелег-
ке рiшення або розiрвати з кимось 
стосунки. Не шкодуйте за тим, що 
втратило сенс.

Водолій 
Якщо у вас є сумнiви, краще не 

робити жодних висновкiв. Незаба-
ром ситуацiя змiниться на краще, 
ви знайдете потрiбних людей для 
спiльної роботи. У вихiднi друзi по-
радують вас.

Риби 
Удачу чекайте в серединi тиж-

ня: обставини складатимуться на 
вашу користь. Звернiть увагу на 
тих людей, з якими вас зведе доля. 
Вирушаючи у вiдпустку, будьте 
обережнi на водi.

Приборкати річку 
намагаються століттями. 
Але численні греблі та 

випрямлення русла не вельми 
допомагають. Річка продовжує 
лякати своєю непостійністю. 
Американці змушені миритися 
з її примхами. Відповідно, і 
з втратами. Весняні повені 
бувають шаленими, руйнівними. 
А ось на кінець літа Міссісіпі 
дуже міліє. 

Доля випробовує час від часу річку, 
людей, бізнес. Так, у 2011 році багато-
сніжна зима і проливні дощі призвели 
до великого паводка на Міссісіпі. Вода 
затопила тисячі будинків і мільйони 
гектарів фермерської землі. На кукуру-
дзяних полях плавала риба. 

А вже у наступному, 2012-у, аномаль-
на сорокаградусна спека висушила Міс-
сісіпі. Тоді весняні та літні місяці у США 
були скупими на дощі. Вода настіль-
ки спала, що найглибші ділянки річки 
можна було перейти убрід. Щоправда, 
подібне трапляється рідко. На деяких 
ділянках тодішнього літа призупини-
лося суднопластво: лише за один день 
на мілину сіли 93 баржі.          

На мові індіанців оджибва - Міссісі-
пі (Mississippi) означає - «Велика річка». 
А плем’я алконкінів називало її «Батько 
вод». А ще Міссісіпі іменують «Великою 
американкою».  

У давнину індіанці селилися уздовж 
Міссісіпі. Бо у річці багато риби, а біля 
берегів - дичини. А ще вони вірили: тор-
надо «боїться» великої води.   

Також чимало поселень на берегах 
Великої річки залишили ранні дослід-
ники та французи. 

Міссісіпі стала головним героєм ві-
домого американського письменика 
Марка Твена. Місто Ганнібал, що в штаті 
Міссурі, де народився Твен, розташова-
не на берегах Міссісіпі. Завітавши сюди 
уперше, побачила класичне провінцій-
не містечко у самому центрі Америки. 
Дуже тихе й спокійне. Зате персонажів 
Марка Твена знає весь світ.       

Довжина Міссісіпі з притокою Міс-
сурі складає 6420 кілометрів. Вона тече 
територією десятьох штатів, у тому 
числі через Айову, зокрема, вздовж міс-
та Берлінгтон, куди припровадила мене 
доля. Впадає Міссісіпі у Мексиканску за-
току. 

Річка доволі широка. Її перетина-
ють величезні мости. Деякі мають чоти-
ри, а то й вісім автомобільних смуг. До 
слова, через Міссісіпі, у штаті  Іллінойс, 
пролягає найдовший велосипедно-
пішохідний міст у світі «Old Chain of 
Rocks Bridge». Його довжина - один кі-
лометр 631 метр. 

Ширина долини Міссісіпі, нижче від 
гирла притоки Огайо, сягає 25 кіломе-
трів, а в штаті Луїзіана - від 70 до 100 кі-
лометрів. 

На Міссісіпі - безліч островів. Замість 
назв їм присвоїли номери, бо порахува-

ти годі. Річ у тім, що ост-
рови ведуть дуже актив-
ний «спосіб життя». Піс-
ля кожної повені одні 
перетворюються на пів-
острови, інші зникають, 
треті - діляться на час-
тини, четверті - виника-
ють знов… Ця природня 
катавасія  збиває з пан-
телику географів і капі-
танів суден. Крім того, 
острови повільно пере-
міщаються вниз за течі-
єю… 

Я ніколи не бачила, 
щоб у Міссісіпі вода була 
чистою. Річка несе вели-
чезну кількість мулу, за 
підрахунками дослідни-
ків - 211 мільйонів ку-
бічних метрів у рік. За 
бруднувато-жовті води 
американці жартівли-
во називають Міссісіпі 
«товстою бруднулею». 
Інколи пливуть річкою 
великі колоди та дерева 

з кронами й корінням. 
На берегах ріки американці спору-

джують невеличкі будиночки для від-
починку. Я називаю їх «хатинками на 
курячих ніжках». «Ніжки» потрібні для 
того, аби до помешкання не добралася 
вода. Хоча, під час потужних повеней, це 
не рятує. 

…«Що ти відчуваєш?», - запитали 
мене, коли вперше прийшла «познайо-
митися» з Міссісіпі. «Вона справді Вели-
ка», - відповіла я. 

Ольга ЧОРНА. 

МІССІСІПІ - 
Велика річка,
Батько вод
Американці люблять Міссісіпі. І гордяться, що їхня річка - одна 
з найбільших у світі (четверта за довжиною на планеті). Люди, які живуть 
біля річки,  люблять і бояться її. Вдача у Міссісіпі - наче у вередливої жінки. 
Недарма величають її «найпершою у світі обманщицею». 


