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Наш
Заснований у червні 2013 року

Народний синоптик
25 червня - Петра і Онуф-

рія. Цей день називають Пе-
тро Поворот, оскільки з Пе-
тра - сонце на зиму, а літо - на 
спеку повертає. 27 червня 
- Єлисея. Наші пращури боя-
лися дощу в цей день, оскіль-
ки він обіцяв ще сім тижнів 
негоди. 29 червня - Тихона. 
У народі кажуть: «На Тихона 
сонце йде тихіше». Цей   день 
вважається найтихішим у 
році. З Тихона закінчується 
молоде літо й настає зріле. 

   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

Життєві історії 
у «Сімейному гніздечку»

25 червня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 11-12, 
вдень 20-21 градус те-
пла. Схід сонця - 5.09, 
захід - 21.30.   

26 червня - хмарно, дощ, 
вдень можлива гроза, темпера-
тура повітря вночі 12-13, вдень 
13-14 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.10, захід - 21.30.

27 червня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 10-11, 
вдень 17-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.10, захід - 21.30.

28 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 9-10, вдень 20-21 

градус тепла. Схід сонця 
- 5.11, захід - 21.30.

29 червня - хмарно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 13-14, 
вдень 19-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.11, за-

хід - 21.30.
30 червня - хмарно з прояс-

ненням, у другій половині дня 
можливий невеликий дощ, тем-
пература повітря вночі 14-15, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.12, захід - 21.30.

1 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 12-14, вдень 20-21 
градус тепла. Схід сонця - 5.13, за-
хід - 21.29.

Погода в Тернополі й області

Рідні до останнього 

сподівалися, 

що Віктор живий…
Детальніше - 4 стор.

За мить до кулі – передам свого серця вічність.
За мить до  раю  –  спалахну  поцілунком неба.
За мить до завтра – надіп’ємо незнану ніжність.
За мить до  сина – перевтілюся вперше у тебе.
                                                                                  Олег ГЕРМАН

26 червня – 
з 17 до 19 год.

Магнітна буря
 у червні

Сюжети  війни

Вбивче «перемир’я»
Під Слов’янськом біля гори Карачун 

терористи збили український 
військовий вертоліт Мі-8. Речник 

штабу АТО Владислав Селезньов на своїй 
сторінці у соціальних мережах написав:

«Близько 17 години в районі гори Карачун по-
близу Слов’янська пуском ракети з ПЗРК був зби-
тий вертоліт сил АТО МІ-8, який повертався з 
українського блокпоста після виконання завдан-
ня з доставки вантажів. Бойовики, випустивши ра-
кету, зникли у найближчому селі Билбасівка»

На борту вертольота перебували фахівці, які 
встановлювали апаратуру з метою організації мо-
ніторингу простору, повідомила «Українська прав-
да». Невдовзі стало відомо, що троє членів екіпажу 
були із Бродів на Львівщині, двоє – з Кіровограда 
та четверо киян.

Також вчора увечері внаслідок обстрілу опо-
рного пункту АТО, отримали смертельні пора-
нення двоє українських військовослужбовців, ще 
трьох поранено.

«Батькам сказав, 
що їду на навчання,
а сам записався 
добровольцем  
на  Схід» 5  стор. 8  стор.

щастя?
Старовинні 

ікони 
лікують 

душу
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Україна мало не щодня прощається зі 
своїми героями. Сиротіють батьки і діти. 
Залишаються вдовами заручені дівчата. 
Лежать у лікарнях поранені бійці. А на пе-
редовій продовжують очікувати обіцяної 
амуніції…

У державі війна, а в бюрократів свої 
заморочки. Тендери, дозвільні докумен-
ти і ще казна що. Для чиновників, депута-
тів чужі діти - не великий клопіт. Своїх си-
нів у «східне пекло» не посилають. Куди 
везуть домовини з Донеччини і Луган-
щини? Переважно, в села і містечка. Горе 
приходить в пересічні родини. 

Матері та дружини волають до міс-
цевої влади, чиновників Міноборони, на-
родних обранців, аби ті допомогли, заку-
пили бронежелети, взуття. Донбас почу-
ли. А хто почує матерів? Чому їхні голо-
си розбиваються об чиновницьку бай-
дужість і брехню? Чому зібрані народом 
мільйони гривень спотикаються на бю-
рократичних віражах? 

Тим часом, кажуть військові аналі-
тики і джерела у штабі АТО, у сепаратис-
тів на Сході з’явилися нові, безшумні та 
надпотужні снайперські гвинтівки.  Спе-
ціальну великокаліберну снайперську 
гвинтівку «Вихлоп» розробили в Росії для 
потреб ФСБ. Для стрільби снайпер вико-
ристовує патрони калібру 12,7 мм різної 
модифікації. Основне завдання цієї зброї 
- ураження легкоброньованої техніки на 
відстані до шести сотень метрів. Експер-
ти стверджують: навіть бронежилети 
шостого класу перед такою зброєю без-
силі, бо куля без проблем пробиває 16-мі-
ліметрові сталеві плити і 15-сантиметро-
ві бетонні блоки. Бронежилетів, здатних 
витримати такі постріли, на озброєнні 
української армії немає. 

Як розповіли хлопці з батальйону 
«Прикарпаття», бронежилетами дово-
диться ділитися. Насамперед віддають 

тим, хто на передовій. Про них, як і про 
багатьох інших вояків, держава не подба-
ла: гроші на необхідний захист зібрали 
земляки.

А десантники на блокпостах під 
Слов’янськом зізнаються: вже трохи вто-
милися воювати й скаржитися на недолу-
ге керівництво чи на свої бронежилети. 

Поки на Сході гинуть наші солдати, 
Міноборони веде перепалку з Антимоно-
польним комітетом щодо затримки про-
ведення тендера на закупівлю військо-
вослужбовцям 28 тисяч бронежелетів. 
Минулої п’ятниці в.о. міністра оборони 
Михайло Коваль публічно заявив у пар-
ламенті, що антимонопольники блоку-
ють закупівлю засобів захисту. Аж на тре-
тій день після цього в.о. голови АМКУ Ми-
кола Бараш відповів: процес закупівлі 
бронежилетів для української армії може 
затягнутися через можливу відсутність 
у тендері конкуренції серед потенційних 
учасників - постачальників засобів захис-
ту. «Є ймовірність, що ми так і не отримає-
мо двох незалежних постачальників бро-
нежилетів. Тоді Міноборони має відміни-
ти цю процедуру і розпочати її заново», 
- зазначив посадовець. 

Куля не запитує про тендери - вона 

вбиває за долю секунди. 
До речі, як повідомляли в Міноборо-

ни, планують закупити бронежилети чет-
вертого класу «Корсар», оскільки лише 
такі виготовляють в Україні. Учасни-
ки АТО натомість переконують: вони по-
требують бронежилетів п’ятого і шосто-
го рівнів захисту. Але їх також не чують… 

Не переймаються армією і людськими 
життями «слуги народу», йдеться у про-
грамі «Гроші». Купівля дорогих костюмів, 
елітних автівок, відпочинок на фешене-
бельних курортах, - важливіше, аніж ві-
йна.  

Так, екс-радник Януковича Ганна Гер-
ман придбала собі розкішний «Порш 
Каєн» за 100 тисяч доларів. 

Коли в парламенті дискутували з при-
воду ситуації на Сході, нардеп від Пар-
тії регіонів Іштван Гайдош сушив голо-
ву над купівлею костюма за 68 тисяч гри-
вень. Це - дворічна (!) зарплата україн-
ського солдата. Скандальне фото можна 
знайти в інтернеті.   

Спонсора одеських сепаратистів Пе-
тра Симоненка застукали в аеропорту. Лі-
дер комуністів летів до ненависної Евро-
пи - на пляжі Іспанії. 

Дехто з нардепів додумався робити 

фотосесію у зоні АТО. У дорогих «прики-
дах», з автоматами, в касках і бронежиле-
тах. Слів нема.        

А на Тернопільщині чиновники тра-
диційно перерізають стрічки, проводять 
наради, дерибанять землю, роздають обі-
цянки. І багато з тих персон, що «ощас-
ливлювали» край за Януковича, продо-
вжують виконувати свою «тяжку» місію й 
нині. Наче не було Майдану. Наче нема ві-
йни. Наче в області нічого не змінилося… 

«Мусить хтось за Україну воювати…» 
«А в нього доня недавно народила-

ся…» 
Шкода матерів, синам яких сонце за-

йшло на Сході. І тих, що чекають синів з 
війни. І тих, хто чекає, коли синів покли-
чуть на війну. Адже бойовики, не зважаю-
чи на перемир’я, не припиняють обстрілів 
позицій сил антитерористичної опера-
ції, повідомляє речник АТО Владислав Се-
лезньов. На блокпостах під Слов’янськом 
у першу «мирну» добу терористи постій-
но обстрілювали наших вояк. У результа-
ті, п’ятеро військовослужбовців отрима-
ли поранення. Двоє з них - у важкому ста-
ні. Також підірвали два залізничні шляхи, 
міст. 

Путін, у свою чергу, може використа-
ти перемир’я, аби посилити терористів і 
захопити нові території, попереджає екс-
президент Грузії Михайло Саакашвілі. За 
його словами, оголошуючи про мирний 
план, Путін переслідує кілька завдань, 
основне з яких - уникнення сектораль-
них санкцій з боку Заходу. І спробує зни-
зити пильність українського уряду, таєм-
но підсилити бандитів для нанесення ви-
рішального удару й видворення україн-
ських військ з Донецька та Луганська.

Саакашвілі радить українській владі 
проаналізувати всі можливі ризики.

Війна триває…     
Ольга ЧОРНА.   

Донбас почули. Тепер почуйте матерів

Петро Порошенко став Пре-
зидентом у складних умовах.  
По-перше, ще триває револю-
ція Майдану, якщо не фактич-
но, то в головах людей, які чека-
ють  змін. По-друге, Україну охо-
пила економічна криза та росій-
ська агресія на Сході. Президент 
чітко заявив про нове бачен-
ня будівництва країни. Однак з 
дня виборів минає місяць, а си-
туація навпаки загострюється й 
вимагає від Порошенка чітких і 
швидких рішень та дій. 

Президент має достатньо 
інструментів  для стабілі-
зації ситуації на Сході 
Головне питання, яке треба 

терміново вирішувати  - забез-
печити спокій в країні. У Пре-
зидента є достатньо повнова-
жень для стабілізації ситуа-
ції на сході України. Для того, 
щоб перекрити кордон, ввести 
воєнний стан, посилити угру-
повання, тощо у Президента, 
Верховного головнокоманду-
вача є всі необхідні повнова-
ження. Президент може і має 
діяти!  Він може сам, або піс-

ля розгляду на РНБО, видати 
Указ, Директиву Верховного 
головнокомандувача, які зму-
шують усі виконавчі структу-
ри і силовий блок держави ак-
тивно діяти. Якщо Президент 
вважатиме за необхідне збіль-
шити чисельність прикордон-
ників, мобілізованих резервіс-
тів, чи збільшити бюджет си-
ловиків - він має право  запро-
понувати проект Закону і пар-
ламент має негайно за нього 
проголосувати. І це буде відпо-
відальна й результативна дія, 
а не її галаслива імітація бо-
ротьби проти сепаратистів.

Я ще кілька місяців на-
зад вимагав дій влади щодо 
перекриття кордону з Росі-
єю. Ще  Турчинов, виконуючи 

обов’язки Президента,  буду-
чи Верховним головнокоман-
дувачем, міг і мав би три міся-
ці тому перекрити кордон, теж 
без жодних постанов Ради. Він 
цього не зробив, ні в березні, ні 
в квітні, ні в травні.

Якщо участь в перегово-
рах з реалізації «мирного 
плану Президента»  бере 
кум Путіна Медведчук, то 
нічого добро від цих пере-
говорів  не чекайте
Багато що залежить від 

того, чи спрацює мирний план 
Президента. Наразі залиша-
ється без реакції офіційного 
Києва заява Путіна про участь 
в переговорах по врегулюван-
ню ситуації на Сході  Вікто-
ра Медведчука. Він разом з ін-

шими, кого давно розшуку-
ють правоохоронці, з Царьо-
вим та вождями-терористами 
вільно проникають в зону АТО 
і спокійно  там почуваються. 
Якщо дійсно  Медведчук вес-
тиме переговори, тоді нічо-
го доброго від них чекати не 
варто, оскільки, Медведчук - 
кум Путіна, палкий і послідов-
ний прихильник федераліза-
ції України та вступу до Мит-
ного союзу, категоричний про-
тивник підписання Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом, люди-
на, проти якої західні держави 
застосували санкції.  Сподіва-
юся, МЗС України спростує цю 
інформацію Кремля. 

Жити по-новому хочуть 
не всі 

На жаль, не всі хочуть 
жити по-новому, ні «сім’я» 
Януковича, яка фінансує се-
паратистів на Сході, ні Росія, 
яка підігріває ситуацію,  ні 
багато хто в Україні.  Остан-
ній скандал навколо закупів-
лі необхідного спорядження 
для української армії викли-
кає тривогу. Нагадаю, в.о. мі-
ністра оборони Михайло Ко-
валь заявив у ВР, що Анти-
монопольний комітет бло-
кує процес закупівлі броне-
жилетів для української ар-
мії. Навіть в умовах військо-
вого стану два державних ві-
домства  «умудряються» вла-
штувати публічний скандал в 
той час, коли на передовій ги-
нуть люди без елементарних 
засобів персонального захис-
ту. Тому сьогодні ми маємо 
сотні жертв, які лежать на со-
вісті теперішньої  влади. 

Анатолій Гриценко: «Ще рано критикувати 
новообраного Президента, але обіцяного ним 
перед виборами зупинення війни немає»

Весь український народ та світова спільнота з тривогою спостерігають за 
подіями на Сході України. Триває оголошений Президентом так званий 
мирний план припинення війни на Сході, про його результати буде відомо 

за кілька днів. А наразі в епіцентрі військових дій залишаються мільйони 
наших співвітчизників.  Про те, чи вдалося вибудувати нову систему цінностей 
в українській політиці і чи є ефективними дії української влади у вирішенні 
нагальних проблем,  у коментарі народного депутата України,  професійного 
військового, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Жінки чекали автобуса на одній з тернопільських зупинок 
і говорили про війну. «Маю двох синів, - сказала одна. - 
Страшно, можуть на Схід забрати. Старшого до військкомату 

викликали. А в нього доня недавно народилася». «І в мене син, 
- зітхнула інша. - Що зробимо? Хтось мусить воювати за Україну». 
«Чули? Вже й на Тернопільщину хлопця вбитого привезли, - 
підтримала розмову ще одна жінка. - Як каже моя сусідка - ось і 
прийшли «треті» москалі». «У вас також син?» - запитала та, що 
першою завела розмову. «Дві дівчини». «Вам легше…»
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Повстанка з Вілії 
Народилася Олександра серед роз-

кішної природи мальовничої Вілії, тоді 
Дедеркальського району. Зростала у 
багатодітній сім’ї - мала трьох сестер 
і брата. Але саме вона стала на героїч-
ний шлях повстанської боротьби. Спер-
шу збиралися з дівчатами у якійсь із 
віддалених сільських хат і в’язали по-
встанцям шкарпетки, готували інші 
речі. Потім почала носити грипси. Зго-
дом взяли у відділок - мала дбати про 
те, як організувати для повстанців збір 
харчів, розташувати на нічліг, сховати, 
повідомити про облаву. Чого гріха та-
їти: не завжди зустрічала розуміння і 
підтримку від рідних.

- Я вистояла, бо щиро любила Украї-
ну, -  каже Олександра Миколаївна.

Натерпілася чимало. Чашу випробу-
вань випила до дна. Але не розгубила 
оптимізму, радості, того животворного 
вогника, який і досі, хоч на життєву сте-
жину ступило дев’яносто років, горить 
у її очах.

Не злякалася, коли побачила, як з 
боку Дедеркал у Мізюринці йде обла-
ва. Де й сили знайшлися, щоб добігти 
до села і повідомити повстанців. Хлоп-
ці уже самі запідозрили недобре і втіка-
ли. Догнала підводу, вискочила на ходу, 
лягла долу, ховаючись від куль… 

Не злякалася, коли в Биківцях, на 
Покрову, посеред вулиці її перепинили 
«стрибки». Вдала, що їй байдуже, а по-
тім побігла, аби попередити повстан-
ців, які розташовувалися в одному з 
селянських дворів. Зав’язалася пере-
стрілка. «Стрибки» поливали вогнем.

- Упала на землю, і вже не знаю, чи 
жива, - пригадує Олександра Миколаїв-
на. - Вдалося втекти. Добралися разом 
із подругою до якоїсь хати, а там по-
вно людей. Під вечір прийшли енкаве-
дисти. Підпалили стіжок і почали кри-
чати, щоб люди виходили. Всі бояться. 
А я тоді подумала: підпалять хату, не 
хочу живцем згоріти, хай краще перед 
тим уб’ють. Взяла подругу за руку і впе-
ред. У метушні вдалося втекти. Біжи-

мо, а нам у спини кулі ди-
хають. Подругу поранили. 
«Втікай, - каже, - врятуєш-
ся, повідомиш, де я». Вря-
тувалися тоді обоє.

На чужину… 
У Вілії з’явився чоловік 

на псевдо «Шуляк». Гар-
ний пропагандист був, про 
Україну розповідав, про те, 
як потрібно боротися і лю-
бити землю. Йому вірили. 
Але під солодким медом 
слів ховалося інше - «Шу-
ляк» виявився не своїм, за-
сланим. І тепер добре знав, хто й чим у 
селі дихає. 

Тоді й прийшли за Олександрою. За-
арештували і повезли у Дедеркали.

– Ну, что, где бандеры? - уже росій-
ською запитав «Шуляк». 

Своїх Олександра не видала, хоч як 
не знущалися. Пригадує, як отримала 
сильний удар у вухо. Заточилася на сті-
ну, стукнулася головою і впала на зем-
лю. До свідомості прийшла після того, 
як на неї вилили відро води. Через два 
дні відправили у Кременець.

- У 1946 році мене засудили, - розпо-
відає жінка. - А на Великдень вивезли 
у Дубенську в’язницю. Звідти - на Дон-
бас. Працювали у шахті. Мені пощасти-
ло більше - залишили на кухні. Люди 
вмирали, їх не встигали ховати. Щодня 
викидали тіла у так звані схови: від-
кривали люки і кидали вниз, як худобу. 
З Донбасу перевезли у Сухобезводне, 
що в Росії. Ми валили ліс. Там працюва-
ла п’ять років. Далі - Караганда, цегель-
ний завод. Дуже важко було. Щоб хоча 
на якийсь час уникнути каторжної пра-
ці, самі собі робили шкоду. І я виріши-
ла цим скористатися. Кинула собі у че-
ревик жарину і терплю. Через годину 
нога була, як колода. Три місяці лежа-
ла на нарах. Ніхто нікого не лікував. Ви-
жила. Знову пішла на роботу. Відбула 
у неволі десять років - від дзвінка - до 
дзвінка.

Додому… 
Звільнили Олександру у березні 

1955-го, але додому, в Україну, не впус-
кали. Тоді зустріла свого Івана. Одружи-
лися. Збудували хату, завели господар-
ство, народилися діти. 

Прикрий випадок знову зробив у її 
долі крутий поворот. Якось сина зло-
вили хулігани. Познущалися. Материн-
ське серце облилося кров’ю. Не розду-
муючи, зібрала дітей і повезла в Укра-
їну. У Вілії ще жили батьки. Потім по-
вернулася в Караганду, майже за без-
цінь продала господарство і подали-
ся з чоловіком на рідну землю. У Шум-
ську, придбали невеличке помешкання 
в центрі міста. 

Багато років Олександра Микола-
ївна працювала в шумському рестора-
ні, чоловік - на будівництві. Вже немає 
її Івана. Пережила втрату сина Миколи, 
який пішов з життя молодим.  

Тепер виглядає у гості сина Михай-
ла з родиною, який мешкає у Підволо-
чиську. Тішиться онуками, правнучкою 
Анною-Марією. 

Не буде любові - 
не буде життя

- Мене на землі тримає любов до 
рідних, до людей, до України, а голо-
вне - до Бога, - каже Олександра Мико-
лаївна. - Не буде любові - не буде життя. 

Вже тридцять п’ять років спі-
ваю у церковному хорі. Буваю 
на службі у багатьох храмах. 
Часто заходить у гості отець 
Миколай із Шумська, або ж 
діточок своїх присилає, щоб 
розрадили. Отець Ігор з Би-
ковець заїжджає, отець Пав-
ло з Бірок. Їхні поради, духо-
вні настанови розраджують.

 Духовність тримає. Бог 
мене спрямовує на цю сте-
жину, тому й живу стільки на 
землі. 

Не мислю себе без люд-
ського спілкування. Люблю 

гарну компанію і веселощі. Це рятувало 
у важкі роки на чужині. Пригадую, ви-
лізу в лісі на пеньок і співаю дівчатам, 
щось вигадую…  

Духовність 
тримає на землі 

Любить жінка співати. Повстанські 
пісні у свої дев’яносто виводить з та-
ким трепетом у голосі, що неможливо 
не захопитися. 

На столі - грамоти, подяки, відзна-
ки, ювілейні нагороди. Отримала за не-
залежності. А в радянські часи її єди-
ною «нагородою» стали десять років 
неволі й важке життя на чужині. 

Ні за чим не шкодує. Запевняє: якби 
життя повернулось назад, не вагаю-
чись, стала б на шлях повстанської бо-
ротьби. 

- Коли б могла, то сьогодні пішла б 
воювати. Стала б у ряд з рідними укра-
їнцями, які ціною життя захищають 
державу, - каже Олександра Миколаїв-
на і зі сльозами на очах додає: - Молюся 
за них. Вірю: Україна буде! Мусимо ви-
стояти і зберегти її. А щоб перемогти, 
треба любити одне одного і рідну зем-
лю. Іти до Бога. Доживете до моїх років 
- зрозумієте: любов усе перемагає. 

Алла ОМЕЛЬЧУК.

Фото з сімейного архіву Олексан-
дри  Святої

Люди Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

«Якби могла – 
90-річна 
Олександра 
Свята з Шумська, 
яка пережила 
сталінські табори, 
досі співає 
у церковному хорі 
та молиться 
за Україну

пішла б воювати»
Тендітне дівча прямувало людвищенським шляхом. У руках - квіт-

ка жовтогарячого соняшника на довгому стеблі. Раптом сільську іди-
лію порушив гуркіт двигуна. З автомобіля, що зупинився поряд, виси-
пали на землю люди у військовій формі. Дівчина кинула вбік соняшника. 

- Стой, куда идешь? - почула чужинську мову. 
- Возьмем ее, повезем в Дедеркалы!  
- Что вы ребенка мучаете? Видите, она трясется, как бараний 

хвост. Иди, девушка, - заступився хтось із старших. 
Військові поїхали. Олександра підняла із землі соняшника - у квітці 

був захований грипс, якого несла повстанцям. 
А скільки ще небезпечних ситуацій було у житті Олександри Свя-

тої, нині - мешканки Шумська?! Вона завжди любила Україну. А коли 
сусід, повернувшись після ув’язнення, розповідав про рідну землю з осо-
бливим трепетом у серці, дівчина зрозуміла: її життя минатиме у 
боротьбі за отчий край. 
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Під звуки жалобного маршу 
тіло героя з літака винесли то-
вариші по службі. Вони віддали 
батькам речі покійного друга. 
Величезною автоколоною тер-
нополяни супроводжували ав-
томобіль з труною до рідного 
села хлопця. Біля кожного на-
селеного пункту люди виходи-
ли на дорогу, аби вшанувати за-
гиблого героя. 

Віктор Семчук закінчив 
Прикарпатський військово-
спортивний ліцей, згодом на-
вчався у Тернопільському наці-
ональному економічному уні-
верситеті на двох факультетах. 
Після отримання диплома слу-
жив за контрактом у 24-й окре-
мій механізованій бригаді, яка 
базувалася в Яворові на Львів-
щині. Загинув він 19 червня у 

боях, які відбувалися під Ямпо-
лем і Закитним на Донеччині, 
разом із шістьома українськи-
ми військовими. 

Про те, що Віктора не стало, 
рідні дізналися з інтернету. Но-
вина про загибель хлопця ста-
ла для них шоком. Сподівалися 
до останнього, що це неправда. 

Друзі, сусіди, односельці ка-
жуть, що хлопець був надзви-

чайно чуйною людиною. За-
вжди міг підтримати, дати по-
раду, просто вислухати. 

– Коли він телефонував нам 
востаннє, казав: «Відпочивай-
те, хлопці, а я буду вас захища-
ти», – пригадує товариш Тарас 
Бурда. – Він був дуже добрим. 

Оплакувала смерть героя 
вся Тернопільщина. На похорон 
приїхали більше тисячі людей 

із різних куточків області.  
– Ми втратили справжньо-

го українця-патріота, – зазна-
чив голова обласної організа-
ції Спілки офіцерів Олександр 
Варакута. – Щоб не було таких 
втрат, нашому суспільству тре-
ба згуртуватися і сформувати 
сильну армію. 

Серед рідних у Віктора за-
лишилась молодша сестра та 
батьки. Не дочекалася кохано-
го з армії і дівчина Олена. Похо-
вали хлопця у рідному селі. 

Тернопіль зустрічав Віктора 
Семчука дощем, ніби оплакував 
його разом з рідними. А прово-
джав в останню путь сонечком. 
Хочеться вірити, Віктор –  пер-
ша і остання втрата нашої об-
ласті на Сході і що у нашій кра-
їні нарешті запанує мир. Слава 
українським героям! 

Вікторія МАРАК.

Рідні до останнього сподівалися, 
що Віктор живий…

У понеділок, 23 червня, тернополяни провели в останню 
путь солдата, який трагічно загинув у бою під Ямполем 
Донецької області. Тіло 23-річного Віктора Семчука із 

села Залав`є Теребовлянського району привезли військовим 
літаком у Тернопіль. Віддати останню шану герою до 
аеропорту з’їхалося кілька сотень людей. Майже вся молодь 
з рідного села Віктора прийшла на летовище. Це перший 
загиблий із області на сході країни.

Війна за голови і душі 
вірян, а також за вплив на 
Московський патріархат 

УПЦ триває давно і митрополит 
Володимир ледь не став її 
жертвою. 

Права рука блаженнійшого, митропо-
лит Олександр Драбинко, вперше розпо-
вів, як колишня влада намагалася фізич-
но позбутись одного із символів світово-
го православ’я. Спеціальне розслідуван-
ня «ТСН. Тиждень» виявило: митрополи-
та Київського і всієї України Володимира 
доводили до смерті. Це й страшна хворо-
ба, на яку закривали очі лікарі, й клінічна 
смерть на Володимирській гірці з легкої 
руки прибічників екс-президента Януко-
вича.

12 травня 2012 року «Сім’я» Янукови-
ча оголосила главі УПЦ МП митрополиту 
Володимиру ультиматум: він має зрек-
тися. Проте блаженніший був надто не-
поступливий і не віддавав контроль над 
церквою та паствою. Він рятував церкву, 
у якій замість славити Бога, хотіли оспі-
вувати Януковича. Тож на початку 2013-
го пресинг почався вже по лінії силови-
ків. Весь цей час митрополит Володимир 
знаходився у приватній клініці «Оберіг». 
Туди до митрополита приходили декіль-
ка разів Захарченко з Пшонкою. 

За інформацією слідства, усунути 
блаженнішого наказав глава РПЦ Кири-
ло Гундяєв, який перетворився з духо-
вного отця вірян на релігійного генера-
ла господаря Кремля. Про це пошепки го-
ворило чи не все духовенство в Україні.

Але на повний голос дозволяли собі 
сказати тільки в Київському патріарха-
ті, який проводив роботу на зближення 
православних конфесій. 

Прикутий до ліжка Володимир, як 

справжній великомученик, стійко проти-
стояв погрозам із Банкової та від москов-
ського патріарха. Не піддавався на жор-
сткий тиск і його особистий секретар 
Олександр Драбинко. Він щоразу встигав 
зупиняти змовників і ставити перепони 
поваленню очільника церкви. І тоді роз-
робили цинічну спецоперацію. 14 червня 
2013 року з території Лаври зникли дві 
монахині, одна з яких - Калісфенія, наміс-
ниця Покровського жіночого монастиря, 
- кума екс-генпрокурора Віктора Пшон-
ки. Скандал важко було роздути на по-
рожньому місці, тому привідним механіз-
мом у вигляді реальної бізнес-афери по-
служила Наталя Панько, подруга Каліс-
фенії. Панько пропонувала багатим при-
хожанам та ієрархам автомобілі «Лексус» 
із великою знижкою та відсотки за збері-
гання коштів, проте ні авто, ні поверну-
тих вкладів так ніхто й не побачив. Ка-
лісфенія була посередником між Панько 
і церковним начальством.

Перед зникненям монахинь Драбин-
ко викликав їх до себе 
в кабінет. І екс-міністр 
МВС Захарченко вирі-
шив, що секретаря Во-
лодимира тепер можна 
нейтралізувати. Його 
затримали і зробили 
свідком у справі про 
зникнення монахинь.

Замість слідчих з 
секретарем Володи-
мира «працював» осо-
бисто Захарченко. Він 
радив Драбинку добре 
подумати про свою 
долю і кар’єру, зали-
шити Володимира й 
перебратися до Мо-

скви. Мовляв, там його чекає гарна поса-
да. Отець Олександр відмовився і миттє-
во потрапив під варту. «Моя відстороне-
ність - це була можливість безпосеред-
нього впливу на митрополита Володи-
мира, на лікувальний процес, на те, що 
відбувалося з його волі...», - сказав отець 
Олександр. До цього він ніколи не зали-
шав блаженнішого і мав нотаріальну до-
віреність на його лікування. 

Але найстрашніше відбувалося па-
ралельно. Через два місяці після ізоля-
ції Драбинка, вирок блаженнішому Во-
лодимиру винесли медики - рак. Четвер-
та стадія. І це при тому, що він постійно 
був під наглядом лікарів. «Була дуже ве-
лика ракова пухлина. Оперуючий лікар 
здивувався, коли побачив. Ніхто до цього 
не говорив, що блаженніший має онколо-
гію. Це або недогляд за станом здоров’я, 
або навмисне скриття інформації», - на-
голосив Драбинко.

Виходить, блаженнішого спеціально 
доводили до смерті. Лікарі й колишнє ке-

рівництво держави знали про хворобу, 
але мовчали. 

Знав, що його вбивають і сам Володи-
мир. Він писав листи Януковичу, Пшонці, 
Захарченку. Останній лист блаженнішо-
го на ім’я міністра МВС був досить жор-
сткий: «Відсутність митрополита Олек-
сандра з червня 2013 року вже спричи-
нила проблему, пов’язану з несвоєчас-
ним встановленням мені онкологічно-
го діагнозу, і, відповідно, відсутність на-
лежного лікування (не хотілося б вірити, 
що це зроблено навмисно). Ще раз хочу 
повторити, - відсутність поруч зі мною 
митрополита Олександра - пряма загро-
за моєму життю».

Лікарі приватної клініки, які так див-
но лікували Володимира, вперто проти-
вились його екстренній операції за кор-
доном. Керувала процесом особисто го-
лова МОЗу Раїса Богатирьова. Але митро-
полита таки вивезли до Франції. У кліні-
ці «Пітьє Салпатрієр», що в Парижі, його 
витягли з того світу, коли у Києві вже всі 

поховали. А лікарі «Оберегу» зараз хо-
дять у генпрокуратуру давати свід-
чення.

Це не єдиний приклад загрози 
життю Володимира. У 2013 році тех-
нічні засоби спецслужб доводили його 
до клінічної смерті. «Будучи на Воло-
димирській гірці, де поставили апара-
туру, яка глушила й слухала всіх і все, 
це так вплинуло на кардіостимулятор 
митрополита, що довелося його вес-
ти в клініку й зупиняти серце, бо була 
клінічна смерть, і перезапускати кар-
діостимулятор», - розповів секретар 
Володимира.

24 лютого митрополита Володи-
мира усунули від управління УПЦ МП. 
Офіційно - за станом здоров’я. 

Янукович і Ко намагались убити митрополита Володимира
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Везли до лікарні 
під загрозою розстрілу 

Тарас поїхав на Схід добровольцем 
після того, як його не взяли до війська 
через «непридатність». 24-річний хло-
пець, який був одним із сотників на ки-
ївському Майдані, не міг залишатися 
осторонь того, що відбувається в Укра-
їні, й вирішив захищати Батьківщину.

– Коли в східних областях розпоча-
лися бойові дії, я поїхав вступати у На-
ціональну гвардію, – розповідає Тарас. 
– Проте у військовому квитку у мене 
було зазначено, що я непридатний до 
служби. Коли спробував ще раз про-
йти медичну комісію, мені знову відмо-
вили. Офіційно – через великі родим-
ки. В умовах військового часу це зву-
чить трохи смішно. Тож я записався в 
один із добровольчих загонів на Схо-
ді – батальйон територіальної оборо-
ни Луганщини «Айдар». Потрапив туди 
в другій половині травня. Батькам ска-
зав, що їду на навчання. Лише згодом 
зізнався, де я.

Добровольці базувалися біля міста 

Старобільськ, де протікає річка Айдар. 
Так і назвали батальйон. 

– Нашим початковим завданням 
була охорона україномовного населен-
ня, бо там багато українських сіл, – зау-
важує Тарас. – Виконували й бойові за-
вдання. Ми були у підпорядкуванні Мі-
ністерства оборони України. Місцеві 
органи міліції, СБУ дуже недобре себе 
зарекомендували, тому ми старалися 
тримати з ними дистанцію. Хоча і серед 
них є вірні своєму обов’язку. 

У середині червня розгорнувся за-
тяжний бій біля міста Щастя. Тоді за-
гинули десять військових із Буковини. 
Тарас каже, що йому пощастило: під час 
сутички з терористами він залишився 
живим. Допомогли навички, отримані у 
тернопільському Пласті. Військові ви-
школи, які проходив ще школярем, зго-
дилися у справжніх бойових діях…

– У нашого батальйону було завдан-
ня зачистити два ворожі блокпости та 
взяти міст через річку Сіверський До-
нець, – каже хлопець – Він розташова-
ний за Щастям і відкриває прохід до Лу-
ганська. Під час операції нас із машини 
обстріляли сепаратисти. Мене порани-
ли в ногу – куля порвала одну з артерій 
і зачепила нерв. 

Рідні та близькі Тараса дізнали-
ся про його поранення випадково. Фо-

тографія хлопця з лікарні у Старобіль-
ську, яку зробив знайомий і виклав у 
соцмережі, за годину облетіла весь ін-
тернет. Батьки обійняли сина вже у 
Харкові, куди його перевезли на ліку-
вання. Нині Тарас – у Києві. Йому зро-
били кілька операцій, проте через по-
шкоджений нерв він не може рухати 
стопою. Але це, вірить, – справа часу. 

– Лікарі кажуть – буду бігати, – за-
уважує хлопець. – Сподіваюся, колись 
зможу віддячити всім людям, які до-
помогли мені. Велике спасибі лікарям, 
які зробили все, що від них залежало. І 
хлопцям, імен яких не знаю – вони вез-
ли мене на машині багато кілометрів 
під загрозою бути розстріляними… 

«Там насправді війна…»
У лікарні Тарас постійно спілкуєть-

ся по телефону з товаришами, які про-
довжують боротися з сепаратистами. 

– Там насправді війна. З будь-якого 
куща у тебе можуть вистрелити снай-
пери. На захоплених територіях сепа-
ратисти почуваються вільно. Можуть 
взяти чужу машину, розграбувати ма-
газин. Жінкам і дітям залишатися там 
небезпечно. Озброєний терорист може 
забігти в житловий будинок, у будь-
яку квартиру… Ми стараємося не вес-
ти боїв у населених пунктах, але якщо 

по нас відкривають вогонь, захищаємо-
ся у відповідь. 

Хлопця, який приїхав на Схід добро-
вольцем, дивує позиція місцевих чоло-
віків. Чимало з них, зауважує Тарас, від-
сиджуються у домівках замість того, 
щоб обороняти свої міста чи села, і че-
кають, поки це зроблять за них. 

– Найбільша проблема, що досі міс-
цеві жителі абсолютно дезінформова-
ні під впливом російської пропаган-
ди, – зауважує тернополянин. – Є там і 
групи людей, які справді вірять в те, що 
роблять сепаратисти. З іншого боку, не 
можна казати, що зовсім нема підтрим-
ки від місцевих. У нашому батальйоні 
були і мешканці Луганщини. Коли вони 
бачать, що їхнє населення приїхали за-
хищати хлопці, у яких вдома спокійно, 
це міняє свідомість людей. Ми стаємо 
єдиними, а не абстрактними бандерів-
цями та східняками. 

«Ворог дійде туди, куди 
ми йому дозволимо»

Тарас каже, що і зараз вчинив би так 
само й поїхав на Схід.

– Не варто творити собі ілюзії – во-
рог дійде туди, куди ми йому дозволи-
мо, – каже він.  

На передовій, розповідає, дуже важ-
лива підтримка з тилу. Коли з різних 
областей України надходило споря-
дження, харчі чи інші необхідні речі, 
хлопці розуміли: вони – не одні. 

Таких патріотів із Західної та Цен-
тральної України на Сході зараз чима-
ло. Вони щохвилини ризикують сво-
їм життям і все ж залишаються на пе-
редовій. Багато з них, як і Тарас, про-
йшли хрещення Майданом. Саме після 
подій у Києві, каже хлопець, він зрозу-
мів: участь кожної людини може зміни-
ти хід історії.

Тоді, після жорстокого розгону сту-
дентів наприкінці листопада, він прий-
шов на Майдан і – залишився. Був од-
ним із командирів Тернопільської со-
тні. Мав обов’язки у Самообороні, і щоб 
бути на Майдані, залишив улюблену 
роботу. 

Попереду в Тараса – тривала реабі-
літація. У довгі лікарняні дні він зга-
дує, яка красива Луганщина. Коли до-
водиться думати, як вижити, звичні та 
важливі для нас речі відходять на дру-
гий план. 

Після одужання Тарас готовий зно-
ву їхати боронити Батьківщину. Про-
те сподівається: бойові дії закінчать-
ся й не доведеться повертатися на пе-
редову.

Антоніна БРИК.

У минулому, мирному, житті він за-
ймався улюбленою справою – куліна-
рією і працював кухарем у кращих рес-
торанах України. Сьогодні – лікується у 
військовому госпіталі в Києві. Тернопо-
лянин Тарас Ковалик був поранений у 
боях із сепаратистами біля міста Щас-
тя Луганської області. У складі добро-
вольчого батальйону «Айдар» хлопець 
захищав Україну на східних кордонах. 
Він розповів «Нашому ДНЮ», як воєнні 
дії змінили його життя.    

«Батькам сказав, 
що їду на навчання,
а сам записався 
добровольцем  на  Схід»
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Донедавна чужа і далека – Литва рап-
том стала близькою і рідною. І не дивно 
чому: долі наших народів переплітають-
ся, а в жилах пульсує прагнення до сво-
боди та незалежності. Литовський на-
род щирим серцем вболіває за наше єв-
ропейське майбутнє, і робив це протя-
гом історії. На зорі нашої незалежнос-
ті великими тиражами українською мо-
вою литовці видавали «Історію України» 
та «Молитво-пісенник для дітей». Не так 
давно Литва перша відчинила двері своїх 
лікарень для наших героїв, яких жорсто-
ко калічили «свої на своїй землі».

Відкритість Литовської Республіки 
сприяє позитивним змінам як в окре-
мих сферах, так і суспільства в цілому. 
Литовці радо діляться досвідом у галу-

зі професійно-технічної освіти. Недавно 
на запрошення директора центру про-
фесійної підготовки міста Шяуляй Сау-
люса Даргужаса педагоги ДНЗ «Терно-
пільський центр професійно-технічної 
освіти», ДПТНЗ «Західно-Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти», 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»  відвідали 
цю країну з робочим візитом. З 9 по 15 
червня Шяуляйський центр професійної 
підготовки, а саме відділ торгівлі та біз-
несу організував теоретичні та практич-
ні заняття на тему: «Професійне навчан-
ня і перспективи співпраці українських 
та литовських професійно-технічних 
навчальних закладів», а також відбула-
ся дискусія за круглим столом «Литва і 

Україна, соціальне партнерство і співпра-
ця у підготовці кваліфікованих кадрів».

Під час візиту делегація з України 
зустрілася з представниками комітету 
освіти, сейму, посольства нашої держави 
в Литві, міністерства освіти і науки, ме-
ром міста Шяуляй.

Учасників делегації познайомили з 
культурою, традиціями та історични-
ми пам’ятками Литви. У містечках Клай-
педа та Паланга вони відкрили для себе 
красу литовських курортів і Балтійсько-
го моря, почули незліченну кількість ле-
генд, пов’язаних з пошуками бурштину, а 
ще кожного зворушила екскурсія до ле-
гендарної «Гори хрестів».

Яскраві враження залишив Вільнюс 
– столиця Литви. Місто древнє. Тепле. 

Привітне. Сповнене багатою історією. 
У Вільнюсі ми ще раз переконалися, що 
для кожного литовця пам’ять про героїв, 
які здобували незалежність, є святою. Їх 
знають на ім’я та з легкістю впізнають на 
фотокартках. Зворушила й екскурсія до 
музею КДБ. Холодні камери, жорстокі ме-
тоди тортур, пролита кров патріотів не-
рідко трапляються і на сторінках нашої 
історії, тому можна проводити багато па-
ралелей з історією нашої Батьківщини.

Багато вистраждала маленька Литва, 
але це все - немарно. Ось вже 10 років пе-
ребуває країна в Європейському союзі, і 
результат помітний. Віримо, що і наша 
держава буде процвітати, адже українці 
на це заслуговують. А дружня Литва на-
дихатиме на нові успіхи.

За досвідом - 
до литовських освітян
Позаду тисяча кілометрів і ось – красуня Литва. Країна 

зачаровує мальовничими лугами, блискучими очима озерець, 
золотом бурштину, народними ремеслами, живописом, 

пам’ятними звичаями та традиціями, дивоцвітом фольклору, 
багатовіковою історією, мовою, культурою. Все побачене тут 
назавжди вкарбується в пам’ять. 

Україна – багата країна. У нас є все: моря і гори, 
стародавні замки, таємничі печери, безкраї сте-
пи і дрімучі ліси. На жаль, у зв’язку з останніми 
подіями в державі від нас відійшла частинка на-
шої країни – Крим. Ніхто не стане заперечувати, 
що Крим – чудове місце для відпочинку. Він зали-
шає завжди приємні спогади і хочеться відвідати 
півострів знову. Але й на материковій Україні не 
менше красивих місць для відпочинку.

Одне з них - одеське узбережжя Чорного моря.  
Пляжі тут широкі, піщані. Пологе дно зручне для ку-
пання дітей. Селище Коблеве славиться своїми вино-
градниками і винним заводом. Численні бази відпо-
чинку надають комфортні умови для оздоровлення. 

Не пошкодуєте, завітавши й на Азовське море - на Ар-
батську стрілку. Азовське море - наймілкіше в світі, на 
відстані сотні метрів від берега глибина може сягати не 
більше метра. Тож для батьків з дітьми тут – рай. Ще й 
вода швидко прогрівається. 

Альтернатива кримським горам – Карпати. Відпочи-
нок в Карпатах є одним з найефективніших шансів оздо-
ровитися завдяки мінеральним водам і свіжому гірсько-
му повітрю. А краєвиди, які милують зір! Обов’язково тре-
ба відвідати гірськолижний комплекс «Буковель».  Відпо-
чинок в Карпатах взимку кардинально відрізняється від 
літнього, але є не менш захоплюючим. Пора, коли сніг 
дістає до пояса, диктує свій сценарій пригод. Ти мчиш з 
вершини на сноуборді, або навіть санках, потім вивчаєш 
скельні масиви на квадроциклах, снігоходах чи собачих 
упряжках, а далі, добре промерзлий на морозі, швидко 
мчиш в жарку лазню з запахом ялини. До того ж, щоб гар-
ненько відігрітися, гуцули запропонують міцної паленки, 
тобто, горілки. А відпочинок в Карпатах - це і захоплюю-
чі походи в гори, де ранковий туман танцює танго з куче-
рявими хмарами;  екскурсії до водоспадів і скель; це та-
кож і водний спорт - рафтинг на катамаранах, байдарках 
або човнах по гірських течіями; кінні чи велопрогулянки  
гірськими схилами.

А на Тернопіллі вас чекають знамениті Кривченські 
печери. У селі Кривче, високо над долиною річки Циган-
ки, біліють скелясті гіпсові урвища. В одному з них міс-

титься вхід до Кришталевої печери, що має довжину ла-
біринтів 23 км. Вона єдина, яка доступна для відвідуван-
ня туристів, окрім того, вважається найкрасивішою пе-
черою України. Перед нами майже три кілометри екс-
курсійного маршруту в світ казки.  Геологічна державна 
природна пам’ятка, лабіринтова печера карстового по-
ходження в гіпсах, містить типові девонські відклади з 
численними рештками фауни. Під час екскурсії ви почує-
те багато легенд про фантастичних мешканців цього ди-
вовижного царства, зможете помилуватися його красою. 
Крім того, печера має лікувальні властивості для хворих 
бронхіальною астмою, бронхітом та гіпертонією. Особли-
вість “Кришталевої” полягає в тому, що в ній спостеріга-
ється підвищена іонізація повітря й практично повна від-
сутність бактерій. У будь-яку пору року температура у пе-
чері +11 градусів.

Особливі враження залишать відвідини та відпочи-
нок на Джуринському водоспаді, що неподалік села Нир-
кова Заліщицького району. Висота його сягає 16 метрів! 
Це диво природи вважається найвищим рівнинним водо-
спадом України.

Згадайте фортеці у Кам’янець - Подільському чи Хоти-
ні, унікальні замки Львівщини і Тернопілля…

Тож приємного відпочинку на рідній Україні!
            Тетяна НИЧКА,

 студентка Тернопільського національного 
педагогічного університету, 

спеціальність «Журналістика».

Наметовий табір з польовою кухнею та чіт-
ким порядком дня пройде 5-13 липня у Долині 
змій на Бережанщині. На учасників заходу че-
кає активний відпочинок, фізичний та мораль-
ний вишкіл. 

Кожен день у «Лисоні» підпорядкований 
гартуванню духу і тіла, адже невипадково табір 
носить ім’я відомого громадсько-політичного 
діяча, засновника патріотичних вишколів в об-
ласті  Івана Гавдиди.

У програмі «Лисоні»: пейнтбол, смуга пере-
шкод; регбі, рукопаш; вишколи від Самооборо-
ни Майдану; теренова гра, нічний рейд; нави-
чки виживання на природі; гутірки; вечірні ва-
три.

Зголоситися для участі в «Лисоні» мо-
жуть юнаки та дівчата віком від 15 ро-
ків, які виконають організаційні умови та 
мають належний стан здоров’я. Для зго-
лошення необхідно до 2 липня заповнити 
онлайн-анкету. Контакти: тел. 097 15 55 
448, соцмережі.

  «Лисоня» кличе 
юних патріотів Відпочиваємо в Україні!
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Україна
У Митному союзі хочуть 

заборонити кеди
Популярні кеди, балетки й підбори-

шпильки можуть бути оголошені поза 
законом в Росії у зв’язку з небезпекою, 
яку вони несуть для здоров’я тамтеш-
нього населення, повідомляють іно-
земні ЗМІ. Депутат нижньої палати пар-
ламенту Олег Міхєєв («Справедлива Ро-
сія») скерував відповідне звернення на 
ім’я голови Євразійської економічної ко-
місії Віктора Христенка. Він пропонує 
включити нові медичні ортопедичні ви-
моги до взуття у техрегламент Митного 
союзу. На думку депутата, кеди і балет-
ки, а також взуття з високими підбора-
ми хоча й користуються великим попи-
том, призводять однак до порушень бу-
дови стопи. Міхєєв зазначив: згідно зі 
статистикою, близько 40 відсотків до-
рослого населення страждає плоскосто-
пістю. Через це є проблеми з призовом 
юнаків до ЗС Росії.  

Біженців нині стільки ж, 
як і під час Другої світової

Нині на планеті 50 мільйонів бі-
женців. Такі дані оприлюднила Органі-
зація Об’єднаних Націй, повідомляє «Єв-
роньюз». В ООН наголошують: востан-
нє таку кількість біженців фіксували на-
прикінці Другої світової війни. А це озна-
чає, що у 21 столітті конфліктів не стало 
менше. За даними організації, 17 мільйо-
нів людей були вимушені залишити свої 
країни, а 33 мільйони стали переселен-
цями у межах національних кордонів. 34 
тисячі біженців ООН вже нарахувала і в 
Україні. Ці люди залишили Схід та Крим 
через конфлікт із Росією.

Папа Римський відлучив 
мафію від церкви

Папа Римський Франциск відлу-
чив від церкви усіх членів мафіоз-
них синдикатів і наголосив про несу-
місність будь-якої злочинної діяль-
ності з християнськими цінностями. 
Таку заяву, як повідомляє інформаген-
ція AFP, понтифік зробив під час візиту 
до регіону Калабрія, що на півдні Італії. 
Цей регіон вважають «серцем» одного з 
найбільших мафіозних синдикатів Іта-
лії - «Ндрангета». Річний грошовий обо-
рот клану оцінюють у 53 мільярди євро. 
Клан пов’язаний із злочинним світом 
30 країн Європи, Латинської Америки 
та США. Це вже не перший виступ Папи 
Римського Франциска проти організо-
ваної злочинності. Водночас офіційний 
речник Ватикану отець Чіро Бенедеттіні 
пояснив, що слова Понтифіка про відлу-
чення мафіозі від церкви слід сприйма-
ти не як формальний церковний указ, а 
радше, як прямий сигнал членам органі-
зованих злочинних угруповань. Бо вони 
не можуть бути причетними до церков-
них таїнств, оскільки своїми діяннями 
відійшли від Бога.
Президент Литви порівня-

ла Путіна з Гітлером
Президент Литви Даля Грібаускай-

те публічно порівняла політику пре-
зидента Росії Володимира Путіна з ді-
ями Сталіна і Гітлера. Про це політик 
заявила в інтерв’ю німецькому виданню 
«Focus». Грібаускайте переконана, що Пу-

тін використовує національне питання 
як привід для захоплення чужих терито-
рій так само, як свого часу це робили дик-
татори Сталін та Гітлер. Крім того, прези-
дент Литви також висловила побоюван-
ня, що Москва намагатиметься перекона-
ти країни Балтії залишити НАТО в обмін 
на зниження ціни на газ або  нафту, щоб 
поширити свій вплив на держави, які ра-
ніше входили до складу СРСР.

Світових запасів нафти 
вистачить на 53 роки

Світові запаси нафти складають 
майже 1,688 трлн. барелів. Цих запасів 
вистачить на 53,3 роки при нинішніх об-
сягах видобутку. Такі висновки містяться 
у статистичному огляді світової енергети-
ки, який щорічно готує корпорація «ВР», 
пише «bin.ua». А світових запасів природ-
ного газу вистачить трохи на довше - на 
54,8 роки, підрахували експерти. Нафта 
залишається основним видом палива: у 
2013 році на неї припало 32,9 відсотка за-
гального споживання енергоресурсів. 
Водопровід XIV століття по-
стачає воду в Англії до нині

Історики вивчають унікальну ме-
режу підземних тунелів, прокладених 
у XIV столітті. Вони наповнюються сві-
жою питною водою з джерел, розташо-
ваних за межами міської стіни, і забез-
печують водою фонтани в центрі міста 
Ексетер в графстві Девон (Англія), пові-
домляють іноземні ЗМІ. Спершу каналі-
заційні труби були виготовлені зі свин-
цю, через що траплялися регулярні про-
тікання. Труби доводилося постійно ви-
копувати і ремонтувати. Місцеві жителі 
вирішили збудувати підземні лабірин-
ти з кам’яним облицюванням, щоб мати 
легкий доступ до труб у разі несправнос-
ті. За словами професора історії Універ-
ситету Саутгемптону Марка Стойла, на-
віть сучасні комунальники можуть поза-
здрити подібній системі. 
Росія вербувала Іноземний 

легіон на схід України

Російські представники намагали-
ся завербувати ветеранів Французь-
кого іноземного легіону для участі у 
бойових діях на сході України на боці 
терористів, пропонуючи до 10 тисяч 
євро на місяць. Про це «Укрінформу» 
розповіли ветерани Іноземного легіону 
під час міжнародної виставки озброєнь 
та військової техніки «Eurosatory-2014». 
За словами одного із співрозмовників, 
у разі згоди найманцям пропонували 
зброю на вибір, оплату готівкою або на 
банківську картку у будь-якому банку за 
кордоном. Але жоден із ветеранів не по-
годився на цю «заманливу» пропозицію. 
Вербувальники з РФ працювали пере-
важно з ветеранами Іноземного легіону 
слов’янського походження: росіянами, 
українцями, білорусами, молдованами, 
вихідцями з республік колишньої Югос-
лавії, і шукали проросійськи ідеологічно 
налаштованих бійців. Екс-легіонери мо-
гли б стати частиною брудної кампанії 
з дискредитації України. Не виключено, 
що у разі загибелі легіонерів у ході бойо-
вих дій на Сході, росіяни та їхнє ТБ могли 
б видати їх за осіб, що беруть участь в 
АТО на боці української армії і є бійцями 
іноземних приватних військових компа-
ній. А наявні у загиблих документи мо-
гли бути використані для обвинувачен-
ня України на міжнародній арені.

Терористи погодилися при-
пинити вогонь до 27 червня

Другий президент України Леонід 
Кучма, який бере участь у переговорах у 
Донецьку про врегулювання ситуації на 
Сході країни, повідомив під час брифін-
гу, що сторони змогли домовитися про 
припинення вогню до 10 години ран-
ку 27 червня, повідомляє «Інтерфакс-
Україна». У свою чергу присутні на зустрі-
чі представники ОБСЄ заявили, що вести-
муть спільну роботу з пошуку групи, зни-
клої на Донеччині. «ОБСЄ сприяє мирно-
му врегулюванню конфлікту, проте ми по-
винні бути впевнені в тому, що наша мі-
сія буде знаходитися в безпеці», - зазначи-
ла представник місії ОБСЄ. Варто нагада-
ти, минулого понеділка в Донецькій ОДА 
відбулися багатосторонні переговори між 
представниками України, самопроголо-
шених Донецької та Луганської народних 
республік і Російської Федерації. У те, що 
терористи дотримаються слова, мало хто 
вірить.  

Пенсіонери пошкодили 
автівки переговорників
У Донецьку учасники мітингу - про-

тивники української влади - скоїли на-
пад на автомобілі, в яких знаходили-
ся учасники згаданих переговорів - ре-
гіонал Нестор Шуфрич і Леонід Кучма. 
Спершу мітингуючі - пенсіонери та при-
хильники «ДНР» - перекрили виїзд кор-
тежу, а згодом почали стукати по колесах, 
кидати каміння й намагалися вибити скло 
одного з автомобілів.  На елітних автівках 
залишилися вм’ятини від каменів та уда-
рів.
87 відсотків українців хочуть 

повної люстрації влади
Люстрації на всіх рівнях органів дер-

жавної влади хоче загалом 86,9 відсо-
тка українців, свідчать результати со-
цопитування, проведеного Інститутом 
Горшеніна. Зокрема, однозначно підтри-
мують повну люстрацію 66,7 відсотка рес-
пондентів, скоріше підтримують - 20,2. 
Крім того, опитування свідчить про зрос-
тання числа тих, хто підтримує унітарний 
державний устрій в Україні. Так, прихиль-
ників унітарної держави у лютому 2008 
року було 58,4 відсотка, а в червні ниніш-
нього року - 74,1. Прихильників федера-
тивного устрою у 2008 році було 22,7 від-
сотка, тепер - лише 13,4.

Олігархи Донбасу вимагали 
автономії і дотацій

Екс-голова Адміністрації Президен-
та Сергій Пашинський заявив, що до-
нецькі олігархи відмовилися підтриму-
вати Україну і замість цього вимагали у 
нової влади фінансової автономії та до-
тацій. Про це він повідомив в ефірі «Еспре-
со.TV». «Коли місцеві еліти в Одесі, Дніпро-
петровську, Запоріжжі, Харкові взяли пра-
пор і сказали, що «ми - українці», то місце-
ві еліти на Донбасі відмовилися. Вони ви-
рішили поторгуватися: у нас буде фінансо-
ва автономія плюс дотації. Це Борис Колес-
ніков таке вимагав. Так ось, вони заграли-
ся. Вони не розуміли, що ця революція не 
тільки проти «хунти», а й проти них», - ска-
зав Пашинський. 

Європейці живуть 
на 10 років довше, ніж ми
Смертність в Україні у 2,5 раза вища, 

ніж у країнах Євросоюзу, заявив заступ-
ник міністра охорони здоров’я Василь 
Лазоришинець під час виступу у Верхо-
вній Раді. Показник в Україні складає 14,5 
відсотка, а в Європі - 6,9. А тривалість жит-
тя у нас майже на десять років менша, ніж 
в ЄС. За словами посадовця, це призводить 
до негативної демографічної динаміки в 

країні. 
Корупція в Міндоходів 

обійшлася у 146 мільйонів
Бюджет втратив понад 146 мільйо-

нів гривень за березень-червень цього 
року через службові порушення у Мін-
доходів і зборів. Про це повідомив за-
ступник міністра доходів і зборів Михай-
ло Ноняк, повідомляє УНН. «Ми викрили 
злочинців у сфері службової діяльності, 
відкрито 88 кримінальних проваджень», 
- сказав високопосадовець. Крім того, ке-
рівництво міністерства активно займаєть-
ся виявленням порушників в апараті Мін-
доходів. «На сьогодні звільнені майже всі 
начальники головних управлінь Міндохо-
дів в областях, начальники митниць Мін-
доходів, а також більше 20 керівників де-
партаментів у центральному апараті мі-
ністерства», - поінформував Ноняк. Зага-
лом, звільнили 161 працівника централь-
ного апарату міністерства. З початку року 
понад дві тисячі осіб звільнені з територі-
альних органів. Із них -1960 податківців 
(включаючи податкову міліцію) і 245 фа-
хівців митної справи. 

Яценюк нагадав 
держслужбовцям, 

кому вони мають служити
За словами керівника уряду, дер-

жавні службовці повинні пам’ятати, 
що це вони покликані служити грома-
дянам України, а не навпаки, повідо-
мляє «Урядовий портал». «Пам’ятаймо, 
громадяни України і ніхто інший найня-
ли нас на службу, і все, що ми робимо для 
них, робимо чесно, самовіддано, невтом-
но. Це ми покликані служити громадянам, 
а не громадяни нам», - заявив Арсеній 
Яценюк. За його словами, у лавах держ-
службовців значне число досвідчених 
професіоналів, справжніх патріотів, ефек-
тивних управлінців, які здатні реалізува-
ти найсміливіші державні стратегії. Тож 
необхідно поєднати це з громадською до-
вірою, переконаністю суспільства у безза-
стережній відданості держслужбовця ін-
тересам людини.

За що? 

Річна зарплата суддів Вищого ад-
мінсуду складає 280-330 тисяч гривень, 
пише «Економічна правда». Кожен із суд-
дів у 2013 році отримав 13,764 тисячі гри-
вень матеріальної допомоги. Суддям та-
кож виплачується щомісячна доплата за 
вислугу років. «Уперше призначеним на 
посаду суддям Конституційного суду ви-
плачується щомісячна доплата за вислу-
гу років у розмірі 5,5 відсотка за кожен рік 
роботи» - йдеться у статті. Також допла-
ту отримують заступники голови суду, се-
кретарі судової палати, їхні заступники, се-
кретарі пленуму Вищого спеціалізованого 
суду. Багато служителів Феміди мають чи 
бажають отримати науковий ступінь. Ста-
тус кандидата наук дозволяє отримува-
ти доплату 15 відсотків, доктора наук - 20. 
Доплати за доступ до державної таємниці 
такі: якщо інформація з грифом «таємно», 
суддя додатково отримує 5 відсотків поса-
дового окладу, «цілком таємно» - 10. Тим 
часом, у суспільсві рівень довіри до суддів 
дуже низький: наприкінці 2013 року лю-
дям у мантіях довіряли тільки 19 відсо-
тків громадян, не довіряли - 71,3. Такі циф-
ри цілком виправдані через високу коруп-
ційну складову в діяльності більшості слу-
жителів Феміди. 

Україна Світ
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Ікони писали 
з кращих людей

Нині мальовану ікону частіше поба-
чиш у храмах, ніж удома на стіні. Колись 
же такий духовний витвір мистецтва 
прикрашав чи не кожну хату, каже Олек-
сандр Чернов. При цьому «домашні» об-
рази, до яких молилися прості україн-
ці, були особливими. Писали їх на дош-
ці або полотні переважно звичайні сіль-
ські самоуки або, як їх іще називали, бо-
гомази. Часто вони брали за взірець кра-
щих, достойних людей, яких знали самі. 
Тож сьогодні в ликах святих можна впіз-
нати риси, притаманні мешканцям на-
шого краю, України в цілому, адже їх ху-
дожники нерідко змальовували з облич 
своїх рідних, близьких. 

– Коли вдивляюсь у лики з ікон, у 
них часом бачу риси своєї бабусі. Окрім 
того, святі на іконах зображені у звич-
ному для нас  образі, – каже Олександр 
Чернов.

Художники-аматори не лише про-

стодушно «олюднювали» свої творін-
ня. Вони ще й вбирали святих у тра-
диційний український одяг, додавали 
рум’янцю на щоки, а загальний фон де-
корували квітковим орнаментом. І хоча 
в цих іконах відчувається професійна 
недосконалість, проте вона надає їм від-
чуття щирості, адже відображає світо-
гляд українців і нашу культуру.

Саме простота та зворушлива наїв-
ність народних образів і спонукали пана 
Олександра зібрати колекцію поділь-
ських ікон. 

– Я дуже багато подорожував, за-
ймався етнографією, збирав сорочки, 
килими, – розповідає він. – Багато спіл-
кувався з людьми в нашому краї й по-
тім побачив такі ж обличчя на давніх на-
родних іконах. До мене прийшло відчут-
тя свого роду. Я ходив по селах і розумів, 
що такі ж люди – на старовинних обра-
зах. Ці ікони – генофонд нашого рідного 
краю. По них можна прочитати традиції 
українців. 

Рятує від знищення
Втім, серед експонованих робіт є й ті, 

що належать пензлям професійних май-
стрів. Одна з них – храмова ікона «Святий 
Йосип Обручник». Життєрадісний коло-
рит та багатий орнамент цього образу 
є взірцем барокової стилістики, кажуть 
фахівці. А є й такі, що нагадують роботи 
авангардних майстрів 1920-х років. 

Проте різні за стилем і манерою 
виконання, усі експонати – це ікони-
сироти. Більшість із них колись вики-
нули з домівок і лише дивом їх вдалося 
врятувати від знищення в часи войов-
ничого атеїзму.

– За радянської влади народна ікона 
не сприймалася як мистецтво. Музеї ви-
кидали такі образи, а церкви – не при-
ймали, адже визнавали лише канонічні 
взірці, – зауважує пан Олександр. 

Подібна ситуація збереглася і на по-
чатку 1990-х років, коли до його рук по-
трапила перша ікона – Богородиці та свя-
того Миколая, з якої почалася колекція. 

– У музей її не прийняли, а викида-

ти було шкода, – згадує пан Олександр. 
– Я приніс її додому. За якийсь час об-
раз зняли зі стіни, і ми з дружиною від-
чули, що не вистачає якоїсь світлої енер-
гії, відчуття добра, яке вона несла. І тоді 
я почав ці ікони збирати. 

Деякі з них повернуті з небуття зі ста-
рих горищ, інші – врятовані від спален-
ня. Аби викупити чергову ікону, подруж-
жя не раз відкладало поїздки на відпочи-
нок. Між тим, сьогодні вже є немало за-
можних людей, які віддають чималі гро-
ші за старовинні образи. Такими приват-
ними колекціями, як правило, милують-
ся самі власники. Олександр Чернов зі-
брані ікони вважає спільним надбанням 
і часто презентує їх на виставках. Його 
колекція вже чимало помандрувала краї-
ною, у Тернополі – вперше. 

Святі у вишиванках 
Серед майже півсотні експонатів є і 

віднайдені в нашій області. Дві ікони, із 
зображенням Богородиці та Христа у ви-
шиванках, стали своєрідними воротами 
до виставки. Олександр Чернов купив їх 
у мешканців Мельнице-Подільської, що 
на Борщівщині.

На жаль, історію багатьох образів 
так і не вдалося дізнатися. Чимало з 
них потрапляють до рук колекціонера у 
вкрай занедбаному стані й потребують 
реставрації. За словами пана Олексан-
дра, люди знають про його захоплення 
і нерідко самі віддають понищені ікони 
з надією, що їх відновлять. Проте не за-
вжди сучасним майстрам вдається збе-
регти ту душевність і простоту, з якими 
творили народні художники.

Виставка діятиме у Тернопільському 
краєзнавчому музеї до початку вересня.

– Цього року ми просто відчули, що 
людям потрібно показати ці ікони, – 
каже дружина ініціатора виставки, ди-
ректор Хмельницького обласного ху-
дожнього музею пані Лариса. – Вона не 
була запланована. Я думаю, що зараз 
багато з нас потребують духовної під-
тримки і, сподіваюсь, її відчують ті, хто 
прийде сюди подивитися на ці зразки 
народної творчості.

Працівники музею кажуть, що ста-
ровинні ікони випромінюють неймовір-
не духовне світло та лікують душу, та за-
прошують до виставкової зали мешкан-
ців і гостей міста.

Антоніна БРИК.

Духовність8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Ікони Богородиці та Христа у вишиванках 
і ще майже півсотні унікальних образів 

можна побачити у Тернополі 

Старовинні 
ікони 

лікують 
душу

Уявіть лише: до святих, які на них зображені, молилися 
у нас на Поділлі ще у 19 столітті! Хмельничанин 
Олександр Чернов збирав цю колекцію  двадцять 

років у пошукових експедиціях. Не раз подорожував 
і нашою областю. А тепер вирішив показати зібрані 
старовинні ікони у тернопільському краєзнавчому музеї. 
Тепло та безмежну любов, яку вони випромінюють, відчули 
і кореспонденти «Нашого ДНЯ».
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За словами керівника місце-
вого молодіжного Євромайда-
ну Любомира Шимківа, більшу 
частину коштів, сума яких ста-
ном на 1 березня становила по-
над мільйон гривень, витрати-
ли на допомогу сім’ям загиблих 
і постраждалим у Києві. 

– Ми видавали гроші лише 
тим, у кого були необхідні доку-
менти, – каже Любомир. – Доку-
мент, який засвідчує особу, ви-
писка від лікаря, свідчення того, 
що людина справді була на Май-
дані. Робили це для того, щоб 
уникнути різних зловживань і 
шарлатанства. Списки потер-
пілих надходили з управління 
охорони здоров’я міської ради, 
обласної ради та з лікарень. 

Рішення про надання допо-
моги, запевняє Любомир Шим-
ків, приймали колегіально ро-
бочою групою, куди увійшли де-
путати, активісти Майдану, ме-
дики. Суму призначали залеж-
но від важкості травм і матері-
ального стану сім’ї. За словами 
Любомира Шимківа, усі витра-
ти коштів задукоментовані, є 
розписки від людей, які їх отри-
мали. 

Однак, як виявилося, довіря-
ють молодим людям не всі. У де-

кого з громадських активістів 
виникло чимало питань. Вони 
вимагають перевірити наявні 
документи зі збору грошей на 
Тернопільському майдані. Се-
ред них волонтери, які працю-
вали у наметі зі збору коштів. 
Кажуть – людей, які віддавали 
чи не останні гроші, цікавить 
детальний звіт про зібране та 
витрачене.

– Громадськість хоче поба-
чити, які кошти прийшли, як це 
зафіксували, в які журнали, яка 
кількість пожертв була витра-
чена і на які потреби, – каже ак-
тивіст Микола Крук.

Натомість Любомир Шимків 
вважає, що разом із євромайда-
нівцями перевірку повинні про-
йти й інші організації, які за-
ймалися збором коштів. В іншо-
му випадку, за його словами, це 
буде схоже на бажання когось 
дискредитувати.

Після обговорень і супере-
чок у Тернополі вирішили ство-
рити спеціальну робочу групу, 
яка перевірить документацію 
про збір і використання грошей 
Майдану та відзвітує перед всі-
ма зацікавленими про результа-
ти перевірки. 

Вікторія МАРАК.

Алкогольні напої подорожчали
Із 17 червня змінилися мінімальні оптово-відпускні та 

роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв. Зміни на-
брали чинності згідно постанови Кабміну від 11 червня 2014 
року № 177. Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: 
43-46-10; 15-07.

Інформаційно-комунікаційний відділ 
Тернопільської ОДПІ ГУ Міндоходів у області.  

Завідувач гінекологічним відділенням однієї із районних 
лікарень області погодився зробити аборт 15-річній 
дівчині за 250 євро. Факт вимагання та отримання 

неправомірної винагороди зафіксували тернопільські 
правоохоронці.  

Як розповів начальник УДСБЕЗ УМВС України в  області Василь Мо-
крицький, до лікаря звернувся місцевий житель із проханням допомогти 
зробити аборт його знайомій. Медик погодився. Не зупинило «ескулапа» 
те, що «клієнтці»  лише 15 років. За свої послуги, а також за укриття фак-
ту вагітності, зажадав кругленьку суму – 250 євро. 

У перебіг подій втрутилися правоохоронці. Ласого до грошей меди-
ка взяли «на гарячому» під час того, як клав до кишені обумовлену суму 
грошей.  

Відрито кримінальне провадження. Дії завідуючого  кваліфікують за 
частиною 3  статті  368 Кримінального кодексу України (прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років  позбавлення 
волі з конфіскацією майна. 

 

За хабар «даішнику» 
можна сісти в тюрму  

На Тернопільщині у 
незвичний спосіб 
викорінюють 

хабарництво на дорогах. 
Вирішили взятися не 
за працівників міліції, а 
за водіїв, які дуже часто 
спокушають «стражів 
доріг» кругленькою 
сумою. 

Співробітники відділу 
внутрішньої безпеки ДВБ 
МВС в області спільно з пра-
цівниками Державтоінспекції 
виявляють водіїв, які намага-
ються відкупитися за пору-
шення на місці, без складання 
протоколу. Днями оператив-
ники зафіксували спробу дачі 
хабара в Зборівському районі.

– Інспектори ДАІ зупи-
нили водія «Жигулів». Як 
з’ясувалося, на автівці були 
встановлені шини різної мо-
дифікації з різними малюн-
ками протекторів. Водій за 
те, аби не складали адмін-
протокол, намагався дати ха-
бар інспектору ДПС, – розпо-
віли у міліції. 

Відомості про подію вне-
сено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. Роз-
почато кримінальне прова-
дження за частиною  1 стат-
ті 369 КК України (пропози-
ція, обіцянка або надання не-
правомірної вигоди службо-
вій особі).

Тепер водію загрожує від 
8 500 до 12 750 тис. гривень 
штрафу або позбавлення 
волі на термін до чотирьох 
років зі спеціальною конфіс-
кацією.

 

30-річна жінка 
жорстоко 
позбавила життя 

стареньку під час сварки.
Про те, що пенсіонерку зна-

йшли мертвою, у чергову частину 
Кременецького райвідділу мілі-
ції повідомили з районної лікар-
ні. Медики «швидкої», які при-
були на виклик, нічим допомог-
ти 69-річній жінці вже не змогли. 
Правоохоронці з’ясували, що на-
передодні увечері донька, прий-
шовши додому напідпитку, по-
чала сваритися з матір’ю і наки-

нулася на неї з кулаками. 
Донька «старалася» не тільки 

руками, а й ногами, про що свідчи-
ли поламані ребра та побита голо-
ва. Від отриманих тілесних ушко-
джень жінка невдовзі померла. 

Стосовно підозрюваної було 
розпочато кримінальне прова-
дження за частиною першою стат-
ті 115 Кримінального кодексу 
України. Кременецький районний 
суд покарав вбивцю сімома роками 
ув’язнення. Апеляційний суд Тер-
нопільської області залишив ви-
рок без змін. 

Як повідомили в обласній міліції, до злочин-
ної групи входило шестеро осіб. Оперативник 
був при виконанні службових обов’язків.

Співробітники управління боротьби з орга-
нізованою  злочинністю підготували та провели 
спеціальну операцію щодо викриття зловмис-
ників.  Під час затримання, особистого огляду 
та обшуків у них вилучили три травматичних та 
пневматичний пістолети. 

За попередніми даними експертів, серед ви-
лученого також бойова граната «РГД-5», два 
ножі кустарного виробництва з ознаками хо-
лодної зброї, дерев’яна бита, понад сотня набоїв, 
засоби зв’язку, військові однострої. Крім цього, у 
підозрюваних вилучили муляжі трьох автоматів 
«АКС-74» та один – автомату «Томсон», а також 
автомобіль «Тойота-Лендкрузер».

До слова, п’ятеро осіб, які вчинили проти-
правні дії щодо працівника міліції, раніше були 
судимі за майнові та наркозлочини, хуліганства, 
нанесення тілесних ушкоджень.

Щодо підозрюваних відкрито кримінальне 
провадження. Одного з підозрюваних затримали.

Правоохоронці з’ясовують походження вилу-
ченої зброї, а також  перевіряють вказаних осіб 
на причетність до вчинення  інших злочинів. 

Слідчі міськвідділу міліції розпочали кримінальне прова-
дження за фактом зловживання службовим становищем поса-
довцями Тернопільської міської ради. Чиновники, порушуючи 
закон, надали будівельній фірмі дозвіл  на виконання будівель-
них робіт на території регіонального ландшафтного парку «За-
гребелля» в обласному центрі.

– До співробітників міліції надійшло звернення від громад-
ських активістів про те, що у Тернополі поблизу «Дальнього пля-
жу» ведеться, на їх думку, незаконне будівництво. Перевірка, яку 
провели правоохоронці, підтвердила, що будівництво на терито-
рії парку є незаконним. 

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за частиною 1 статті 364 ККУ (зловживання владою або 
службовим становищем). Проводиться досудове розслідування. 

Нагадаємо, кілька місяців тому було відкрите кримінальне 
провадження за фактами незаконної вирубки дерев на згаданій 
території ландшафтного парку «Загребелля» та умисного зни-
щення або пошкодження територій, взятих під охорону держа-
ви, та об’єктів природно-заповідного фонду.

Під час розслідування було з’ясовано, що на земельній ділян-розслідування було з’ясовано, що на земельній ділян-
ці загальною площею 0,3290 га будівельне підприємство неза-
конно вирубало 30 дерев і зняло родючий шар ґрунту.

Як зазначили у міліції, досудове розслідування у справі за-
вершено. Зібрані матеріали скеровані в суд для прийняття за-
конного рішення.

Як витратили 
гроші Майдану

У парку «Загребелля» – 
незаконне будівництво

У Тернополі викрали міліціонера Кременчанка вбила рідну матір

Аборт неповнолітній – за 250 євро

Протягом шести годин 
зловмисники утримували 
правоохоронця в 

будинку одного з них. Під час 
цього наносили йому тілесні 
ушкодження та заволоділи 
особистими речами. 

Кошти, зібрані під час Революції гідності, 
стали справжнім яблуком розбрату серед 
громадських активістів Тернополя. Під час 

заключного звіту організатори Євромайдану 
розповіли, на що витратили залишок грошей. 
Натомість частина тернополян вимагає провести 
аудиторську перевірку документації зі збору та 
витрат пожертв. 



«У неї сім’я. А я ду-
мав…», - картав себе 
потай.

«Гадає, у мене гарна 
родина», - вела діалог 
сама з собою.

«Чому жінки, які мені подобаються, 
заміжні?» - дивувався.

«Невже йому ще не сказали, що худож-
ниця - розлучена?»

Узяв горнятко з її рук. Припав устами 
до запашного напою. Аромат кави упере-
між із тонким, вишуканим запахом парфу-
мів цієї жінки п’янив, зачаровував його.

До «зали» влетів Любко.
- Соломіє! О, Володька… Як тобі кава? 

Соломіє, треба терміново накидати ескі-
зи до нової кни-
ги. Придумай 
щось просте, ори-
гінальне, осно-
вне - не баналь-
не. Смачної кави, 
друже. Мене вже 
тут нема.

- Так завжди. 
Нагальні спра-
ви - під кінець 
робочого. Вибач-
те, Володимире, 
мушу зателефонувати подрузі, щоб мою 
малечу з садочка забрала.

- Чоловік у відрядженні?
- Чоловік у розлученні.
- Перепрошую...
- Нема за що.
Йому стало легко. Вона вільна!
Володимир почав частіше заходити до 

її «зали». «Приміряв» цю жінку до свого 
холостяцького статусу. Вона йому пасува-
ла. Навіть подумки подружився з її донь-
кою.

«Я закохався в цю жінку», - мусив зі-
знатися собі.

«Невже я закохалася?» - запитувала у 
себе.

Після невдалого заміжжя Соломія за-

лицяльників ігнорувала.
Якось «випадково» Володимир наздо-

гнав її після роботи.
- Поспішаєте за малечею?
- Ні. Донька в селі у бабусі.
- Соломіє, можна вас запросити у мій 

улюблений ресторан? Біля парку.
- Можна.
«З ним затишно і легко», - перекону-

вала себе.
«Я почуваюся щасливим закоханим 

хлопчиськом поруч з нею».
«А я, було, зневірилася у чоловіках».

«Шкода, що не 
зустрів її раніше. 
На тій картині мо-
гла би бути наша 
донька. А, може, 
син…».

У колективі 
жваво обговорю-
вали їхні стосун-
ки.

- Володько, у 
тебе серйозні на-
міри щодо нашої 

художниці? - запитав Любко.
- Чому б і ні?
- Вона ж розлучена. І з дитиною. Тобі 

би своїх дітей годувати, а не чужих. 
- Соломія мені подобається. 
- А ти знаєш, чому вона розлучилася?
- Це - не таємниця. Її колишній коха-

нок мало не додому водив.
- Може, мав коханок, бо була на те при-

чина?
- Я тебе не розумію, Любку.
- Думаєш, Соломія свята!?
- Тобто?
- Це мої власні здогадки. Художники, 

художниці… Творчі натури - не ангели. 
Їм натхнення потрібне. Нові враження. А 
тобі треба нормальну сім’ю. Володю, як 

друг раджу - викинь її з голови.
Настирливий Любко провів не одну 

«дружню» бесіду. Врешті-решт Володи-
мир здався. А щоб, бува, не передумав і 
не повернувся до Соломії, Любко позна-
йомив його зі своєю далекою родичкою, 
з якою Володимир невдовзі й одружився.

На Соломіїних картинах небо тепер 
було стривожене, розкуйовджене хма-
рами, розхристане вітрами, розіп’яте 
смутком. На полотнах беззвучно ридала-
тужила її душа. Не таїла образи на Воло-
димира. Не могла. А Любко… Не раз хоті-
ла запитати: що поганого вчинила йому? 
Чому вирішив, що може розпоряджатися 
чужими долями? Передумала. Хай життя 
розсудить. І воно розсудило…

Любкові перестало фортунити, коли 
шефа забрали у столицю на підвищення. 
Новий директор влізливого заступника 
скоро позбувся. А оскільки Любко, крім 
керувати, нічого більше робити не вміє, 
то не затримувався надовго в жодній ор-
ганізації.

Володимир крутиться на двох робо-
тах. Підростають сини-близнюки. Дружи-
на подалася на закордонні заробітки. Ні 
Володимирові, ні хлопцям від того не лег-
ше. Зустріла там іншого чоловіка. Живуть 
«на віру». З Володимиром розлучатися не 
поспішає. Синами не переймається.

Недавно Соломія зустріла Володими-
ра. Якби не спинила - не помітив би. Брів, 
як у воду опущений.

- В одному місті живемо, а стільки ро-
ків не бачилися. Ти не змінилася, Соломіє.

«Який він сивий! Як постарів!» - мови-
ла подумки.

- Читав про твою виставку «Мої небе-
са». Вітаю!

«Якби ти знав, скільки тих небес я 
присвятила тобі». 

- Пробач, що послухав тоді Любка. Я…
- Не варто, Володю. Ти послухав свого 

ліпшого друга.
… Її спогади перебив телефонний дзві-

нок від чоловіка:
- Доброго ранку, сонечко. Вже проки-

нулася? Маю гарну новину. Закордонну 
галерею зацікавили твої небеса. Готуйся 
до виставки. 

- А я хочу намалювати щастя. Як гада-
єш, якого воно кольору?

Ольга ЧОРНА.
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    «А я, було, зневірилася 
у чоловіках».

«Шкода, що не зустрів її 
раніше. На тій картині мо-
гла би бути наша донька. 
А, може, син…».

“ “

- Можна у тебе винайняти 
житло? Я хочу відпочи-
ти.

Втомлений, розгу-
блений, посивілий - він чекав на відпо-
відь. Не встигла нічого сказати. Прокину-
лася.

Ранок стукав у вікно прохолодними 
сонячними промінчиками. Ще б подріма-
ти. Заплющила очі. Але в голові крутився 
сон. І спогади.

Володимир... Багато років минуло з 
часу їхньої зустрічі. Але вона пам’ятає це 
гаряче літо. І день. Це була середа.

- У нашому видавництві з’явився хо-
лостяк, - забувши привітатися, повідоми-
ла подруга. - Любко сказав. Вони прияте-
лі.

- Один холостяк на п’ять холостячок. 
Шкода чоловіка.

Вони зустрілися у кабінеті Любка, 
точніше, Любомира Ігоровича - шефово-
го заступника і правої руки.

- Соломіє, це - наш новий бухгалтер 
Володимир.

Їхні очі зустрілися, посміхнулися, спо-
лошилися…

- Володимире, а це - Соломія. Наша ху-
дожниця. Раджу завітати до її кабінету. 
Ми часто забігаємо туди на каву. Чудове 
місце для гарного настрою.

У кабінеті Соломії, який називали ви-
ставковою залою, красувалася галерея 
портретів-шаржів співробітників. А ще 
вона любила малювати небо: втомле-
не вечірнє, ніжно-сонне ранішнє, гаряче 
від літнього сонця, захололе від морозів, 
суворо-грозове, нічне - з усміхненими зо-
рями, осіннє - з відтінком тихої печалі…

Друзі й колеги знали: Соломія любить 
квіти. Вони приносили до її «зали» вазо-
ни, букети і букетики. А вона готувала 
неймовірно смачну каву. І з радістю усіх 
пригощала.

Через кілька днів Володимир несміли-
во переступив поріг її «зали».

- Хотів переконатися, що Любко каже 
правду, - пожартував. - Скільки неба! Ваші 
картини… вони неймовірні. А це…

- Це - моя доня. Сидить на хмаринці і 
гойдає ніжкою. Володимире, можна вас 
пригостити?

Вона готувала каву. А він роздивлявся 
картину з маленьким білявим дівчатком.

щастя?гніздечко
Сімейне

Наталка відірвала сторінку настінно-
го календаря. Не віриться, що завтра ви-
повниться рік, як обірвалася її дружба з 
Олесею. Уже – рік. Та рана на серці пече і 
досі. 

Про їхню дружбу знали усі. Коли Олеся 
розповідала комусь за яких обставин вони 
подружилися, Наталя її спам’ятовувала: 
навіщо іншим знати такі деталі? Та Оле-
ся заперечувала – їй нема чого соромити-
ся. Врешті, усе вийшло на добре.

Наталя досі до дрібниць пам’ятає той 
день. Її чоловік Олег запізнювався додому 
з Києва, де працював. Зранку зателефону-
вав, що під’їхав за якихось дві сотні кіло-
метрів від хати, але дотепер – нема. Ната-
ля затривожилася: надворі – хурделиця, а 
Олег – за кермом. Може, щось трапилося у 
дорозі? Ще й телефон його не відповідає…

Відганяла нав’язливі думки, а вони, як 
набридливі мухи, обсідали голову. Тож, 
коли опівночі у вікно вдарило світло фар 
машини, поспішила відчинити чоловіко-
ві двері. Помітила одразу, що Олег схви-
льований. «Пробач, телефон розрядився», 
- відповів на докір у її очах. Кинув у куток 
пакет з подарунками для Наталі і сина Та-
расика.

«Що з тобою? - запитала Наталка. – 
Я ж бачу, відчуваю – щось трапилося». 
«Таки було… - відповів Олег після корот-
кої паузи. – Знаєш, я ледь людину не вбив. 
Якийсь п’яничка лежав на дорозі, облі-
плений снігом. Загальмував за метр від 
нього. У лікарню відвіз – та чи виживе?»

Вранці вони вирішили навідатися до 
лікарні. Під дверима реанімації плакала 
молода жінка. Чомусь одразу відчули: це 
– дружина чоловіка, якого Олег підібрав 
на дорозі.

«Вже й не знаю – на добро чи на біду 
ви його врятували. Ліків багато треба. А 
в мене грошей нема. Ліпше б замерз – за 
один раз би відплакала, а так далі з ним 
мучитися буду», - розпачливо заголосила 
жінка. 

Наталі стало жаль Олесі, так звали Іва-
нову дружину. Вона взяла з її рук рецепт і 

пішла в аптеку…
Лікарям вдалося врятувати обморо-

женого Івана. «Колись чоловік був май-
стром на всі руки, а через горілку – геть 
оскаженів. Не раз бив мене. Коли п’яний 
прийде – донечка Катруся сяде у куточку 
– дихнути боїться. Ще й з роботи через го-
рілку вигнали, - жалілася Олеся. – Може, б 
у Київ на роботу взяли його?»

Олег таки відважився взяти Івана з со-
бою. У фірму, якою керує. Через деякий 
час зателефонував Наталці. «У нього дій-
сно золоті руки. Про такого робітника я 
давно мріяв».

Чоловіки у Києві працюють, а Наталя 
з Олесею часто навідують одна одну. На-
таля і свій гардероб з Олесею розділила. 
Тішилася, що та рада. Приговорювала, як 
підходить, як личить їй обновка. 

Олеся й справді останнім часом ніби 
помолоділа, розквітла. Не могла надяку-
ватися Наталі за її щирість. Уже й секрети 
жіночі у них появилися.

Минуло кілька років. Іван зробив єв-
роремонти у своїй, колись занедбаній 
квартирі, завіз сучасні меблі. Наталя з 
Олегом щиро раділи за них. І в радості, і 
в смутку родини були разом. Ось і тепер 
Олег путівки дістав на море – теж для них 
усіх.

Усе, напевне, було б добре, якби одно-
го дня на їхнє подвір’я не забрів пес. Весь 
у реп’яхах, з пораненою лапою. Наталя по-
стелила йому на траві, нагодувала, обро-
била рану. Вовтузилася з твариною, як з 
дитиною. Схоже, таке піклування сподо-
балося собаці, бо не спішив покидати їхнє 
подвір’я. Вулкан, так назвали пса, швид-
ко поправився і вже господарем походжав 
подвір’ям. Тарасик навіть книгу купив 
про дресирування собак. Став майструва-
ти Вулканові буду. 

Була неділя. Наталі треба було термі-
ново поїхати в село – захворіла мама. По-
просила Олесю навідуватися, щоб підки-
нути корм для птиці. І заодно – Вулканові.

Коли повернулася додому, пес, як за-
вше, її не зустрів. Обійшла подвір’я, садок, 

шукала поміж городиною – нема… «Зна-
єш, якісь люди приїхали і забрали Вулка-
на, - невпевнено пояснювала Олеся теле-
фоном. – Сказали, що навесні неподалік 
були у гостях. Тоді Вулкан й відбився від 
них. А справжня кличка його – Джек».

Тарас засумував за псом. Наталі теж 
його бракувало. Не розуміла: як це хтось, 
без її відома забрав Вулкана?

- Не вини мене, - виправдовувалася 
Олеся. – Я не могла нічого зробити. Вул-
кан зустрів тих людей, як своїх. Радісно 
вскочив до машини. 

Наближалася ювілейна дата Івана. На-
таля з Олегом стали міркувати, який по-
дарунок придбати для друга. Вирішили 
розпитати Катрусю – може, вона підкаже, 
яке у тата бажання?

Восьмирічна Катруся часто навідува-
лася до їхнього Тарасика. Вони гарно ла-
дили між собою, хоч хлопець був на чоти-
ри роки старший від дівчинки. 

- Мама тішиться, що, нарешті, прода-
ли Вулкана. А то день і ніч скавулів у сараї 
– двері виламував. Мабуть, до вас хотів. 
Двісті доларів дали за нього. Мама каже, 
буде за що день народження татові спра-
вити, - оповіла Катруся.

Наталя заціпеніла. Не могла повіри-
ти почутому. Що таке каже оця дитина? 
Нічого з’ясовувати не стала. Була упев-
нена: Катруся не обманює. На очі їй на-
вернулися сльози. Гіркий комок пере-
тиснув горло. Як Олеся могла так вчини-
ти? Вона ж була їй як сестра. Вони з Оле-
гом стільки для них зробили… Не мо-
гла збагнути, чому ж Олеся не забрала 
пса тоді, коли пораненим приплентав-
ся? Коли Наталя приводила його до ладу 
– мила, чесала?

Звісно, на Іванове день народження 
вони не пішли. На ринок Наталя йде те-
пер іншим шляхом, щоб не проходити 
повз Олесині вікна. Та найбільше болить 
її, що Олеся так і не попросила пробачен-
ня, не зрозуміла, що справжня дружба ко-
штує значно більше, ніж двісті доларів.

Марія МАЛІЦЬКА.

так і не  
зрозуміла…

Невигадана історія

…О, як татусь мій грав!
Чи то в оркестрі,
Чи як весільний вже музика.
(Збаражчина ще пам’ятає
Закоханого в скрипку чоловіка).
В смичку його вогонь палав,
Коли він стрімко польку вибивав.
Але ж як плавно вальсував…
…Тепер скрипки укупочці лежать.
Торкаюсь − струни жалібно ячать.
Лиш батько їх умів заколихати…
Тепер їм цеї радості не знати…

 Музиканти! Виповідайте найпотаєм-
ніші думи-зорі чаруючим смичком, ви-
водьте незбагненні рулади звабним зву-
ком. Поспішайте з талантом до людей, по-
спішайте!…

Я добре знаю, що таке час − для талан-
ту. На прикладі найріднішої мені людини 
- мого батька - музиканта.

Народився він у с.Розношинці. У ба-
гатодітній сім’ї був найменшеньким, але 
найулюбленішим. Ніхто із старших бра-
тів, які кохалися в музиці та грали на 
кількох інструментах, не помітили, як 
навчився грати Василько. Чи на чужій 
скрипці, чи на натягнутій кінській воло-

Пам’яті батька

сині. Але скрипку треба було і йому ку-
пляти. А яка то дорога була тоді річ! 
Дружна сім’я виручила малого. І тепер, 
коли братів Павла та Петра запрошува-
ли грати з приводу радісної для когось 
подіїї, і Василька брали з собою.

Виріс хлопець вправним музи-
кою. Не відмовила йому дівчина із 
с.Красносільці, яка так запала в душу. 
Одружилися. Настав час служити у вій-
ську. Польські офіцери, десь підслухав-
ши ту розриваючу тугу за рідним домом, 
коханою дружиною, небаченою, тільки-
но народженою донькою, висловле-
ну під час гри на чужій скрипці, сказа-
ли: «Це талант». Виридала собі скрипка 
відпустку додому. А ще молодий бать-
ко приніс звістку: «Викликав капітан 
− найстарший. Казав, щоб ми з тобою, 
дружино, порадилися. Якщо перейду на 
все польське, пошлють учитися у високі 
музичні школи, а там і в консерваторію. 
Життя у Варшаві, багатство!» 

Справді, українцеві за часів панської 
Польщі не доступна була ні вища наука, 

ні музика. А тут! Але ж якою ціною! Від-
мовитися від своєї національності, рід-
ної мови… Ні, не пішло молоде подруж-
жя на таке.

Змінилося життя на Галичині. У 
1944 році, коли звичайна школа відкри-
ла двері у перший клас для дочки, вирі-
шив Василь і собі піти до школи - музич-
ної. Щоденно з Красносільців пішки ве-
чорами ходив до Збаража. Після глибшо-
го знайомства з учнем доброзичливі ви-

кладачі зізналися: «Ми вас тут більше не 
навчимо, ніж ви умієте. Хіба що теорії».

Праця на залізниці, домашнє госпо-
дарство, важкі повоєнні роки, хвороби 
матері… Це все разом не дало можли-
вості зайнятися музикою серйозно. Це я 
зрозуміла уже, вирісши.

− Як гарно грає ваш тато! − говорили 
мені, студентці, під час канікул.

Я бачила, що татові друзі-музики − ба-
жані скрізь. Якщо він, залізничник, не міг 
через чергування грати на весіллі, уро-
чистості переносили. По назвах сіл, звід-
ки замовляли музику, я ніби географію 
району вивчала. Батька перевели на ро-
боту на станцію Збараж − і ми переїхали з 
ним. Ми пишалися його фотографією на 
Дошці пошани, званням стаханівця.

… Не забуду себе в натовпі у велико-
му залі обласного центру, де виступав 
зведений оркестр залізничників. Довко-
ла нас з матір’ю чужі люди, але скільки 
вигуків «біс», «браво» на адресу першої 
скрипки − мого татуся. У залі гриміли 
оплески, змушуючи вже вкотре викону-
вати соло на «біс», а в мене з очей лили-
ся гарячі сльози. І я донині не знаю, чи 
то були лише сльози радості чи жалю. Бо 
якби раніше!.. Чи не до кінця віддав би 
себе батько музиці − поклику свого сер-

ця, незбагненних порухів душі.
Коли він опинявся в полоні своєї 

скрипки довгими зимовими вечорами, 
ми боялися сколихнути тишу необереж-
ними рухами. Народна печаль, смуток 
ув’язувались у нього з чимось незбаг-
ненно радісним! І нечуваним досі!

І ми просили: «Ще заграй, татусю!» А 
пізніше так само просила моя донечка 
Галинка: «Ще заграй, дідусю!»

Однак, найбільшу втіху мав батько, 
коли він грав не лише сім’ї, родині, а - лю-
дям. Радів за племінників, які навчалися 
у Київській та Львівській консерваторіях.

Не стирається в родині з рока-
ми пам’ять про батька, дідуся, праді-
да Василя Миколайовича Рутецького. 
Пам’ятають його й мої теперішні сусі-
ди. Іноді, почувши моє прізвище, зовсім 
незнайомі люди кажуть: «А ваш батько 
грав на нашому весіллі». Жаль, уже не 
почув він звістки, що один із племінни-
ків, теж Василь Рутецький, удостоївся 
звання Заслуженого артиста України.

Мелодійна, соковита струна скрип-
ки − струна пресвітлої пам’яті − чуєть-
ся досі, не порвалася… І я вдячна людям 
за це.

Олена РУТЕЦЬКА,
м. Збараж.

Голос

ск
ри

пк
и

Чи в свіжому 
струмені вітру, 

Чи в чистій краплині дощу, 
Ніколи твій образ не витру, 
На спомин собі збережу.
Мережать нам 

долю смереки, 
Колюча в них глиця завжди, 
Та весни приносять лелеки
Й запалює місяць зірки.
В пориві кохання до тебе
Не спинять  ні вітер,  ні сніг.
Одного лиш прошу у неба:
Тебе,  щоб забути не зміг.
До краю іти по стежині, 
Що в травах 

лежить рушником.
Я душу віддав тобі нині, 
І серце – з весільним вінком.

*     *     *     *     *     
Так ніхто не кохав у житті, 
Подивись в мої очі,  кохана,  
В них побачиш ти душу мою, 
Що так довго 

на тебе чекала, 
Як троянда на ніжну весну.
В ній зустрінеш 

і ніжність,  і ласку, 
Не згубив їх 

в мирській суєті, 
А для тебе зберіг,  моя казко, 
І дарую сьогодні тобі.
Ти послухай,  

як серденько б’ється, 
Наче птаха попала в сільце…
Поцілуй же мене,  не журися, 
Не розлюблю ніколи тебе.
Нам всміхаються 

місяць і зорі, 
Нам співають пісні солов’ї…
Я кохаю тебе,  моя доле, 
Так ніхто не кохав у житті.

Володимир ХОМ’ЯК.

Струни серця
В твоїх очах дозріли 

сотні тисяч зір…
Втікаю у пропахлий літом вимір.
Святкують ельфи 

перший медозбір
І йдуть до тебе 

на космічний вимін.

Легким димком 
зітхають лежні гір, 

Важніє ніч. Стікає в чорноземи.
В твоїх очах дозріли 

сотні тисяч зір.
Складає небо безкінечні схеми…

*     *     *     *     *     
Ти подаруй мені одну лиш мить, 
Коли не в змозі більше дарувати, 
Ти подаруй,  чим серце забринить,  
Що очі можуть розказати. 

Ту мить із вечоровим перегуком, 
Коли у місячнім раю
Стрілець п’янкий 

із золоченим луком, 
Як лань,  стріляє у зорю.

Надія ТАРАСЮК.

Олеся

Людмила Розевик 
очолює Лановецьке цен-
тральне відділення пошто-
вого зв’язку. У сонячні червне-
ві дні ця мудра вродлива жін-
ка відзначає день народження. 
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає пані 
Людмилу із святом! Бажаємо 
теплого літечка,  барвистих 
квітів,  міцного здоров’я,  ра-
дості і гарного настрою!  
Почувайте себе 

княгинею, 
Хай Всесвіт під ноги 

стелеться. 
Хай літо дарує щастя
І доля до серця 

хилиться… 
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На Зелені свята Борсуки гостинно вітали 
учасників сільських ігор Лановецького району. 
Участь у них, крім господарів, взяли команди 
з Карначівки, Верещак, Білозірки, Передмірки, 
Великих Кусківців, Москалівки та Молоткова.

Змагалися сільські атлети у 5 видах спорту: 
армреслінгу, перетягуванні линви, гирьовому 
спорті, дартсі, волейболі. 

Наше село здавна славиться і працелюбами, 
і спортсменами. Нерідко навіть цілими сім’ями 
борсуків’яни  постійно займаються у фізкуль-
турних гуртках, щоб бути фізично сильними та 
здоровими. Серед них -  родини Віталія та Оле-
сі Пальчиків і їх синочка Сашка, Андрія та Ліни 
Швігар з доньками Андріанкою та Ангелінкою, 
Федора та Світлани Петрашів з сином Сергієм, 
Сергія Басюка з сестрою Софією, Олега та Лі-
лії Стецюків, Олександра та Інни Гродських з 
синами Артуром та Арсеном, Ігоря та Лілії Во-
лянюків з синами Денисом та Данилком, а та-

кож Орислава Саган, Анатолій Бригадир, Петро 
Кузьмін, Михайло Буряк,  Іван Петраш, Люд-
мила Новацька, Олександр Мисюк, Тарас Пе-
тросюк. Саме їм і випала висока честь захища-
ти спортивну славу рідного села. Відрадно, що 
з цим завданням наші спортсмени справилися 
на «відмінно», виборовши загальнокомандний 
кубок району.

       «Хто ж , якщо не ми, коли ж, якщо не нині...» 
- гасло Борсуківської команди-переможниці 
сільських ігор.  

Друге місце - у жителів Передмірки, «брон-
зу» повезли у Білозірку.

Сільські ігри завершилися, але наші спортс-
мени вже привселюдно пообіцяли, що й нада-
лі підвищуватимуть свою майстерність, аби на 
наступних змаганнях підтвердити своє право 
бути переможцями.

   Лілія ВОЛЯНЮК, с. Борсуки, 
Лановецького району.

Українці зберегли прописку в СуперлізіПід час матчу Бельгія – Росія 
спортивний коментатор Першого 
національного у прямому ефірі 

заспівав популярну пісню українських 
футбольних ультрас про Путіна.

Лише на останніх хвилинах бельгійці заби-
ли єдиний і переможний м’яч в цьому протисто-
янні, і оформили свій вихід до плей-офф. У Росії 
ще залишаються шанси на вихід з другого місця 
у групі Н. Для цього команді у будь-якому ви-
падку треба в останньому турі вигравати з со-
лідною різницею у міцної збірну Алжиру і сподіватися, що Південна 
Корея не здобуде перемоги у заключному турі - над бельгійцями.

Після двох турів у «червоних дияволів» - 6 очок, в алжирців – 3, 
а у південнокорейців та росіян – по 1 очку.

Заверши -
лися матчі у 
групі А. Збір-
на Бразлії лег-
кою перемо-
гою заверши-
ла груповий 
етап домаш-
нього Мундіа-
лю. В поєдин-
ку проти Ка-
меруну коман-
да відправила 
у сітку воріт 
суперника чо-
тири м’ячі, і до 
1/8 фіналу попрямувала з першої сходинки.

Мексиканці обіграли Хорватію 3:1 і вийшли з групи другими. 
У трьох іграх не набрав жодного очка Камерун.
Збірна Нідерландів виграла групу B, здолавши у третьому мат-

чі на турнірі збірну Чилі. Однак і чілійці продовжують боротьбу на 
першості - вони фінішували другими у цьому квартеті, залишив-
ши позаду Іспанію, яка після двох стартових поразок з разунком 3:0 
розгромила команду Австралії.

У групі C максимальну кількість очок у двох поєдинках набрала 
Колумбіія. Другим з трьома пунктами йде  Кот-д’Івуар

 У Японії та Греції – по 1 очку.
У групі D перед початком турніру мало хто  міг припустити, 

що костариканці наберуть хоча б одне очко, але вже після першого 
туру їх розглядали як реальних претендентів на вихід з групи, і, як 
виявилось, не дарма. Підопічні Хорхе Луїса Пінто створили чергову 
сенсацію, обігравши з мінімальним рахунком збірну Італії.

Збірна Англії встановила особистий антирекорд чемпіонатів 
світу, погравши два стартових матчі на турнірі. Після поразки від 
Уругваю у другому турі  та нулевої нічиєї з лідером групи - Коста-
Рікою у третьому, англійці збираються додому услід за Іспанією. 
Така ж доля спіткала і ще одного фаворита європейського футбо-
лу. Вчора збірна Італії мінімально програла Уругваю і вибула з по-
дальшої боротьби.

У групі E збірна Франції у другій грі знищила команду Швейца-
рії і забезпечила собі місце у плей-офф турніру. Французи показали 
класну гру, відмінну реалізацію, і змусили заговорити про себе, як 
про повноцінного кандидата на трофей. Ще за одну путівку на ви-
хід з групи продовжують боротися Еквадор та Швейцарія, Гонду-
рас, схоже, вже змирився з місцем аутсайдера.

У групі F збірна Ірану була близькою до справжньої сенсації. 
Представники азіатського футболу протримали свої ворота сухи-
ми протягом 90 хвилин у поєдинку з Аргентиною, яку називають 
одним з головних фаворитів цьогорічного Мундіалю. Правда, про-
пустили на першій компенсованій хвилині до другого тайму – від 
Мессі. На другому місці з 4 пунктами закріпилася Нігерія.

Група G. У другому турі Мундіалю збірна Німеччина несподіва-
но для багатьох дізналася, що таке бути в ролі команди, яка про-
грає. Сталося це в матчі з Ганою, який завершився результативною 
нічиєю з рахунком 2:2.

У матчі з США Португалія зуміла відігратися і здобути нічию 2:2. 
Команда Роналду зберегла шанси на вихід з групи, але все, як і рані-
ше, буде залежати від інших команд.

Збірна Росії: ла-ла-ла-ла, 
ла-ла-ла-ла…

Українець Василь Ломаченко 
завоював титул чемпіона світу за 
версією WBO у напівлегкій вазі.

Наш боксер переміг рішенням більшості 
суддів американського боксера Гері Расселла.

Ломаченко відмінно провів бій, особливих 
клопотів для Расселла завдали важкі удари по 
корпусу у виконанні українця.

Найкращими раундами для Василя у цьому 
бою стали восьмий та дванадцятий, в яких він 
добряче потріпав свого опонента.

Після завершення двобою один з суддів 
проголосував за нічию, а двоє інших віддали пе-
ремогу українцеві.  

Найближчим часом може відбутися міні-
турнір чемпіонів за різними версіями у напівлег-
кій вазі за участю Василя Ломаченка.

Про це заявив віце-президент промоутерської 
компанії Top Rank Карл Моретті.

Ідея турніру передбачає участь Євгєнія Градо-
віча (IBF), Ніколаса Уолтерса (WBA), Ноніто Доне-
йра (суперчемпіона WBA) та Василя Ломаченка 
(WBO).

Ломаченко - чемпіон світу

  «Хто ж , якщо не ми, коли ж,  якщо не нині...»

«Синьо-жовті» зіграють з Парагваєм
Футбольна збірна України проведе то-

вариський поєдинок проти команди Па-
рагваю.

На прохання головного тренера націо-
нальної збірної команди України Михайла 
Фоменка зустріч вирішено провести 3 верес-
ня в Києві в НСК «Олімпійський».

Матч з латиноамериканською командою 
стане останнім для національної збірної ко-
манди України перед початком кваліфікацій-
ного турніру УЄФА Євро-2016.

Юнаки дізналися суперників 
Відбулося жеребкування Євро-2014 

юнацьких збірних U-19.
Вісім найкращих європейських збірних 

було поділено на 2 групи.
Учасниками турніру будуть 7 кращих ко-

манд, що пройшли кваліфікаційний і еліт-
раунди та господар турніру − команда Угор-
щини.

Згідно з жеребкуванням команда України 
потрапила до групи В, де її суперниками ста-
нуть команди Болгарії, Німеччини та Сербії. 

У групі А силами поміряються юнацькі 
збірні Австрії, Португалії, Ізраїлю,Угорщини.

Турнір проходитиме з 19 по 31 липня в 
4-ьох містах - Будапешті, Фельчуті, Дьорі та 
Папі.

Зазначимо, що фінальна частина європер-
шості також є відбором до ЧС-2015, що про-
йде наступного року у Новій Зеландії.

У неділюв Будапешті 
завершився етап Гран-
Прі з дзюдо.

В активі українців 
три призових місця - 
одне друге та два третіх.

Срібним призером 
стала Світлана Яромка у 
ваговій категорії понад 
78 кг. «Бронзу» взяли Ге-
оргій Зантарая (до 66 кг) 
та Олександра Старкова 
(до 52 кг).

Програли поєдин-
ки за «бронзу» і зайня-
ли п’яті місця: Артем 
Блошенко (до 100 кг), 
Станіслав Бондаренко 
(понад 100 кг) та Іри-
на Кіндзерська (понад 
78 кг).

На сьомому місці фі-
нішували Сергій Дребот 
(до 73 кг), Марина Чер-
няк (до 48 кг) і Вікторія 
Туркс (до 78 кг).

У Брауншвейгу за-
вершився командний 
чемпіонат Європи з лег-
кої атлетики. Україн-
ська команда за під-
сумками 40 видів стала 
шостою.

Це забезпечило на-
шим спортсменам про-
писку у Суперлізі й на 

наступний рік.
Виграла турнір збір-

на Німеччини.
На командному чем-

піонаті Європи в інди-
відуальних видах наші 
атлети тричі здобували 
перемоги, чотири рази 
були другими і посіли 
п’ять третіх сходинок.

«Зоря» отримала можливих суперників
У понеділок у штаб-квартирі УЄФА відбулося 

жеребкування першого та другого відбірних раун-
дів Ліги Європи-2014/15. У другому турі луганчани 
зустрінуться у двобої з переможцем пари «Рудар» 
(Словенія) – «Лачі» (Албанія).

Три призових місця з дзюдо
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У садах тернополян з’явився 
новий незвичний ягідний кущ 
– йошта. Це нова, створена лю-
диною культура, яка є гібридом 
агрусу та смородини. Назва по-
ходить від німецьких слів: чор-
на смородина - Yohannisbeere, і 
агрус - Stachelbeere. Від першого 
назви взяті дві початкові літери, 
а від другого - три. Вийшло yo-sta 
(йошта).

Ще з початку XX століття вче-
ні намагалися отримати такий 
складний гібрид, але схрещуван-
ня таких віддалених по спорід-
неності рослин, як смородина і 
аґрус, ніяк не вдавалося. Перший 
гібрид з використанням сучасних 

технологій був отриманий в се-
редині століття шведським вче-
ним Ф. Ніколсоном. Наступний, 
під назвою йошта, отримав в Ні-
меччині Р. Бауер.

Ягоди йошти за смаком нага-
дують її батьків. Кущі до 2 м за-
ввишки, має сильні пагони без 
шипів. Ягоди чорні, овальної фор-

ми, великі. За вмістом вітаміну 
С йошта поступається смороди-
ні, але в кілька разів перевершує 
аґрус.

Вирощувати йошту прості-
ше, ніж чорну смородину. Бажа-
но тільки яму для посадки роби-
ти більшою, з урахуванням со-
лідних габаритів куща (приблиз-
но 50х50 см). Обрізки гібрид май-
же не потребує. Цю рослину лег-
ко розмножувати будь-яким спо-
собом: відводками, здеревілими 
або зеленими живцями, а також 
насінням. Йошта прекрасно під-
ходить для живої огорожі. В тако-
му разі кущі висаджують на від-
стані 35-45 см один від одного. 

Щоб вродили огірочки

Щоб росло все 
«як на дріжджах»

Досвідчені господарі ви-
пробували на своїх присадиб-
них ділянках доволі незвич-
не добриво – дріжджі. Цей 
продукт можна використову-
вати для підживлення горо-
дніх та садових рослин. Він 
успішно замінює органічні 
добрива.

Дріжджі стимулюють ріст 
рослин, підвищують їх стійкість 
до хвороб, активізують ґрунто-
ву мікрофлору і зміцнюють ко-
реневу систему. Вони багаті на 
білки, вуглеводи, містять віта-
міни, мікроелементи. Які росли-
ни можна підживлювати розчи-
ном дріжджів?

Підживлювати дріжджами 
можна абсолютно всі рослини: 
овочі, квіти, плодові дерева та 
кущі. Найкраще на таке піджив-
лення реагують помідори, огір-
ки та перець.

Для підживлення викорис-
товують як свіжі, так і сухі дріж-
джі. Стограмову пачечку свіжих 
дріжджів розчинити у відрі те-
плої води. Дати можливість роз-
чину настоятися не менше 5-6 
годин, і підливати під кожну 
рослину по 0,5 л. Якщо викорис-
товувати сухі дріжджі, то брати 
2 чайних ложки на відро води, 
але настоювати вже добу у те-
плому і темному місці.

Поливати рослини розчи-
ном дріжджів один раз у місяць, 
тобто за сезон робити 2-3 під-
живлення. Якщо концентрацію 
розчину зменшити (0,5 л розчи-
ну дріжджів розвести ще в 10 л 
води), то підживлювати можна і 
частіше.

Результат підживлення по-
мітний достатньо швидко і все 
росте «як на дріжджах».

Капуста Романеско
Це близький родич броколі та цвітної капусти. Якщо 

ви любите капусту, то цей фантастичний овоч вам, без-
сумнівно, сподобається. Крім того, у ній дуже багато ан-
тиоксидантів, каротиноїдів, вітаміну С. її називають ро-
манеско, романська броколі або цвітна коралова капус-
та. Дизайнери і 3D-художники захоплюються її екзотич-
ними формами, Перші згадки про капусту романеско 
прийшли з Італії 16-го століття.

Романська капуста має витончений смак з горіховим 
відтінком. 

Затяжні дощі з похолодан-
ням призводять до надмірно-
го зволоження ґрунту. А надли-
шок вологи при відсутності те-
пла провокує виникнення фі-
тофторозу у помідорів. 

Щоб вберегти рослини від 
хвороби та отримати гарні та не-
ушкоджені плоди, прислухайтесь 
наших порад.

Фітофтора – це паразитичний 
гриб, який вражає листя та плоди 
помідорів і викликає найнебез-
печнішу хворобу – фітофтороз. 
На листях та плодах з’являються 
бурі плями, а самі плоди стають 
водянистими й непридатними 
для їжі. 

Щоб попередити фітофтороз, 
обприскуйте помідори таким роз-
чином: 10 л води, 20-30 крапель 
йоду, 1–2 г марганцівки, 5 г бор-
ної кислоти (попередньо розчи-
нити її у гарячій воді). 

Хороший результат також дає 
обприскування рослин сироват-
кою. Це варто робити досить час-
то. На 10 л води додати 20 кра-
пель йоду і 1 л сироватки. Такий 
розчин містить молочнокислі 
бактерії, які допомагають бороти-
ся з хворобою і прискорюють до-
зрівання помідорів. 

Для підвищення результатив-

ності йодну обробку варто чер-
гувати з обприскуванням насто-
єм часнику (ефективно, якщо все 
ж таки на листях з’явилися бурі 
плями). Для приготування часни-
кового настою потрібно подріб-
нити 100 г очищених зубчиків 
часнику, залити їх 2 л води і на-
стоювати добу. Потім водою до-
вести об’єм розчину до 10 л і до-
дати 1 г марганцівки. Обробля-
ти цим розчином і листя, і плоди. 
Такі обприскування можна прово-
дити 5-6 разів на сезон.

Також для профілактики фі-
тофторозу помідори варто обро-
бляти кілька разів за сезон бор-
доською рідиною або розчи-
ном мідного купоросу (1 столо-
ва ложка купоросу на відро води). 
Обов’язково потрібно регулярно 
пасинкувати помідори і обривати 
листя, яке торкається землі, щоб 
кущі швидше і краще прогрівали-
ся та провітрювалися.

Рятуємо помідори 
від фітофтори

Народні методи
Крім хімічних і мікробіоло-

гічних препаратів існують “на-
родні” засоби, які хоч і поступа-
ються вищезгаданим, все ж до-
сить ефективно допомагають 
боротися з фітофторою.

Найпростіші методи - це 
настої цибулі, часнику, редис-
ки або листя черемхи. Так, у від-
рі води настоюється 100-150 
г дрібно подрібненого або про-
пущеного через м’ясорубку час-
нику (зубчиків) і настоюється 
протягом 2-3 годин. Цим роз-
чином рослини обробляються 
кожні 2-3 тижні.

Попіл - ще один спосіб бо-
ротьби з фітофторою. У 3-х 
л води розчинити 500 г по-
пелу. Отриманий розчин 
прокип’ятити протягом 30 
хвилин, дати настоятися і роз-
бавити в 10 л води з додаван-
ням 30 г  мила.

Не можна обійти стороною 
ще один рецепт - настій кропи-
ви. 1 кілограм кропиви насто-
юєвати на 3 л води протягом 
доби. Потім настій процідити, 
додати 10 г мила і обробити 
ним  рослини.

«Посіяла огірки, але добро-
го врожаю, мабуть, так і не до-
чекаюсь – самі пустоцвіти», – 
почути такі слова від городни-
ків – не рідкість. У чому причи-
на такого явища? Насамперед у 
насінні. Можливо, ви викорис-
товували свіже насіння, зібра-
не минулого року. У такому разі 
на центральному пагоні вирос-
тає багато пустоцвітів, і тільки 
потім на бокових з’являються 
перші жіночі квіточки. Допомо-
же прищипування: за 3-4 лист-
ком видаляється точка росту, 
що провокує появу нових паго-
нів і жіночих квіток. Але це все 
стосується лише сортів. А в гі-
бридів переважно жіночий тип 
цвітіння, тому пустоцвіти тра-
пляються рідко. Також врятува-
ти ситуацію зі свіжим насінням 
можна, прогріваючи його на ба-
тареї чи у термостаті, – це про-
вокує утворення жіночих кві-
ток на сортах.

Друга причина – загущеність 
посівів. Рекомендована така схе-
ма для огірків: між рядами – 70 
см, між рослинами – 20-25 см. 
Якщо рослини тісняться на від-
стані 10 см, цього дуже мало. 
На квадратному метрі має бути 
десь 7 рослин. Третя поширена 
причина – затінок. Якщо хоча б 
частину дня тінь падає на посіви 
огірка, то обов’язково буде бага-

то пустоцвітів.
Щоб збільшити врожай, 

можна використовувати пере-
хресне запилення. Біля посівів 
огірка розміщуйте квітучі зон-
тичні овочеві культури: корі-
андр, кріп, петрушку, які прива-
блюють бджіл. Чим більше ко-
мах – тим більше жіночих квіток 
будуть запилені.

Ще одна корисна порада 
пов’язана з кулісними посівами. 
Огірки дуже люблять затишок, 
тож їх краще розміщувати між 
високорослими культурами, на-
приклад, кукурудзою. Також пі-
дійде й кріп пізньої сівби, який 
теж виростає досить високим. 
Цей мікроклімат захищає огірки 
від спеки та вітру. А ще це змен-
шить кількість гірких плодів на 
вашій грядці. 

Досвідчені господарі знають, 
що огірок краще виросте та збе-
режеться, якщо поставити на 
грядці стовпчики, а між ними 
натягнути проволоку або шпа-
гат – зробити шпалеру. Рослина 
витиметься вгору, а отже про-
вітрюватиметься, квіти не за-
бруднюватимуться та краще за-
пилятимуться бджолами. Та й 
збирати врожай легше. Замість 
шпагату можна використову-
вати спеціальну сітку або про-
сто посадити кукурудзу, по якій 
огірки «повзтимуть» угору.

Дивовижні овочі
Ми вже звикли до 

традиційних кольорів 
та форми улюблених 

овочів. Огірки – зелені, цвітна 
капуста – біла, баклажани – 
фіолетові. Однак із розвитком 
селекціонування з’являються 
зовсім незвичні види, які 
нас дивують своїм смаком та 
зовнішнім виглядом. Тож не 
бійтеся експериментувати, а ми 
познайомимо вас із цікавими 
овочами, які можна посадити на 
своєму городі. 

Японський білий яєчний баклажан
Цей див-

ний білий ба-
клажан яйце-
видної фор-
ми відноситься 
до особливого 
японського сор-
ту, який рідко 
культивується. 
Цей сорт баклажанів дає гарний врожай і 
швидко приживається, проте, на відміну 
від свого темного родича, не такий попу-
лярний. Однак на Тернопільщині від чудо-
во росте та дає смачні плоди незвичного 
білого кольору. 

Кольорова капуста
«Райдужна» цвітна капуста з’явилася 

в Англії. Британська компанія Syngeta ви-
пустила на ринок новий сорт цвітної ка-
пусти - Rainbow Cauliflowers, суцвіття якої 
пофарбовані в яскраві помаранчевий, зе-
лений і фіолетовий кольори. За смаком 
це точно така ж капуста. Щоправда новий 
сорт не втрачає свого насиченого забарв-
лення навіть після приготування, тож чу-
дово підходить для оформлення страв. 

Ще одна перевага найкольоровішої ка-
пусти в світі–то, що в помаранчевому сорті 
міститься в 25 разів більше бета-каротину, 
ніж у звичайних суцвіттях, а фіолетовий 
насичений антиціаніном, який корисний 
для профілактики захворювань серця, 
оскільки уповільнює згортання крові.

Дочка аґрусу та смородини Боремося з попелицею 
• 300 г подрібненого часни-

ку (будь-які зелені частини або 
зубці) залити 10 л води, дати 
настоятися кілька днів, додати 
50 г господарського мила. На-
стій розвести водою 1:10.

• 100 г гострого стручко-
вого перцю залити водою та 
прокип’ятити у закритій єм-
ності протягом години. Не-
хай розчин постоїть добу, по-
тім розітріть перець та проці-
діть розчин. До отриманої рі-
дини додайте 10 частин води 
та столову ложку прального 
порошку.

• На літр теплої води – 80-
90 г солі, обробляти 3 рази з 
10-денним проміжком.
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

Варення з полуниць
Потрібно: 2 кг полуниці, 

1,5 кг цукру, 0,5 лимона з це-
дрою.

Приготування: яго-
ди засипати у нержавію-
чу каструлю і залишити на 
ніч в холодильнику, щоб вони 
пустили сік. Коли полуниця пус-
кає сік, то вона розшаровується: на саме 
дно опускається шар нерозчиненого цу-
кру, над яким стоїть сік, а поверх соку пла-
вають ягідки. Тому, поставивши каструлю 
на вогонь, треба помішувати, щоб цукор по-
вністю розчинився і варення почало кипіти. 
Давши полуниці покипіти хвилин 10, від-
ловити ягоди шумівкою в окрему кастру-
лю. І потім, при відкритій кришці, уварюва-
ти сироп впродовж 1 год. Після цього дода-
ти в нього лимон, дрібно нарізаний разом з 
цедрою.  (Лимон  чи лимонна кислота, до-
дані у варення, перешкоджають його зацу-
крюванню). Разом з цедрою упарювати си-
роп ще 1 год., поки не зменшиться в об’ємі 
приблизно удвічі. Тоді додати в сироп полу-
ницю і  кип’ятити варення ще годину, зніма-
ючи піну і зменшивши вогонь до мінімуму. 
Варення виходить густим. Розкласти у про-
стерилізовані банки, закатати.

 Джем з полуниці
Спосіб 1. Потрібно: 1 кг полуниці, 1,1 кг 

цукру.
Приготування: полуницю промити, об-

сушити. Приготувати сироп з 1 л води і 0,5 
скл. цукру. Ягоди занурити в киплячий си-
роп і варити 10-15 хв. до припинення появи 
пінки. Зняти пінку, додати 1 скл. води і цу-
кор, уварити джем до готовності. Гарячий 
джем розкласти в сухі підігріті банки і за-
катати.

Спосіб 2. Потрібно: 1 кг полуниць, 
800 г цукру, 2 скл. води.

Приготування: зварити цу-
кор з водою. До гарячої рідини до-
дати полуниці. Варити на слабкому 
вогні 15 хв. Вибрати частину ягід, які 
залишилися цілими, а решту продовжу-
вати варити. Коли почне гуснути, всипати 
відібрані ягоди. Варити до прозорості. Гаря-
чий джем налити в теплі банки.

Повидло з полуниці
Потрібно: 1 кг полуниці, 1 кг цукру.
Приготування: зрілі ягоди вимити, об-

сушити. Протерти через сито і проварити 
у власному соку 5-7 хв. додати цукор, пере-
мішати і варити повидло на слабкому вогні 
при постійному помішуванні 25-30 хв. Гаря-
че повидло розкласти в сухі підігріті банки, 
стерилізувати 25-30 хв., закатати.

Мармелад з полуниці та агрусу
Потрібно: 0,7 кг полуничного пюре, 0,3 

кг пюре з агрусу, 0,7 кг цукру.
Приготування: ягоди полуниці поміс-

тити в емальовану каструлю, роздавити 
товкачем і проварити при постійному помі-
шуванні. Гарячу масу протерти через сито. 
Аґрус: видалити хвостики, наколоти. Поміс-
тити в емальовану каструлю і проварити 

при постійному помішуванні. Га-
рячу масу протерти через сито. 

Протерте полуничне пюре по-
містити в таз, додати пюре 

з агрусу, варити при по-
стійному помішуванні 
до зменшення первин-

ного обсягу на третину. 
Додати по частинах цукор і 

уварити мармелад до готовності. Гаря-
чий мармелад розкласти в сухі підігріті бан-
ки, закатати.

 Варення з малини
Спосіб 1. Потрібно: 1 кг малини, 1 кг цу-

кру.
Приготування: малину помістити в 

сито, промити холодною водою, відцідити. 
За декілька годин до приготування засипа-
ти ягоди половиною цукру, призначеного 
для варення. Приготувати сироп з 1 склян-
ки води і цукру, що залишився, закип’ятити. 
Помістити підготовлені ягоди в киплячий 
сироп і варити близько 30 хв. на слабкому 
вогні. Піну видалити, варення не розмішу-
вати ложкою, а збовтувати. Зняти варення 
з вогню і залишити на 12 год. Після витрим-
ки  варити варення на слабкому вогні, поки 
ягоди не стануть скловидними і прозори-
ми. Варення можна закатати, або ж розклас-
ти охолоджене варення в сухі банки, закри-
ти пластмасовими кришками і зберігати в 
холодному місці.

Спосіб 2. Потрібно: 1 кг малини, 1,5 кг 
цукру.

Приготування: малину перебрати і пе-
ресипати половиною цукру. Коли вона пус-
тить сік, злити його до посудини, додати 
другу половину цукру і зварити сироп. У га-

рячий сироп покласти ягоди і ва-
рити на слабкому вогні протя-

гом 5 хв., потім залишити до 
наступного дня. Так вари-

ти у декілька прийомів, 
охолоджуючи, аж доки 
ягоди стануть прозо-
рими. Так само можна 

варити варення з ожини. 
Повидло з малини

Потрібно: 1 кг малини, 1 кг цукру.
Приготування: зрілі ягоди малини ви-

мити холодною водою, обсушити. Ягоди 
протерти через сито і проварити у власно-
му соку 5-7 хв. Додати цукор, перемішати і 
варити повидло на слабкому вогні при по-
стійному помішуванні 25-30 хв. Гаряче по-
видло розкласти в сухі підігріті банки, сте-
рилізувати 25-30 хв., закатати.

Варення з лісової суниці
Потрібно: 1 кг ягід суниці, 1,2 -1,3 кг цу-

кру, 1-2 г лимонної кислоти.
Приготування: ягоди покласти в ема-

льований посуд, пошарово пересипаючи 
цукром. Поставити в прохолодне місце на 
6-8 год. Потім на слабкому вогні варити до 
готовності, чергуючи нагрівання з охоло-
джуванням: нагрівати до кипіння, зняти з 
вогню на 15-20 хв., повторно нагрівати до 
кипіння, варити декілька хвилин і знову на 
15 хв. зняти з вогню. І так кілька разів, до 

повної готовності. Для попередження за-
цукрювання варення в кінці варива дода-
ти трохи лимонної кислоти. Готове варення 
гарячим розфасувати в сухі прогріті банки. 
Стерилізувати 15-20 хв. Зберігати в затем-
неному місці.    

Варення з вишні з малиною
Потрібно: 0,8 кг вишні, 0,2 кг малини, 1 

кг цукру.
Приготування: з вишень видалити кіс-

точки, покласти в емальований посуд. До-
дати туди малину. Приготувати сироп з 2,5 
скл. води і 3 скл. цукру, закип’ятити. Залити 
ягоди гарячим сиропом і витримати 5 год. 
Варити варення в два прийоми. Цукор, що 
залишився після приготування сиропу, роз-
ділити на 2 частини і додавати в сироп пе-
ред початком варива. Після витримки си-
роп злити, додати цукор, закип’ятити і за-
лити ягоди. Востаннє додати цукор і вари-
ти варення 15 хв. Готове варення розкласти 
в сухі підігріті банки і закатати.  

Варення з порічок
Потрібно: 500 г цукру, 1 скл. порічок, 1 

скл. води. 
Приготування: вибрати великі поріч-

ки з гілочками (або без гілочок), залити їх 
густим сиропом з цукру і води. Варити у ши-
рокій посудині (щоб порічки вільно плава-
ли) на слабкому вогні 15-20 хв. Зібрати піну 
і варити до прозорості. Охолодити, скласти 
в банки. Це варення виглядає дуже декора-
тивно, тому ним добре прикрашати торти.

Джем з вишні з порічками
Потрібно: 1кг вишні, 0,5 кг порічок, 1,2 

кг цукру.
Приготування: з вишень видалити кіс-

точки, пропустити ягоди через м’ясорубку, 
додати 0,75 скл. води і проварити. З порі-
чок видалити плодоніжки та гілоч-
ки, теж пропустити через 
м’ясорубку. Додати 0,25-
0,3 скл. води, уварити 
до загустіння. У прова-
рені вишні додати по-
річки, що загусли, змі-
шати з цукром і увари-
ти до готовності. Гарячий 
джем розкласти в сухі підігріті банки, зака-
тати. 

Варення вишневе
Потрібно: 1 кг цукру, 1 кг вишень, 2 скл. 

води.
Приготування: спосіб 1. З цукру і води 

зварити густий сироп і додати до нього ви-
шні без кісточок. Раз закип’ятити й охоло-
дити. Наступного дня варити на слабкому 
вогні 10-15 хв. Посудину часто струшувати, 
щоб вишні наповнилися сиропом. Варити 
до прозорості.

Спосіб 2. Вишні без кісточок пересипа-
ти цукром. Залишити на ніч. Коли вони пус-
тять сік, варити, як вказано вище. 

Спосіб 3. Вишні без кісточок начинити 
подрібненими горіхами і зварити в сиропі, 
як вказано вище.

Мармелад вишневий
Потрібно: 1 кг вишень, 800 г цукру.

Приготування: з вишень вибрати кіс-
точки, розварити, протерти крізь друш-
ляк і варити пюре майже годину, постій-
но помішуючи. Коли маса почне гуснути, 
додати цукор і варити далі (приблизно 30 
хв.), помішуючи, до консистенції густого 
розм’якшеного масла – поки мармелад спа-
датиме з ложки окремими частинами, а охо-
лоджена проба буде тужавіти. Гарячий мар-
мелад розкласти в сухі банки і дати остиг-
нути. Коли утвориться скориночка, накри-
ти банки пергаментним папером, обв’язати 
і зберігати в прохолодному місці.

Варення з чорної смородини
Потрібно: 1 кг смородини, для сиропу – 

0,4 л води, 1 кг цукру.
Приготування: смородину помістити в 

сито, промити холодною водою, відцідити, 
перебрати. Приготувати сироп з води і цу-
кру, закип’ятити. Ягоди помістити в підго-
товлений сироп і варити близько 30 хв. на 
слабкому вогні. Піну видалити, варення не 
розмішувати ложкою, а збовтувати. Зняти з 
вогню і залишити на 12 год. Після витрим-
ки варити варення на слабкому вогні, поки 
ягоди не стануть скловидними і прозори-
ми. Розкласти охолоджене варення в сухі 
банки, закрити пластмасовими кришками і 
зберігати в холодному місці.

Джем із смородини
Потрібно: 1 кг чорної смородини, 1,5 кг 

цукру.
Приготування: ягоди покласти в сито, 

промити холодною водою, видалити гілоч-
ки. Бланшувати в киплячій воді 2-3 хв., по-
тім злегка роздавити товкачем, щоб вони 
краще просочувалися цукром, помістити в 
емальований посуд, додати 2 скл. води і по-

ловину цукру. Масу добре пере-
мішати, поставити на слабкий 
вогонь, варити 30 хв. Відстави-

ти на ніч, додати решту цу-
кру і варити джем до го-
товності при постійно-
му помішуванні. Гарячий 

джем розкласти в сухі піді-
гріті банки, закатати.
Смарагдове варення

Потрібно: 1 кг агрусу, 1,5 
кг цукру, 10 вишневих листків.

Приготування: дрібні ягоди не зовсім 
зрілого агрусу можна залишити цілими, 
великі надрізати збоку і видалити шпиль-
кою насіння з частиною м’якоті. Переклас-
ти аґрус промитим вишневим листям, обда-
ти окропом і залишити в прохолодному міс-
ці на 8-10 год. За цей час аґрус пустить сік. 
Приготувати сироп з 2 склянок процідже-
ного соку і цукру, закип’ятити. У киплячий 
сироп помістити підготовлені ягоди, вида-
ливши вишневе листя, зняти посуд з вогню 
і залишити на 2-3 год. Після витримки до-
вести варення до кипіння, зняти з вогню і 
дати остигнути. Потім варити до готовності 
і охолодити якнайшвидше, щоб варення не 
втратило колір. Захололе варення розклас-
ти в чисті сухі банки, накрити пергамент-
ним папером, обв’язати і зберігати в прохо-
лодному місці.

Варення, джеми, мармелад –
 ДАРУНКИ ЛIТА НА ЗИМУ
Сонячне, прозоре, ароматне… Скапує з ложки на скибочку хліба, і в уяві 

постає дитинство. Коли не було нічого смачнішого, крім бабусиного 
варення. Особливо тоді, коли дорослі казали, мовляв, довкіл стільки ягід, 

а це ж нехай буде на зиму… Зараз у зеніті ягідна пора. «Наш ДЕНЬ» підготував 
для вас оригінальні рецепти варення, джемів, мармеладів з полуниць, малини, 
смородини, порічок… І це – лише маленька частинка із записників кращих 
господинь. Більше рецептів – у наступних випусках газети.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1
проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.

на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. 

Касир (в банку) 
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпе-

чення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних кон-

струкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного зварювання.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 

засобів категорії «В».
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного 

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

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

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електро-зв’язку. 

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

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

чення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 

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

Навчальний заклад проводить підготовку 
молодших спеціалістів зі  спеціальності:

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

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

Навчальний заклад проводить курсову підготовку, підви-
щення кваліфікацій з професій:

- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції будівель і 
споруд»

- «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами 
ТМ Ceresit»

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

таткування»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 16 го-

дини.
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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Відповіді
Курйоз Китайський уболівальник помер від 

недосипання через перегляд ЧС-2014

У Китаї 25-річний 
футбольний 
уболівальник загинув від 

недосипання через перегляд 
матчів Чемпіонату світу у 
Бразилії, різниця в часі з якою 
становить близько 11годин. 
Про це повідомляє радіо «CRI 
Online».

Жителя міста Сучжоу знайшли 
мертвим у своїй кімнаті перед теле-
візором. Там йшла трансляція ЧС.

У лікарні, куди відправили тіло 

футбольного фаната, підозрюють, 
що його смерть пов’язана з недоси-
панням. Водночас, лікарі не уточни-
ли причини смерті: можливими фак-
торами є виснаження і серцевий на-
пад

Медики закликають уболіваль-
ників уважніше ставитися до свого 
здоров’я.

Раніше повідомлялося, що китай-
ці скуповують лікарняні довідки в 
Інтернеті, щоб переглядати ЧС-2014 
у прямому ефірі. 

Українські анекдоти
* * *

У супермаркеті узбек, який не знав, як буде 
курка російською, знайшов яйце і запитав у 
продавця: «А где мама?»

* * *
Розроблено український аналог ляльки 

Барбі - «Маруся». До комплекту входять: її друг 
Іван, хата, літня кухня, два гектари поля, соба-
ка Бобик, трійка для жуків і чупакабра.

* * *
Ніщо так не розганяє велосипед, як вулич-

ні собаки.
* * *

– Що таке Золота Орда?
– Це обмежений контингент монголо-

татарських військ на території Давньої Русі, тим-
часово введений на прохання руських князів.

* * *
– Тату, що означає наш прапор?
–  Синій – піднебесся, жовтий – поле.
– А що означає прапор москалів?
– Білі квіти на червоному цвинтарі.
– А синiй?
– А синій вони у нас вкрали.
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Дорогим Сергію і Олі Кушнірукам - з нагоди їхнього весілля
Вітаємо! ГОРОСКОП

З 25 червня по 1 липня
Овен
Дiлова активнiсть буде невисо-

кою, але це не стане на завадi, щоб 
закiнчити давнi справи. З доленос-
ними переговорами не поспiшайте, 
ще не всi влилися в робочий процес.

Телець 
Обережнiсть у професiйних 

справах буде доречною, завдя-
ки їй ви уникнете помилок i не 
пiддаватиметеся на провокацiї. А от 
в особистому життi рiшучiсть не за-
вадить, дiйте за велiнням серця.

Близнюки 
У цi днi з’являться складнi, але 

цiкавi завдання, впоравшись з яки-
ми, ви вiдкриєте горизонти для 
кар’єри. Це тиждень для укладання 
угод i великих покупок.

Рак 
Дiйте рiшуче i прислухайтеся до 

себе, а не до того, про що говорять 
оточуючi. Тодi ви досягнете успiхiв 
у запланованих справах. Будь-
те готовi приймати нестандартнi 
рiшення.

Лев 
Ви чудово впораєтеся з 

фiнансовими проблемами, а також 
органiзацiєю роботи iнших людей. 
Вам же потрiбна людина, яка надих-
не на трудовi подвиги.

Діва 
Тиждень буде доволi вдалим, 

якщо ви не побоїтеся взяти на 
себе вiдповiдальнiсть за iнших i 
дiятимете рiшуче. Успiх ваших справ 
залежатиме тiльки вiд вас.

Терези 
На цьому тижнi вплив позитив-

них тенденцiй буде сильним. Із того, 
що ви запланували, все вийде. Голо-
вне – вiрити у свої сили i не опуска-
ти рук, якщо раптом щось пiде не за 
планом.

Скорпіон 
У цiлому тиждень буде сприятли-

вим. Але можуть виникнути окремi 
труднощi, зокрема через те, що ви 
не можете правильно розподiлити 
час, а, навпаки, захоплюєтеся друго-
рядними завданнями.

Стрілець 
Уважнiше поставтеся до власного 

здоров’я, будь-якi надлишки погано 
позначаться на самопочуттi. В осо-
бистому життi чекайте змiн на кра-
ще, якi, до того ж, вiдбуватимуться 
без вашої участi.

Козеріг 
Сприятливий перiод для зна-

йомств i флiрту. Але якщо ви вже 
зустрiли другу половинку, не да-
вайте приводiв для ревнощiв, це 
може погано закiнчитися. Наприкін-
ці тижня чекайте фінансових надхо-
джень.

Водолій 
Сприятливий час для 

вiдвiдування заходiв, де ви зможете 
продемонструвати свої таланти, ро-
зум i почуття гумору. Цi риси харак-
теру допоможуть зав’язати новi зна-
йомства.

Риби 
У вас з’явиться шанс підвищити 

свiй професiоналiзм. Можливо, до-
ведеться набути нових навичок або 
взятися за складну справу. Вихiднi 
обiцяють бути веселими i насиче-
ними.

Це місто нагадує казку, в 
яку кортить зазирати 
знову і знову, місто, з якого 

повертаються з запалом в очах і 
серці, місто, яке володіє магічною 
силою і вміє закохувати!

Краків по праву вважають одним із 
найкрасивіших у Європі. Щороку його від-
відує близько 10 мільйонів туристів. При-
чому, згідно зі статистичними даними, 
більша частина мандрівників проводила 
в місті лише одну ніч.

Місцеві жителі кажуть, що цього часу 
вкрай мало, щоб відчути неповторний 
дух Кракова. Варто пройтися вузькими 
вуличками Старого міста, обійти велику 
Ринкову площу, відвідати старовинні кос-
тели, побачити королівський замок, по-
мріяти над Віслою та побачити кілька де-
сятків лебедів – тоді можна трішки про-
никнути в атмосферу культурної столиці 
Польщі.

Краків був колискою польської дер-
жавності. Упродовж декількох століть 
місто розвивалося як резиденція поль-
ських королів. У давнину його називали 
«другим Римом», тут вирішувалася доля 
багатьох країн Європи. Для сучасників 
– це місто містичних легенд і чаруючих 
оповідей, династій вельмож, які їздили 
у позолочених каретах, і видатного Ада-

ма Міцкевича, який на тутешніх вулицях 
творив свої вірші. Саме тут розташований 
і замок Вавель – садиба польських коро-
лів, вхід до якої охороняє величезний вог-
недишний дракон – Смок – символ Кра-
кова. Здається, ось-ось вийде з карети ко-
кетлива придворна дама у пишній сукні 
або пролунає стукіт копит вершника…

Сьогодні Краків – сучасне європей-
ське місто, яке приваблює туристів з усьо-
го світу не лише своєю історією та архі-

тектурою, а й кре-
ативними будівля-
ми, кав’ярнями, не-
звичайними сквера-
ми, затишними пар-
ками та особливою 
кухнею. Поповнити 
запаси адреналіну, 
енергії та хорошого 
настрою тут можна 
в найбільшому ак-
вапарку в Східній 
Європі. Вісім аме-
риканських гірок, 
одна з яких досягає 
аж 200 метрів, ба-
сейни, джакузі, сау-

на, безліч розваг на воді, як для дорослих, 
так і для дітей, не дозволять сумувати ні-
кому. Години можна потратити на магази-
ни із сувенірами, яких у Кракові – хоч гре-
блю гати: від дешевих магнітів, брелоків, 
ручок – до дорогого одягу, посуду, картин… 
Вибір – на будь-який смак і гаманець. За-
звичай продавці розмовляють англій-
ською, рідше – російською, тому проблем 
зі спілкуванням не виникає, навпаки, заці-
кавленому клієнту персонал може розпо-
вісти ще й багато цікавинок про їхнє місто. 

Нічне життя Кракова також насиче-
не, бурхливе та яскраве, але тільки в меж-
ах пабів і нічних клубів, які розташова-
ні здебільшого у підвальних приміщен-
нях. Є чимало безкоштовних і платних 
дискотек, але часто буває, що вхід віль-
ний, а за послуги гардеробу кілька зло-
тих візьмуть. Але, як на мене, то найкра-
щий спосіб поринути в атмосферу Кра-
кова – це просто блукати містом по ста-
ровинній бруківці, спілкуватися з міс-
цевими жителями, куштувати аромат-
ну каву та обов’язково запам’ятати кіль-
ка фраз польською. Отож – zapraszamy na 
wycieczkę! 

Таня ХРИСТЮК.

Краків – 
місто королів 
і легенд 

«Мій милий, ніжний, загадковий…» – 
писав про Краків Адам Міцкевич.

З любов’ю – батьки, рідні та друзі.

У музик налаштовані струни
на врочистий весільний лад…
Це літо ще зовсім юне:
у зеленій зав’язі сад,

жнива ще лиш сняться житу,
ластів’ята іще малі – 
перші кроки зробило літо
по траві, по росі, по землі…

Вгорі небо – безкраїм полем,
довкіл море тепла і світла…
Дорогі Сергію та Олю!
Ви подібні до цього літа.

Такі ж юні, такі ж вродливі,
в серцях – радість і сподівання.

Будьте ж, рідні наші,   щасливими,
долі доброї і кохання

ми всією родиною зичимо
із нагоди такої події!
Хай не хмаряться ваші обличчя
в день весілля і після весілля,

через рік, через п’ять і десять,
чверть століття і півстоліття!
Хай Господь дарує здоров’я
вам і вашим майбутнім дітям!

У серця якнайбільше світла
сипле доленька золота…
Молодятам – многая літа!
Многая літа! Многая літа!


