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Наш
Заснований у червні 2013 року

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

9 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 18-19, вдень 26-27 
градусів тепла. Схід сонця - 5.19, 
захід - 21.26.   

10 липня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 18-19, 
вдень 18-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.20, захід - 21.25.

11 липня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 15-16, 

вдень 19-20 граду-
сів тепла. Схід сонця 
- 5.21, захід - 21.24.

12 липня - хмар-
но з проясненням, місцями дощ, 
температура повітря вночі 15-
16, вдень 20-21 градус тепла. 
Схід сонця - 5.22, захід - 21.24.

13 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 14-17, вдень 20-22 

градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.23, захід - 21.23.

14 липня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 14-17, вдень 21-24 
градуси тепла. Схід сон-

ця - 5.24, захід - 21.22.
15 липня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 15-17, вдень 25-26 
градусів тепла. Схід сонця - 5.25, 
захід - 21.21.

Погода в Тернополі й області

6  стор.

Народний синоптик
10 липня - Самсона. У народі 

- Самсон Сіногній, тому що цього 
дня часто бувають дощі й псують 
заготівлю сіна. 12 липня - Петра 
і Павла. Цей день - верхівка літа. 
Якщо ясно на Петрів день - рік 
буде гарним, а якщо дощ - сорок 
днів ще буде негода. Якщо зозу-
ля кує після Петрового дня - літо 
буде гарне й довге. 15 липня - 
свято Берегині. Наші пращури 
помітили: якщо до 15 липня на 
деревах «проглянуть» перші жов-
ті листочки - осінь настане рано і 
зима буде ранньою. 

«Ніколи  не  думала,  що  буду  проводжати 
СВОЮ  ДИТИНУ  НА  ВІЙНУ»

У зону АТО вирушило 
45 тернопільських  правоохоронців Детальніше - 5 стор.

Тернопільщина 
знову у жалобі

7 липня, 
Тернопільщина 
втратила ще 

одного героя. На Сході 
загинув мешканець 
Заліщиків  Олег Гулько. 
Чоловік був бійцем 
24-го батальйону 
територіальної оборони 
«Айдар». 

На знак скорботи за заги-
блим 8 та 9 липня на Терно-
пільщині оголошено днями 
жалоби. На території області 
буде приспущено Державний 
Прапор України із траурною 
стрічкою на адміністратив-
них будівлях органів вико-
навчої влади та органів міс-
цевого самоврядування, ко-
мунальних підприємств та 
закладів, державних підпри-
ємств, установ, організацій 
на території області.

Також скасують проведен-
ня розважально-концертних 
заходів, спортивних змагань 
та буде внесено відповід-
ні зміни до програм теле- та 
радіопередач Тернопільської 
обласної державної теле-
радіокомпанії.

ВОЛОДИМИР
5 липня, на 79-му році 

життя, після тривалої 
хвороби, душа митрополи-
та Володимира відійшла в 
інші світи. Для України і 
церкви це стало великою 
духовною втратою... 4  стор.

Тернополяни знову 
протестують 
проти незаконного 
будівництва

Велике щастя -  
маленька
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Питанням національної безпеки кра-
їни є отримання інформації щодо планів 
та фінансування операції «Золота осінь» 
із дестабілізації ситуації у восьми облас-
тях, заявив глава СБУ Валентин Нали-
вайченко. Йдеться про Луганську, Доне-
цьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Хер-
сонську, Миколаївську, Одеську та Харків-
ську області. Служба безпеки намагаєть-
ся отримати інформацію - що це за опера-
ція «Золота осінь», хто саме її планує і хто 
повинен фінансувати. 

Тим часом, експерти висловлюють 
різноманітні сценарії розвитку подій на 
Сході. Ніхто лише не прогнозує миру най-
ближчим часом. Кажуть: неоголошена ві-
йна може тривати місяці, а то й більше.  

Найпесимістичніший сценарій, за по-
відомленням «Еспресо.TV», передбачає, 
що кремлівські маріонетки на Донба-
сі від відкритого спротиву можуть пере-
йти до класичної міської партизанської 
війни. Це - теракти, вибухи, демонстра-
тивні вбивства. І якщо Київ з цією кри-
вавою партизанщиною не впорається, 
після кількох місяців Росія зможе на ви-
сокому міжнародному рівні заявити, що 
без її миротворців Донбас не заспоко-
їться ніколи. Й навіть спробує отрима-
ти мандат на введення військ. У такому 
випадку Кремль отримає омріяну зону 
нестабільності, як Південна Осетія чи 
Придністров’я. 

Наразі вздовж українсько-російського 
кордону РФ продовжує накопичувати 
військову техніку.  З «новинок» - десять 
вертольотів біля кордону з Харківською 
областю. Крім того, диверсанти прово-
дять активне мінування вздовж нашого 
кордону. Зокрема, мінують маршрути слі-
дування прикордонних нарядів та укра-
їнського резерву.

Перший заступник голови Державної 
прикордонної служби Павло Шишолін на 
брифінгу повідомив: диверсанти і бан-
дитські угрупування змінюють тактику 

проти українських прикордонників. «Нам 
протистоять високомобільні підготовле-
ні групи з найсучаснішою зброєю - міно-
метами, кулеметами, «Шмелями», іншою 
технікою, якої не мають Збройні сили 
України. Перед нападом проводять роз-
відку безпілотними аппаратами», - ска-
зав він.   

Але найважче, зазначають військові, 
вести бій у населених пунктах. Тим паче 
- у великих. Що очікує міста-мільйонники 
Донецьк і Луганськ? Свій попередній фор-
пост - Слов’янськ - терористи перетвори-
ли у жахіття. Місто відбудують. А як «рес-
таврувати» людські душі, які так і не втя-
мили - хто друг, а хто - ворог? Українці з 
інших регіонів везуть на Схід хліб і до хлі-
ба. Росія ж - зброю і терористів… 

Оглядачі західних ЗМІ констатують: 
РФ вже, фактично, вторглася у східну 
Україну і тепер відповідь за Заходом. Так 
ось, міністр закордонних справ Німеччи-
ни Франк-Вальтер Штайнмайєр настій-
ливо закликає українську владу сісти за 
стіл переговорів з терористами для мир-
ного врегулювання конфлікту на сході 
України, незважаючи на успіхи АТО. Він 
нагадує, що шостого липня у Києві від-
булася зустріч контактної групи для ви-
рішення конфлікту на Донбасі, і назвав 
переговори важкими, повідомили у прес-
службі МЗС ФРН. «Усі сторони підтрима-
ли декларацію, ухвалену другого липня 
у Берліні, яка означає продовження роз-
мов, у тому числі з представниками сепа-
ратистів для того, аби досягнути спільної 
мети - припинення вогню на сході Украї-
ни», - сказав німецький міністр. 

Як відомо, з терористами ще ніхто не 
домовився. А, по-друге, не стільки про 
Україну дбає пан Штайнмайєр, як про ін-
тереси власної держави. Німеччині не ви-
гідні санкції проти Росії - постраждає біз-
нес. Тамтешніх бізнесменів дуже триво-
жать наміри Ангели Меркель підтримати 
позицію США щодо третього етапу санк-

цій проти РФ. Лідери низки німецьких 
компаній закликають свою владу досяга-
ти деескалації в Україні політичними ме-
тодами. До слова, Франція та Італія також 
категорично проти санкцій щодо Росії. І, 
як повідомив «Інтерфаксу» один із євро-
пейських дипломатів, ЄС, найімовірніше, 
найближчими днями розширить обмежу-
вальні заходи стосовно Росії, але «третьої 
фази» не буде. 

У свою чергу польське видання 
«Rzeczpospolita» вважає: декларація між 
Україною, Німеччиною, Францією та Ро-
сією щодо можливого перемир’я і про-
довження переговорів у Донецьку, ухва-
лена у Берліні, вигідна насамперед Росії, 
яка намагається уникнути санкцій Захо-
ду. І сепаратистам, котрі за час ще одно-
го перемир’я зміцнили б свої позиції. Га-
зета наголошує: недарма Сергій Лавров 
так довго дякував Франкові-Вальтеру 
Штайнмаєру за його старання підписати 
цю «загальну і розпливчату декларацію». 
Штайнмаєр, на думку польських дипло-
матів, блокує будь-які санкції проти Росії. 
Натомість, канцлер Ангела Меркель до-
тримується іншої думки.   

Цікаво, що казав би і як діяв би пан 
Штайнмаєр, якби, для прикладу, у його 
країні терористи розстрілювали автобу-
си з пасажирами? Або під час так званого 
перемир’я вбили понад два десятки вій-
ськових?  Зрештою, напали б на його кра-
їну?

Тепер виникла ще одна проблема. 
Звільняючи міста від терористів, підроз-
діли Збройних сил стикнулися з прями-

ми ознаками широкомасштабної мінної 
війни, яку ведуть бойовики. Це створює 
серйозну загрозу життю мирного насе-
лення, наголошують у Міноборони. Від-
ступаючи, терористи намагаються замі-
нувати не тільки шляхи, а й об’єкти інф-
раструктури та життєзабезпечення міст 
і сіл, які опинилися в районі АТО. В обо-
ронному відомстві зазначають: «Усупер-
еч Конвенції про заборону протипіхотних 
мін (Оттава, 1997 рік), терористи актив-
но їх використовують. При цьому, цинізм 
проросійських терористів сягнув сво-
го піку - бойовики мінують об’єкти, абсо-
лютно не зважаючи на той факт, що ймо-
вірною жертвою можуть стати цивільні 
люди і навіть діти».

На велике розчарування Путіна і його 
західних лоббістів, глава Міноборони Ва-
лерій Гелетей виключає одностороннє 
припинення вогню з боку сил антитеро-
ристичної операції. «Президент України 
заявив про це однозначно. Тепер будь-
які переговори можливі виключно після 
остаточного складання зброї бойовика-
ми», - підкреслив Міністр оборони.

Свою «стурбованість» вже озвучив мі-
ністр закордонних справ РФ Сергій Лав-
ров. Він дуже занепокоєний долею бойо-
виків і жалкує з приводу того, що україн-
ські силовики вибивають їх з позицій. А 
складання зброї терористами розцінює 
як капітуляцію. Очевидно, пан Штайнма-
єр не коментуватиме  «стурбованості» 
свого російського колеги. Бо навіть союз-
ники не зрозуміють. 

Ольга ЧОРНА.    

«Російської весни» в Україні Путіну замало. 
Західна Україна ще до нині відходить від «золотого вересня» 1939 

року, який принесли радянські «освободітєлі». А Східна бореться 
з путінськими окупантами, які увірвалися з «російською весною». 

Схоже, у Кремлі не мають наміру припиняти безчинства на території 
суверенної держави України. Навпаки, готують «Золоту осінь».        

Головний командир ба-
тальйону Україна, лідер  
Радикальної партії Олег Ляш-
ко висловлює свою думку: “По-
ведінка Президента Порошен-
ка мені нагадує британсько-
го прем’єра Чемберлена, який 
проводив політику умиротво-

рення Гітлера. Порошенко сьо-
годні так само намагається за-
добрити нового гітлера Путі-
на - відмова від нових санкцій 
проти Росії, оголошення на-
віть тимчасового перемир’я 
терористам, намагання домо-
витися з Путіним щодо Донба-

су за рахунок Криму, поступки 
в питанні мови, позаблоково-
го статусу України, децентра-
лізації тощо. Як пам’ятаємо з 
історії, спроби Чемберлена за-
добрити Гітлера (дозвіл на мі-
літаризацію Рейнської облас-
ті, загарбання Судетської об-

ласті Чехії) не зупинили агре-
сора, а навпаки - призвели до 
Другої світової війни. Нинішні 
спроби Порошенка домовити-
ся з Путіним призведуть лише 
до поразки України. Путін ні-
коли не домовлятиметься з 
нами на збиток собі, домовле-

ності з Росією можливі тіль-
ки за рахунок обмеження на-
шої незалежності, сувереніте-
ту, порушення територіальної 
цілісності”.

На відміну від Петра Поро-
шенка, Ляшко заявив, що є при-
хильником безкомпромісної бо-
ротьби з Путіним. “Вінстон Чер-
чилль, який змінив Чемберлена 
на посаді прем’єра в 1940 році, 
теж був прихильником без-
компромісної боротьби з Гіт-
лером. І хоча на початку війни 
Британія була значно слабша 
за Німеччину (як ми зараз про-
ти Росії), у підсумку Гітлер був 
вщент переможений. Так само 
і ми: якщо хочемо перемогти - 
мусимо боротися. Слава Україні! 
Смерть ворогам!” - закликав лі-
дер Радикальної партії.

Анастасія 
ФЕДОРИШИНА.

Хочемо перемогти - мусимо боротися!
28 червня 1914 року - сто років тому - в Сараєво 

був убитий спадкоємець австрійського 
престолу ерцгерцог Франц Фердинанд, що 

призвело до початку Першої світової війни. Сьогодні, 
без перебільшення, в Україні теж відбуваються 
епохальні події, від яких залежить доля не лише 
Європи, а усього світу. Якщо великі демократії світу 
не допоможуть нам зупинити Путіна і відбити його 
агресію на Донбасі та повернути Крим, якщо ми самі, 
врешті-решт, не почнемо реально боротися, світ 
порине у вир Третьої світової війни. Адже цілком 
очевидно, що Путін не задовольниться Україною, йому 
буде кортіти йти далі - країни Прибалтики, Грузія, 
Молдова, країни колишнього соцтабору - аж до нової 
Берлінської стіни. 

Хоче «Золоту осінь»? 

Олег Ляшко в окопі у Чаплинці (Херсонщина)  
на кордоні України і тимчасово окупованого Криму  
розглядає позиції ворога (фото Османа Карімова)
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Таких малюків, як її Іванка, назива-
ють дітьми сонця. У неї – синдром Дауна.

Уже 25 років у рідному місті жін-
ки, невеликому Чорткові, діє унікаль-
не об’єднання, назва якого промовляє 
сама за себе – «Лебедята». У ньому згур-
тувалися батьки, чиї син або донька ма-
ють фізичні, розумові вади. В Україні 
такі діти часто закриті у «хатній тюр-
мі». Держава не створює умов для їхньо-
го виходу в світ, а суспільство не гото-
ве усвідомити, що «інакших» є багато, і 
вони поряд. 

Разом – сильніші 
Заснувала «Лебедята» Марія Анісен-

ко (на фото справа) – звичайна жінка з 
дитиною-інвалідом на руках. І сюди по-
чали приходити сім’ї. Тому що стукати в 
різні двері, шукаючи допомоги, – непро-
сто, а доводиться. І тому, що разом бать-
ки – сильніші. 

– Ми вирішили боротися спільно за 
своїх дітей і за себе самих, – згадує пані 
Марія. – У моєї доньки лікарі вияви-
ли церебральний параліч. До тієї пори, 
коли вона пішла в перший клас, чоловік 
помер, і я залишилася з трьома дітьми. 
Спершу в «Лебедятах» було кілька та-
ких сімей, як і моя. Але дуже швидко ор-
ганізація збільшилася. Дітей з різними 
вадами – багато, особливо після аварії 
на Чорнобильській АЕС. І з’являються 
нові. Ми об’єднуємо всіх, не дивлячись 
на захворювання.

Майже десять років батьки з дітьми-
інвалідами тіснилися у підвальному 
приміщенні. Свого часу їм виділили дві 
групи в місцевому садочку, але здорові 
дорослі люди виявилися не готовими 
прийняти «не таких» діток. Батькам, які 
й так багато пережили, доводилося чути 
у свій бік промовлене з обуренням: «Не 
пустимо калік…».  

Коли тебе веде любов до своєї ди-
тини, вчишся долати образи, зауважує 
пані Марія. І – боротися з перешкодами. 

Повільно – інакше з суспільною маши-
ною не вдасться. 

Батьки їздили до Києва, зверталися 
у міністерства з проханням допомогти. І 
минулого року разом зі своїми «лебедя-
тами», каже жінка, «вийшли на світло». 
На території місцевого інтернату їм ви-
ділили просторе приміщення, у якому 
вони змогли облаштувати центр соці-
альної реабілітації для дітей-інвалідів. 
Установа має статус комунальної. А на-
зву центру підказало його призначення 
– «Дорога в життя». 

Марія Анісенко, яка очолила центр, 
розповідає, що тут працюють реабілі-
толог, вихователь, є логопед і психолог. 
Дітям роблять масажі та займаються з 
ними лікувальною фізкультурою. Важ-
ливо і те, що в центрі відкрили відділен-
ня денного перебування. Це – неабияка 
допомога для батьків, чиї син або донька 
через хворобу не мають можливості від-
відувати школу в своєму рідному місті.

Як і в «Лебедятах», у центр реабілі-
тації приводять дітей з різними недуга-
ми. Багато малюків із синдромом Дауна. 
До кожної дитини, кажуть працівники 
центру, потрібен індивідуальний підхід. 
Вони дуже тонко реагують на людей. 
Такі діти – як барометри: можуть швид-
ко визначити, що у кого за душею.

Історія однієї сім’ї
Сім’ї із «Лебедят» зізнаються: вони 

щасливі, що мають куди привести сво-
їх діток. Завдяки постійним заняттям ті 
починають говорити, ходити, розвива-
ються і відчувають себе потрібними. 

Одній з найменших «лебедяток» 
Іванці – лише 4,5 роки. Коли дівчинка 
бачиться зі своїми друзями, обіймає їх. 
Тих, кого знає по лікарнях, тих, чиї мами 
спілкуються з її мамою. В Іванки – син-
дром Дауна. Та ще від народження на неї 
«напали» хвороби серця. Тепер завдяки 
кільком операціям дівчинка радіє рух-
ливим іграм, і вже рідним важко встиг-

нути за нею. 
У реабілітаційному центрі Іванка на-

вчилася вимовляти «мама» і знає, як її 
звати, може сама поїсти. Як і всі діти, лю-
бить мультики та солодощі. Вдома встає 
біля дзеркала, бере пульт від телевізо-
ра і щось наспівує. Хоча зрозуміти її мо-
жуть тільки найближчі люди.

А мама Галина, бухгалтер за освітою, 
боїться навіть подумати про те, якою 
була б Іванка, якби з нею не займалися 
фахівці. І мріє, щоб доньку сприймали 
такою, як вона є. 

Підтримки потребують 
і батьки

Сьогодні до Чорткова приїжджають 
вивчати досвід з інших міст і областей. 
Таких центрів, переконані батьки «ле-
бедяток», має бути більше. Адже сім’ям, 
у яких ростуть неповносправні діти, не-
легко самостійно справитися зі своїми 
проблемами. Світлана Скирта, яка де-
сять років була керівником «Лебедят», 
розповідає, що підтримки потребують 
не лише малюки, а й дорослі. 

– Іноді батьки не хочуть визнавати, 
що їх дитина хвора, – каже вона. – Часто 
весь тягар лягає на плечі жінок. Буває: 
життя в одну мить  обламує крила, та ще 
й чоловік іде з сім’ї, дізнавшись про ді-
агноз сина чи доньки. І матір так заци-
клюється на цій дитині, що навіть на ву-
лицю не відпускає. Я знаю дівчину, яка у 
свої 25 років майже весь час проводить 
у чотирьох стінах. Коли жила її бабуся, 
вона гуляла з нею. А матір воліє бачити 
свою доньку вдома. 

Про те, як непросто виховувати осо-
бливу дитину, пані Світлана теж знає з 
власного досвіду. Її доньці Анні – вже 18 
років. Дівчинка хворіє на ДЦП, має про-
блеми зі слухом. Виростаючи, такі діти 
потребують не менше уваги та спілку-
вання. 

– Аня щаслива, коли хтось покличе її 
на лавці посидіти, – зауважує пані Світ-
лана. – Але такі діти, як моя донька, у до-
рослому житті часто стають неприкая-
ними. Куди їм піти? У хаті сидіти? Добре 
було б, якби це якось вирішувалося в на-
шій державі. 

Водночас, у «Лебедятах» охоче роз-
повідають щасливі історії своїх вихо-
ванців, які здобули освіту, зуміли зна-
йти роботу, влаштувати сімейне життя. 
Це допомагає повірити у свої сили ще 
маленьким діткам і їхнім рідним. 

Розкіш спілкування
Зараз батьки продовжують допо-

магати одне одному, як можуть. Збира-
ють гроші спонсорів, щоб відправляти 
дітей на операції, адже невеликої допо-
моги від держави вистачає хіба на меди-
каменти. Діляться досвідом, разом вирі-
шують наболілі питання. Та й просто зу-
стрічаються. Тому що для їхніх діток на-
віть звичайні зустрічі є лікувальними. 
Адже найбільша розкіш на землі – це 
розкіш людського спілкування.

І в громадському об’єднанні, і в цен-
трі завжди радіють друзям. З допомо-
гою небайдужих людей тут з’явилося 
чимало корисних і необхідних присто-
сувань для діток.

Марія Анісенко вдячна обласному 
відділенню Фонду соціального захис-
ту інвалідів. Завдяки такій співпраці 
центру передали реабілітаційне облад-
нання; нехай не нове, але таке потріб-
не авто. Важлива і юридична підтрим-
ка, сприяння з поїздками за кордон – на 
оздоровлення дітей і фестивалі.

– Так, їм важко даються речі, які для 
нас звичні, але від того вони цінніші та 
дорожчі, – каже директор обласного від-
ділення Фонду Ірина Базилевська. – Що-
дня ці діти перемагають себе і свою не-
дугу. Змінити хоч трішки їхнє життя на 
краще може кожен із нас. 

Але сьогодні українці продовжують 
відгороджуватися від проблеми. Нерід-
ко з подивом витріщаються на діток з 
синдромом Дауна на вулиці, обурюють-
ся на батьківських зборах можливою 
присутністю в школах малюків з інте-
лектуальними вадами розвитку.

– Я довго думала, чому народжу-
ються хворі малюки, – каже одна мати 
дитини-інваліда. – Але якби не було та-
ких дітей, як наші, чи міг би світ стати 
добрішим?..

Антоніна БРИК.

На Тернопільщині батьки хлопчиків і дівчаток  з обмеженими 
можливостями об’єднуються, щоб боротися  за майбутнє своїх дітей 

– Після народження Іванки знайома зауважила, що мені буде сором-
но зі своєю донькою надвір вийти. Було важко, але я не звертаю уваги 
на те, хто що говорить. Якщо хочете побачити людину без заздрості, 
злості, треба подивитися на таких дітей. Вони сприймають світ, яким 
його створив Бог, – каже Галина з міста Чорткова на Тернопільщині. 

«Якби  не  було  таких  дітей,  як  наші, 
чи міг би світ 
стати добрішим?..»

nday.te.ua
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Здоров’я митрополита Воло-
димира похитнулося кілька років 
тому. У нього було онкологічне 
захворювання і хвороба Паркін-
сона. Крім того, він переніс опера-
ції на серці й стегні. Тривалий час 
тяжкохворий митрополит був по-
збавлений належного лікуван-
ня, лежав у приватній київській 
клініці. У кінці червня стан його 
здоров’я став критичним.

Ще наприкінці лютого цьо-
го року Синод УПЦ МП визнав за 
неможливе виконання митропо-
литом обов’язків глави церкви 
за станом здоров’я і призначив 
його намісником митрополита 
Чернівецького та Буковинського 
Онуфрія, який, фактично, отри-
мав верховну владу в УПЦ МП. 

Схилити митрополита Воло-
димира до відмови від сану на-
магалися ще взимку. Цього хоті-
ли не лише промосковські ієрар-
хи на чолі з Кирилом Гундяєвим, 
але й влада екс-президента Яну-
ковича. 

Причиною стала непохитна 
церковна політика покійного гла-
ви УПЦ МП, сказав у інтерв’ю «Ні-
мецькій хвилі» професор політо-
логії Олексій Гарань. «Попри те, 
що УПЦ завжди залишалася під 
омофором Московського патрі-
архату, за останні роки Володи-
мир забезпечував еволюцію фор-
мально самостійної української 
церкви в українському напрям-
ку. Він ніколи прямо не заявляв 
про свою прихильність до авто-
кефалії. Але, незважаючи на сер-
йозну проросійську опозицію се-
ред церковних ієрархів, Володи-
миру вдавалося досягати дедалі 
більшої лояльності УПЦ до укра-
їнської державності», - зазначив 
політолог.

Стосунки влади Януковича і 
церкви (УПЦ МП) варті особливої 
уваги. Як повідомляє програма 
«Гроші», ченці Києво-Печерської 
Лаври на четвертий день після 
втечі екс-президента поспіхом 
спалили стоси невідомих папе-
рів. І поки офіційна церква божи-
лась, що там не було нічого таєм-

ного, до програми «Гроші» потра-
пив один врятований папірець. 
У документі настоятель Києво-
Печерської Лаври владика Павло 
просив екс-прем’єра Азарова по-
сприяти розмитненню далеко не 
церковних принад. Владику Пав-
ла, намісника Києво-Печерської 
лаври, вважають найскандаль-
нішим монахом УПЦ. Він ніколи 
не приховував близькості до вла-
ди. Коли Азаров став прем’єром, 
саме Павло освячував його кабі-
нет. Він розповідав про свої теплі 
стосунки з комуністами і працю-
вав у Київраді з колегами із фрак-
ції Партії регіонів. 

Екс-чиновники мільйонами 
вкладали гроші у церкву, тому 
двері Лаври завжди були відкри-
ті для «набожної» банди Януко-
вича. На президентських вибо-
рах-2015 церква мала б агітува-
ти за Януковича. За задумом по-
літтехнологів, церковний рупор 
мав би принести йому аж 15 від-
сотків голосів. Ось лише співп-
рацювати відмовлявся предсто-
ятель Української церкви ми-
трополит Володимир. Саме тому 
екс-генпрокурор Пшонка і екс-
глава МВС Захарченко виріши-
ли допомогти Януковичу зрек-
тися Блаженнішого, підозрюють 
у Генпрокуратурі. Хворого Воло-
димира шантажували. А на най-
ближчого помічника митропо-
лита - Олександра Драбинка - за-
вели кримінальну справу. 

Подейкують, замість Блажен-
нішого під час президентських 
виборів-2015 Янукович хотів ба-
чити владику Антонія, який на 
1025-річчя Хрещення Київської 
Русі отримав нагороду від прези-
дента РФ Путіна. І саме митропо-
лит Антоній дуже часто відправ-
ляв служби для Януковича. 

…«Ми завжди говорили про 
те, що чим довше він (митропо-
лит Володимир - авт.) буде жити, 
тим краще буде для України», - 
казав прес-секретар УПЦ КП вла-
дика Євстратій Зоря. Віруючі УПЦ 
Київського патріархату молили-
ся за очільника УПЦ Московсько-

го патріархату. 
Тепер, після 

смерті Блажен-
нішого, експерти 
не виключають 
великих змін у 
відносинах УПЦ 
МП з Москов-
ським патріарха-
том. Ці зміни мо-
жуть мати зна-
чний вплив на 
внутрішньополі-
тичну ситуацію 
та на відносини Москви із Киє-
вом.

Смерть Володимира може як 
об’єднати УПЦ, так і призвести до 
її повної руйнації, вважає дирек-
тор компанії стратегічного кон-
салтингу «Berta Communications», 
політолог Тарас Березовець. «Ро-
сійська православна церква на 
чолі з патріархом Кирилом піде 
на все і вдасться до інтриг, шан-
тажу та підкупу, аби якнайшвид-
ше провести архієрейський со-
бор, на якому будь-якою ціною 
забезпечити обрання на посаду 
очільника УПЦ промосковсько-
го ієрарха», - упевнений він. Та-
кий поворот подій може призвес-
ти до бунту серед більшості вірян 
і духовенства, лояльно налашто-
ваних до України. А також до ма-
сового виходу з-під лона УПЦ МП 
і входження під омофор УПЦ Ки-
ївського патріархату цілої низки 
парафій і навіть єпархій. «Обран-
ня промосковського очільника, 
фактично, означатиме зникнен-

ня УПЦ», - прогнозує політолог.
Предстоятель УПЦ Київсько-

го патріархату Філарет також 
пророкує боротьбу між Україною 
та Росією за призначення нової 
кандидатури на посаду очільни-
ка УПЦ МП. За його словами, пе-
редає «Радіо Свобода», Росія захо-
че призначити на цю посаду свою 
людину. «В умовах неоголошеної 
війни між Україною і Росією він 
служитиме інтересам агресора. 
Тому Україна має подумати, що 
треба обирати такого предсто-
ятеля, який служитиме інтере-
сам українського народу, а не Мо-
скві», - застерігає Філарет. 

…Митрополит Володимир 
був цікавою людиною з дивною 
долею. У Блаженнішого були по-

чесні доктора-
ти від кількох 
університетів 
і світових нау-
кових закладів. 
Він був дійсним 
членом Міжна-
родної академії 
інформатиза -
ції (при Еколо-
гічній і соціаль-
ній раді ООН) і 
Міжнародної ка-
дрової академії 

Ради Європи, відомим православ-
ним проповідником, богословом, 
духовним пись-
менником та по-
етом. І одним із 
найвпливові -
ших архієреїв.  

А в молоді 
роки він, тоді ще 
Віктор Сабодан, 
двічі хотів одру-
житися. Але на-
п е р е д о д н і 
весілля його 
наречені рап-
тово помира-
ли. Тоді й на-
писав пісню 
про кохання 
- «Ромашка». 
Її Блаженні-
шому завжди 
співали, коли 
він гостював 
удома, - в селі 
Марківці на 
Хмельниччині, розповідає ТСН. 
А також садили ці квіти біля 

хати, яка збереглася й досі, і дару-
вали йому. 

Володимир був наймолод-
шим серед чотирьох синів у ро-
дині колгоспників. Батьки були 
побожними. Однокласник май-
бутнього митрополита - Анато-
лій Добровольський пригадував, 
як вони пасли свиней біля річки 
і дружили з місцевою красунею 
Ніною. Її в селі вважають першим 
коханням юного Сабодана. Але 
Ніна вийшла заміж за іншого. 

Чернечу долю Володимиру ві-
щували, переповідають у селі. Та 
він казав, що одружуватиметься. 
Перший раз хотів поєднати жит-
тя з донькою священика. Але піс-
ля сватання дівчина раптово по-
мерла. Другу наречену - Раю - зу-
стрів під час навчання в Одеській 
духовній семінарії. Вона також за-
гадково і раптово померла.

Пізніше, у храмі Свято-
Успенського монастиря, Віктора 
Сободана постригли в ченці й на-
рекли Володимиром. Відтоді на-
віть матір називала сина лише 
Владикою.

На родинному подвір’ї досі 
росте троянда, яку посадила ма-
тір Блаженнішого. Проте най-
більше він любив ромашки…

Ще селяни розповідають: 
коли митрополит приїжджав на 
малу батьківщину, завжди йшов 

дощ. 
У селі Володи-

мир ніколи й ні з ким 
не прощався. Востан-
нє, у травні минулого 
року, на городі, він сів 
на вертоліт і піднявся 
в небо. Полетів наза-
вжди…

4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Особистостіnday.te.ua

ВОЛОДИМИР
Ім’я Володимир для Русі-України стало символом. 
Князь Володимир у 988 році провів обряд Хрещення 

Русі, у результаті чого християнство стало 
провідною релігією. 

Через тисячоліття очільник Української православної церкви Московського 
патріархату, митрополит Київський та всієї України Володимир боронитиме 
Церкву від зазіхань Москви й страждатиме за віру і вірність. 

Володимир очолив УПЦ МП 27 травня 1992 року. Тоді, коли він прибув до Києва, свою пер-
шу проповідь почав словами: «Я прибув на рідну землю служити людям і незалежній Укра-
їні». Він стояв на чолі церкви 22 роки. Оточення владики вважало фігуру митрополита 
Володимира такою, що об’єднує Україну.

5 липня, на 79-му році життя, після тривалої хвороби, душа митрополита відійшла в 
інші світи. Для України і церкви це стало великою духовною втратою. І ще й у тяжкий час, 
коли країна веде війну з російськими окупантами.   

…Тисячі вірян, полі-
тики, представни-
ки влади попроща-
лися з митрополи-
том Володимиром. 
Попрощалася його 
велика і мала Бать-
ківщина. Попро-
щалася вся зем-
ля… Тепер Блажен-
ніший боронитиме 
церкву і Україну в 
обителі Господній - 
на Небесах… 

Фото з Християнського порталу. 
Підготувала Ольга ЧОРНА.     
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– Це вже третя ротація тернопільських міліціо-
нерів в зону АТО, – зазначив начальник обласного 
управління міліції Василь Облещук. – З кожним ра-
зом все більше наших правоохоронців хочуть пої-
хати на Схід. Цього разу зголосилися понад сімде-
сят чоловік.

Зведений загін правоохоронців забезпечили 
формою, взуттям, озброєнням, спецзасобами, про-
дуктами харчування, медикаментами. Допомогли 
у цьому громадські організації, зокрема Самообо-
рона Майдану Тернопільщини, меценати, небайду-
жі люди. 

Ветерани допомогли коштами та  продуктами 
харчування, а також подарували кожному бійцеві 
спеціально розроблену пам’ятку поведінки у міс-
цях бойових дій. Медики провели для хлопців  на-
вчання з надання домедичної допомоги в бойових 
умовах. Кожен боєць отримав медичні засоби інди-
відуального захисту, якими користуються військо-
ві у гарячих точках планети.

– Ми змогли отримати з-за кордону сучасні 
препарати, які допоможуть врятувати життя на-
шим військовим, – розповідає завідувач кафе-
дри медицини катастроф та військової медицини 
ТДМУ імені І. Горбачевського Арсен Гудима. – Це 
армійський джгут, який хлопці зможуть накласти 
самостійно на будь-яку ділянку тіла, універсаль-
ний перев’язувальний пакет, розроблений в Ізраї-

лі, засоби для знеболення та целокс – препарат для 
зупинки крові. 

Перед виїздом кожного бійця поблагословив  
капелан Самооборони Майдану Тернопільщини 
отець Іван Гуня. Він побажав хлопцям повернути-
ся додому з миром, живими, неушкодженими та 
подарував вервечки.

Міліціонери, які  увійшли до зведеного загону, 
зізнаються, що свідомо прийняли рішення їхати на 
Схід, аби боронити державну незалежність та те-
риторіальну цілісність.

– Ми хочемо виконати свій громадянський 
обов’язок, ми давали присягу на вірність  народу 
України і дотримаємо її за будь-яких умов, – зазна-
чив заступник начальника Тернопільського місь-
квідділу міліції Андрій Фірман. 

Удруге вирушає в зону АТО 26-річний Олек-
сандр Даниленко. Вдома на нього чекає дружина 
і маленька дитина. Каже, їду, аби захистити Укра-
їну, адже якщо терористів не зупинити, то вони ді-
йдуть і до нас.  

Проводжали хлопців рідні та близькі. Жінки 
плакали і міцно обіймали своїх чоловіків та синів. 

– Ніколи не думала, що буду проводжати свою 
дитину на війну, –  зі сльозами на очах каже мама 
22-річного міліціонера пані Ольга. – Дуже пере-
живаю за сина і пишаюся тим, що він захищатиме 
нашу державу. 

Українська армія на 
Сході тепер матиме 
захист із небес. Аби 

солдати повернулись 
живими і з перемогою, 
тридцять маленьких 
тернополян виготовили 
паперових ангелів та 
передали їх у зону АТО. 

У Тернополі триває літня 
школа для дітей “Дивосвіт”, яку 
організували чемпіонка світу з 
пауерліфтингу Ліля Проць та 
місцевий підприємець Віталій 
Мариновський. Тут діти весе-
ло проводять час, опановують 
різні види прикладного мисте-
цтва, знайомляться з історією 
міста та ходять на цікаві екс-

курсії.
На одному із занять разом 

з місцевою майстринею Гали-
ною Дудар діти навчалися ро-
бити витинанки. Тож виникла 
ідея створити подарунки для 
наших військових у формі ан-
геликів. Небесну гвардію  шко-
лярі виготовляли дуже старан-
но, адже усвідомлювали, що це 
їх маленький вклад у перемогу 
нашої держави. 

– Цього ангелика я вирі-
зала для того, щоб підтрима-
ти українську армію, яка за-
раз воює на Сході, – розповідає 
школярка Ангеліна Недошит-
ко. – На ньому я написала при-
вітання нашим військовослуж-

бовцям. Я їм побажала всього 
найкращого і, звичайно ж, пе-
ремоги.

Кожна витинанка  по-
своєму особлива. Хлопці та ді-
вчата декорували вироби си-
нім і жовтим папером, стрічка-
ми та доповнили щирими по-
бажаннями для військових і 
навіть власними віршами. 

– Дітям дуже сподобалася 
така ідея, – каже Ліля Проць. 
– Вони серйозно поставили-
ся до цієї акції і старанно пра-
цювали над своїми виробами. 
Адже школярі вже розуміють, 
що відбувається в Україні.  

Янголи-обереги з папе-
ру діти передали бійцю «Ай-

дару», який якраз вирушав на 
Схід.  Айдарівець каже, солда-
там така моральна підтримка 
дітвори особливо потрібна.

– Надіюся, що ці ангелятка, 
які передали дітки, будуть до-
брими охоронцями, які берег-
тимуть нас під час боїв, – каже 
боєць батальйону «Айдар» Ро-
ман. – Я, наприклад, буду но-
сити цього ангелика з собою 
завжди. Побажання дітей під-
тримають наш моральний дух 
і допоможуть, як буде важко. 
Коли я був на Майдані у Киє-
ві, завжди носив з собою вер-
вичку та молитву, яку дав мені 
священик. Думаю, це мене вря-
тувало. 

Ангелят відправили на пе-
редову разом із допомогою 
для взводу тернополян у ба-
тальйоні «Айдар». Самооборо-
на передала нашим військо-
вим форму, взуття, продук-
ти харчування та інші потріб-
ні речі. 

Вже відомо, що творіння ді-
ток потрапили до рук терно-
пільських військових. 

– Командир та всі бійці під-
розділу “Айдар” просили щиро 
подякувати, обняти та поцілу-
вати кожного, хто виготовив 
цю листівку-оберіг, – розпові-
дає Лілія Проць

Сподіваємося, ці дитячі ан-
гели оберігатимуть наших вій-
ськовиків на Донбасі та Луган-
щині. Хочеться вірити, що на 
своїх крилах вони принесуть 
мир на Сході України.

Юля ТОМЧИШИН.

«Ніколи не думала, 
що буду проводжати 
свою дитину на війну»
У зону АТО вирушило 45 тернопільських правоохоронців
Сміливі погляди хлопців у військовій формі, 

сльози прощання жінок та матерів і напутнє 
слово священика… Днями тернопопільські 

правоохоронці вирушили на Схід, аби замінити своїх 
колег, які тривалий час несли службу у зоні АТО. Усі 
вони – добровольці. Серед них: слідчі, оперативники, 
патрульні, дільничні, експерти, «грифонівці», 
працівники територіальних підрозділів. 

Школярі передали ангелів на Схід
У бійців батальйону «Айдар» 

з’явилися небесні охоронці з Тернополя
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Для того, щоб інтегрувати 
людей з особливими потреба-
ми у сучасне суспільство, за-
безпечити їх самореалізацію, 
духовне зростання, управлін-
ня виконавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування 
від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних за-
хворювань в Тернопільській 

області та обласна організа-
ція фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» прово-
дять відбіркові обласні зма-
гання в рамках другої Всеукра-
їнської спартакіади серед ін-
валідів праці та потерпілих на 
виробництві «Сила духу»Вони 
розпочнуться 23 липня о 10 
годині в приміщенні спортив-

ного комплексу «Політехнік» 
Тернопільського національно-
го технічного університету ім. 
І. Пулюя за адресою: м. Терно-
піль, вул. Білогірська, 10. За-
прошуємо до участі усіх потер-

пілих на виробництві з облас-
ті, для кого любов до життя та 
спорт – головні ліки, котрі до-
помагають знайти себе та реа-
лізувати в суспільстві.

Учасники змагатимуться в 
таких спортивних дисциплі-
нах як: бомбаскет, шахи, ги-
рьовий спорт, дартс, настіль-
ний теніс, армспорт. Бажаємо 
учасникам спартакіади чесної 
боротьби і міцного здоров’я.

Організаційний 
комітет з підготовки

 та проведення першо-
го етапу другої Всеукра-

їнської спартакіади.

Не забудьте 
про ліцензію

Відпочинок на вулиці завжди 
є приємним та корисним. Люди 
полюбляють сидіти у палатках, 
які розташовані в парках чи скве-
рах. А їх на сьогодні є чимало. У 
таких відпочинкових зонах, зви-
чайно що, не обходиться без про-
дажу слабоалкогольних напоїв, 
торгівля якими дозволена лише 
за наявності ліцензії.

Відповідно до Закону України 
«Про державне регулювання ви-
робництва і обігу спирту етило-
вого, коньячного і плодового, ал-
когольних напоїв та тютюнових 
виробів», до слабоалкогольних 
належать напої з вмістом ети-
лового спирту від 1,2 % до 8,5 % 
об’ємних одиниць та екстрактив-
них речовин не більше як 14,0 
г. на 100 см³, які виготовлені на 
основі водно-спиртової суміші з 
використанням інгредієнтів, на-
півфабрикатів та консервантів, 
насичені чи ненасичені діокси-
дом вуглецю.

Отже, підприємець, який про-
дає такі напої як «Джин-тонік», 
«Ром-кола», «Бренді-кола», «Лон-
гер» та інші, обов’язково пови-
нен мати ліцензію на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними 
напоями.

Інформаційно-
комунікаційний відділ Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ 

ГУ Міндоходів у Терно-
пільській області

На сторінках «Нашого ДНЯ» 
ми вже розповідали про 
ситуацію, яка склалася 

довкола відділкової клінічної 
лікарні станції «Тернопіль»  
ДТГО «Львівська залізниця», яка  
розташована на вулиці Франка, 
3. Це єдина лікарня в області 
для працівників залізниці й тих, 
що вже на пенсії. Вона працює 
на основі страхової медицини 
і обслуговує близько 15 тисяч 
залізничників області. 

У дворі закладу – невеличкий сквер 
площею 35 сотих, близько десятка дерев та 
лавочки. Сюди пацієнти виходять на прогу-
лянку. Дворик межує із приміщеннями «Ук-
рпошти» та торгівельним павільйоном, які 
належать ТОВ «Тернопіль вечірній». Однак 
невеличкий шматок землі у центрі міста, 
кажуть працівники лікарні, впав у око місь-
кій владі та підприємцям.

– Торгівельні павільйони вважаються 
тимчасовими архітектурними спорудами і 
не вписуються в генеральний архітектур-

ний план міста, – роз-
повідає головний лі-
кар Олег Біленький. 
– Тому вони підляга-
ють знесенню. Влас-
ники павільйонів хо-
чуть знести їх і вико-
ристати ділянку для 
будівництва будин-
ку. Оскільки ці кіоски 

займають незначну площу, то для її збіль-
шення хочуть демонтувати паркан і зайня-
ти частину лікарняного парку.

Коли цю проблему порушили у ЗМІ, у 
закладі розпочалися часті перевірки. 

– Перевіряючі виходять за межі своїх 
повноважень, перевіряють те ж, що і по-
передні і нічого не можуть знайти, - зазна-
чає пан Олег. – Роблять все для того, аби 
мене звільнити і взяти на роботу люди-
ну, яка без зайвого галасу підпише доку-
менти про відлучення земельної ділянки. 
Зі слів власника ТОВ «Тернопіль вечірній» 
Олега Подюка, тут збудують торгівельно-
відпочинковий центр, який дасть робочі 
місця тернополянам. А де будуть лікувати-
ся 15 тисяч залізничників, їм байдуже. 

Працівники лікарні та громадські ак-
тивісти організували на вулиці Чорново-
ла поблизу закладу акцію протесту. Люди 
прийшли з плакатами. Неподалік покла-
ли шини як символ Майдану та сатиричні 
стенди із фотографіями місць, які були за-
будовані, і тими, які тільки планують зни-
щити. А також світлинами чиновників, які 

на їх думку, є корупціонерами. 
– «Правий сектор» проти того, аби за-

бирали частину землі, яка призначена для 
того, щоб пацієнти лікарні могли відпочи-
ти та подихати свіжим повітрям, – каже лі-
дер «Правого сектору» в області Василь 
Лабайчук. – У центрі міста достатньо різно-
манітних розважальних закладів.  Ми при-
йшли, щоб підтримати колектив лікарні і 
висловити свою позицію. 

Далі працівники закладу прийшли під 
стіни міської ради, аби отримати відповідь 
на питання, які їх турбують. З тернополя-
нами зустрівся міський голова Сергій На-
дал, який запевнив, що жодної забудови на 
цій ділянці не передбачено і проводитися 
не буде. А доцільність перебування на те-
риторії вул. Чорновола тимчасових споруд 
торгівлі розгляне спеціальна комісія.

– Рішенням виконавчого комітету було 
затверджено зовнішній вигляд тимчасових 
споруд для провадження підприємницької 
діяльності, – зауважив Сергій Надал. – Там 
знаходяться два павільйони, на які пого-
джена документація. Будь-яких інших спо-
руд на даній ділянці не передбачено.

Очільник Тернополя додав, що пробле-
ма із капітальним будівництвом на цій те-
риторії є надуманою, жодної забудови тут 
проводитися не буде. 

Будемо сподіватися, що сторони поро-
зумілися і лікарі зможуть працювати спо-
кійно, а у місті знайдеться інше місце для 
чергового розважального центру. 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернополяни знову протестують 
проти незаконного будівництва

У міській раді запевняють, 
що проблема надумана

«Сила духу» запрошує до змагань тернополян, 
для яких любов до життя та спорт – головні ліки

За роки роботи Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань проведено значну 

роботу зі створення в державі нової системи 
соціального захисту наших громадян, які втратили 
на роботі здоров’я або годувальника.

У Почаєві 
Кременецького 
району 22-річна 

місцева жителька 
напідпитку  покусала 
міліціонера.

Як встановили правоохорон-
ці, підозрювана разом з подру-
гою відпочивала в піцерії. Під час 
цього розпивали спиртне, яке 
принесли з собою, що забороняє 
адміністрація закладу. Саме це 
спровокувало конфліктну ситуа-
цію. Дівчатам працівники піцерії 
неодноразово робили зауважен-
ня. Проте відвідувачки, як пові-
домили у міліції, не реагували, 
а навпаки почали загострювати 
конфлікт: били посуд, переверта-
ли столи. Своїми діями завдали 
чимало клопоту адміністрації за-
кладу та відвідувачам. 

Заспокоїли бешкетниць пра-
воохоронці, які приїхали до закла-
ду за сигналом тривожної кнопки 
ДСО «Терміновий виклик міліції», 
яка встановлена  у піцерії. 

Правоохоронці посадили ді-
вчат у службову автівку, щоб від-
везти до медичного закладу для 
освідчення на стан алкогольного 
сп`яніння. Під час поїздки одна із 
порушниць, а саме  22-річна ді-
вчина, накинулася на міліціоне-
ра і двічі вкусила його за руку.

У потерпілого співробітника 
міліції лікарі діагностували ку-
санні рани лівого передпліччя. 
Отримані ним тілесні ушкоджен-
ня відносяться до легких.

Медична експертиза підтвер-
дила, що  22-річна жителька По-
чаєва була у середньому ступені 
алкогольного сп’яніння. Тепер за 
свої вчинки їй  доведеться відпо-
відати перед Законом. 

Дівчина 
покусала 

міліціонера
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Україна
Російським поліцейським 

дозволять безкарно 
бити людей

Комітет з безпеки і протидії корупції 
Держдуми РФ підготував пакет попра-
вок до закону «Про поліцію». Депутати 
мають намір звільнити поліцейських від 
відповідальності за тілесні ушкодження, 
які вони можуть заподіяти правопорушни-
кам, застосовуючи зброю, спецзасоби або 
фізичну силу, повідомляє «Лєнта.ру». Крім 
цього, співробітники МВС не будуть відпо-
відати за псування майна громадян і ор-
ганізацій, непричетних до злочину, якщо 
це майно постраждало у результаті вико-
нання правоохоронцями своїх службових 
обов’язків.
У Німеччині мінімальна плат-
ня за годину роботи - 8,5 євро

Бундестаг після важких багаторіч-
них дебатів схвалив перший в історії 
Німеччини закон про мінімальний роз-
мір оплати праці. З 1 січня 2015 року мі-
німальний оклад для жителів країни, що 
працюють за наймом, повинен склада-
ти 8,5 євро за годину, повідомляє «Інтер-
факс». Німеччина має намір встановити 
вищу мінімальну зарплату, ніж США чи Ве-
ликобританія, відзначають аналітики. За-
кон не поширюється на осіб, молодших 18 
років. Також передбачена низка винятків 
для окремих галузей. Єврокомісія розкри-
тикувала цю винятковість у новому зако-
ні. Наразі у країнах ЄС найвищий мінімаль-
ний розмір оплати праці - в Люксембурзі 
- 11,10 євро за годину, найнижчий - у Бол-
гарії - 1,04 євро. 

Принц Чарльз і герцогиня 
Камілла розлучаються

Британському принцу Чарльзу при-
писують можливе розлучення із Каммі-
лою Паркер-Боулз. Незабаром престоло-
наслідник стане одинаком і збідніє на $350 
мільйонів. Саме таку суму відступних, ка-
жуть, зажадала Камілла, яка і є ініціатором 
розлучення, пише британське видання 
«Globe». 66-річна герцогиня не просто так 
зажадала немалу суму аліментів, які пови-
нен одноразово виплатити їй 65-річний 
Чарльз. Мовляв, цими відступними коро-
лівська сім’я «купить її мовчання», тоб-
то, подальше нерозголошення подробиць 
розлучення з принцом і, загалом, монар-
ших таємниць. Королева Єлизавета II схва-
лила ідею розірвання шлюбу, але назва-
ла вимоги Паркер-Боулз «ганьбою». Єли-
завета відкинула ідею аліментів і «не має 
наміру платити ані пенні». Офіційного під-
твердження чи спростування інформації 
про майбутнє розлучення монаршої пари 
немає. Як відомо, принц Чарльз і Каміл-
ла Паркер-Боулз одружилися у 2005 році. 
Шлюб став другим і для Паркер-Боулз, і 
для спадкоємця британського престолу. 

Ось такі «проблеми»…
Товстому австралійському порося-

ті на прізвисько Борис зроблять опера-
цію з підтяжки шкіри на голові, пише 
«Portside Messenger». Необхідність в опе-
рації виникла у зв’язку з тим, що зайвий 
жир занадто сильно нависає над очима 
тварини, і тому вона почала погано бачи-
ти. А коли Борис худне, відтягнута шкіра 
на голові ще сильніше закриває йому очі. 

Це змусило господарів відправити свого 
вихованця на операцію. За словами влас-
ників тварини Аделаїди Грема і Джулі 
Кейн, вони купили Бориса три роки тому. 
Продавець запевнив, що порося зали-
шиться невеликим все життя і буде важи-
ти не більше 60 кілограмів. Проте Борис не 
лише виріс, але й набрав вагу, яка зараз ся-
гає 250 кілограмів. Незважаючи на великі 
габарити, сім’я тримає свого улюбленця в 
будинку. Борис спить на спеціальному ма-
траці у спальні своїх господарів. Він може 
спати до 16 годин на добу. Решту часу про-
водить в садку на прогулянці або за спожи-
ванням овочів, фруктів і млинців. 

Американець перетворив 
«Boeing-727» на житло

Незвичайний будинок з’явився не-
подалік міста Портленда (штат Орегон, 
США). На ділянці, що належить інженеру-
ентузіасту Брюсу Кемпбеллу, встанови-
ли літак «Boeing-727» на шістьох бетон-
них підпірках. Власник повітряного суд-
на викупив його за $220 тисяч і займаєть-
ся відновленням оригінальних елемен-
тів інтер’єру, використовуючи водночас 
літак у якості житла та майстерні. Наразі 
Брюс відчуває деякі проблеми з сантехні-
кою, але працює над відновленням оригі-
нального туалету. Чоловік вважає, що від-
правляти старі літаки на металобрухт не 
можна. «Шедеври аерокосмічної галузі 
можуть служити людям і після списання. 
Вони надзвичайно міцні й довговічні, мо-
жуть пережити будь-який землетрус або 
ураган», - каже Кемпбелл. Інженер живе в 
«Боїнгу» шість місяців на рік, а решту часу 
проводить в Японії, де планує викупити і 
відновити «Boeing-737». 

Збираєтесь до США? 
Не ігноруйте цю інформацію

Американська влада звернулась 
до адміністрацій найбільших євро-
пейських аеропортів, що обслугову-
ють прямі рейси до США, з вимогою ре-
тельніше перевіряти електронні при-
лади, які пасажири проносять на борт. 
Пасажирів, які вилітають до Штатів, мо-
жуть, наприклад, попросити увімкну-
ти комп’ютер або телефон. Якщо ж бата-
рея в ньому не заряджена, то його навряд 
чи дозволять пронести з собою на борт. 
Власника такого пристрою ще й можуть 
додатково оглянути. Американська вла-
да оголосила про запровадження нових 
заходів безпеки, ймовірно, у відповідь на 
якусь загрозу, але при цьому не повідо-
мила подробиці. Спостерігачі вважають: 
ці зміни можуть бути реакцією на отри-
мані дані про те, що ісламські екстреміс-
ти в Сирії та Ємені розробляють бомби, 
які не можуть виявити контрольні при-
строї, встановлені в аеропортах. Відомо, 
що особливу увагу приділятимуть про-
дукції компаній «Apple» і «Samsung». Од-
нак, наразі немає інформації, в яких саме 
аеропортах будуть запроваджені нові за-
ходи, і чи викличуть вони затримки при 
огляді. 

У Болівії дозволили дитячу 
працю з десяти років

Конгрес Болівії прийняв закон, який 
дозволяє дитячу працю з десяти років, 
повідомляє «Agence France-Presse». Та-
кий захід, на думку законодавців, необ-
хідний для боротьби з крайньою бідніс-
тю в країні, яку планують викорінити до 
2025 року. Раніше, за законами Болівії, ди-
тячу працю дозволяли з 14-річного віку. 
Але таке обмеження викликало обурен-
ня у багатьох людей, які вважають, що ді-
тям доводиться через потребу працювати 
з малих років, і держава не повинна чини-
ти їм перешкоди. За новим законом, діти з 
десяти років можуть працювати у стату-
сі самозайнятих, якщо вони мають бажан-
ня, батьки або опікуни згідні та є дозвіл від 
омбудсмена. 

Навіщо годувати 
450 депутатів?

Петро Порошенко готовий підтри-
мати скорочення складу парламенту та 
ліквідацію недоторканності. Про це рад-
ник  Президента, народний депутат Мико-
ла Томенко заявив в ефірі «5 каналу», ко-
ментуючи дискусію у Раді щодо ухвалення 
змін до Конституції. За його словами, Пре-
зидент готовий підтримати скорочення 
числа народних депутатів до 300 осіб, ска-
сування депутатської і суддівської недотор-
канності тощо. Микола Томенко наголосив: 
зміни до Конституції потрібні не стільки 
Президенту, скільки для відновлення дові-
ри всіх регіонів України. «Насправді, Прези-
дент не зацікавлений у змінах до Конститу-
ції, бо він втрачає багато повноважень. Але 
в цьому зацікавлена країна. Тому, якщо ми 
хочемо миру і стабільної взаємодії зі Схо-
дом, маємо піти на децентралізацію вла-
ди, на збільшення ролі місцевого самовря-
дування», - зазначив він. І додав: «Я переко-
наний, що ми зобов’язані у жовтні провести 
дострокові парламентські вибори». 

ЄС просить відкласти 
ратифікацію угоди 

про асоціацію?
Ратифікаційний пакет угоди про асо-

ціацію з ЄС вже практично підготовле-
ний, повідомляє «ZN.UA» з посиланням 
на джерело в Кабміні. Але однією з осно-
вних причин затягування ратифікації може 
бути позиція Росії: навіть після підписання 
Україною та ЄС угоди про асоціацію вона, як 
і раніше, залишається серйозним подраз-
ником для РФ, приводом для погроз та шан-
тажу. Така ситуація «вельми напружує дея-
кі європейські столиці». Тому європейці пе-
реконують Київ відстрочити ратифікацію. 

«Дружня» Європа тисне 
на Україну з вимогою 
оголосити перемир’я 

З дипломатичних джерел стало відо-
мо, що на українську владу чиниться ди-
кий тиск з боку «дружньої» Європи з ме-
тою змусити припинити активні дії на 
Донбасі й знову оголосити перемир’я. 
Про це у «Facebook» повідомив керівник 
центру військово-політичних досліджень, 
представник групи «Інформаційний опір» 
Дмитро Тимчук. «Заспівувач у цьому «па-
цифістському» хорі - Німеччина. Протисто-
яти такому тиску з боку деяких країн ЄС 
дуже непросто», - зазначив експерт. І додав: 
«Вірю, що всі ці негативні фактори жодним 
чином не вплинуть на близькість нашої по-
вної перемоги. Правда за нами, - і це голо-
вне». 

Армію вже підтримали 
на 134,4 мільйона

Станом на 3 липня, у рамках акції 
«Підтримай Українську армію», на ра-
хунки Міноборони від юридичних і фі-
зичних осіб надійшло 134,402 мільйона 
гривень. Про це повідомили у прес-службі 
відомства. З цієї суми 126,237 мільйона - 
грошові перекази на матеріально-технічне 
забезпечення Збройних Сил України, ре-
шта - на медичне. За допомогою дзвінків на 
єдиний мобільний номер «565» на підтрим-
ку армії перераховано 32,293 мільйона гри-
вень. Крім того, на рахунки Міноборони на-
дійшло 117 тисяч доларів США, 56 тисяч 
євро, 5 тисяч чеських крон, 250 канадських 
доларів і 140 швейцарських франків. 

Рівень зайнятості 
в країні дуже низький

Рівень зайнятості в Україні на сьо-
годні складає 53,6 відсотка серед лю-
дей віком 15-70 років. Про це заявив го-
лова правління інституту соціального за-
хисту громадян Василь Костриця. «Коли ми 

говоримо, що безробіття скорочується, від-
повідно, думаємо, що зростає зайнятість. 
На жаль, рівень зайнятості в Україні продо-
вжує скорочуватися і на сьогодні він дуже 
низький - 53,6 відсотка», - зазначив експерт. 

Чубарова окупаційна влада 
не пустила до Криму

Главу Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Рефата Чубарова самопрого-
лошена кримська «влада» не пустила 
на територію півострова, повідомляє ви-
дання «Крим. Реалії». Чубаров повертався 
з виїзного засідання Меджлісу, яке прово-
диди у Генічеську на Херсонщині. Самопро-
голошений «прокурор» Криму Наталія По-
клонська зачитала Чубарову постанову про 
заборону на в’їзд. У свою чергу, глава Медж-
лісу зажадав озвучити постанову на дер-
жавній кримськотатарській мові. Поклон-
ська відмовилася. Варто зазначити, всіх ін-
ших членів Меджлісу пропустили через 
«кордон». Росія заборонила Чубарову в’їзд 
на свою територію терміном на п’ять років. 
Раніше лідер кримськотатарського наро-
ду Мустафа Джемілєв передбачав, що оку-
паційна «влада» може заборонити в’їзд до 
Криму Рефату Чубарову. 

Інфляція до кінця року 
може зрости вдвічі

Нацбанк прогнозує зростання інфля-
ції в країні до кінця року до 17-20 відсо-
тків. Про це заявила голова НБУ Валерія 
Гонтарєва. Проте, згідно з оцінками експер-
тів, якщо напружена ситуація на Сході за-
тягнеться, інфляція може сягнути 30 від-
сотків. Загострення протистоянь на Донеч-
чині та Луганщині призводить до того, що 
ціни стрімко йдуть вгору через небезпеч-
ність перевезень продукції. Деякі експерти 
припускають ймовірність поширення те-
рористичних чвар і на інші території Укра-
їни. У такому випадку споживчі ціни просто 
злетять вгору. Всі, без винятку, виробники 
зараз побоюються подальшого розвитку 
подій. Ризики для них збільшилися в рази. 
Найсуттєвіше зростання цін буде спосте-
рігатися на продукти харчування і бензин. 
Першочерговою проблемою для держави 
також зараз є наповнення скарбниці. Існує 
побоювання, що держбюджет не буде вико-
наний. Підприємства на Донбасі просто не 
можуть сплачувати податки. А емісія додат-
кових коштів для вирішення цієї проблеми 
може лише збільшити фіскальний розрив і 
спровокувати інфляцію.

Відпочинок 
за кордоном не на часі 

Переважна більшість українців через 
затяжну політичну й економічну кризу 
готові витратити на відпочинок лише 
до $300, інформує УНН. Саме тому в ни-
нішньому сезоні співвітчизники в основно-
му відпочиватимуть в Україні, а не за кордо-
ном, повідомив президент Асоціації лідерів 
туристичного бізнесу України Олександр 
Новиковський. За словами експерта, еко-
номічна криза істотно звузила туристич-
ний бюджет багатьох українців. Більшість 
людей не можуть заплатити $600-700 за 
відпочинок, але готові викласти $250-300. 
Крім того, зазначив Новиковський, зараз в 
Україні громадян, які подорожують всере-
дині держави, в рази більше, ніж тих, хто по-
дорожує за межами держави. І додав: наразі 
розвивається, переважно, сільський і зеле-
ний туризм. А ось з розвитком інфраструк-
тури у прибережних зонах південних об-
ластей країни існують проблеми. 

Україна Світ



№28 (57)/9 липня - 15 липня 2014 р. Театр8 nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Ось і «Наталка Полтавка» заграла сві-
жими барвами – додалися нові виконав-
ці, обігрались  нинішні теми (навіть го-
резвісне «ла-ла» вкрапилось куди слід, 
викликавши миттєву реакцію залу).

Уже не вперше продемонструвала 
свої вокальні здібності й артистизм мо-
лода актриса Юлія Хміль, всілякої похва-
ли й заохочення заслуговує Наталя Чер-
ненко (обидві – в ролі Наталки).

Всі пам’ятаємо Петра-Бориса Репку, 
але, як він сам піджартовує, привів у те-
атр на свою голову конкурента в цій ролі 
– Євгена Лаціка. Не можу втриматись і я: 
цей молодий  обдарований і витончений 
актор – справді подарунок нашому теа-
трові. У нього за всіма театральними ка-
нонами успіху закохується чи не вся жі-
ноча частина публіки!

Цікаві й колоритні по-своєму Андрій 
Малінович і Дмитро Губ’як у ролі Мико-
ли. Терпелих аж три – і всі варто подиви-
тись, бо кожна (Марія Гонта, Олена Коцю-
лим, Оксана Малінович) вносять  у цей 
образ свої характерні барви.

Возний Сергія Андрушка більш ва-
льяжний, Миколи Петрушенка – витон-
ченіший, а Виборні Івана Ляховського і 
Олександра Папуші зовсім різні: в одного 
класичний, у другого – осучаснений (по-
вний симбіоз психофізики й інтелекту зі 
стовідсотковим ефектом).

Вистава така близька українській 
душі. В ній усе передано щиро й прав-
диво – мальовнича природа (збережено 
сценографію Казимира Сікорського), ха-
рактери людей, їхні болі впереміш із ра-
дощами, жарти, міміка. Багато цікавих 
знахідок (чого лишень вартує маленький 
епізод без слів, але такий промовистий, 
зі спокусливою молодичкою – актриса 
Вікторія Шараськіна – і реакцією на неї 
Виборного з Возним). Чудовими  мізанс-
ценами хочеться смакувати, однак тем-
поритм варто пришвидшити. Особливе 
прохання про чітку артикуляцію, щоби 
глядач не напружувався, силкуючись 

уловити, що ж там каже герой.
Вистава сприймалася розчудово, 

вдячні оплески не вщухали, зал був по-
вний навіть у будні дні. Хочуть наші 
люди не лякалок у цей нелегкий час, а 
добрих вистав, щоб дати душі трохи від-
танути і щоби флер чи післясмак зали-
шився надовше.

«Я приїхав сюди полікувати 
душу»…

Так висловився про свою робо-
ту з трупою нашого театру режисер-
постановник «Наталки» народний ар-
тист України Федір Стригун.

– Ми переживаємо тяжкі часи, що ви-
кликають депресію, тому дивитися ви-
стави на злобу дня люди не хочуть, вони 
й так перенасичені трагедіями. Важко 
торкатись болючої правди – може, кра-
ще помовчати. Упевнений, що про свя-
ті речі треба говорити тихо і писати та-
лановито. Думаю, що нині Охрімович з 
його «Любіть Україну, тримайте порох 

сухим» - найактуальніший. Зранену люд-
ську душу може полікувати оптимізм, до-
бро, позитив. Бо зло й ненависть руйнів-
ні, а любов творяща і робить чудеса. Мі-
сія театру – виховувати любов, піднімати 
людину, кликати до глибокої духовності.

«Наталці Полтавці» Котляревського 
незабаром двісті років, а теми, поруше-
ні в ній,- вічні. Я можу дивитись її вдень 
і вночі - і кожного разу знаходжу якісь 
нові відтінки. Не кожен народ має таку 
п’єсу, що сягає глибин його душі. Україн-
ський театр за своєю природою музично-
драматичний. А тернопільський глядач 
завжди був прихильний до музичних ви-
став – тому я з радістю працюю з вашими 
акторами. Тут і голоси є (навіть оперні), 
і на всіляку роль акторів дібрати можна. 
Добре було б, аби Тернопіль і надалі ша-
нував свій театр, а достойні люди міста 
плекали і допомагали йому, бо це – ду-
ховна сфера. А театр має  кликати до ви-
сокої культури й духовності і дарувати 
очищення, катарсис. І роботи на цій ниві 
– непочатий край. Тож нехай щастить!

Я спробувала запитати Федора Мико-
лайовича про постановку в нашому теа-
трі обіцяної вистави до  200-ліття Шев-
ченка, однак режисер ухильно відповів, 
що, може, вона й не потрібна (хоча знаю, 
що він має кілька варіантів «Невольни-
ка», а також «Назара Стодолю» в резер-
ві і готовий був узятись  за втілення ко-
трогось із них на нашій сцені)… Питання 
залишилось відкритим, і я адресую його 
в.о.директора театру  заслуженому ар-
тисту України Борисові Репці.

«Своїм голосом заробляю 
на фестиваль»

- У мене в річному плані зазначено від-
крити сезон 2014-15 рр. виставою «Не-
вольник» у постановці Федора Стригу-
на, про що домовлялися заздалегідь. У 
нього є добрий задум щодо цього спек-
таклю – хоче провести в ньому аналогії з 

сьогоденням. Однак, за правилами добро-
го тону, запросити режисера на постанов-
ку мав би творчий керівник театру. Цього 
поки що не сталося. Будемо чекати, хоча 
зараз актори у відпустці, а за місяць, що 
залишиться до відкриття сезону, виставу 
навряд чи вдасться зробити. Рекорди бу-
вають у спорті, і то за умови, що спортс-
мен довго й наполегливо тренувався.

- Тож таємниця з Шевченком зали-
шається… А як із «Театральними вечора-
ми»?

- Враховуючи гіркий досвід минулих 
років, коли фестиваль робився в остан-
ню хвилину і з далеко не кращих вистав, 
я склав собі план  і вже навіть попередньо 
домовився про участь із деякими театра-
ми, зокрема Грузії й Польщі. Був задум 
присвятити фестиваль Курбаса Шевчен-
кові, відкривши і закривши його виста-
вами Шевченка – бо як інакше відзначи-
ти 200-ліття? Ми погодили це з головним 
режисером театру, але згодом мене зви-
нуватили в «узурпації» влади, оскільки я, 
мовляв, втрутився у творчий процес. Че-
рез те проект щодо фестивалю призупи-
нено – будемо чекати рішення творчого 
керівника. Однак часу знову залишаєть-
ся мало, у творчі плани мене не втаємни-
чують, і  я боюся, що безініціативність ще 
й з мого боку може призвести в резуль-
таті до великих проблем. Я не узурпатор, 
але те, як виглядатиме творче обличчя 
театру і фестивалю, мені не байдуже. 

У мене у зв’язку з фестивалем буде 
клопотів вище голови з прийняттям, 
розміщенням, харчуванням  людей, при-
дбанням призів, рекламою тощо. І ніх-
то не цікавиться, як це мені вдасться. То 
я відкрию один зі своїх секретів – я сво-
їм голосом роблю фестиваль. Контак-
тую з людьми бізнесу: коли треба – спі-
ваю, концертую безкоштовно, а коли по-
трібно мені для театру – звертаюсь за до-
помогою. І мені не відмовляють. А якщо 
затягувати до останнього – то можемо 
втратити такий знаковий для нас фести-
валь.

 Ось такі акценти розставимо на осно-
вних больових точках  і поставимо три 
крапки, бо «за кадром» ще немало запи-
тань і щодо залучення молодих режисе-
рів, і щодо репертуарної політики, і щодо 
акторських дат, і щодо свят, які театр має 
дарувати і людям, і собі.

Поступ чи відступ?
Якщо вогонь 

творчості тільки 
жевріє, його, напевно, 
треба роздмухувати...

Ще один театральний 
сезон завершився 
поновленою 

«Наталкою Полтавкою» 
за режисурою корифея 
українського театру, 
лауреата Шевченківської 
премії, народного артиста 
України Федора Стригуна. 
Завдяки доброму чи навіть 
трепетному ставленню Федора 
Миколайовича до творчого 
складу нашого театру і до 
Тернополя й тернополян 
загалом ми маємо в діючому 
репертуарі і «Шаріку», і 
«Запорожця за Дунаєм», і 
«Наталку Полтавку», а невдовзі  
є надія повернути на сцену 
й «Гуцулку Ксеню». Наша 
публіка любить українські 
музичні вистави – тож проблем 
із наповненням залу на них 
немає.

P.S. Чомусь творче керівництво театру неохоче йде на контакт із журналістами, які завжди намага-лися підтримувати добру репутацію нашого театру. Можливо, що не завжди варто порпатись у жертов-ному вогні творчості, коли той вогонь горить, а якщо жевріє, згасає, то, напевно-таки слід роздмухувати його чи театральним віялом, чи просто рядном, а чи журналістським пером, щоб набирав сили, розгоряв-ся, палав, дивуючи глядача і роблячи честь театрові.
  Влада СОБУЦЬКА. 

Фото Тараса ІВАНКІВА.
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Рибальський 
календар 
на липень

У липні спостерігається значний спад води в річках. 
З’являються перекати. Пересихають броди. У непротіч-
них водоймах «зацвітає» вода. У прогрітих сонцем став-
ках і озерах у великій кількості розвиваються дрібні во-
дорості, які протягом трьох тижнів живуть у товщі води, 
а потім відмирають і загнивають. Кисневий режим під 
час цвітіння порушується. Риба стає млявою, збираєть-
ся на глибоких місцях або біля джерел і неохоче куштує 
навіть найапетитніші смаколики. Особливо «цвітуть» 
мілководні озера, тому успішна риболовля у цей пері-
од – у глибоких водоймах або на річках.

Незважаючи на спекотну пору, 
рибалити в липні можна і треба! Враховуючи фізіоло-
гію риб, у спекотні дні краще так планувати риболовлю, 
щоб застати схід сонця та вечірні години. Саме в цей ін-
тревал часу температурний режим води найбільш спри-
ятливий щодо насичення кисню, отже й риби будуть ак-
тивнішими, ніж у спекотний день. 

У липні на річках триває ловля язя, кленя і жереха на 
коника плавом. У прохолодних глибинах можна піймати 
карася, коропа, ляща та лина. На спінінг, кружки та до-
ріжку на глибоких ямах ловиться судак, на межі водяної 

рослинності бере щука, на ямах – великий окунь.
У цей період на поплавцеві вудки і донки, з берега 

і з човна, ловлять на різні насадки: на мастику і маку-
ху, на парений горох і пшеницю, на кукурудзяні зерна 
молочно-воскової стиглості, на пшоняну і манну каші, 
на гнойового і лугового хробака, на опариша – всього й 
не перелічити. 

Коли спекотно, дуже важливо зберегти насадку і на-
живку в належному стані. Адже зіпсований хробак або 
опариш, чи скисла каша, – це заздалегідь програшний 
варіант. 

***
Дівчина розповідає по-

другам: «Учора була в ньо-
го вдома… Над ліжком ви-
сить човен, усі стінки обві-
шані рушницями для під-
водної ловлі. І що мене бен-
тежить найбільше: він мене 
весь час називає «рибкою».

***
Рибалки домовились по-

змагатися, хто краще збре-
ше.

Перший каже: «Якось я 
спіймав щуку – 21кг!».

Решта: «Ну, буває, все 
можливо».

Другий: «А я 
спіймав сома – 57 кг!».

Решта: «Ну і це можли-
во».

Третій: «А в мене якось 
було: за весь день жодної 
покльовки, то навіть не ви-
пив, усю горілку додому 
привіз».

Усі: «Оце ти вже бре-
шеш!»

***
Чоловік рибалить. Годи-

ну сидить, другу – не клює. 
Нудно йому та холодно. Від-
коркував він пляшку горі-
лочки, налив у склянку 150 

грамів. І лише зібрався її ви-
пити, як – клює! Чоловік за-
метушився, підсікає, і йому 
прямо в склянку маленький 
карасик – хлюп! Чоловік роз-
дратовано викидає караси-
ка, горілочку поспіхом заков-
тнув, насадив нову наживку, 
закинув вудку… І тут як «по-
перло»: судаки, лящі, щуки! 
Ледь встигає витягати…

Лежить у його коши-
ку здоровезний сом і каже: 
«От же ж карасик, ото ж на-
волоч, от же ж провокатор! 
Наливають, каже, відпуска-
ють…»

У сучасній риболовлі існує ще безліч секретів, і чи не кожен рибалка 
має свої, особливі... Тож, дорогі читачі, запрошуємо вас до діалогу. Діліть-
ся з нами секретами своїх звитяг, спостереженнями, думками, порада-
ми, рецептами, фотографіями трофеїв, а ми найцікавіші матеріали пу-
блікуватимемо в «Кльовому місці». 

ПРИКОРМКА З ХАЛВИ
Для приготування потрібні манка, халва, 

скляна банка і вода. У банку засипати манку 
із заздалегідь розтертою халвою. Добре пе-
ремішати. Додати небагато води. Потім на-
лити в каструлю води і поставити банку із 
сумішшю всередину, але так, щоб при кипін-
ні вода не переливалася в неї. Тобто слід го-
тувати прикормку на «водяній бані». Каша 
готова, коли стане густою та липкою. Її слід 
помістити в годівницю. Така прикормка 
дуже пахуча і довго «працює» у воді. На неї 
чудово ловиться короп і лящ. Також можна 
використовувати як насадку на карася.

ХЛІБНИЙ М’ЯКУШ
Хлібний м’якуш житнього хліба здо-

брюють молоком, сирим яєчним жовтком, 
медом, нерафінованою олією. А м’якуш бі-
лого хліба здобрюють медом, нерафіно-
ваною оливковою або анісовою олією. На 
кілограм м’якуша досить однієї столової 
ложки харчової або 4-5 крапель анісової 
олії. На нього ловлять ту ж рибу, що й на 
тісто. Іноді м’якуш можна підфарбувати 
аніліном, харчовими барвниками або губ-
ною помадою. Після цього з нього форму-
ють кульки. Для більшої міцності в них за-
пихають дрібно нарізану вату. Якщо куль-
ки готують заздалегідь, то їх змащують 
рослинною олією. Розмір кульок для лов-
лі головня, коропа і в’яза повинен бути за-
вбільшки з лісовий горіх. Вудять на м’якуш 
за допомогою поплавцевих вудок і донок.

Дізнайтеся вранці погоду
Комфортна погода для рибалки 

може бути не дуже комфортною для 
риби. Тому, вирушаючи на річку або ста-
вок, подивіться прогноз погоди. Якщо 
вона різко змінилася, то можете зали-
шитися зовсім без улову. В цьому ви-
падку клювання припиняється на кіль-
ка днів. Різке підвищення і різке зни-
ження температури не віщують хорошої 
ловлі. Найкраще вирушати на водойму, 
коли підвищення температури до нор-
мального рівня відбувалося поступово. 
Найкраща температура води для ловлі 
коропа - 28 градусів, для щуки - 16, для 
плотви та ляща - 15-18 градусів.

Вітер проти течії -  
до клювання

Сильний вітер не сприяє хорошо-
му клюванню, особливо коли напрямок 
постійно змінюється. Якщо ви все ж ви-
рішили виїхати на водойму, то краще 
використовувати більш важкі поплав-
ки для того, щоб утримати приманку 
в точці ловлі й точно закинути снасті. 
Найкращі умови – слабкий вітер, який 
ледь колише поплавець. Для результа-
тивної риболовлі хороший вітер, який 
дме поперек річки.

Сонце світить в очі – 
звертай вудки!

Недарма рибалки, недосипаючи, 
схоплюються ні світ ні зоря на ранкову 
риболовлю. А все тому, що в яскраву со-
нячну погоду риба клює неохоче. Тому 
найкраще вирушати до річки рано-
вранці, поки сонце ще не зійшло. Вдень 
риба ховається на глибину і навряд чи 
залишить свій прохолодний притулок 
заради ваших приманок. В основно-
му вона йде в тінь, під навислі над во-
дою дерева, під високий берег, в траву. 
А ближче до вечора спека спадає, сонце 
не таке яскраве - і можна знову братися 
за вудки. Така погода буде, до речі, ком-
фортною і самому рибалці.

Дощ
Недосвідчені рибалки щиро вірять, 

ніби в дощ риба клює краще. Це не зо-
всім так: не всякий дощ хороший для 
риболовлі. Так, наприклад, теплий і 
рівномірний дощ справді сприяє гар-
ному клюванню. А ось в сильну холод-
ну зливу і риби не зловиш, і сам до нит-
ки промокнеш. Риба в таку погоду хова-
ється на дно. А вже якщо почалася гро-
за - і зовсім втрачає апетит, а ви підда-
єте себе небезпеці, перебуваючи біля 
води, адже може потрапити блискавка! 
Тому в таку погоду краще згортати ву-
дочки і чекати, коли злива закінчиться. 
А чекати варто. Адже після грози буває 
чудове клювання.

Який тиск – «саме те»?
Найбільш вдалий час для риболов-

лі, коли барометр показує щось серед-
нє між «ясно» і «дощ». Риба краще за 
будь-який прилад відчуває погодні змі-
ни. І, на жаль, полюбляє не ту погоду, 
яка комфортна для людини. В ясну те-
плу погоду риба ховається. Поступове 
підвищення тиску збільшує ваші шан-
си на вдалу риболовлю. А от різке під-
вищення, навпаки, швидше за все, зни-
зить клювання. Риболовлю варто зо-
всім відкласти, коли тиск впав різко.

Найкраще клює 
в напівпрозорій воді

Для вдалої ловлі найкращими бу-
дуть водойми з чистою прозорою во-
дою. Якщо ви вибрали річку з кала-
мутною або навіть «квітучою» водою, 
то багатого улову чекати не потрібно. 
У каламутній воді, в нижні шари якої 
сонячні промені практично не прохо-
дять, риба малоактивна. На поверхні 
вона якщо й буде з’являтися, то рідко,  і 
клює неохоче. Це стосується дуже ка-
ламутної води. Але у воді ледь мутній 
риба поводиться набагато активніше, з 
апетитом поїдає приманку. Цілком імо-
вірно, що в такій воді ваш улов буде на-
віть значно більшим, ніж у чистій.

Секрети приманки
Мотиль – найкраща приманка. Кра-

ща, бо природна. Риба харчується моти-
лем в природному середовищі, для неї це 
звичний корм. На жаль, в риболовецьких 
магазинах і на ринку в літній час прода-
ють тільки кормовий мотиль. Щоб збе-
регти наживку довше, її можна тримати 
в холодильнику.

Хробак – універсальна приманка. На 
нього ловити можна і влітку, і взимку 
практично будь-яку рибу. Не рекоменду-
ється саджати на гачок щойно видобуто-
го хробака. Кілька днів він повинен поле-
жати в баночці з мохом. Тоді самостійно 
очиститься і набуде більш привабливого 
для риби кольору.

Не залишайте хробаків на сонці. 
Якщо в банку потрапила вода, перекла-
діть приманку в інше місце, інакше хро-
баки швидко «зів’януть». 

Частіше міняйте приманку. Риба не-
охоче їсть «смаколики», розтріпані дріб-
ною рибою.

Якщо не клює, то приманку потрібно 
змінити. З опариша, наприклад, перейти 
на хробака або навпаки.

Якщо приманка «з родзинкою», то 
вона приверне увагу навіть ситої риби. 
Водні мешканці не зможуть встояти пе-
ред шматочком підсмаженого на олії 
хліба з краплею меду. На таку приман-
ку швидше за всіх примчить лящ. Якщо 
м’якуш білого хліба розім’яти з карто-
плею і додати олії, то це привабить кара-
ся, язя, коропа.

У розпалі – другий місяць літа. Повітря наповнюється ароматами свіжого 
сіна, терпким запахом квітучих лугових трав і стрекотінням коників. У 
прибережних лісах, чагарниках та на галявинах зріють суниці, ожина…

Прості та дієві секрети для популярної 
ловлі поплавцевою вудкою

Кашоварня

Смійтеся на здоров’я!
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Помолимось…

Сьогодні,  друзі,  в мене є розмова -                                            
Послухайте,  прошу,  

від слова і до слова: 
Давайте помолимось за Україну,                             
За нашу неньку,  рідну і єдину.                                                 
Щоб помислами стали 

ми добріші,                                        
Щоб вчинки наші були 

найчесніші,                                       
Щоби нікого не старалися 

судити, 
Щоби по правді вміли 

в світі жити.                                        
Щоб вороги нас,  друзі,  не ділили,                                           
Щоб ми життя 

по-справжньому любили,                                
Щоби зима нас тішила снігами,                                                 
Весна квітучими 

і пишними садами.                                       
Щоб осінь щедрий урожай 

збирала,                                        
Пташина пісня ніколи 

не змовкала.                                          
Помолимось за ниви колосисті,                                                 
За сонце золоте і небо чисте,                                                      
 За материнську 

ніжну колискову, 
Щоб старість чула добре 

і ласкаве слово.
Помолимось за хліб смачний 

і воду, 
Помолимось за спокій 

для всього народу.
Помолимось,  щоб зброя 

не стріляла, 
Щоб пісня радості не замовкала.
Помолимось за честь 

і розуміння, 
Щоб ніколи не стояли на колінах.
Помолимось за щастя 

всіх людей, 
Щоби ніхто з нас не втрачав 

дітей,       
А щоб родились діти і – багато!
                                          
А замість воєн завжди 

було свято!
Помолимося ще за нашу волю, 
Щоб Бог нам дарував 

хорошу долю, 
                  
Щоби він нас прощати научив, 
Помолимось за наших ворогів.
Помолимось за тих,  кого нема, 
Щоб пам’ять бур’яном 

не поросла.
Щоби дійшла молитва 

до усіх сердець,  -
Тоді лиш щастю 

виплетем вінець.
Оце і вся моя з вами розмова, 
Сказала я усе від слова і до слова.
Помолимось ще раз,  друзі мої, 
За те,  що живем 

на вкраїнській землі.
Надія ХОМЯК, 

медсестричка другої 
Тернопільської міської лікарні. 

Оксана завжди почувала себе обділеною. 
Олені, старшій сестрі, купували новий одяг, 
який потім переходив їй у спадок. Олена здо-
була гарну освіту в університеті, а Оксани-
не студентство припало на важкі дев’яності. 
Батьки місяцями не отримували зарплатні, 
то ж дівчині довелося задовольнятися на-
вчанням у місцевому училищі.

І заміж старша сестра вийшла на третьо-
му курсі. Оксана ж у дівках засиділася. Хоча й 
гарненькою була, з кавалерами не щастило. 
Аж доки у їхнє містечко не приїхав молодий 
лікар. Познайомилися на весіллі у подруги. 
Два роки зустрічалися, а Дмитро все обминав 
мову про їхнє майбутнє. Доля розпорядила-
ся так, що Оксані довелося брати ініціативу 
на себе:

- Дмитрику, пора про весілля подумати. У 
нас буде дитинка.

Від несподіваної новини Дмитро зблід, а 
потім, оговтавшись, сказав:

- Нічого, Оксано, все виправимо. Я ж лікар, 
домовлюся з гінекологом… якнайшвидше.

- Про що? - не відразу зрозуміла.
- Як, про що? Ти ж не думаєш народжува-

ти? Матиму власне житло, тоді й про дітей 
подумаємо.

- Але ж у мене жити можна! - переконува-
ла Оксана.

- Невже ти думаєш, я все життя збираю-
ся у цій дірі пропадати? У місті в мене чудо-
ві перспективи, просто для початку треба на 
периферії попрацювати.

Оксана більше й слова не промовила. Для 
себе твердо вирішила: дитину народить. А 
чого ще чекати й доки? Влітку тридцять ви-
повниться. У ровесниць уже діти до шко-
ли ходять… «Не я перша, не я остання, - сама 
дитя виховаю», - переконувала себе, а серце 
боляче стискалося, наче передчувало щось 
недобре.

Із того дня й справді усе пішло шкере-
берть. Несподівано захворіла й померла

vатір. Батько недовго сумував. Одружив-
ся вдруге і перебрався жити до новоспеченої 
обраниці. Все це відбилося на Оксаниному 
здоров’ї - з лікарні майже не виходила.

У гості приїхала старша сестра.
- Оксано, не буду ходити кругами, ти й 

сама розумієш, у якій безвиході опинилася. 

Те, що скажу, сприйми спо-
кійно: віддай мені дитину, 
коли народиш. Ми з Вітали-
ком її виховаємо - у нас сво-
їх нема, а чоловік дуже хоче 
сина чи доньку.

- Ти при своєму розумі? І слухати не хочу. 
Забирайся звідси. Сестра називається!

На цьому «сюрпризи» не закінчилися.
- Оксано, не хотів вам завчасно казати, бо 

й так проблем маєте доволі, але час квапить. 
У вас буде двійня… Можливо, доведеться ро-
бити кесарів розтин.

Як у поганому сні, пам’ятає Оксана день, 
коли прийшла з дітьми додому. Сама у хаті, 
допомогти нікому. Від нервів пропало мо-
локо. На дитячі суміші йшли усі гроші. Коли 
діти засинали, ридала... Не витримала - зда-
лася. Набрала номер старшої сестри…

…Вже місяць минув, як віддала дітей Оле-
ні. В оселі і на душі стало порожньо.

Котрогось дня біля хати зупинився авто-
мобіль. Виглянула у вікно - Віталик. «І чого б 
це?» - серце схвильовано забилось у грудях.

- Я за тобою, Оксано. Олена прислала. Не 
даємо з дітьми ради. Поїдеш?

На ходу збирала речі.
- Будеш жити у нас, доглядатимеш дітей, 

матимеш все, але тільки не кажи їм правди.
Через тиждень Олена вийшла на роботу, а 

Оксана поринула у домашні турботи.
Минули роки. Діти навчалися у шко-

лі. Сім’я перебралася у просторий будинок. 
Кар’єра Олени росла, як гриби після дощу. Ще 
б пак! Бачила Оксана, яке авто не раз підвози-
ло сестру додому. Розумів і Віталик, що все це 
не просто так. Між подружжям дедалі часті-
ше виникали суперечки.

- Не можу я так більше, Оксано. З Оленою 
ми стали чужі. До дітей також їй діла нема. Та 
хіба вона мати? Розлучуся. Виходь за мене за-
між, Оксано. Я тебе давно кохаю.

- Що ти, Віталику! Вона ж моя сестра! - а 
душа кричала про інше, бо й сама багато ро-
ків любила його, лише боялася про це зі-

знатися.
Ситуація вирішилася сама собою. Одного 

дня Олена зібрала валізи й переїхала жити до 
свого покровителя. Поділили майно, прода-
ли будинок.

- Оксано, залишишся з нами? - Віталик 
пригорнув до себе дітей.

Хіба могла їм відмовити? Ось так і стала 
матір’ю для «чужих»-своїх дітей. П’ять років 
Олена не подавала про себе жодної звістки. 
Та якось прийшла у гості.

- Попрощатися хочу, Оксано. І вибачення 
попросити.

- Що сталося?
- Та… відколи сім’ю залишила, все не так 

пішло. На роботі негаразди. Чоловік молод-
шу знайшов. Спокою на душі нема. Певно, Бог 
карає мене, що забрала в тебе дітей, а матір’ю 
їм не стала. Відкрию тобі таємницю. Я багато 
років дурила чоловіка. Казала, що хвора, не 
можу народити, а насправді - не хотіла, боя-
лася. А тепер... Нічого вже не повернеш. Бачи-
ла, Віталик тебе кохає. Ось і забрала в тебе ді-
тей, а віддала з відсотками, - усміхнулася гір-
ко.

Оксана мовчала. 
- Прощавайте, не згадуйте лихим словом. 

Завтра їду в Італію.
…Це літо для Оксани та її сім’ї буде осо-

бливим. У гості з Італії приїжджає її старша 
сестра - з чоловіком і маленькою донечкою. 
Перед цим Олена зателефонувала із заробіт-
ків сестрі.

- Можна, я приїду? Хочу подякувати тобі 
за все.

- Мені? За що? - здивувалася Оксана.
- Якби не ти і не вся ця історія, я б ніколи 

не зрозуміла, що таке - бути матір’ю. Бог про-
стив мене і послав велике щастя - маленьку 
донечку.

Наталя ВОЗНЮК.

гніздечко
Сімейне

Велике щастя -  
маленька

На життєвих перехрестях

донечка

Бережіть  
сильних 
людей

Сильні люди бува-
ють набагато беззахис-
ніші від слабких. Під час 
урагану гнучкий очерет 
гнеться і шарудить, а со-
сна просто ламається і 
вмирає назавжди, — ка-
жуть китайці, а вони 
знають, що говорять.

Сильні люди відпо-
відають зовсім не за 
себе. І навіть не за сво-
їх близьких. Вони від-
повідають за весь світ, 
який потрапив у їх орбі-
ту. Бо сила притягує до 
себе — так мовлять фі-
зики, а вони теж знають, 
що кажуть.

Сильні люди не здо-
ровіші та не міцніші за 
всіх інших. Просто вони 
точно знають, що не ма-
ють права непритомніти 
і вмирати, поки від них 
все ще хтось або щось 
залежить. Вони здатні 
під час інфаркту стриб-
нути у воду, доплисти до 
потопаючої дитини, ви-
тягнути її на берег, упев-
нитися, що їй більше ні-
чого не загрожує, — і 
тільки тоді знепритом-
ніти. Так кажуть медики, 
а вони бачили набагато 
більше чудес, ніж фізики 
і китайці, разом узяті.

А ще сильні люди 
дуже самотні. І зовсім не 
тому, що нікого не терп-
лять поряд з собою. Про-
сто... Вони ж сильні?! 
Ось нікому і в голову не 
приходить, що і їм буває 
боляче, страшно, само-
тньо, просто сумно...

Ходять по землі силь-
ні, мовчазні люди. З 
ними не завжди лег-
ко, не завжди приєм-
но, не завжди комфорт-
но — зате надійно. Це і 
є та сама кавалерія, яка 
приходить на допомогу 
в останній момент!  

Бережіть сильних лю-
дей.

Думки вголос
Надя сумно усміхнулася, змахнула набі-

глу сльозу – завтра у неї день народження. 
Проте ця дата перестала бути святом. У свої 
тридцять вона досі одна, тоді, як усі її подру-
ги мають сім’ї. 

Утім, чому одна? У неї є найдорожча лю-
дина – мама. Десять років тому Господь по-
вернув її до життя після жахливої аварії. 
Тоді вони мешкали у районному центрі. Та 
після смерті бабусі переїхали у село. Спо-
дівалися, що тут, серед мальовничої при-
роди, споживаючи натуральну їжу, ненька 
швидше одужає. Але хвороба прогресува-
ла, і Надя робила усе, щоб полегшити мами-
ні страждання.

Взагалі-то Надя не уявляє, як би давала 
раду, коли б не подруга Міля. Хоч і була мо-
лодшою за Надю на вісім років, в усьому їй 
допомогала: і матір обійти, і на городі… От і 
сьогодні поклопотала, аби новий сільський 
голова надав хворій матеріальну допомо-
гу, як інвалідові першої групи. Наді слід ли-
шень написати заяву. «Нема чого соромити-
ся», - переконувала Міля, загледівши розгу-
бленість у Надиних очах.

Вона несміливо відчинила двері сіль-
ської ради. За столом побачила вродливо-
го молодого чоловіка. Завмерла від погляду 
його небесно-синіх очей. Від оксамитово-
ніжного: «Присядьте, будь ласка!» Пальці 
не слухалися Надю, і вона заледве написа-
ла заяву. Вже й пошкодувала, що послухала 
Мілю.

А наступного дня голова чекав її біля 
дому. Сховався під крислатим каштаном від 
густого дощу, що раптово посипав з неба. 
Надя здригнулася від несподіванки. «Ви? 
Чому ви тут?»

«Ви зоставили заяву без підпису, а за-
втра -  чергова сесія. Підпишіться», - кутики 
уст вималювали на його обличчі миловид-
ну усмішку. 

Надя проводила Дмитра до хвіртки. Від-
чувала, як усю її огортає тепла хвиля. «О, 
Господи, це ж, мабуть, слід було запросити 
його на каву! Ради пристойності», - подума-
ла, коли Дмитро уже зник за сусідськими 
черешнями. 

Після цих відвідин щось досі невідоме, 
щемке і ніжне, торкнулося серця Наді. «Ти, 
бува, не закохалася, подруго?» - зиркала в 
очі Надійки своїми блискучими тернинами 
Міля. «Сама не знаю. Тільки з думки не йде 
Дмитро. Навіть снився мені», - на обличчі 
Наді розцвів рум’янець. 

Вона ще не знала, що теж запала у душу 
Дмитра, що шукає з нею зустрічі… Одного 
вечора, коли Надя поверталася з роботи, він 
перестрів її…

«Я така щаслива, Мілечко! Дмитро такий 
уважний до мене. Тепер я знаю напевно: ко-
хання з першого погляду – існує!» - ділилася 
Надійка з подругою. Та радості в очах Мілі 
не побачила. Ні тепер, ні тоді, коли спита-
ла, чи згідна Міля бути дружкою на їхньо-
му з Дмитром весіллі. Навпаки, Мілю аж пе-
ресмикнуло. «Чи ти збожеволіла, подруго? 
Знаєш його якихось кілька місяців і вже го-
това під вінець? Спершу зваж усі «за» і «про-
ти»… Міля говорила і ніби гострими оскол-
ками строчила у саме серце Наді. «Я вірю 
йому. У нас кохання – взаємне і це – головне, 
подруго», - відрізала Надя.

Сивокоса, тоненька, як лозина, мати Со-
фія, почувши радісну звістку розплакалася. 
Нарешті! Бог почув її молитви. Адже вона 
знала: донька засиділася у дівках через 
неї. Коли інші дівчата до клубу спішили – її 
Надя з роботи  - до неї.

…Минув тиждень, як Дмитро запропо-
нував їй одружитися. Відтоді – не приходив. 
Вимкнув і телефон. Надя не знаходила собі 
місця: може, щось сталося? Але ж Міля ка-
зала, що бачила його, живий-здоровий хо-
дить на роботу, лише іншою стежкою. Ма-

буть, щоб не біля їхньої хати. Але – чому? Ні-
чого не розуміла. На днях вони ж мали пода-
вати заяву.

Мабуть, якби можна було зібрати Нади-
ні сльози, коли зрозуміла, що Дмитро біль-
ше не прийде, вийшла б – ріка. Коли вона 
перестріла його, навіть толком пояснити 
нічого не зміг. Щось казав про спадковість, 
про те, що хоче мати здорових дітей. Щоб 
вона забула його. І простила. «Та хіба я про-
ти дітей? І взагалі, чому вони мають наро-
дитися хворими, Дмитре?» - Надя зайшлася 
слізьми, та він поспішив щезнути.

Не знала тоді Надійка, що за кущами туї 
сховалася Міля і тішилася з того, що Дми-
тро повірив їй. Мовляв, Надя досі засиділа-
ся у дівках, бо у їх роду часто каліки наро-
джувалися. Ось як її мати. «А я тобі здоро-
вих діток народжу», - улесливо усміхалася, 
перестріваючи Дмитра.

Невдовзі на подвір’ї Мілі запахло фар-
бою і вапном. Там готувалися до весілля. 

А Надя у ці дні хоронила матір. Бідолаш-
на не витримала доньчиного горя. Наді і са-
мій хотілося померти. Чому життя так жор-
стоко штормить її, розвалюючи в душі це-
глинки надії? – запитувала себе і не знахо-
дила відповіді. Знала одне: тут жити, бачи-
ти щастя Мілі – вона не зможе. Позичить 
грошей у хрещеної і поїде. У далеку теплу 
Італію. Щоб назавжди забути Дмитра.

…У домі сеньйора Клавдіо вже працюва-
ла молода жінка Юлія, лікар за професією. 
Теж українка, яка доглядала його хвору ма-
тір. Тож уся робота в домі дісталася Наді. Але 
вона не нарікала. До того ж сеньйор Клавдіо 
ніколи не підганяв її, ставився з розумінням.

Якось Надя протирала полиці у книжко-
вій шафі. Між книгами побачила фото моло-
дої жінки. Великі виразні очі, по-дитячому 
пухкі уста і неслухняний локон над чолом… 
Де вона бачила її? Знала, таке не може бути, 
але світлина стояла у неї перед очима…

Добре їй тут, гріх скаржитися. І все-таки 
тихими вечорами, віддавшись споминам, 
Надя подумки була у рідному селі, в обіймах 
Дмитра. Ці думки-спогади різали по серцю, 
не давали заснути.

Якось пізно увечері вона вийшла в сад. У 

світлі ліхтарів переливалися різними кольо-
рами троянди. «О, Господи, яку твориш Ти 
красу!» - подумала, як раптом почула чиїсь 
кроки. Побачивши Клавдіо, знітилася, хоті-
ла зайти у дім, але він зупинив її. Ніжно взяв 
за руки. «Чудові квіти, правда? Та ви – най-
краща квітка між ними. Ви, Надю, панна! Я 
закохався у вас! Невже ви цього не бачите?»

Надя боялася поворухнутися. Бояла-
ся повірити цьому вродливому чоловіко-
ві. «Прошу вас, не говоріть нічого! Яка ж я 
панна? Я проста заробітчанка, яка найми-
тує тут. Але я… я вдячна вам». Її голос трем-
тів, затремтіло усе тіло, коли Клавдіо взяв у 
руки її кучеряву голівку і несподівано поці-
лував. «Я кажу правду! Ви – панна, найкра-
сивіша квітка! А ще ви дуже схожі на мою се-
стру. Вона померла від невиліковної хворо-
би, на жаль…» Десь у глибокому небі зрива-
лися і падали сліпучі зірки. На плечі Клавдіо 
і тендітні руки Надії, у якої не вистачило сил 
встояти перед незнайомою досі їй ніжністю.

Вона боялася згадувати ту ніч. Боялася 
глянути на Клавдіо. Сумнівалася: а що коли 
він любить не її, а обрис своєї сестри у ній? 
Тепер зрозуміло: на світлині, котру вона ба-
чила, та жінка справді схожа на неї…

Красиво, у присутності своєї матері, 
Клавдіо запропонував Надії руку і серце. 
«Ти – тепер господиня цього маєтку, моя 
панно!» - мовив лагідно.

Три роки минуло відколи Надя стала 
дружиною Клавдіо. Вона тепер – найщас-
ливіша жінка у світі, ввічлива сеньйора для 
Юлі і ще однієї заробітчанки Лесі, турботли-
ва мама маленького Роберто.

Свою цьогорічну відпустку Клавдіо за-
пропонував провести в Україні. Він розумів 
дружину, знав: їй хочеться побачити свою 
землю.

Ще не встигли вони відпочити з дороги, 
як у дверях з’явилася… Міля. Надя заледве 
впізнала її. Вихудле, бліде обличчя, синці під 
очима. «Пустиш до хати?» - спитала несмі-
ливо. Звісно, Надя не сподівалася, що Міля 
наважиться завітати. Сухо промовила: «За-
ходь, коли прийшла. Я тебе, по правді, не че-
кала…»

Міля продовжувала тупцювати на по-
розі. Тремтячими пальцями перебирала ґу-
дзики на старенькій кофтині. «Я й сама не 
гадала, що прийду сюди. Знаю, що дуже за-
винила перед тобою, Надійко. Допоможи 
мені, благаю!» - Міля приклякла на коліна 
перед Надею. 

«Що ти робиш, Мілю? І взагалі, що тобі 
треба? Ти ж забрала у мене те, що хотіла, 
оббрехавши мене», - Надя допомогла Мілі 
звестися на ноги. «Господь заплатив мені за 
це, Надю. Улянка, донечка моя, калічкою на-
родилася. Одну операцію уже зробили, лед-
ве гроші зібрали. Потрібна ще одна, час під-
ганяє. Прошу тебе, Надійко, позич грошей. 
Усе-таки подругами були…» - заливалася 
Міля сльозами.

Надя ніби закам’яніла: у Мілі дитина – 
каліка? Жаль стиснув груди, але вона нічо-
го не відповіла Мілі. Звикла в усьому ради-
тися з чоловіком. Увечері про все розповіла 
своєму доброму і щирому Клавдіо. А через 
два тижні Міля з Дмитром повезли донечку 
у столицю на операцію…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

панно!..
О, моя

Не за синіми морями, 
не у сивій далині – 

Тут, удома, біля мами 
світить сонечко мені.

Тепло й ніжно так  
пригорне, поцілує у чоло,
Щось тихенько 

прошепоче, 
і біди як не було.

На фото Юлії ТОМЧИШИН: 
тернополянка  
Леся Гурецька  
з синочком Сергійком. 
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Організаторами цьогорічних патріотичних 
ігор виступили Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес, пейнтбольний 

клуб «Легіонер» та Самооборона Майдану 
Тернопільщини.

У змаганнях взяли участь 13 команд з нашої та Івано-
Франківської  областей.  Окрім переможця – команди  «IDDQD» 
від наших сусідів, до трійки призерів також потрапили коман-
ди «Архангели» та «Спарта».

 Особливістю цьогорічного пейнтбольного турніру стало 
поле – символічно воно було обладнане  барикадами з авто-
мобільних шин.

Атестували із застереженнями
У Києві відбулося засідання Комітету з атеста-

ції футбольних клубів Федерації футболу України, 
де розглядали питання щодо видачі атестату фут-
больному клубу “Нива”.

Як повідомив офіційному сайту президент ФК 
“Нива” Автанділ Мдінарадзе, клубу вдалося отримати 
атестат на певних умовах. Зокрема клуб повинен пога-
сити заборгованість перед ПФЛ у розмірі 37 тисяч гри-
вень. До 20 липня «Нива» має перерахувати ще певну 
суму. У разі невиконання цих зобов’язань, атестат мо-
жуть відкликати. 

Щодо заборгованостей перед футболістами, то 
складено і погоджено графік виплат цих коштів части-
нами протягом певного часу.

Для «Ниви», зі слів президента клубу, це останній 
шанс залишитися серед професійних команд Першої 
ліги. Тому сьогодні, як ніколи, їй потрібна підтримка 
вболівальників, які хоча б частково можуть допомогти 
команді фінансово. Тільки разом, згуртувавшись, ми 
зможемо зберегти бренд «Нива».

Ще раз нагадуємо банківські реквізити для допо-
моги футбольному клубу: 

ПАТ КБ “Надра” Номер рахунку: 26005049291000
МФО 380764 ЗКПО 260025456

Призначення платежу: Благодійний внесок для 
футбольного клубу «Нива» Тернопіль.

ФК «Тернопіль» зіграє 
з донецьким «Металургом»

Щоправда, не з першою командою, яка виступає 
в Прем’єр-лізі  і нині готується до нового сезону в 
Австрії, а з дублюючим складом, підсиленим грав-
ців основи, які набуваються ігрової практики після 
різних ушкоджень.

Поєдинок ФК «Тернопіль» – «Металург» (Донецьк) 
відбудеться у середу, 9 липня, на стадіоні «Рух» у Ви-
нниках на Львівщині, де нещодавно свій тренувальний 
збір проводив срібний призер української Прем’єр-ліги 
дніпропетровський «Дніпро». 

 Матч тернопільської і донецької команди розпо-
чнеться о 17.00.

Тернопільські важкоатлети - 
серед призерів

З 30 червня по 3 липня у Скадовську Херсон-
ської області відбулися пошукові спортивні зма-
гання Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» під девізом «Хто ти, майбутній 
Олімпієць?». Першими стартували важкоатлети.

 Тернопільське обласне фізкультурно-спортивне 
товариство «Колос» делегувало на змагання десять 
юних спортсменів ДЮСШ, четверо з яких завоювали 
медалі різного ґатунку.

 Перші місця завоювали вихованці Хоростківської 
ОДЮСШ ім. М.І. Підодвірного Гусятинського райо-
ну Марія Теодозів  та Василь Ковальчук. Друге та тре-
тє місця у своїх вагових категоріях відповідно посіли 
вихованці Скалатської ДЮСШ Підволочиського райо-
ну Мирослав Савуляк  та Степан Бабій. У загальноко-
мандному заліку  юні спортсмени Тернопільщини по-
сіли 7 місце.

У лідерах на чемпіонаті світу 
У кінці червня у російській Казані проходив 

чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів до 
20 років.

 У складі збірної України на цих змаганнях у різних 
вагових категоріях виступали 8 спортсменів - 7 дівчат 
і  хлопець. У супервазі Україну представляла важкоат-
летка зі Скалата, минулорічний срібний призер юніор-
ського чемпіонату Європи, 18-річна Ірина Барановська.

 У ривку Ірині підкорилася штанга вагою 99 кг, 
отож, спортсменка була восьмою, а у поштовху їй вда-
лося зафіксувати вагу 130 кг і показати п’ятий резуль-
тат. Відтак у сумі двоборства наша землячка посіла 
сьоме місце з результатом 229 кг.

 Ірина Барановська — майстер спорту України, ви-
хованка тренерів Віктора Симіва та Вікторії Шаймар-
данової. За словами тренерів, спортсменка вперше ви-
ступала у цій віковій групі і повністю реалізувала по-
ставлені перед нею завдання.

 Зараз Ірина Барановська бере участь у тренуваль-
ному зборі, який проходить у Києві, в Конче-Заспі, для 
підготовки до чемпіонату Європи з важкої атлетики 
серед спортсменів до 23 років. Ця європейська пер-
шість пройде у листопаді на Кіпрі.

Патріотичні  змаги  молодих Уже традицій-
но  у  Тернопо-
лі проходить 
відкритий тур-
нір з пейнтбо-
лу «Кубок Шу-
хевича», приу-
рочений дню 
народження 
головнокоман-
дувача УПА. 

Комплект нагород на чемпіонаті Франції
Українка Дарина 

Зевіна завоювала 
медалі різного 

гатунку у плаванні на 
спині на відкритому 
чемпіонаті Франції.

Передусім, вона стала 
чемпіонкою на стометрівці 
на спині.

Срібну медаль наша 
спортсменка виборола на 
50, а бронзову – на 200 ме-
трах тим же стилем.

- За рівнем учасників ці змагання прирівнюють до дорослого чемпіона-
ту Європи з плавання. Адже участь у них брали чемпіони та призери Олімпій-
ських ігор та чемпіонатів світу, - сказав тренер та батько українського плавця 
Андрія Хлопцова, , який також змагався у Франції. 

На підтвердження цього зазначимо, що відкритий чемпіонат Франції про-
ходив 4-5 липня. Участь у ньому взяли близько 300 спортсменів з 30 країн сві-
ту, у тому числі збірні команди Бразилії, Австралії та Нової Зеландії.

Євробаскет-2017 
пройде в Україні

7-го липня президент Єв-
ропейської асоціації баскет-
болу Тургай Демірель відвідав 
Київ та зустрівся з президен-
том України Петром Порошен-
ко і прем’єр-міністром Арсені-
єм Яценюком.

На зустрічах обговорювали-
ся умови проведення в Україні 
чемпіонату Європи з баскетбо-
лу у  2017 році замість Євробас-
кету-2015, від якого Україна від-
мовилася через напружену полі-
тичну ситуацію.

Тургай Демірель заявив, 
що повністю задоволений спіл-
куванням з керівниками краї-
ни, підтримкою ідеї проведен-
ня змагань особисто ними та на-
даними гарантіями. Він заявив, 
що наприкінці липня 2014 буде 
підписано угоду між цією орга-
нізацією та Україною про прове-
дення в нашій країні Євробаске-
ту-2017.

Стосовно кількості арен, 
на яких проводитимуться мат-
чі першості, то Демірель і пре-
зидент ФБУ Олександр Волков 
розраховують на шість палаців, 
але в крайньому випадку тур-
нір можливо провести і на п’яти 
аренах.

Улітку 2016 року, за слова-
ми Волкова, на цих майданчиках 
уже відбудуться тестові турніри.

Олімпійська чемпіонка 
Інна Осипенко-Радомська 
й надалі виступатиме за 

збірну України.
За словами байдарочниці, вона 

має велику кількість пропозицій від 
інших країн.

- Поки що я нікуди не переходжу, 
але ми вже півроку не отримуємо фі-
нансування на підготовку. У мене вже 
просто немає коштів. Пропозицій від 
інших країн було багато, але сподіва-
юся, що і у нас все зміниться на кра-
ще, - зазначила спортсменка.

За іі словами, головна перевага в 
отриманих пропозиціях - гарантії за-
безпечити фінансування стабільної 
підготовки до Ігор. Тож українка роз-
глядає всі варіанти своєї участі у зма-
ганнях під прапором іншої країни, 
окрім російського.

- Не виключаю, що у Ріо буду ви-
ступати за іншу країну. Тільки не 
за Росію. Як би там не було, я патрі-
от України. Я не можу піти під пра-
пор країни, яка воює проти нас. Хоча у 
мене багато родичів там живе, - цитує 
Осипенко-Радомську «Сегодня».

Будь-де, але не в Росії

Внесок збірної у перемогу України
Купуючи квитки на матчі Україна − Парагвай та Україна − Словач-

чина, кожен вболівальник не лише підтримає національну збірну на 
трибунах НСК “Олімпійський”, а й зможе допомогти українській армії. 

Федерація футболу України  та її ексклюзивний комерційний 
партнер ПрАТ “Україна Футбол Інтернешнл” прийняли рішення про 
реалізацію соціального проекту «Придбай квиток − допоможи армії», 
у рамках якого з кожного придбаного квитка на потреби армії буде 
перераховано 5 гривень.

Не всі клуби вийдуть на старт
Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів про ситуацію з клубами 

першої та другої ліги, які базуються у зоні антитерористичної операції. 
За його словами, таких команд було п’ять. Остаточно відмовили-

ся від участі у змаганнях краматорський «Авангард» і свердловський 
«Шахтар». Інші три - алчевська «Сталь», «Макіїввугілля» та «Шах-
тар-3» - заявили про готовність грати у наступному сезоні.

Є різні варіанти їх участі.. Професійна ліга оприлюднила пере-
лік стадіонів, які можуть прийняти матчі команд, що опинилися в 
зоні АТО. Клуби також проводять переговори на цю тему. Скажімо, 
«Сталь» домовляється «Геліосом»,  щоб грати на їхньому стадіоні. Ре-
шта команд шукають інші можливості. 

Капітан «Дніпра» готовий 
до подорожі у Казань

Схоже, Руслан Ротань таки стане 
гравцем «Рубіна». Принаймні у цьому 
переконує видання «Спорт-Експрес».

 За інформацією російських журналіс-
тів, сторони уже за крок від того, аби по-
ставити свої підписи під контрактом. Із 
«Дніпром» у Ротаня, який провів у Дні-
пропетровську 13 сезонів, цього літа за-
кінчився контракт.

Досягти ж домовленості про нову уго-
ду 32-річний футболіст і клуб, вочевидь, 
так і не змогли. 
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Яєчна шкарлупа
Багато хто 

збирає її взим-
ку, а потім об-
межується тим, 
що висипає на 
грядки. Тіль-
ки, виявляється, 
вона корисна не 
всім рослинам. 
Помічено, що обов’язково озивається на підсипан-
ня шкаралупи кольорова капуста, при цьому шка-
ралупу необхідно подрібнити і додати в лунку при 
посадці. Шкаралупа великими шматочками при по-
садці картоплі захистить від кротів, а розсипана по 
капустяній грядці зверху - від слимаків. Для захисту 
від палі її вносять у лунки, і це не хімічний препарат, 
а корисна складова для ґрунту, вона краще засвою-
ється ґрунтом, ніж крейда або вапно за рахунок сво-
єї структури.

Подобається покриття грядки шкаралупою 
(норма - приблизно 1-2 склянки на 1 кв. м) каву-
нам, диням, баклажанам, перцю, буряку. Це росли-
ни, яким для росту потрібно багато мікроелемен-
тів. Якщо ґрунт у ємкості з розсадою айстр засипати 
зверху здрібненою шкарлупою, вони не захворіють 
«чорною ніжкою», те ж і з капустою. 

Помічено, що у великих кількостях вона шкід-
лива для розсади томатів, баклажанів, перцю і будь-
яких овочевих культур раннього віку, крім, як вже 

було сказано, айстр і капусти. І зовсім не потерплять 
додавання шкаралупи всі кімнатні любителі кислих 
ґрунтів - узамбарські фіалки, глоксинії, стрептокар-
пуси. Зате з неї виходить прекрасний дренаж на дно 
квіткового горщика або розсадні стаканчики під всі 
інші рослини.

Перед тим, як заготовлювати шкаралупу, її ба-
жано обшпарити та просушити, щоб не було непри-
ємного запаху. Потім її подрібнюють і використову-
ють за призначенням. Для кімнатних квітів шкара-
лупу можна просто залити водою на кілька днів і 
використовувати настій для поливу.

Чайні хитрощі
Можливо, ви чули, що чай корисний для кім-

натних квітів, щоправда, жодного разу не трапля-
лося бачити, щоб квітникарі його використовува-
ли. Дослідники вважають, що однієї склянки вису-
шеної використаної заварки на відро землі – цілком 
достатньо, щоб спушити грунт і удобрити. Застосо-
вують чай і при посадці кімнатних квітів. Для цьо-
го на дно горщика укладають дренаж, як звичайно, 
а зверху на нього - шар використаного чаю, потім 
- землю. Поки рослина розпустить коріння до чай-
ного шару, заварка перегниє і вийде корисний для 
неї компост. Особливо корисний чай для папоротей, 
вони дуже страждають від великої кількості карбо-
натних солей у поливній воді, а чай м’яко розкис-
лює ґрунт і допомагає рослинам впоратися із про-
блемою.

Цибулиння врятує від хвороб
На кімнатних рослинах настій цибульних від-

ходів застосовують для боротьби з різними шкід-
никами, особливо ефективно - від павутинного клі-
щика. Цим засобом обприскують і промивають лис-
тя хворих рослин знизу. На літрову банку настою бе-
руть близько 20 г лушпиння (це приблизно склян-
ка, з ущільненням) здорових цибулин, заливають га-
рячою водою, настій готовий через 
добу, його треба процідити. Для 
кращого прилипання дода-
ють зелене рідке мило. 
Ще через добу рос-
лину бажано проми-
ти чистою водою. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaГосподар

Особливу увагу в цьому місяці приділіть до-
гляду за рослинами і, насамперед, - збереженню 
вологи у ґрунті. 

Капусту, салат та інші зелені культури по-
ливайте 2-3 рази на тиждень. При дуже спекот-
ній та сухій погоді борозни і лунки наповнюй-
те водою по кілька разів, у міру її усмоктування в 
ґрунт. Якщо ж поливаєте методом дощування, то 
наступного дня після поливу (дощу) обов’язково 
рихліть або мульчуйте ґрунт. 

Огірок поливайте тільки підігрітою на сонці 
водою. Лунки робіть на відстані 12-15 см від сте-
бла рослин, глибиною 15-20 см. Коли вода всота-
ється, засипте лунки ґрунтом.

Після поливу, підживлень або дощу рихлити 
ґрунт у міжряддях огірка не треба, тому що коре-
нева система рослин розташовується у поверхне-
вому шарі ґрунту і її можна легко ушкодити. Кра-
ще замульчуйте ґрунт перегноєм, соломою, ско-
шеною травою. 

Не забувайте пасинкувати рослини високо-
рослих сортів томату. Видаляйте пасинки кожні 
7-10 днів. За один прийом на одній рослині можна 
видаляти тільки 1-2 пасинки. Одночасно з пасин-
куванням підв’язуйте рослини та зав’язі до опор 
або шпалер, щоб поліпшити доступ повітря і сон-
ця до плодів, що зріють. Як тільки дозріють плоди 
на першій кисті, видаліть все листя, розташоване 
нижче неї. Надалі, після дозрівання плодів на 2-й 
і 3-й кистях з листям, розташованим нижче них, 

робіть так само. Наприкінці місяця треба при-
щипнути верхівку пагонів у високорослих сортів, 
а також видалити квітучі суцвіття та ті, на яких 
тільки починають розвиватися плоди.

На сортах, вирощуваних без формування, ре-
гулярно видаляйте пожовтіле та засохле листя, 
особливо те, що розташоване близько до землі. 
Воно може стати джерелом зараження рослин фі-
тофторозом, тому що грибок зберігається у ґрун-
ті роками. 

Особливу увагу приділіть цибулі-порею. Вона 
потребує частого поливу та підживлення. У реве-
ню видаліть квітконоси та відмерле листя. Піджи-
віть рослини органікою, фосфорними або калій-
ними добривами. До осені сформується нове лис-
тя з соковитими черешками. 

На площах, що звільнилися після збирання 
ранніх культур, не забудьте посіяти скоростиглі 
зелені овочі або сидерати (гірчицю, горох, вику, 
люпин, чину). Сидерати збагачують ґрунт жи-
вильними речовинами, сприяють оздоровлен-
ню та підвищенню його родючості. Не упускайте 
можливості засіяти кожну ділянку, що звільнила-
ся, сидератами. Це вірний шлях до вирощування 
екологічно чистої продукції.

Приступайте до збирання часнику і ріпчастої 
цибулі, вирощеної з саджанки. Зріжте листя ножем 
на 2-3 см вище шийки, перенесіть овочі в сухе, про-
вітрюване приміщення і зберігайте їх там до повно-
го просушування. Часник можна заплести у коси. 

Багато хто скаржиться, що ніяк не може виростити полуницю. 
Зазвичай, такі горе-городники навідуються на грядку допоки на 
ній червоніють смачні плоди, а, зірвавши останню ягоду, забува-
ють про них. Однак полуниця потребує догляду й надалі. 

Рослина, яка відплодоносила, починає активно нарощувати вуса. 
Ці новоутворення загущують ділянку, тому більшість городників на-
магаються позбутися їх. Однак із таких пагонів можна отримати нові 
ягідники. Для цього ще під час збирання врожаю позначте (кілочками 
або стрічками) кращі здорові рослини. Ріжки від них спрямуйте у віль-
ні місця. Невдовзі вони почнуть укорінюватися. Після відокремлення 
від материнської основи розетки пересаджують на інші ділянки. Най-
кращий термін для садіння - з 20 липня по 20 серпня.

Найдоцільніше використовувати перші розетки, що розміщені 
ближче до куща. Вони дають сильнішу розсаду, в якої 2-4 зелені лис-
точки, добре розвинута верхівкова брунька, мичкувата коренева сис-
тема завдовжки 6-7 см. З однієї якісної рослини можна отримати кіль-
ка десятків штук розсади, котра стане основою для закладання нових 
суничників.

А ось на 3-5-річних насадженнях вуса слід видаляти, адже вони 
лише забиратимуть додаткові поживні речовини, знижуючи таким 
чином врожайність. 

Потребує догляду і листя полуниці. Багато господарів скошують 
його відразу після ягідного сезону. Однак цього не слід робити. Адже 
листки надзвичайно потрібні рослині, саме у них утворюються вугле-
води та крохмаль, які є запорукою високої врожайності ягідників. Тож 
якщо полуницям бракує листочків, це погіршить розвиток квітконо-
сів і плодів. До того ж після ягідного сезону (серпень-вересень) закла-
деться недостатня кількість ягідних бруньок під урожай наступного 
року. Отож скошувати або обрізати листя не бажано. Бо чим більше їх 
у рослини, тим краще вона зимує, розвивається і плодоносить.

Інша річ, коли листя уражене павутинним чи полуничним кліща-
ми, борошнистою росою чи білою плямистістю. Тоді, аби не розповсю-
джувати хворобу, його доцільно зрізати. Виконують цю процедуру ще 
до настання так званої другої хвилі росту рослин - через 5-7 днів піс-
ля збирання врожаю. 

Робити це слід обережно, найкраще секатором. Зрізують низько 
над стеблами, стежачи, щоб не пошкодити сердечко рослини. Обстри-
жене листя акуратно збирають, виносять за межі грядки і спалюють 
або закладають у компостну яму на глибину не менше 50 см.

Перед “стрижкою” полуниці обов‘язково треба полити, а після неї 
обов‘язково підживити коров‘яком, додавши на відро розчину 20 г се-
човини і 30 г суперфосфату. Після цього грунт у міжряддях розпушу-
ють на глибину 10 см, біля кущів його обережно розпушують і підгор-
тають до ріжків (це допомагає кращому коренеутворенню). У разі не-
обхідності ділянку також обприскують проти шкідників і хвороб.

Липневі турботи городників
Липень - 

розпал 
літа. На 

городі з кожним 
днем все більше 
яскравих фарб - 
дозрівають овочі. 
До чого ж гарні 
хрусткий салат, 
огірок, цибуля, 
часник, соковиті 
помідори, перець. 
Тільки у зірваних 
з грядки плодів 
такий тонкий, 
неповторний 
смак і аромат. 
Ідеш городом 
і милуєшся: не 
даремно витрачені 
час і праця. 

Не сміття, а добриво
Вдома і на дачній ділянці завжди утворюється багато різних 

відходів, які досвідчені садівники не викидають, а збирають і 
привозять на грядки або засипають у квіткові горщики.

Полуничні хитрощі

«Синеньким» потрібне тепло і увага
Баклажани, як і будь-який інший виходець із теплих 

країн, люблять багатий органікою, волого- і повітропро-
никний ґрунт, значну кількість азоту, сонце і, звичайно, 
тепло. Для росту і розвитку баклажанам потрібна темпе-
ратура 23-27°С. Щоб вбити розсаду, не потрібні замороз-
ки – баклажани загинуть вже при температурі, близькій 
до нуля. А при 12-14°С вони перестають рости. Якщо тем-
пература знизилася до +8°С, у рослинах відбуваються не-
оборотні фізіологічні зміни, що ведуть до зниження вро-
жаю.

Удобрювати баклажани гноєм не можна, тому що вони 
підуть у бадилля на шкоду плодоносінню. Нестача вологи у 

ґрунті, висока температура повітря викликають здеревіння 
стебел, опадання бутонів та листя як у перцю, так і у бакла-
жанів. Тому в ідеалі необхідно влаштувати краплинне зро-
шення та замульчувати ґрунт соломою або тирсою.

На відкритих ділянках необхідно захистити наса-
дження баклажанів від вітру за допомогою насаджень 
з високорослих культур ( буряк, боби, кукурудза). При 
посадці і розпушуваннях не забувайте, що у баклажанів 
дуже велике листя і маленькі поверхневі корені. Будь-
яка їхня травма надовго затримає ріст кущів. Рихлити 
ґрунт треба неглибоко і дуже акуратно, а поливати виса-
джені рослини часто.
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі Вишневих ягід ароматЛітечко щедро частує нас різними ягодами. Тож сьогодні 

«Наш ДЕНЬ» підготував для вас, дорогі господиньки, 
випробувані рецепти оригінальних смаколиків з 

вишнею. Ця бурштинова ягода, вистояна на теплому сонечку, 
ще й дуже корисна. Недаремно дієтологи радять протягом 
сезону з’їдати 4-5 кілограма вишень. Ягоди покращують  
роботу серця, заспокоюють нервову систему, виводять з 
організму токсини і шлаки. І, звичайно, випічка з вишнями – 
неперевершена!    

Бабка бісквітна з вишнями 
Потрібно: 100 г борошна, 5 яєць, 150 г цукру, 0,5 кг ви-

шень, 2 ст. л. сухарів.
Приготування: з білків і цукру збити круту піну, дода-

ти жовтки, вимішати, всипати борошно, весь час вимішу-
ючи. Під кінець покласти вишень без кісточок та сухарів. 
Усю цю масу вилити у змащену жиром і посипану сухаря-
ми форму. Пекти в гарячій духовці протягом 30 хв.

Бабка з вишнями терта
Потрібно: 150 г борошна, 100 г вершкового масла або 

маргарину, 150 г цукру, 2 яйця, 4 жовтки, 0,5 кг вишень, ва-
нілін – за смаком.

Приготування: маргарин збити з цукром до утворен-
ня піни. Весь час розтираючи, додати жовтки (по одному), 
потім ванілін. Вимішати з піною збитих білків і борошном, 
всипати вишні без кісточок. Готову масу накласти у зма-
щену маргарином і посипану сухарями форму і пекти в га-
рячій духовці протягом 30-35 хв.  Спечену бабку посипати 
цукровою пудрою з ваніліном.

Вишневе морозиво з йогуртом
Потрібно: 0,5 кг вишні, півсклянки цукру, 1 склянка 

вершків і півсклянки йогурту.
Приготування: вишню без кісточок подрібнити в 

блендері разом з цукром. Викласти в окрему миску, дода-
ти йогурт, перемішати. В іншій мисці збити вершки, до-
дати до вишні, обережно перемішати. Поставити в моро-
зильник. Періодично збивати, поки не затвердіє. Перед 
подачею розкласти морозиво в окремі вазочки, змішавши 
з вишнями – без кісточок.

Торт “П’яна вишня”
Потрібно: 5 яєць, 1 скл. цукру, 

2 ч. л. какао, 1 скл. вишень без 
кісточок, 200 г масла, півбан-
ки згущеного молока, 1,5 скл. 

борошна, 100 г горілки або 
коньяку чи рому.

Приготування: торт 
починати робити за два 

дні. Саме стільки часу по-
трібно для того, щоб вишні, за-

литі горілкою, стали “п’яні”. Для коржів: яйця й цукор зби-
ти міксером, додати какао і борошно. Все це добре розмі-
шати й вилити у вистелену папером для випічки і зма-
щену форму. Випікати при температурі 200 град. 30-40 
хв. Крем: масло збити міксером на низьких обертах, щоб 
збільшилася маса. Після цього у суміш повільно влити 
згущене молоко. Ще раз збити міксером. Додати полови-
ну сиропу від п’яних вишень. Із коржа вийняти серцевину, 
залишивши лише тонкі стінки.

М’якуш розмішати з приготовленим кремом, додати 
“п’яні” вишні. Корж промочити рештками сиропу від ви-
шень і заповнити його приготовленою масою. Коли охо-
лоне - залити шоколадною помадкою. Прикрасити ви-
шнями.

Для приготування шоколадної помадки потрібно: 0,5 
скл. цукру, 3 ст. л. молока, 3 ч. л. какао, 100 г масла. Все роз-
мішати й розігріти на слабкому вогні

Торт « Вишня в п’яному шоколаді”
Потрібно: для коржів - 

100 г масла,1 скл. цукру, 4 
яйця, 200 г сметани, 1 1/3 
скл. борошна, 1/2 склянки 
какао, 1 ст. л. розчинної кави, 
1 ч. л. соди, 1/2 ч. л. солі. Для 
крему: 150 г шоколаду, 50 
г коньяку, 50 г вишневого 
соку, 350 мл вершків, 2 пач-
ки загущувача для вершків, 

75 г цукру.
 А також: 0,5 л вишні у власному соці, 100 г чорного 

шоколаду для ялинок, 50 г кокосової стружки.
 Приготування: шоколад розтопити на водяній бані 

чи у мікрохвильовці і за допомогою поліетиленового 
кулька, у якого відрізано кутик, намалювати ялинки. Охо-
лодити.

Для коржів масло збити з цукром і сметаною. Масу 
розділити на 2 частини. Борошно змішати з сіллю і содою. 
Розділити на 2 частини. В одну додати 2/3 какао. В дру-
гу — 1/3 какао і розчинну каву. Вимішати першу частину 
маси з масою з какао, а другу — з кавово-какаовою масою. 
Випікати при 1800С протягом 30 хв. обидва коржі. Остуди-
ти. Розрізати кожен на 2 пласти. Просочити кожен пласт 
вишневим соком.

Для крему: шоколад залити вишневим соком і конья-
ком. Нагріти до розчинення. Охолодити в морозилці про-
тягом 45 хв. Збити на пухку масу у мисці з льодом (миску з 
кремом ставимо у більшу миску з холодною водою, з льо-
дом чи снігом). Додати збиті з цукром 2/3 вершків і збити 
із загущувачем усе разом.

На кожен корж нанести крем і відціджені вишні. Скла-
дати коржі, чергуючи шоколадні і шоколадно-кавові. 
Зверху нанести решту збитих вершків. Притрусити коко-
сом. Прикріпити шоколадні ялинки.

 Пісний манник з вишнею
Потрібно: вишня (заморо-

жена, без кісточок) - 300 г, ман-
ка - 1 скл., цукор - 1  скл., бо-
рошно - скільки знадобить-
ся, розпушувач - 1 ч. л., вода - 1 
скл., мелена кориця - 1 ч. л., цу-
крова пудра для посипання.

Приготування: манку змі-
шати з водою і цукром, зали-
шити на 30 хв. Додати розпу-
шувач і корицю. Додати бо-
рошна стільки, щоб вийшла 
консистенція густої сметани. 
Тісто викласти в антипригарну форму. Втиснути в тісто 
розморожену вишню. 

Випікати 30-40 хв. при 180°С. Готовий манник посипа-
ти цукровою пудрою.

Печиво з вишнями
Потрібно: 300 г борошна, 150 г вершкового масла, 2 ст. 

л. цукру, 3 варені жовтки, цедра і сік лимона або 1 ч. л. оцту, 
білок сирий - 1 шт. Начинка: вишні (можна консервовані 
або інші ягоди чи фрукти).

Приготування: посікти масло з борошном, додати 
протерті крізь сито і змішані з цукром варені жовтки, це-
дру і лимонний сік, замісити тісто.

Тісто розкачати на посипаній борошном дошці і склян-
кою вирізати коржики. Змастити їх білком, краї обкласти 
валиком з тіста, а зверху покласти вишні.

Пекти при 220 град. 15 хв. - до зарум’янення.
Пиріг з вишнями

Потрібно: 200 г масла, 4 яйця, 150 г цукру, 200 г бо-
рошна, 1,5 ч. л. розпушувача, дрібка солі, 400 г вишень.

Потрібно: цукор збити з яйцями. Борошно змішати з 
розпушувачем і просіяти до яєчної маси. Додати розтопле-
не охолоджене масло, ретельно перемішати. Форму змас-
тити жиром, викласти половину тіста, розрівняти. Вишні 
злегка обваляти в борошні і викласти на тісто. Зверху по-
крити другою половиною тіста. Випікати у розігрітій до 
190 град. духовці 1 год.

Пісочний пиріг з вишнями і пінкою
Потрібно: для тіста - 350 г борошна, 150 г вершкового 

масла, 5 жовтків, 50 г цукру, ванілін, лимонна цедра. Пінка: 

200 г цукру, 5 білків. Начинка: 500 г вишень.
Приготування: масло посікти з борошном, дода-

ти цукор, жовтки, ванілін, цедру і замісити тісто. Виклас-
ти тісто завтовшки 1 см у змащену жиром форму, а звер-
ху накласти вишень без кісточок. Пекти у гарячій духовці 
(220-240°С) протягом 35 хв. Спечений, ще гарячий, пиріг 
покрити збитою з цукром піною з білків і поставити ще 
раз на кілька хвилин у духовку, щоб піна підсохла (треба 
слідкувати, щоб піна не надто зарум’янилася).

Королівський пиріг

Потрібно: борошно – 350 г, дріжджі – 25 г або 1,5 ч. л. 
сухих, молоко – 125 мл., масло вершкове або маргарин – 50 
г, жовтки – 2 шт., цукор – 50 г, цукор ванільний – 1 шт. На-
чинка: мак – 100 г, цукор – 50 г, білки – 2 шт., вишні – 1 скл., 
яблуко – 1 шт.

Потрібно: до дріжджів додати тепле молоко і 1 ч. л. цу-
кру, поставити у тепле місце. Коли підніметься «шапочка», 
вилити суміш до борошна. Жовтки розтерти з цукром і ва-
нільним цукром, додати до муки і дріжджів. Замісити тіс-
то, при потребі можна додати ще трохи муки. Масло роз-
топити і вилити у тісто, добре вимісити, щоб воно ввібра-
ло весь жир. Готове тісто поставити на годину на тепле 
місце – хай підходить. Тим часом мак перемолоти, дода-
ти цукор і залити гарячим молоком, – щоб вийшла густа 
кашка. Охолодити. Додати до маку білки і добре виміша-
ти. Коли тісто підійде, викласти його на робочу поверхню, 
щедро посипану мукою і розкачати пласт приблизно 30 
на 30 см. Розрізати його на три рівні частини. Посередині 
кожної вздовж викласти макову начинку і вишні. Скрути-
ти у валик-рулет. Затим рулети акуратно перенести у фор-
му (діаметр – 23 см) і скрутити «равликом». Поставити на 
півгодини на тепле місце, щоб підійшло. Яблуко наріза-
ти на невеликі шматочки і разом з вишнями повставля-
ти між рулетами. Випікати при 180 град. до зарум’янення 
– приблизно 35 хв.

Шоколадний кекс з вишнями
Потрібно: шоколад чорний - 150 г, вишня у власному 

соці - 150 г (без рідини), борошно - 100 г, масло - 200 г, цу-
кор - 150 г, яйця - 3 шт., коньяк - 50 г, сода, гашена оцтом - 1 
ч. л., цукрова пудра.

Приготування: вишні залити коньяком і залишити на 
1-1,5 год. Шоколад розтопити на водяній бані і охолодити 
до кімнатної температури. Розм’якле масло добре збити з 
цукром (масло має посвітлішати). У масло по одному дода-
ти три жовтки, постійно збиваючи міксером до розчинення 
цукру. Яйця повинні бути кімнатної температури.  У масля-
ну суміш додати коньяк, в якому настоювались вишні, і до-
бре збити міксером. Потім додати розтоплений шоколад і 
знову добре збити. Додати просіяне борошно разом з гаше-
ною оцтом содою і вимішати ложкою. Білки збити до твер-
дих піків – коли перевернути, щоб не виливалися. Полови-
ну білків додати до тіста і збити міксером. Потім викласти 
решту білків і вишні, акуратно вимішати ложкою. Форму 
змастити олією, присипати борошном і викласти тісто. По-
містити в розігріту до 180 °С духовку і випікати приблизно 
40-45 хв. Кекс перевірити на готовність дерев’яною палич-
кою, вона повинна виходити сухою з середини кекса. Спе-
чений кекс остудити і щедро присипати цукровою пудрою. 
Шоколадний кекс з вишнями готовий.
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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 Туркменські пенсіонери торгують 

чергою на підключення до інтернету 
Після того, як на початку черв-

ня єдиний провайдер Туркменіс-
тану - компанія «Туркментелеком», 
- почав підключення до інтернету 
приватних осіб, туркменські пенсі-
онери вирішили заробляти на пе-
репродажі своєї черги на підклю-
чення до всесвітньої мережі, пові-
домляє «Німецька хвиля». До цього 
заходити в інтернет могли тільки 
чиновники, дипломати й іноземці.

Попит на послугу значно переви-
щує можливості компанії, у зв’язку з 
чим на підключення потрібно става-

ти у чергу. Чекати доводиться доволі 
довго. У черзі - тисячі бажаючих. 

Оскільки пенсіонери підключа-
ються позачергово, співробітники 
«Туркментелекому» запропонували 
їм оформити заявку, а потім перепро-
дати її. Вартість позачергового під-
ключення складає від 750 тисяч ма-
нат (близько 50 доларів).

Наразі, за відгуками користува-
чів, інтернет в Туркменістані повіль-
ний. Крім того, не всі туркмени про 
нього знають, вважаючи його грою 
або програмою для комп’ютера. 

Українські анекдоти
Свекруха моєї тещі - мій найкращий друг.

* * * 
Юний росіянин каже до матері:
- Хочу зробити татуювання.
- Ти, що, ідіот? Не розумієш, що це наза-

вжди?
- А ти, коли за Путіна голосувала, розумі-

ла?
* * *  

Як не крути, а все ж теща-скандалістка кра-
ще тестя-каратиста.

* * * 
Дружина поміняла у кімнаті штори. Чоловік 

прийшов додому напідпитку, відразу ліг спати. 
Прокинувся о четвертій ранку, озирнувся, по-
спіхом почав одягатися. На дружину навіть не 
глянув. 

- Степане, ти куди? 
- Куди, куди? Туди! Мене дружина заб’є, що 

вдома не ночував. 
* * * 

Праця на дачній ділянці тещі зробила із 
зятя людину.
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ГОРОСКОП
З 9 по 15 липня

Овен
У вас буде нагода для пере-

живань i хвилювань. Довiртеся 
iнтуїцiї, вона пiдкаже, як краще 
дiяти у найважливiших питаннях. 
На роботi за можливості не берiть 
на себе бiльше, нiж можете зроби-
ти.

Телець 
Якщо колеги або начальство 

не зовсiм вас розумiють, не на-
магайтеся довести свою правоту. 
Краще перетерпiти, як кажуть, ра-
нок мудрiший за вечiр. Вихiднi ви 
проведете у веселiй компанiї.

Близнюки 
Уникайте жорсткого плану-

вання, адже найцiкавiше з нами 
вiдбувається раптово. Пiсля дов-
гого робочого дня вирушайте на 
прогулянку мiстом. Спробуйте ба-
чити в усьому позитив.

Рак 
Не забувайте, що спочатку тре-

ба зробити те, що запланували, а 
вже потiм спокiйно вiдпочивайте. 
Бiльше уваги придiлiть тим пи-
танням, якi давно вiдкладали.

Лев 
Попереду напруженi днi, тому 

будьте готовi до того, що дове-
деться вирiшувати не лише свої, а 
й чужi проблеми. Проявiть благо-
родство i допоможiть знайомим і 
родичам.

Діва 
Перша половина тижня буде 

динамiчною i водночас напруже-
ною. Налаштуйтеся одразу на ак-
тивний лад. У вихiднi очікуйте  
на сюрприз від друзів, будьте на 
зв’язку.

Терези 
Ближче до п’ятниці ви 

зрозумiєте, що не варто чекати 
сторонньої допомоги, а вiдразу 
треба брати бика за роги. Розрахо-
вуйте тiльки на свої сили, успiх га-
рантовано в усьому.

Скорпіон 
Подiї вiдбуватимуться не за ва-

шим сценарiєм. Як не дивно, саме 
в цiй ситуацiї ви зможете прояви-
ти всi свої здiбностi. Не захоплюй-
теся владою над iншими.

Стрілець 
У стосунках iз начальством 

з’явиться величезна трiщина. Щоб 
зарадити цьому, доведеться пра-
цювати не покладаючи рук. Будь-
те зiбранi, тримайте емоцiї пiд 
контролем. У вихiднi краще зали-
шитися вдома.

Козеріг 
Довiртеся iнтуїцiї i звернiть ува-

гу на поради, якi ви отримуватиме-
те вiд друзiв i родичiв. Можливо, 
варто пригальмувати i не пiдганяти 
подiї. Не пливiть проти течiї.

Водолій 
Як i в кожної людини, у вас бу-

вають невдачi. Але не переймайте-
ся, незабаром вам удасться взяти 
реванш. Вiд вашої оперативностi 
багато чого залежить.

Риби 
У другій половинi тижня перед-

бачається багато роботи, а у вихід-
ні нарештi вдасться вiдпочити. Не 
засиджуйтеся вдома, смiливо ви-
рушайте в далекi поїздки.

Театр щиро вітає кори-
фея сцени і зичить Вам, 
шановний Петре Трохи-
мовичу, міцного здоров’я, щастя, сонячних 
днів, довголіття, Божого благословення! 

Вітаємо! Вітаємо!
З Днем народження!

5 липня виповнилося 92 роки ветерану 
Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру імені Шевченка, 

народному артисту України 

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас - то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.
Щоби душа завжди раділа
Усмішкам, сонцю, небесам,
Натхненню, що дарує крила!

І добрим, лагідним словам.
Хай здоров’я, радість і достаток, 
Сиплються, немов вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує ще багато гарних літ!
Хай Бог милосердний 

з високого неба
Пошле Вам усе, чого треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та многі літа!

Надзвичайно добру, віруючу людину, гарну маму, турботливу 
бабусю, чудову дружину, щиру парафіянку

Анастасію Іванівну Тютюник

З повагою – сестриці церкви Святої Параскеви.
с. Доброводи Збаразького району.

із золотим ювілеєм!
з с. Доброводи на Збаражчині

Петру 
Трохимовичу 

Ластівці.

З роси й води – 
на сотню літ! 

У мальовничому селі Романівка 
Тернопільського району у 
неділю було справжнє народне 

свято. Вже кілька років Івана Купала 
тут відзначають по-особливому 
– з театралізованим дійством, 
мелодійними українськими піснями 
і забавами.

Лауреати та переможці районних, об-
ласних, всеукраїнських і міжнародних кон-
курсів і фестивалів – зразковий худож-
ній фольклорно-обрядовий гурт «Хода-
ки» з Малого Ходачкова та дитячий худож-
ній фольклорно-обрядовий гурт «Рома-
нівський обертас» з Романівки влаштува-
ли для мешканців села справжнє свято та 

захоплюючу мандрівку у світ українських 
традицій. Водяник та русалки, чаклун, лісо-
вик, вогневик, відьма та чортенята відкри-
ли романчанам справжню магію Івана Купа-
ла. Жіночий вокальний ансамбль «Романча-
ни»  зачарували глядачів задушевними па-
тріотичними піснями.  

– Уже п’ять років поспіль таке чудове 
свято відбувається у нашому селі, – розпо-
відає сільський голова  Галина Петриченко. 
– Усім нам дуже до душі це дійство. 

У Романівці люди радіють, що талано-
виті діти мають де займатися. Під керівни-
цтвом художнього керівника колективів – 
заслуженого працівника культури України, 
відмінника освіти Михайла Полюги та кон-

цертмейстера Оксани Сень вони опанову-
ють народне мистецтво. 

Учасники двох колективів виступають 
разом і тішать своєю творчістю не лише 
мешканців Тернопільщини. Вони регулярно 
виїжджають на гастролі за кордон. Родзин-
ка «Ходаків» та «Романівського обертасу»  
– більше десятка давніх українських інстру-
менті, на яких грають учасники колективів: 
контрабас, віолончель, козобас, скрипка, бу-
хало, бугай, ложка, флейта… Кожен концерт 
– це справжнє відкриття забутих сторінок 
українського народу. Займаються у колек-
тивах діти не лише з Романівки та Малого 
Ходачкова, а й навколишніх сіл і Тернополя. 

Михайло Полюга зі своїми підопічни-
ми готує цікаву програму чи не до кожно-
го великого свята. Займаються в колекти-
ві діти різного віку: від зовсім маленьких 
до старших школярів. Співають народні піс-
ні, зокрема й ті, що виконували їхні праба-
бусі, відтворюють обрядові сценки. Для од-
нієї довелося залучати ще одну «артистку» 
– чорну курку, яка вже й навіть на гастролях 
побувала.

Радіючи талантам дітей, дорослі згада-
ли і про свої. Під керівництвом Михайла По-
люги відродили жіночий вокальний колек-
тив «Романчани». Після роботи, відклавши 
на вечір вічну сільську роботу, жінки  поспі-
шають на репетиції. 

Тож романчанам немає коли сумувати. У 
селі вирує активне культурне життя, а кож-
не свято перетворюється на яскраву подію. 

Юля ТОМЧИШИН. 

У Романівці святкували Івана 
Купала з водяником і русалками
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