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Народний синоптик
6 травня - Георгія Побідо-

носця. У народі - Єгорія Весняно-
го. За народним повір’ям, він во-
лодіє чарівними ключами, якими 
відмикає весняну землю і випус-
кає росу, від чого розпочинається 
бурхливий ріст трав. 7 травня - 
Сави Стратилата і Євсевія. З цьо-
го дня може бути ще 12 холодів. 8 
травня - Марка. У народі - Марка 

Ключника. Вважається, що Марк 
відає ключами від дощів: «Якщо 
випаде у травні три добрих дощі 
- хліба буде на три повних роки». 
12 травня - дев’яти мучени-
ків. Існує звичай: якщо цього дня 
опівдні вийти на дорогу і підста-
вити обличчя теплому вітру, то 
«здоров’я прибавиться на цілий 
рік». Ясний схід сонця у цей день 
обіцяє гарне літо.

6 травня - хмарно з прояснен-
ням, дощ, вночі 13-14, вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 5.44, 
захід - 20.43.

7 травня - хмарно з прояс-
ненням, уночі можливий дощ, 
вночі 13-15, вдень 18-19 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.43, захід 
- 20.45.

8 травня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня дощ, 
вночі 12-13, вдень 18-19 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.41, захід 
- 20.46.

9 травня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 9-10, вдень 
16-18 градусів тепла. Схід сонця - 
5.39, захід - 20.48.

10 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 10-11, 
вдень 19-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.38, захід - 20.49. 

11 травня - хмарно, можли-
вий дощ, вночі 12-13, вдень 14-15 
градусів тепла. Схід сонця - 5.36, 
захід - 20.51.

12 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 12-13, 
вдень 17-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.35, захід - 20.52.

Погода 
в Тернополі 
й області

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

Магнітні бурі у травні 
З точки зору сонячної активності, травень 2015 року більш спо-

кійний, ніж попередній квітень. Хоча, за попередніми даними, мож-
ливі слабкі та помірні магнітні бурі у середині місяця. У ці дні метео-
залежним людям слід звернути особливу увагу на своє здоров’я і са-
мопочуття.

Зокрема, магнітні бурі очікують 
12, 13, 14, 15, 18 травня. 

Пік припаде на 14 число. А от залишок місяця мине під знаком 
нормальної сонячної активності, істотних коливань не намічається.

Тільки до 12 травня  
в Українському домі 

 “Перемога” експонується  
фотовиставка: 

Комунального закладу  
Тернопільської міської ради 

“Станції юних техніків”  
“Провесінь 2015”  

та виставка фоторобіт 
дітей з особливими  

потребами “Ти це зумієш!”. 
«Наш ДЕНЬ» вітає з цим 

світлим українським святом 
тернополянку Зоряну Яреми-
шин та її донечку Даринку, а 
також усіх матерів Тернопіл-
ля. 

Фото Івана ПШОНЯКА.

У неділю  – День Матері

...Їй по плечу, 
             здається, світ підняти, 
Їй справи по плечу - 
                                  великі і малі, 
Бо це ж вона, 
                       вона народу Мати, 
А значить - 
               Мати правди на землі.

Василь Симоненко

Студент 
із Чорткова  
створив 
шедевр 
із ниток 
і цвяхів4  стор.

Краплини віри 
і духовної радості
У церкві Стрітення Господнього  
села Плотича Козівського району 
освятили новий іконостас

МАМИ
ПІДСНІЖНИКИдля
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- Пане Володимире, у під-
писаних Президентом доку-
ментах кардинально змі-
щені акценти святкування 
8 та 9 травня. Чи доцільно 
це було робити саме зараз, 
коли в Україні триває війна?

 - На моє глибоке переко-
нання, позбавлятися від всьо-
го, що суперечить історичній 
пам’яті українського народу 
і загальноєвропейським тра-
диціям, призводить до ігнору-
вання трагічних сторінок Дру-
гої світової війни, закріплює 
у свідомості культ сили, тре-
ба було ще з перших днів на-
шої незалежності. Однак, чо-
мусь нашим лідерам упродовж 
майже чверті століття ніколи 
не вистачало чи то політичної 
волі, а чи духу, щоб раз і наза-
вжди розірвати пута меншо-
вартості та відчути себе віль-
ними людьми. Результатом та-
кої, як на мене, злочинної без-
діяльності  стало домінування 
історичних міфів, протистоян-
ня в суспільстві та посилення 
впливу Російської Федерації на 
громадське та політичне жит-
тя в Україні.

На відміну від своїх попере-
дників, Петро Порошенко рі-
шуче налаштований «розвія-
ти дим, який ятрить очі». Своїм 
вже згаданим указом він запо-
чаткував чесний діалог навколо 
складних подій нашого минуло-
го. Причому, зробив це з наголо-
сом на гуманітарній і, навіть, ду-
ховній складовій  цієї проблеми.

- Отже, цьогоріч ми вже 
не будемо святкувати День 
Перемоги у класично радян-
ському значенні цього слово-
сполучення?

- У радянському значенні – 
ні. І, зауважте, саме це викли-

кало неабияку істерію. Причо-
му, не в українському середо-
вищі, яке щодня платить не-
помірно високу ціну за своє 
право жити у вільній демо-
кратичній країні, а у нашого 
північно-східного сусіда. Годі й 
пояснювати, чому саме.

Натомість, 8 травня Укра-
їна відзначить День пам’яті і 
примирення, а 9 травня – День 
перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні.  

 Іншими словами, ми пови-
нні не святкувати, а вшанову-
вати, не брязкати зброєю на 
військових парадах, а допомог-

ти всім, хто пройшов через пе-
кло війни і ще живе серед нас.

- Скажу відверто, чомусь 
не дуже віриться, що сус-
пільне переосмислення подій 
Другої світової війни, руйну-
вання радянських історич-
них міфів в Україні пройде 
швидко і безболісно.

- А ніхто й не сподівається, 
що на цьому шляху усе йтиме 
гладко. Проте, з іншого боку, 
згадайте, як ще донедавна по-
літичні лідери майстерно ма-
ніпулювали свідомістю укра-
їнців, щоразу стикаючи їх ло-
бами через мову чи віру. Як 

вони лякали народ «бандерів-
цями», коли виникала необхід-
ність підвищити свій рейтинг 
на Сході чи Півдні, і як загра-
вали з тими ж «бандерівцями», 
коли  відвідували Галичину чи 
Волинь. 

 Нині ж, чи не вперше за всі 
24 роки незалежності, Прези-
дент вирішив об’єднати націю 
не популістськими байками, а 
історичною правдою.

Тільки історична правда 
здатна перетворити ворогів на 
однодумців, лише чесний по-
гляд у вічі один одному може 
зробити їх друзями. На це  спо-
дівається Президент, це один з 
аспектів діяльності Партії “Со-
лідарність — Блок Петра Поро-
шенка” і цього чекає вся Укра-
їна.

 Пам’ятаємо. Перемагаємо!
Інтерв’ю взяв  
 Юрко СНІГУР.

Володимир МІСЬКО: 
«Президент  започаткував нові традиції 
святкування Днів Перемоги та Примирення»

Указ Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемо-
ги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та За-
кон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 ро-
ків» створили необхідні передумови для відзначення 8 і 9 травня у європейсько-
му дусі пам’яті та примирення.

Та чи приживеться ця традиція в українському ще не зовсім монолітному за 
своїми ідеологічними переконаннями суспільстві? Чи не загострить це і без того 
глибокі протиріччя між старшим поколінням українців та представниками нової, 
уже пострадянської, формації, між заходом і сходом України?

Про це і не тільки наша розмова з кандидатом історичних наук, викладачем та 
представником Тернопільської територіальної організації Партії “Солідарність — 
Блок Петра Порошенка”  Володимиром Міськом.

Вода подорожчала поки-що 
на гривню. Однак, далі  буде...

З 1 травня за воду і водовідведення тернополяни платити-
муть більше. Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, 26 бе-
резня ухвалила рішення про часткове корегування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення для 40 во-
доканалів України. Серед них і КП «Тернопільводоканал». 

За словами начальника планово-економічного відділу КП 
«Тернопільводоканал» Володимира Водовіза, з 1 травня вар-
тість метра кубічного води та стоків зросте на 9, 7 відсотка і  
становитиме  8 гривень 26 копійок з ПДВ.

  За його словами, причиною коригування тарифів є зрос-
тання вартості електроенергії приблизно на 28 відсотків ще 
з травня минулого до березня цього року. Оскільки витрати 
на електроенергію у структурі собівартості послуг КП “Тер-
нопільводоканал” становлять майже 40% , то таке зростання 
ціни призввело до збільшення місячної суми оплати за енер-
гоносії в розмірі близько 700 тис. грн., для яких на підприєм-
стві відсутнє джерело відшкодування. 

Саме тому КП «Тернопільводоканал» вже подало докумен-
ти на повний перегляд тарифів. У розрахунках враховано ви-
трати на пально-мастильні та матеріали, необхідні для щоден-
ної роботи підприємства, а також видатки на податки і збори, 
а ще …ціну електроенергії, яка знову підскочила. Усе загалом 
потягне ще майже на 10% зростання вже діючих з 1 травня та-
рифів. 

Однак мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 
більше ще майже на 70 коп. Причина – Постанова Кабміну 
№532 від 1 жовтня 2014 року «Про внесення змін до Постано-
ви №869», якою затверджується порядок формування тарифів 
на послуги централізованого постачання холодної води, водо-
відведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). 
Відповідно до нового порядку у тариф буде включено вартість 
абонентського обслуговування та повірки квартирних лічиль-
ників. Нині ці послуги прописуються окремими рядками у ра-
хунках споживачів та оплачуються додатково. 

Зважаючи на все це, тернополянам, які живуть у багато-
квартирних будинках, за метр кубічний води та стоків дове-
деться викласти майже 10 грн., а в приватному секторі – 9 , 16 
грн. Але це згодом… 

Наразі ж Володимир Водовіз рекомендує споживачам роз-
рахуватися за спожиті у квітні послуги ще за старою ціною – 7, 
52 грн. за метр кубічний води і стоків, бо з  травня їм доведеть-
ся платити вже по-новому – 8, 26 грн.

Як уже повідомляв «Наш ДЕНЬ», 
у світлий день Христового 
Воскресіння у селі Снігурівка 

Лановецького району згоріла столітня 
церква Успіння Пресвятої Богородиці.

Щойно оговтавшись від лиха, парафіяльна грома-
да твердо вирішила відбудувати свою духовну святи-
ню. Та за нинішніх умов це зробити нелегко. 

Щоб морально і матеріально підтримати  христи-
янську громаду села, голова обласної ради Василь Хо-
мінець звернувся до всіх краян, керівників  підпри-
ємств, організацій, установ, представників бізнесу, 
політичних сил, громадських та релігійних організа-
цій із закликом про допомогу снігурівчанам у їх бого-
угодній справі.

- Переконаний, що кожного християнина при-
кро вразила сумна звістка про пожежу, - наголошує 
у зверненні Василь Хомінець. - Нелегка доля видала-
ся цьому храму. Адже будувався він у часи воєнного 
лихоліття Першої світової, зазнав поневірянь у часи 
другої війни минулого століття, його зневажали та 
плюндрували більшовицькі покидьки. Та церква ви-
жила. Навіть, коли тодішня ворожа влада не дозволя-
ла священикам здійснювати Богослужіння, люди самі 
збирались біля зачинених церковних воріт та здій-
снювали службу. І церква відродилась. Постала пре-
красним, оновленим, відремонтованим і, головне, ду-
ховно величним храмом. На жаль, сталось лихо. Як 

кажуть свідки страшної події, гарячими сльозами до 
землі стікали розплавлені дзвони. Врятувати вдалося 
мало що з церковного начиння.  

Тож зробімо як наші предки: усім миром, незалеж-
но від конфесійної приналежності, надамо руку помо-
чі парафіянам церкви Успіння Пресвятої Богороди-
ці, що у Снігурівці – хто коштами, хто будівельними 
матеріалами.  Своєю працею, щирою молитвою усі-
єю Тернопільщиною відбудуємо храм! Вдячний усім, 
хто вже відгукнувся, щоб допомогти, зокрема  пара-
фіянам церкви Всіх святих землі Української УАПЦ (м. 
Тернопіль), котрі передали снігурівській громаді тим-
часове приміщення для здійснення богослужінь, - за-
значає голова обласної ради.

Разом із мирянами до усіх небайдужих звернув-
ся і настоятель  церкви Успіння Пресвятої Богороди-
ці, митрофорний протоієрей отець Іван Борис: «Про-
симо прєднатись до богоугодної справи!»

Допомогти громаді, що постраждала, може кожен за вказаними реквізитами: УПЦ КП, Тернопіль-
ська Єпархія, Лановецьке благочиння, Церква Успіння Пресвятої Богородиці,  47411, село Снігурів-
ка, Лановецький район, Тернопільська область. Банківські реквізити храму: Тернопільська філія 
ПАТ КБ «Приват Банк», р/р 26001060754659, МФО 338783, Код ЄДПРОУ/ІПН 24636435, ЄДПРОУ бан-
ку 21161919. Контактний телефон 067 7175559 – настоятель  церкви Успіння Пресвятої Богородиці, 
митрофорний протоієрей отець Іван Борис.

Сльозами до землі стікали 
розплавлені дзвони...

Парафіяльна громада села Сні-
гурівки на Лановеччині взялася 
за відновлення згорілого храму. 
Допоможемо їй!
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На місці найбільшого бою україн-
ських повстанців та вояків НКВС вони 
вчилися виживати, працювати в ко-
манді та перемагати під час безперерв-
ного 60-ти годинного вишколу. «Гурби-
Антонівці» відбуваються під відкри-
тим небом у лісі на території  площею 
25 квадратних кілометрів. 

Розпочалася гра близько обіду. Ав-
тобуси з учасниками приїздять в му-
зейний комплекс «УПА-Південь». Хлоп-
ці та дівчата розклали речі та розпо-
чинають підготовку до відкриття зма-
гань. 

- Цьогоріч ми отримали рекордну 
кількість заявок на гру, - розповідає спі-
ворганізаторка заходу Марія Шаплай. 
- На «Гурби»  приїхали близько чоти-
рьохсот учасників. А охочих було зна-
чно більше. Фактично люди з’їхалися 
з усіх куточків України. Починаючи від 
Львова на Заході, закінчуючи Луган-
ськом – на Сході. 

Вперше приїхав на вишкіл 
26-річний Володимир з білорусько-
го міста Смаргонь. 

- Мені дуже цікава ця гра, адже в 
Білорусії такі заходи не проводять 

з політичних мотивів, - зізнається гість. 
– Я вперше беру участь у схожому захо-
ді. Я приїхав набратися досвіду самоор-
ганізації, взаємодії з молоддю. Нам цьо-
го дуже не вистачає. 

Аспірантка Вікторія Пупій їхала з 
Харкова 16 годин, аби взяти участь у 
Гурбах. Зізнається, рідні неохоче від-
пускали її на вишкіл. 

- Ця гра – випробування на міцність 
та мужність, перевірка себе як людини, 
- каже дівчина. – Для мене цікаво спро-
бувати свої сили в командній грі, по-
знайомитися з новими людьми і отри-
мати корисні навички, які можуть при-
годитися в екстремальних умовах.

Всіх учасників вишколу ділять на 
дві команди, так звані курені -  «Вов-
ки» та «Леви». Також є тридцять «ди-
версантів». Перемогу здобуває той ку-
рінь, який зуміє отримати якнайбільше 
«життів суперників» - це пов`язки, які 
потрібно зняти з руки супротивника.

Привітав учасників змагань вете-
ран УПА, який переїхав на Тернопіль-
щину з Криму після окупації півостро-
ва, Володимир Чермошенцев. Він добре 
пам`ятає кривавий бій під Гурбами та 
сотні побратимів, яку тут загинули. 

Розпочали вишкіл молитвою, укра-
їнським гімном та хвилиною мовчан-
ня. Адже цьогорічна гра присвячена 
пам`яті її учасника Володимира Гар-
матія – командира мінометного взво-
ду, який воював у 72-ій бригаді та заги-
нув, захищаючи Україну у зоні АТО на 
Луганщині.

Свою потрібність та ефективність 
«Гурби Антонівці» довели у найважчі 
для українців роки, запевняють органі-
затори вишколу.   

- Під час Революції Гідності 14-ту 
сотню Самооборони Майдану «Вільні 
Люди» утворили саме випускники Гур-
бів, - каже самооборонівець Іван Кова-
лик. -  Дуже багато учасників наших 
вишколів сьогодні захищає Україну на 
Сході.  Це проект, який успішно загар-
товує молодь, пропагує патріотизм та 
об’єднує українців.

Підтверджує це й учасник АТО, нацг-

вардієць із міста Суми Олександр 
Бойко, який неодноразово брав 
участь у «Гурбах».

- Тут відпрацьовуються не 
лише навички виживання, а й 
злагодження колективу, тактич-

ні моменти, командна робота, - каже 
Олександр. -  Учасники можуть втіли-
ти свої теоретичні уявлення на практи-
ці. Адже це, хоч і іграшкова, та все ж ві-
йна. Ця гра навчає витримки, виживан-
ню в екстремальних ситуаціях, змушує 
переступити через свої фобії «не хочу», 
«не можу».  

Патріотична гра тривала три доби. 
Учасники вишколу долали справжні 
випробування сили і духу, погану пого-
ду та непрості умови вишколу. 

- Гра була дуже динамічною і на-
сиченою, - розповідає Марія Шаплай. 
-  Щодня відбувались по декілька вели-
ких боїв, здобування прапорів проти-
вника. Незважаючи на погоду та труд-
нощі, учасники гідно пройшли вишкіл 
та отримали задоволення від гри, осо-
бливо ті, хто вперше сюди приїхав. 

Перемогу у «Гурбах Антонівцях» 
здобув курінь «Левів». Та молодь зізна-
ється, найголовніше це знання і нави-
чки, які вони отримали тут, нові зна-
йомства, щирі емоції та враження від 
цікавого змагання. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬВитоки патріотизму

«Гурби Антонівці» 

гартують український дух
На тернопільський вишкіл приїхала 

 молодь зі Сходу та Білорусії

Минулих вихідних чотири 
сотні хлопців та дівчат 
завітали на Тернопільщину, 

аби взяти участь у найбільшій 
тереновій грі в Україні. Цьогоріч 
«Гурби Антонівці» відбулися 
вже втринадцяте. Вишкіл зібрав 
учасників із різних регіонів 
України. Спробувати свої сили 
вирішили і білоруси. 
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Політичне цунамі може спричинити 
«одкровення» Дмитра Фірташа у Віден-
ському суді. Олігарх зізнався, що фінансу-
вав партію «УДАР» і підтвердив факт та-
ємної зустрічі у Відні з Петром Порошен-
ком та Віталієм Кличком навесні минуло-
го року - напередодні президентських ви-
борів. «Так, ми зустрічалися. Я сказав свої 
побажання, і вони здійснилися. На жаль, 
я не можу говорити більше, ми підписали 
зобов’язання конфіденційності», - заявив 
на суді олігарх. 

Соратники президента стверджують: 
не варто йняти віри цим словам. Петро По-
рошенко також неодноразово заперечу-
вав зустрічі з Фірташем. Тим часом, зізна-
ння олігарха не можуть не вплинути на 
рейтинг і довіру до президента. І невідомо, 
кого він ще може «здати». Крім того, Фір-
таш неабияк підіграв Кремлю. 

Фінансово та іміджево постраждала 
Україна і від наслідків непальського земле-
трусу, точніше, від недоорганізованої ева-
куації співвітчизників. Мало того, що зла-

мався літак, і його щогодинна стоянка в ае-
ропорту Делі (Індія), за словами нардепів, 
обходилася платникам податків у 500 до-
ларів, в.о. голови Державної служби з над-
звичайних ситуацій Зорян Шкіряк поле-
тів у Катманду з «бойовою» подругою. Ві-
тчизняні чиновники полюбляють за раху-
нок державних коштів возити «коханих жі-
нок» на закордонний відпочинок і шопінг. 
Але навіщо брати даму серця у небезпечну 
рятувальну експедицію? 

Цікаво, чим закінчиться для Шкіряка 
непальська одісея? Чи хтось відповість за 
несправний літак і за сором України? 

І це ще один гіркий урок для українців: 
якщо виникли якісь складні ситуації поза 
межами своєї держави, найперше слід роз-
раховувати на себе і на щасливий випадок. 
Українцям не раз допомагали евакуйову-
ватися із зон стихійних лих рятувальники 
з чужих країн. Цього разу Україна з тріском 
провалила рятувальну операцію в Непалі.      

А російських терористів і домороще-
них сепаратистів, схоже, серйозно турбує 

весняне загострення. Бойовики інтенсив-
но почали обстрілювати українські пози-
ції з важкої зброї. Політики ж анонсують 
зустріч «контактної групи» з мирного вре-
гулювання на Донбасі. Чергові мінські уго-
ди? Якби ж то меморандуми і заяви могли 
зупинити війну! 

Військові експерти прогнозують: у кін-
ці весни - на початку літа може початися 
масштабний наступ бойовиків і російських 
військ на сході України. Найманці Путіна 
не мають наміру виконувати будь-які до-
мовленості та зважати на дипломатію. «У 
Донецьк зайшла нова техніка, Горлівка 
вже переповнена танковими групами. На-
ступ бойовиків буде складним. Готується 
наступ на трьох напрямках: Маріуполь, Ав-
діївка і Горлівка. Ми скуті мінськими уго-
дами, які змусили відвести ударні частини 
за 30-кілометрову зону», - сказав у ефірі те-
леканалу новин «24» заступник начальни-
ка ГУ МВС у Донецькій області Ілля Кива. 

Зброєю Захід нам, очевидно, таки не 
допоможе. Канцлер ФРН Ангела Меркель 
все ще вірить, що ситуацію на Донбасі ви-
рішить дипломатія. Під дудку фрау тан-
цює, фактично, весь європейський політи-
кум. І навіть американський президент до-
слухається її «порад» щодо України. 

На грані фолу й вітчизняна економіка. 
Експерти тижневика «The Economist» на-
дали Україні статус держави з найгіршою 
економікою у світі. За підсумками квіт-
ня українська економіка демонструє най-
більш істотне поглиблення спаду, порівня-
но з іншими країнами світу. Нашими сусі-

дами у нещасливому рейтингу є Лівія, Ма-
кау, Екваторіальна Гвінея і Росія. 

Щоб допомогти українській економі-
ці й запобігти корупції, у Євросоюзі вивча-
ють можливість матеріально утримувати 
українських чиновників, іншими словами, 
виплачувати їм зарплату. Про це повідо-
мили джерела в Єврокомісії, інформує «Єв-
ропейська правда». «Мета такої допомоги 
очевидна. Зараз люди - ключові співробіт-
ники держструктур, які оперують багато-
мільйонними бюджетними сумами, отри-
мують зарплату в 200-300 євро. Це - сер-
йозна небезпека, у тому числі в питанні за-
побігання корупції», - пояснив на умовах 
анонімності високопоставлений чиновник 
Єврокомісії. За словами ще двох джерел у 
структурах ЄС, дискутуються два підходи: 
адресне фінансування (повинні визначити 
певну кількість, скажімо, 500 або 600 клю-
чових реформаторів, які отримуватимуть 
доплату) і фінансування конкретних орга-
нів (наприклад, нової поліцейської служ-
би). Хоча ідея досить «сира», в ЄС очікують 
швидкого прогресу. 

І трохи дивна заява прозвучала з уст 
кандидата у президенти Польщі Магдале-
ни Огурек. Вона наголосила, що Польщі не 
варто концентруватися тільки на Україні, 
а доцільніше покращити відносини з Ро-
сією. На думку Огурек, терористичне угру-
пування «Ісламська держава» є більшою 
загрозою, ніж український конфлікт.

А чим ісламські терористи відрізня-
ються від російських?  

Ольга ЧОРНА. 

19-річний художник Зеник Палагнюк 
створив портрет американського 
поп-співака Джастіна Тімберлейка. 

Для його виготовлення знадобилося 24 
кілометри ниток, 13 тисяч цвяхів, 200 годин 
роботи і безкінечний запас терпіння. 

Зеник - із Чорткова, вчиться на 3-му курсі на факуль-
теті графічного дизайну в Косівському інституті при-
кладного та декоративного мистецтва. Хлопець зізна-
ється: не сподівався, що відео викличе такий інтерес і ве-
личезну кількість позитивних відгуків. 

Робота молодого художника вражає оригінальністю. 
Він використовував особливу техніку, відому як “нитяна 
графіка” чи “ізонитка”. Іноді її називають вишивкою на 
картоні. На відео можна побачити весь процес створення 
портрета. Спершу Зеник розміщує на твердій основі цвя-
хи, а згодом намотує на них нитки у певній послідовнос-
ті. У результаті кропіткої роботи з ниток і цвяхів почина-
ють проявлятися обриси обличчя американської зірки. 

Портрет дуже подібний на того, кому він присвяче-
ний. Зеник розповідає, що полотно має стати подарун-
ком для Тімберлейка з нагоди народження сина.  

 –  Я люблю творчість Джастіна Тімберлейка, вперше 
почув його пісні у 17 років, - розповідає Зеник. - Під час 
навчання загорівся думкою зробити якийсь масштабний 
проект. Так виник задум намалювати портрет мого улю-
бленого співака. У нього народився син, і я вирішив зро-

бити йому такий подарунок.
Хлопець розповідає що в Україні подібних робіт він 

не бачив. А ідею для свого проекту підгледів в інтерне-
ті. У світі в цій техніці працює кілька митців, серед них 
і всесвітньо відома японська художниця Кумі Ямашита.

Над роботою Зеник працював у Косові кожного дня, з 
6 ранку до 6 вечора. Відео, яке здобуло таку популярність 
у мережі, знімав його друг Володимир Заграновський. 
Недосипаючи та недоїдаючи, хлопці з ентузіазмом пра-
цювали над унікальною роботою. Проте зізнаються, що 
результатом задоволені.

- Ми побачили, що в Косові здаєть-
ся в оренду приміщення, - каже Воло-
димир. - Зателефонували орендато-
ру, пояснили, що ми студенти і запла-
тити не можемо. Розповіли, для чого 
нам приміщення, і він надав його нам 
безкоштовно. Зйомки тривали 2,5 мі-
сяці, протягом яких Зеник і створив 
портрет. Процес роботи я знімав на 
бюджетну техніку. В мене старенька 
камера “Canon 550D”, використовував 
також штатив і слайдер. Монтували 
одразу після кожного дня зйомок.

Володимир теж навчається у Ко-
сівському училищі прикладного та 
декоративного мистецтва. Знімати ві-

део і монтувати навчився сам за допомогою інтернету. У 
майбутньому мріє знімати фільми, тож ця робота стала 
для нього першим серйозним випробуванням.

Зараз портрет у Чортківському педагогічному коле-
джі, оглянути його можуть всі охочі. Розміри роботи теж 
вражають: висота полотна - три метри, ширина - два. 
Лише основа важить понад 60 кілограмів, ще 5 кілогра-
мів - цвяхи та нитки. 

На створення портрета хлопці витратили 2 тисячі 
гривень. Продавати роботу, проте, автор не збираєть-
ся, а мріє, щоб її таки отримав Тімберлейк. Він напи-

сав співаку в соцмережах і чекає 
на відповідь. За словами Зеника, 
він розуміє, що Джастіну кожно-
го дня пишуть тисячі людей. Але 
сподівається, що таки вдасться 
передати портрет американській 
зірці.

У самого ж художника тепер 
уже також є прихильники, телефо-
нують і пишуть на його сторінку в 
інтернеті. З’являються і перші за-
мовлення на портрети в такій тех-
ніці. Багатьох цікавить секрет не-
сподіваного успіху хлопців. Зеник 
каже, що головне – вірити у те, що 
твоя робота не марна. 

Навіщо брати даму серця у рятувальну експедицію?
Світ захоплювався Майданом, добровольцями, які пішли 

боронити Україну від Московії і сепаратистів, захисниками 
донецького аеропорту, волонтерами... А українці кожного 

бійця проводять на війну, як героя і зустрічають, як героя. Цілими 
містами і селами радіють, коли вояки повертаються. І всі разом 
сумують і плачуть, коли неоглошена війна забирає чергове життя. 
Кров’ю і  слізьми пише Україна свою новітню історію. Але імідж, 
який дається дорогою ціною, руйнують скандали у владних 
верхах, політичні розбірки, фінансово-корупційні «досягнення», 
діяльність «паркетних генералів» Міноброни…                

Студент із Чорткова  
створив шедевр 

із ниток і цвяхів
Відеоролик, який відображає 
процес роботи, за кілька днів 

набрав більш ніж півмільйона 
переглядів в інтернеті.
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У планах активістів 
- обмін досвідом 
з українськими 

містами і європейськими 
країнами, запозичення 
й втілення цікавих ідей 
розвитку Тернополя. 
І що найважливіше 
- сповідування 
європейських цінностей 
не лише на словах.

- Ідея цієї громадської орга-
нізації мені дуже близька, - каже 
історик Олег Вітвіцький. – Я го-
товий активно долучитися до її 
діяльності. Адже Тернопіль був 
європейським містом з першо-
го дня свого заснування. Сьо-
годні наше завдання - добитися 
того, щоб він був європейським 
не лише за місцем розташуван-
ня і гаслами, а й за своєю сут-
тю. Починаючи від соціальної, 
культурної сфери, захисту наці-
ональних традицій, довкілля та 
інших важливих речей. 

Логотип  громадської органі-
зації «Тернопіль Європейський» 
- карта Тернополя у поєднан-
ні з символікою Євросоюзу, що 
означає прагнення його меш-
канців рухатися європейським 
шляхом розвитку. Учасники 
об’єднання кажуть, що розвива-
тимуть унікальність Тернополя 
і водночас впроваджуватимуть 
нові технології для покращання 
життя простих людей.

- На мою думку, для тернопо-
лян європейська комфортність 
життя – це прозорі стосунки 
між владою і громадою, можли-
вість впливати на її діяльність, 
якісні дороги, чистий і зручний 
громадський транспорт, сучасні 
технології, достойні умови жит-
тя для неповносправних, чисті 
вулиці, якісне харчування для 
школярів і дошкільнят тощо, - 
зазначив голова правління ГО 
«Тернопіль Європейський» Віта-
лій Цимбалюк. - Це не є чимось 

надзвичайним. Для європейців 
- це звичні речі, а от для терно-
полян – досі недоступна розкіш. 
Тож працювати є над чим. Буде-
мо переймати успішний закор-
донний досвід і втілювати його 
у нашому місті.  

Команда громадської орга-
нізації вже найближчим часом 
відвідає європейські міста, поді-
бні до нашого, та зустрінеться з 
місцевою владою. Крім того, за-
кордонних фахівців запросять 
у Тернопіль. Вони вивчатимуть 
нагальні проблеми нашого міс-
та та запропонують оптималь-
не їх вирішення.

- Я багато подорожую і бачу, 
як влаштоване життя за кордо-
ном, - розповідає бізнесмен Ми-
кола Городецький. -  У всіх єв-
ропейських містах на зупин-
ках громадського транспорту 
є електронні табло, на яких за-
значений точний час прибут-
тя громадського транспорту. 

І автобуси, і тролейбуси при-
їздять точнісінько до хвили-
ни. Це дуже зручно. Особливо 
для літніх людей. У нас також 
варто таке запровадити. Адже 
інтернет-сервіси доступні да-
леко не кожному. Більшість лю-
дей, які користуються громад-
ським транспортом, не мають 
фінансової можливості корис-
туватися цією програмою.  

 «Тернопіль Європейський» 
залучатиме до своєї роботи ста-
рійшин – тернополян, які мають 
величезний досвід у вирішен-
ні багатьох проблемних питань, 
знають їх зсередини. 

- Тернопіль завжди був міс-
том, яке йшло попереду всі-
єї держави, - каже експерт з пи-
тань ЖКГ із понад 20-річним 
досвідом Микола Марценюк. -  
Особливо у сфері обслуговуван-
ня житлово-комунального гос-
подарства та розвитку міста. Ми 
одні з перших провели моніто-
ринг наших послуг водо-, тепло-
постачання, проаналізували ро-
боту більше сотні котелень. Сьо-
годні ми вже маємо певний ре-
зультат. Але час іде вперед і нам 
також треба розвиватися. Тре-
ба розвиватися і громаді. Адже 
влада робить багато неправиль-
них речей і не питає у містян, хо-
чуть вони цього чи ні. Так бути 
не повинно. Тернопіль – це не 

групка людей, яким доручили 
керувати містом, це усі ми, сотні 
тисяч городян. 

До громадської організації 
«Тернопіль Європейський»  нині 
входить близько півсотні лю-
дей. До співпраці запрошують і 
молодь, і досвідчених фахівців. 

- Ми чекаємо у нашій коман-
ді активних людей, які хочуть 
бачити наше місто європей-
ським у сенсі добробуту, благо-
устрою та комфорту, - зазначає 
Віталій Цимбалюк. – У нашому 
місті надзвичайно багато про-
блем, які успішно вирішують у 
Європі. Варто лише поглянути, у 
якому стані наше озеро, зупин-
ки, парки, як ведеться будівни-
цтво.  Ми будемо шукати мож-
ливості зробити Тернопіль на-
правду європейським містом. 
Проблем багато, але чим раніше 
ми почнемо їх вирішувати, тим 
менше зусиль знадобиться нам 
потім і швидше будуть помітні 
зміни. 

Команда «Тернополя Євро-
пейського» вивчає найактуаль-
ніші проблеми обласного цен-
тру, аналізує і розпочинає свою 
активну діяльність. Тож небай-
дужі тернополяни можуть до-
лучатися до їх роботи і зробити 
свій вклад у європейське май-
бутнє рідного міста. 

Олександр НАВАЛЯНИЙ. 

Віталій ЦИМБАЛЮК 
зробить Тернопіль 
європейським

Напередодні Дня Європи понад півсотні ак-
тивних тернополян об’єдналися, аби зробити 
своє місто кращим. Депутат міської ради Віта-
лій Цимбалюк разом із однодумцями створив 
громадську організацію «Тернопіль Європей-
ський», аби у рідному місті впроваджувати єв-
ропейські стандарти життя вже сьогодні, не че-
каючи, допоки Україна вступить до Євросоюзу.

Завдяки ефективному 
менеджменту вдалося 
стабілізувати діяльність 

підприємства. Незважаючи на 
складні для економіки умови, 
за перші три місяці 2015 року 
Укрпошта не лише втримала 
лідерські позиції на ринку 
поштових послуг, а й зробила 
важливі кроки вперед. 

Загальна сума доходів підприємства 
за січень-березень складає 1200,6 млн. 
грн, що на 18,8% (190 млн. грн.) біль-
ше у порівнянні з аналогічним періо-
дом минулого року. За цей час отрима-
но прибуток близько 12,5 млн. грн., що 
на 54% перевищує план.   

Підприємство не має заборгованос-
ті з виплати заробітної плати. За раху-
нок оптимізації структури управління 
середньомісячна заробітна плата од-
ного працівника виробничого персо-
налу у І кварталі 2015 року зросла на 
5,1% до аналогічного періоду минуло-
го року.  Підприємством сплачено по-
датків, зборів, обов’язкових платежів 
на суму 293,2 млн. грн., у тому числі до 
Держбюджету – 68,6 млн. грн. 

«Мої основні принципи в роботі – 
вміння брати на себе відповідальність 
та орієнтація на результат. Разом з ко-
лективом я спрямував свої сили на до-
сягнення основної мети Укрпошти – за-
безпечення високої якості надання по-
слуг, надійності та оперативності, – за-
значає в.о. генерального директора Ук-
рпошти Ігор Ткачук. – Серед пріорите-
тів – створення достойних умов праці 
нашим поштовикам». 

Укрпоштою запроваджено нові по-
слуги та сервіси, зокрема, прийман-
ня платежів з торговельною виручкою 
«від» та «на» рахунок юридичних осіб, 
послуги з видачі готівкових коштів 
власникам платіжних карток та їх по-
повнення через POS-термінали. Також 
Укрпоштою підготовлено новий сервіс 
«Прискорена пошта», який передбачає 
пересилання поштових відправлень 
Україною у скорочені строки. 

Для підвищення якості надання по-
слуг, національним оператором пошто-
вого зв’язку кардинально змінено рі-
вень сервісу «Кур’єрська доставка», що 
дозволило вийти на ринок Китаю. Від-
тепер українці зможуть отримувати то-

вари, придбані на китайських торгових 
майданчиках «AliExpress», «Taobao», 
«Tmall» та китайському підрозділі 
«eBay», впродовж 7-10 днів з моменту 
замовлення. 

Оптимізація процесів перевезення 
пошти та періодичних друкованих ви-
дань дозволила підприємству зеконо-
мити близько 45 млн. грн. на рік. За-
вдяки оновленню схем руху автотран-
спорту на магістральних маршрутах, на 
добу скорочено терміни доставки між 
обласними центрами. Для підвищення 
безпеки виробничого персоналу близь-
ко 20 тис. листонош та водіїв підприєм-
ства забезпечено корпоративним мо-
більним зв’язком. 

Завдяки вжитим антикорупційним 
та антикризовим заходам (оптиміза-
ція логістичних, технологічних, управ-
лінських процесів, економія коштів на 
обслуговуванні і підтримці програм-
ного забезпечення та на обслуговуван-
ні GPS), вдалося зменшити витрати у 
2015 році на суму понад 100 млн. грн.  

Укрпоштою підписано Меморан-
думи з Українською асоціацією видав-
ців періодичної преси, Асоціацією «Не-

залежні регіональні видавці України» 
та ГО «Товариство «Україна-В’єтнам» 
щодо підвищення якості доставки пре-
си та міжнародних поштових перека-
зів. Розпочато роботу з адаптації зако-
нодавства України у сфері послуг по-
штового зв’язку до законодавства ЄС, 
що дозволить українцям отримувати 
послуги європейської якості.  

Організовано випуск тематичної 
патріотичної поштової продукції, зо-
крема: серію конвертів «Героям Сла-
ва!», поштових марок «За честь! За сла-
ву! За народ!», «22 січня – День Собор-
ності України», «Пам’яті героїв Небес-
ної Сотні». У цьому році національним 
оператором поштового зв’язку Украї-
ни також ініційовано випуск поштової 
марки, присвяченої Автономній Респу-
бліці Крим. 

Важливим питанням є допомога 
бійцям в зоні АТО, а також постражда-
лим від бойових дій. Силами праців-
ників Укрпошти за І квартал ц.р. нада-
но 500 тис. грн.. фінансової та 15 тонн 
гуманітарної допомоги (медикаменти, 
засоби особистої безпеки і гігієни, про-
дукти харчування, верхній одяг, пред-
мети військової атрибутики). Розпоча-
то акцію «Передплати пресу для захис-
ника України», що має на меті підтри-
мати бойовий дух наших військових. 
Вже передплачено близько 4 тис. при-
мірників періодичних видань. 

УДППЗ «Укрпошта».

100 днів роботи Укрпошти: 
результати та досягнення 
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Що необхідно знати  

пенсіонеру України, який  
зібрався виїхати на постійне  

місце проживання за межі країни
Що необхідно знати пенсіонеру України, який 

зібрався виїжджати на постійне місце проживання 
за межі країни? Чи необхідно у цьому випадку пові-
домляти органи Пенсійного фонду?

Питання про порядок виплати пенсії осо-
бам, які оформили документи для виїзду на по-
стійне місце проживання за межі України врегу-
льовані ст.49 та 51 Закону України від 09.07.2003 
р. №1058 «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (далі Закон) та пункта-
ми 3 та 32 Порядку представлення та оформлен-
ня документів для призначення (перерахунку) 
пенсій у відповідності з Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», затвердженого постановою Правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 27.12.2005 за 1566/11846.

Згідно вимогам вищезазначених нормативних 
документів, у разі виїзду пенсіонера на постійне 
місце проживання за кордон пенсія, призначена в 
Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена 
йому за шість місяців наперед, перед виїздом. Від-
лік відповідної виплати пенсії починається з міся-
ця, наступного за місцем зняття з обліку за місцем 
постійного проживання.

До заяви про припинення виплати пенсії у 
зв’язку з виїздом за кордон надається український 
закордонний паспорт з відповідним записом про 
виїзд на постійне місце проживання за кордон, та-
лон про зняття з реєстрації за місцем простійного 
проживання.

Таким чином, у разі виїзду пенсіонера за межі 
України на постійне місце проживання у будь – яку 
державу, йому необхідно звернутися в управлін-
ня Пенсійного фонду України за місцем реєстра-
ції з вищезазначеними документами. У цьому разі 
управлінням буде надана одноразова виплата пен-
сії заявнику за шість місяців наперед.

Управління Пенсійного  
фонду України в м. Тернополі.

Демобілізовані підприємці 
звільняються від ЄСВ

Підприємці, які були залучені до виконання 
обов’язків щодо мобілізації за посадами, передба-
ченими штатами воєнного часу, на весь строк їх 
служби звільняються від ЄСВ, якщо вони не є робо-
тодавцями.

Про звільнення фізичних осіб – підприємців, які 
були призвані на військову службу під час мобіліза-
ції або залучені до виконання обов’язків щодо мо-
білізації за посадами, передбаченими штатами во-
єнного часу, на весь строк їх військової служби від 
нарахування та сплати єдиного соціального внеску 
розповідає Володимир Гузенков, начальник управ-
ління доходів і зборів фізичних осіб Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

– Фізичні особи – підприємці, які були призвані 
на військову службу під час мобілізації або залуче-
ні до виконання обов’язків щодо мобілізації за по-
садами, передбаченими штатами воєнного часу, на 
весь строк їх військової служби звільняються від 
нарахування, обчислення та сплати єдиного вне-
ску, якщо вони не є роботодавцями, – зазначає Во-
лодимир Гузенков.

Підставою для такого звільнення є заява і копія 
військового квитка або іншого документа, видано-
го відповідним державним органом, із зазначенням 
даних про призов такої особи на військову службу 
під час мобілізації, на особливий період, подана до 
податкової інспекції такою особою протягом 10 
днів після демобілізації. Якщо демобілізована фі-
зична особа – підприємець перебуває на лікуван-
ні чи реабілітації у зв’язку з виконанням обов’язків 
під час мобілізації зазначені вище документи пода-
ються протягом 10 днів після закінчення лікуван-
ня (реабілітації).

Відповідні зміни, внесених Законом України від 
20 травня 2014 № 1275 - VII до Закону України від 
10 липня № 2464  «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування». Для отримання детальнішої інформації 
звертайтесь у Центр обслуговування платників за 
адресою: Білецька 1 та за телефонами: 52-12-27 та 
43-46-46. 

Відділ комунікаційний  
Тернопільської об’єднаної ДПІ 

ГУ ДФС у Тернопільській області.

За кермом - п’яний 
міліціонер 

У Тернополі проводять 
перевірку за фактом ДТП, яку 
спричинив співробітник мі-
ліції. 

Дорожньо-транспортна 
пригода сталася минулого 
четверга на проспекті Сте-
пана Бандери. Близько 19.30 
зіткнулися автомобілі «ВАЗ-
2104» та «Ford Fiesta».

За попередніми даними, 
водій «Жигуля», рухаючись в 
напрямку вулиці Руської, не 
впорався з керуванням і до-
пустив зіткнення з автівкою, 
яка їхала попереду. На щастя, 
люди в аварії не постражда-
ли. Механічні пошкодження 
отримав транспорт.

У ході перевірки стало ві-
домо, що водій ВАЗу – це спів-
робітник органів внутрішніх 
справ. Працівники ДАІ освід-
чили його в наркодиспансері. 
Експертиза показала, що пра-
воохоронець був у стані алко-
гольного сп’яніння.

Перевіркою ДТП зайня-
лася інспекція з особового 
складу обласного управлін-
ня міліції. В обласній міліції 
кажуть, що правоохоронця, 
ймовірно, звільнять з органів 
внутрішніх справ.

– Керівництво обласного 
управління міліції неоднора-
зово наголошувало – праців-
ники, які сідають за кермо 
напідпитку, будуть негайно 
звільнені, – прокоментували 
у відомстві.

Тернопільські 
правоохоронці 
затримали чотирьох 

місцевих жителів за розбій 
та викрадення людини. 
Молоді люди викрали, били і 
допитували підприємця.

– Підозрювані майже місяць вели 
спостереження за підприємцем, ви-
вчали його робочий графік, аби од-
ного дня викрасти прямо з-під будин-
ку, – розповів начальник обласного 
управління карного розшуку Степан 
Яцух.

Коли чоловік заїхав власною ав-
тівкою у гараж, на нього накинулися 
невідомі в масках. Вдаривши прикла-

дом обріза, звалили на землю, вдяг-
нули на голову маску, руки зв’язали 
клейкою стрічкою і кинули до сало-
ну авто.

Як з’ясували правоохоронці, для 
викрадення один зі зловмисників ви-
користав власний мікроавтобус мар-
ки «Мерседес».

Зі слів потерпілого, його довго 
везли, і, погрожуючи, розпитували 
про те, як проникнути до приміщення 
офісу, як працює сигналізація, які па-
ролі, за скільки часу прибуває служ-
ба охорони. Цікавилися також сейфом 
і грошима.

– Усіх підозрюваних вдалося вста-
новити. Найстаршому з нападни-

ків – 33-роки. Саме він і був власни-
ком транспортного засобу, з допомо-
гою якого викрали потерпілого. Голо-
вним у групі виявився раніше суди-
мий 23-річний житель обласного цен-
тру, – додав Степан Яцух.

Слідчі Тернопільського міськвід-
ділу внутрішніх справ висунули мо-
лодикам обвинувачення у викраденні 
людини, розбої та незаконному пово-
дженні зі зброєю. Окрім власника мі-
кроавтобуса, якого відпустили під до-
машній арешт, решті суд обрав як за-
побіжний захід тримання під вартою.

Кожному з учасників злочинного 
квартету лише за розбійний напад за-
грожує від 7 до 12 років за ґратами.

Скутерист врізався в електроопору
Аварія сталася в Хоросткові Гусятинського району. 21-річний 

хлопець загинув на місці ДТП.
За попередніми даними, місцевий житель не впорався з ке-

руванням скутера та в’їхав в електроопору. Від отриманих ті-
лесних ушкоджень хлопець помер на місці аварії ще до приїз-
ду медиків, повідомили в Державтоінспекції Тернопільської об-
ласті.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за ч.2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Напав на таксиста, бо не хотів платити
У Тернополі пасажир накинувся на таксис-

та. Таку реакцію у 35-річного чоловіка викли-
кало прохання водія розрахуватися за проїзд.

Таксист забрав пасажира із закладу відпо-
чинку. Однак, прибувши за вказаним адресом, 
клієнт відмовився розраховуватися, повідо-
мляють в управлінні державної служби охо-
рони. 

Водій наполягав на оплаті, це викликало 
агресію у захмелілого молодика. З’ясування 
стосунків переросло в штурханину. Зрозумів-
ши, що ситуація виходить з-під контролю, 

таксист сповістив про інцидент диспетчера, який, у свою чергу, передав сигнал три-
воги правоохоронцям.

На місце події прибув спеціальний підрозділ групи затримання. 35-річного беш-
кетника доставили у відділ міліції та склали щодо нього протокол про адміністра-
тивне правопорушення.

В управлінні служби охорони Тернопільської області зазначають, що часто виїж-
джають на допомогу таксистам. Причини виїздів найрізноманітніші: нанесення ті-
лесних ушкоджень, відмова від оплати проїзду, погрози, непоодинокі й спроби гра-
бежу.

 Вимагав хабар 
від призовника 

Правоохоронці затримали 
“на гарячому” медика

На Тернопільщині затрима-
ли лікаря-хірурга поліклініки 
на отриманні неправомірної ви-
годи. Медик вимагав від призо-
вника 1 тисячу гривень хабара 
за довідку про те, що він хворий 
і не придатний до служби. 

Як повідомили у прокура-
турі області, затримали ліка-
ря після отримання коштів.  
Усі обставини події з’ясовують 
працівники правоохоронних ор-
ганів. Стосовно медика відкри-
ли кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 368 КК України (одержан-
ня неправомірної вигоди).

Жителі області продовжують потрапляти у те-
нета інтернет-шахраїв. В аферистів одна мета – ви-
відати реквізити банківських карткових рахунків і 
зняти з них гроші.

У міліції зазначають: шахраї полюють на до-
вірливих людей. Від шахрайської схеми потерпів 
29-річний тернополянин. Чоловік розмістив на 
сайті оголошення про продаж автозапчастин до 
автомобіля. Згодом до нього зателефонував неві-
домий, якого, начебто, зацікавила пропозиція. Об-
говоривши деталі, продавець та покупець зійшли-
ся на ціні. Тернополянин продиктував співрозмов-
нику номер банківської картки, аби він зміг пере-
рахувати туди гроші. У результаті з рахунку про-
давця викрали 6,5 тисяч гривень. За допомогою 
потерпілий звернувся до правоохоронців.

Така ж неприємність спіткала 27-річну житель-
ку Бережан. Жінка продавала через інтернет са-
джанці капусти. З її «електронного гаманця» зло-
вмисники зняли понад 700 гривень. 

Працівники міліції закликають жителів облас-
ті бути уважними з операціями купівлі-продажу у 
всесвітній мережі. Аби зменшити ризики, не збе-
рігайте усі заощадження на одній банківській 
картці. Також варто завести спеціальну картку 
для інтернет-розрахунків. 

Не можна вказувати в оголошеннях, розмі-
щених у мережі інтернет, номери телефонів, які 
«прив’язані» до вашої банківської картки.

Окрім того, не слід надавати особисту інформа-
цію, як от номер банківської картки, рахунку, пін-
код, особливо в телефонному режимі;

Експерти радять регулярно перевіряти раху-
нок, як у платіжній системі, так і на картці. А якщо 
банк надає послугу смс-повідомлень, скористай-
теся нею, бо це найшвидший спосіб отримати ін-
формацію про стан рахунку.

 

Викрили 5 наркопритонів 
На Тернопільщині зросла кількість злочинів, пов’язаних із неза-

конним обігом наркотиків, кажуть у міліції. За чотири місяці опера-
тивники виявили та ліквідували в області 5 наркопритонів.

Загалом правоохоронці викрили  понад 30 осіб, які займалися 
збутом дурману.

Як розповів начальник відділу боротьби з незаконним обігом 
наркотиків обласної міліції Володимир Строїч, оперативники при-
пинили діяльність злочинної групи, яка протягом року торгувала 
недозволеними препаратами.

- Протиправним займалися четверо тернополян 1986-1987 ро-
ків народження. Під час обшуків у молодиків вилучили амфетамін, 
а також марихуану і канабіс, пристрій для куріння та кошти, отри-
мані від продажу наркотиків, - зазначив Володимир Строїч.

Четверо тернополян викрали, били і допитували підприємця

Замість 
покупки -  
порожній 
гаманець
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Майнових паїв не 
отримали  досі

Село, з такою милозвучною 
назвою, насправді дуже бідне. На 
базі колишнього колгоспу нині 
діє ФСК «Маяк». Працюють тут, 
за словами місцевих жителів, зо 
два десятки людей. Решта – зда-
ють в оренду керівнику госпо-
дарства Василю Івановичу Соро-
ці  земельні паї. Та плата за них 
-  мізерна. Бувало, селянам ви-
плачували два, три, у кращому 
випадку до 4 центнерів зерна. Та 
найцікавіше, що досі, за десят-
ки літ жоден із пайовиків не має 
на руках договорів оренди. Щось 
подібне і з майновими паями. 
Договорів оренди на них також 
нема, за десятки років співпра-
ці з кооперативом «Маяк» грома-
да не отримала ні копійки за ви-
користання техніки і приміщень. 
Тим часом, як стверджують селя-
ни, майно, до якого вони фактич-
но не мають доступу, потихенько 
зникає. У кооперативі все менше 
стає приміщень, худоби, техніки 
– щось вирізується, щось виво-
зиться, продається. Люди забили 
на сполох.  

- Коли наш теперішній керів-
ник прийняв колгосп, де ми всі 
працювали, було 1370 голів ху-
доби, - каже жителька Піддубців 
Валентина Олексіївна Дзех. – А 
зараз, напевно, і 300 нема. Вже 
таке робиться – хай Бог милує. 
Ніхто з нами договорів ніяких не 
заключав. Кажуть, ніби є колек-
тивна угода. Спочатку це було на 
п’ять років, а пізніше доставили 
одиничку і вийшло п’ятнадцять.

 «Більше репресій 
терпіти не хочу»

Михайло Петрович Сорока 

чотири десятки літ пропрацю-
вав у колгоспі, а пізніше і в «Ма-
яку» механізатором. Майнового 
ж паю, як і інші його односельці, 
забрати ніяк не може. Хоч уже на 
пенсії, та неправди, каже, терпі-
ти не хоче. Про те, що колектив-
не майно зникає, а люди ніяк не  
доб’ються справедливості, напи-
сав звернення у Верховну раду 
у депутатську фракцію ПАРТІЇ 
«Блок Петра Порошенка». Під 
цим листом підписалося більше 
40 піддубівчан. 

Пан Михайло показує відпо-
відь від першого заступника го-
лови фракції І. Кононенка. Їхнє 
звернення народні депутати на-
правили прокурору Хмельниць-
кої області О. Р. Санишину «для 
подальшого розгляду та, при під-
твердженні зазначених обста-
вин, відповідного реагування». 

- Мій батько пережив Солов-
ки, родина була репресована, - 
каже пан Михайло. – Більше ре-
пресій терпіти не хочу.

За допомогою піддубівчани 
звернулися також до Всеукра-
їнської  асоціації сільських і се-
лищних рад. З її представником 

Андрієм Гладських, виконавчим 
директором цієї організації, ми і 
приїхали у Піддубці. 

- Звісно, люди хвилюються, 
- каже пан Андрій. – Багато чого 
не розуміють. Наприклад, якщо 
на базі колгоспу створили коо-
ператив, значить, всі члени кол-
госпу мали б стати і членами ко-
оперативу. Засновниками ж но-
вого господарства є лише семе-
ро чоловік, наближених до керів-
ника. Те ж саме і з майном, дого-
ворів оренди на яке люди не ма-
ють досі. Тому асоціація буде ви-
вчати ці питання, щоб допомог-
ти людям.

Журналісти, звісно, не в пра-
ві давати будь-яку оцінку діям 
місцевого керівника – для цього 
є відповідні служби. Та, очевид-
но, конфлікт у Піддубцях знахо-
диться не лише у матеріальній, а 
й соціальній, моральній площи-
нах. Можливо, якби людям все 
детально пояснили, у потрібні 
моменти чимось допомогли, все 
і далі б залишалося по-старому.

- Та у нас років 15 ніяких збо-
рів не було, - каже Людмила Пе-
трівна Самчук. – А тільки хтось 

щось хоче з’ясувати, зразу чуємо 
звинувачення, що хочемо розва-
лити колгосп (люди у Піддубцях 
і далі називають так місцеве гос-
подарство). Та ми не проти, що 
хоч якесь майно збережене, але 
ж як воно використовується? Та 
й чому люди не мають нічого? 
Наприклад, ми хотіли зробити 
гуртом заяву на незадіяну техні-
ку, хоч трактор взяти, аби люди 
мали чим городи зорати. Та голо-
ва майнової комісії відмовився 
брати заяву, каже, я – не легітим-
ний, бухгалтер у свою чергу за-
певняє, що худоба – то не є май-
но. Ми розуміємо, що зараз тяж-
кі часи, пальне дороге, але ж на-
віть у сусідніх селах на земель-
ний пай дають по 8 центнерів, а 
не так, як у нас. А коли одна жін-
ка, яка пропрацювала у колгоспі 
десятки літ, пішла доправляти-
ся майнового паю у вигляді яко-
їсь худобини, то почула що їй на-
лежить аж … 16 кілограмів м’яса.

На жаль, того дня нашій жур-
налістській групі теж не пощас-
тило поспілкуватися з головою 
кооперативу. Пан Сорока катего-
рично відмовився давати будь-
які коментарі.

А от сільський голова Мико-
ла Васильович Бойчак працює у 
Піддубцях уже третє скликання. 
Проблеми людей, звісно, знає. На 
наше запитання, а якби у Піддуб-
ці прийшов інший інвестор, щоб 
потурбувався і про інфраструк-
туру села, і за паї, наприклад, 
платив більше, відповів:

- Аби людям було добре.

Скільки таких  
сіл в Україні?

… А тим часом Піддубці і далі 
виживають за рахунок власного 
господарства, клаптику городу 
біля хати, молока, яке теж про-
дають за безцінь заїжджим пе-
рекупщикам. Село, як зізнають-
ся самі його мешканці, залякане, 
збідніле. Навіть ті, хто працює у 
«Маяку», буває, отримують, по 
200-300 гривень зарплати у мі-
сяць. Не більше отримували і ті, 
хто пішов з господарства на пен-
сію. Ніна Василівна Дем’янчук 
усе життя пропрацювала на фер-
мі.

- Робила на свинарнику, потім 
телятницею, дояркою. Остан-
ні роки отримувала 300 гривень 
зарплати у місяць. Як виживає-
мо? Продаємо те нещасне моло-

ко по дві гривні сімдесят копійок 
– вода у три рази дорожча. Ось і 
майно своє ніяк не можемо з кол-
госпу забрати. Нікому село не по-
трібне, хіба щось від нього треба.

Ніна Василівна пригощає нас 
смачною холодною водою із сво-
єї криниці. Розказує, має четве-
ро дітей. Два сини – військові, 
майже рік - в АТО, на Донеччині 
та Луганщині. Все спорядження 
синам купляли за власні гроші. 
Школа трішки помогла, прине-
сли, каже жінка, по 300 гривень 
для кожного. Середущий син їз-
дить на заробітки, щоб якось 
дати раду. Донька у Києві волон-
тером.  

- Треба, щоб молодь у селі 
залишалася, щоб робота була, - 
каже замислено проста сільська 
жінка, мати, яка чекає дітей з ві-
йни і з чужих заробітків. І додає: 
- А про нашого голову скажу від-
верто: скільки житиму – милості 
до нього мати не буду. Бо нема у 
нього серця до людей. Як і в на-
шої влади.

Маленьке село, закутане у ви-
шневий цвіт, чекає змін. Як роз-
повіли нам у Всеукраїнській асо-
ціації сільських і селищних рад, 
з допомогою меценатів тут пла-
нують оновити освітлення села. 
А ще, дізнавшись на яких умовах 
люди здають в оренду свої паї, 
агрофірма «Нива», яка обробляє 
землю у довколишніх господар-
ствах, запропонувала допомогу.  
Замість трьох центнерів зерна 
на пай, компанія пропонує тонну 
та соціальну опіку над Піддубця-
ми. А головне – оформити усе це 
відповідно до закону.

Як розвиватимуться по-
дії далі – покаже час. Гірко не 
лише від побаченого, почутого 
у Піддубцях. Скільки таких сіл 
- збіднілих, кинутих напризво-
ляще, обдурених новітніми ла-
тифундистами, які за безцінь 
орендують землю, - в Україні? 
Чи краща ситуація на Терно-
пільщині? Коли жителі сіл ви-
живають лише з тяжкої праці 
своїх рук.

 І чи врятує тонна зерна за-
мість 4 центнерів тих, хто ще за-
лишився жити у маленьких Під-
дубцях? Адже держава давно 
відвернулася від колиски нації 
– українського села.

Зіна КУШНІРУК, 
головний редактор  

«Нашого ДНЯ».

Чи розірвуть зачароване коло 
зневіри жителі невеликого 

села з милозвучною назвою 

Кілька днів тому журналістські стежки привели мене на Хмельниччину. Побачене і 
почуте у ніби загубленому від світу селі, здається, дотичне і до нашого Тернопілля. 
Бо, умовно кажучи, маленькі забуті Піддубці – це нині чи не кожне село в Україні.      

До села Піддубці Славутського району на 
Хмельниччині від київської траси рукою 
подати. Та вже за кілька кілометрів від 

жвавого життя не лишається і сліду. У Піддубцях 
ніби інший світ – зневіри і безнадії. Нині тут 
проживає трохи більше 350 людей. Молоді 
практично немає, у місцевій школі, куди звозять 
дітей з трьох сіл, навчається лише 50 учнів. На 
моє запитання, чому так спустіло донедавна ще 
багате мешканцями село, літній чоловік Михайло 
Петрович Сорока відповів по-філософськи: «Молоді 
повиїжджали. Старі – теж». І так заглиблено-мудро 
продовжив: «Молоді – на заробітки, шукають 
порятунку – хто де. А старі – ось туди, під ясени». 
І показав рукою, у яку чорнотою в’їлася вічна 
селянська робота, у бік сільського цвинтаря.

Піддубці?

Михайло  Петрович  СОРОКА

Ніна  Василівна 
ДЕМ’ЯНЧУК
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Т ут, у церкві Стрітення Господньо-
го, відбулася архієрейська служба 
Божа з нагоди освячення нового 

іконостасу та 30-ліття священичих свя-
чень отця Богдана Зінченка. Відправи-
ли літургію митрополит Тернопільсько-
Зборівської архієпархії УГКЦ Василій Се-
менюк, а також духовенство Козлівсько-
го деканату. 

Діти в українських строях зустріли 
владику святим хлібом. Щирі слова ві-
тань для митрополита підготували учас-
ники Марійської та вівтарної дружин. Ду-
ховні піснеспіви у цей урочистий Велико-
дній час усім присутнім дарував духовий 
оркестр із сусіднього села Денисова. 

Новий храм у Плотичі розпочали бу-
дувати 20 літ тому з приходом на пара-
фію отця Богдана Зінченка. Кілька років 
тому церкву освятили. Збирали кошти 
усім селом, дещо допомогли окремі ви-

хідці із Плотичі. Храм ще необхідно роз-
малювати, здійснити оздоблювальні ро-
боти. Та плотичани вірять: з Божою допо-
могою їхня церква засяє, мов писанка.

У селі збереглася і стара церква Різд-
ва Пресвятої Богородиці. За окремими 
джерелами святині до 400 років. Свій 
намолений століттями храм плотичани 
бережуть, тут досі на великі свята від-
правляють служби Божі. Тут у цей не-
дільний день зустрічали владику з гос-
тями й урочистим ходом під мелодію 
дзвонів ішли процесією до нової церкви. 

На архієрейську службу зійшло-
ся, з’їхалося багато людей. У пропові-
ді владика Василій заохочував парафі-
ян до молитви за мир, за Україну, закли-
кав у такий непростий час до милосердя 
і християнської любові, уникати спокус 
від гріха. Він також вручив отцю Богда-
ну за вислугу літ у священичій праці по-

дячну патріаршу грамоту. Дідуся вітали 
внучата Арсен і Віктор, Олеся.

Отець Богдан подякував Богу за те, що 
покликав його у свій виноградник, усім, 
хто приїхав з району, області розділити 
радість  урочистої архієрейської служби. 
Жителям села, які жертвували на храм та 
новий іконостас. А також спонсорам, ме-
ценатам,  зокрема керівнику приватного 
підприємства «Вікторія-92» Олександру 
Пеляку, Володимиру Зінченку, Олегу Га-
лаю, Івану Грицюку, іншим.

Літургію супроводжував чудовий 
спів братів-семінаристів вищої духовної 
семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпо-
го. А на завершення свята владика усіх 
поблагословив та окропив свяченою во-
дою. Кожен з вірян поніс додому у серці 
краплини віри і  духовної радості.

Оля КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Краплини віри 
і духовної радості

Дорога до Плотичі Козівського району стелиться вишневим цвітом. 
Замаєна молодою зеленню весна розпогодилася у минулий неділь-
ний день ясним сонечком, хоч у суботу ще падав дощ. Розквітла ви-
шиванками, щирими усмішками жителів села, приїжджих, гостей, 
усіх парафіян, які прийшли до свого храму на святкове дійство. 
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Генсек ООН поїде  
до Путіна на 9 травня

Генеральний секретар ООН Пан 
Гі Мун поїде у Москву для участі в 
урочистостях з нагоди 70-річчя пе-
ремоги у Другій світовій війні, а та-
кож планує зустрітися з президентом 
РФ Путіним. Про це повідомив журна-
лістам офіційний представник генсе-
ка Стефан Дюжаррік. Крім того, під час 
перебування в Росії Пан Гі Мун зустрі-
неться з головами делегацій низки ін-
ших країн, які будуть присутні на уро-
чистостях. Супроводжувати його в ході 
візиту до Москви буде генеральний ди-
ректор Організації ООН з питань освіти, 
науки і культури (ЮНЕСКО) Ірина Боко-
ва. За словами Дюжарріка, дорогою до 
Москви Пан Гі Мун планує зробити зу-
пинки у Гданську (Польща) і в Києві, де 
має намір зустрітися з президентами 
двох країн Броніславом Коморовським 
і Петром Порошенком, а також іншими 
офіційними особами.

США ввели новий термін  
для бойовиків на Донбасі

Штати змінюють свій підхід у ви-
світленні ступеня причетності РФ до 
конфлікту на сході України і вводять 
новий термін - «об’єднані російсько-
сепаратистські сили». Про це пише 
агентство «Associated Press». Новий 
термін затвердила американська роз-
відка на підставі все більшого числа до-
казів співпраці та спільних навчань ро-
сійських і сепаратистських військ на 
сході України та їх дій під спільним ко-
мандуванням, підконтрольним Росії. 
Така зміна сприйняття в американської 
влади на події в Україні може мати сер-
йозні наслідки для політики Вашингто-
на щодо Москви. 

Австрія закликає заборонити 
ядерну зброю

Австрія закликала заборонити 
ядерну зброю, оскільки її застосу-
вання спричиняє катастрофічні гу-
манітарні ефекти. Про це заявив мі-
ністр закордонних справ Австрії Се-
бастьян Курц, зазначивши, що ця іні-
ціатива має підтримку 159 держав, по-
відомляє «Reuters». «Єдиний спосіб га-
рантувати, що ядерна зброя ніколи не 
буде використовуватись знову - це її по-
вна ліквідація. Усі держави несуть від-
повідальність у процесі запобігання 
використанню ядерної зброї» - сказав 
Курц. І хоча ініціативу підтримують ди-
пломати 159 держав-членів Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї, 
вона практично не має підтримки се-
ред ядерних держав і членів Радбезу, 
які мають право вето, - США, Британії, 
Франції, Росії, Китаю. Держави, які ймо-
вірно, мають ядерну зброю - Ізраїль, Па-
кистан, Індія та Північна Корея - не пе-
рераховані серед прихильників ініціа-
тиви також.

За недопалок або жувальну 
 гумку штраф 100 євро

У Бельгії вдвічі зросте штраф за 
кинутий недопалок, жувальну гум-
ку або пивну пляшку - з 50 до 100 
євро. Кошти від сплати цього штра-

фу будуть надходити на рахунок фон-
ду охорони навколишнього середо-
вища, передає «Euromag». А видан-
ня «La Libre» зазначає, що один недо-
палок шкодить природі від одного до 
двох років і може забруднити 500 лі-
трів води. Тривалість життя жуваль-
ної гумки - п’ять років, алюмінієвої 
банки - від 10 до 100 років.

Куди не глянь - Китай
Кількість китайських інвестицій-

них проектів і поглинань на європей-
ському ринку різко зросла - країни ЄС 
приваблюють бізнесменів з КНР тех-
нологіями, інфраструктурою і відо-
мими брендами, повідомляє «Німець-
ка хвиля». Китайський бізнес веде ці-
леспрямовану експансію в Європі, на-
самперед у Німеччині та Великобрита-
нії, темпи і масштаби якої зростають з 
року в рік. Якщо, наприклад, у Німеччи-
ні інвестори з КНР у 2009 році купили 
дві фірми, то в 2013 році - 28, а в 2014-у 
- 36. У Британії число таких поглинань 
за згаданий період збільшилося з 13 до 
26. Загальне число подібних транзакцій 
у Європі з 2007 року потроїлося. Водно-
час зростають обсяги прямих інвести-
цій у створення нових виробничих або 
сервісних підприємств. У цій справі Ки-
тай обігнав США. Китайський уряд має 
намір і далі стимулювати міжнародну 
експансію своїх підприємств, щоб під-
вищити їх конкурентоспроможність на 
світовому ринку. 
У Литві планують оприлюднити 

імена інформаторів КДБ
У раді парламентської коаліції 

Литви обговорюють, чи надавати 
гласності імена осіб, які зізналися, 
що таємно співпрацювали з радян-
ськими спецслужбами. Ці дані вже 15 
років тримають під грифом «таємно», 
повідомляє «Європейська правда». 
«Ми обговорили питання секретнос-
ті щодо людей, які працювали з КДБ. 
Можливо, настав час не продовжувати 
цю секретність і дати суспільству від-
крито ознайомитися з інформацією», - 
заявив прем’єр Альгірдас Буткявічус. У 
цьому році закінчується термін дії та-
ємності стосовно справ тих, хто добро-
вільно зізнався у співпраці з КДБ. Від-
повідно, цей термін може бути продо-
вжений, або ж гриф «таємно» буде зня-
то. Спікер сейму також висловлюється 
на користь того, що ці дані треба опри-
люднити. 

Вашингтону  
і Брюсселю байдуже?

«Росатом» має 29 ядерних реак-
торів на різних етапах проектуван-
ня і будівництва у понад десяти кра-
їнах. Це - найбільше число ядерних ре-
акторів, що будуються у всьому світі. 
Про це у статті для «Reuters» пише ана-
літик з «Foreign Policy Initiative» Хан-
на Тоберн. Остання угода була укладе-
на з Йорданією. Також уклали з «Роса-
томом» угоди на будівництво ядерних 
реакторів Угорщина, Єгипет, Іран, Індія, 
Фінляндія, Туреччина, Аргентина, Бра-
зилія. Є кілька причин, що саме Росія, а 
не західні атомно-енергетичні компа-
нії, виграє тендери. Зокрема, «Росатом» 
може продавати реактори за набагато 
нижчими цінами, ніж конкуренти. Бага-
то країн, що розвиваються, хочуть роз-
вивати атомний сектор як джерело де-
шевої енергії. Крім того, їм не вистачає 
власних експертів для обслуговування 
ядерних реакторів. Схильність Вашинг-
тона і Брюсселя ігнорувати ці виклики 
не лише завдасть серйозної шкоди за-
хідним компаніям, але й поступиться 
РФ міжнародним впливом, підсумовує 
Тоберн.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
«Гаряча точка»  

для свободи слова

На Донбасі загинуло восьмеро 
журналістів і понад 40 потрапили у 
полон. Про це повідомили у незалеж-
ній медіа-профспілці України. «За 2014 
рік в Україні загинуло восьмеро жур-
налістів - як українських, так і інозем-
них. Кілька працівників ЗМІ загинуло 
вже цьогоріч. Більшість із них пішли з 
життя на території проведення неого-
лошеної війни на Донбасі. За рік проти-
стояння понад 40 медійників побува-
ли в полоні. Кілька журналістів пере-
буває там і зараз», - констатує НМПУ. У 
спілці зазначили, що майже всі місцеві 
журналісти, прихильні до демократич-
них свобод, змушені були виїхати з оку-
пованої території через загрози життю 
та здоров’ю. Багато видань припинили 
своє існування через тиск на редакцій-
ні колективи, присвоєння або псуван-
ня майна чи економічну неможливість 
евакуювати ЗМІ на українські терито-
рії.

Влада хоче  
розпродати землю

За рахунок реалізації землі Укра-
їна може отримати близько $100 мі-
льярдів, заявив міністр аграрної по-
літики і продовольства Олексій Пав-
ленко. «Загальний потенціал земель, 
які будуть продані, - 100 мільярдів до-
ларів», - сказав він, повідомляє «Укрін-
форм». Чиновник підкреслив, що необ-
хідно привести у відповідність земель-
ний кадастр і приділити значну ува-
гу політичним обговоренням питання 
вільного продажу землі.

«Шенгенка»  
за новими правилами

В Україні з 23 червня почнуть дія-
ти нові правила для отримання візи 
у країни Європи, інформує «РБК-
Україна». Під час подачі документів на 
отримання шенгенвізи заявники бу-
дуть здавати відбитки пальців і циф-
рову фотографію. Біометричні дані 
зберігатимуться протягом 59 місяців. 
Їх використовуватимуть при обробці 
усіх наступних протягом цього періоду 
звернень за візами. Після закінчення 
згаданого терміну заявнику знову до-
ведеться надати біометричні дані. При 
першому зверненні за візою заявник 
зобов’язаний буде особисто з’явитися 
в консульство для здачі відбитків паль-
ців. Звільняються від процедури діти 
до 12 років, особи, щодо яких зняття 
відбитків пальців фізично неможливо, 
глави держав і їхні дружини, члени офі-
ційних делегацій під час дипломатич-
них поїздкок. Візи, видані до 23 черв-
ня, залишаються дійсними до закінчен-
ня терміну їх дії.

Які дороги - такий рейтинг
Україна за якістю доріг посіла 

139 місце із 144 країн світу. Ми кра-
щі лише від найбільш відсталих кра-
їн. Ще з часів СРСР фінансування до-
ріг здійснюється за залишковим прин-
ципом, заявив у ефірі «Радіо Ера» екс-
перт з реформ дорожньої галузі Андрій 

Мартенс. І зазначив: в Україні акциз-
ний збір складає п’ять відсотків. Тобто, 
щоразу, коли українці купують бензин, 
п’ять відсотків від ціни має йти на ре-
монт доріг. За рік із 18,4 млрд. грн. різ-
них зборів до «Укравтодору» надійшло 
лише 2,2 млрд. А для реконструкції до-
ріг потрібно вкладати 50-60 млрд. грн. 
на рік. Крім того, експерт повідомив: 
«Багато країн виходили з важких еко-
номічних криз за рахунок будівництва 
доріг. Сьогодні для будівництва кіло-
метра дороги потрібно 40 осіб. За п’ять 
років - це близько 200 тисяч робочих 
місць і приблизно у п’ять разів більше 
у суміжних галузях. Загалом може бути 
створено мільйон робочих місць».

А народ бідує
Проживання народного депута-

та в однокімнатному номері у готе-
лі в центрі Києва обходиться державі 
майже у 14 тисяч гривень на місяць. 
Загалом оплата за проживання «слуг 
народу» у цьому році обійдеться дер-
жаві майже у 26 мільйонів гривень, ін-
формує «РБК-Україна». Середня норма 
добових витрат складає 460 гривень, 
сказав голова підкомітету з питань ре-
гламенту ВР Дмитро Шлемко. І зазна-
чив, що депутати також щодня можуть 
замовити автомобіль з парламентсько-
го автопарку, аби, наприклад, поїхати 
на телеефір чи для інших потреб. 

В Ахметова можуть  
забрати «Укртелеком»

Робоча група Верховної Ради з пи-
тань розслідування фактів корупції 
в уряді ініціює повернення «Укртеле-
кому» в державну власність. Про це 
повідомив її голова, народний депутат 
Олег Осуховський. За його словами, по-
купець не виконав умов приватизації. 
Раніше екс-голова Держфінінспекції 
Микола Гордієнко повідомив про фак-
ти корупції під час приватизації «Ук-
ртелекому». СБУ спільно з Генпроку-
ратурою розпочали кримінальне про-
вадження за фактом розтрати бюджет-
них коштів.

Страшно
В Україні за перший квартал ни-

нішнього року більше, ніж утричі, 
зросла кількість злочинів з викорис-
танням зброї. Про це повідомив прези-
дент Української федерації професіона-
лів безпеки Сергій Шабовта, інформу-
ють ЗМІ. Експерт пояснив, що у держа-
ві збільшилася чисельність депресив-
них людей, які залишилися без житла 
і засобів для існування. Крім того, про-
блемою став трафік зброї. «Зброя є у 
тих, хто веде кримінальний спосіб жит-
тя. І кількість такої зброї досить легко 
збільшується», - заявив Шабовта. І на-
голосив, що про тенденцію погіршен-
ня ситуації зі злочинністю уже йдеть-
ся впродовж декількох місяців. «Це ста-
тистика, яку, на жаль, іноді й сама пра-
воохоронна система ховає від суспіль-
ства», - підкреслив експерт.  

Заборонили наклейки  
на номери авто

В Україні на транспортних засо-
бах повинні бути виключно державні 
реєстраційні номерні знаки. Про таке 
рішення поінформував глава МВС Ар-
сен Аваков, інформує «Урядовий пор-
тал». «Ми дамо жорстку вказівку всім 
патрулям і працівникам ДАІ «присіка-
ти» появу наклейок будь-якого змісту. 
На автомобілях повинна бути виключ-
но державна реєстрація, жодних  додат-
кових наклейок. Враховуючи набли-
ження свят 8 і 9 травня, переходимо на 
дуже жорсткий режим патрулювання і 
контролю. У тому числі й щодо профі-
лактики бандитських групп», - заявив 
міністр.

Україна Світ



Ірина збиралася їхати 
додому. Доньці Лесі 
вирішила нічого не казати. 
Лише натякнула, що готує 
сюрприз. «Який сюрприз, 
мамочко?» - улесливо 
спитала донька. «Якщо 
скажу, то й сюрпризу не 
буде, чи не так?» - питанням 
на питання відповіла Ірина. 

І ось уже за вікном буса з’явилися зна-
йомі картинки її древнього містечка, її ву-
лиця, старий каштан біля воріт їхнього 
дому. Ірина не повірила своїм очам: зане-
дбане подвір’я і хата, що ніби постаріла, 
осунулася. Заледве дотягла за ворота важ-
кі сумки, присіла біля криниці. Нема на ній 
журавля, якого ще із покійним чоловіком 
прилаштовували. Затоптаний і квітник. 
Щось зарізало Ірину біля серця: куди ж 
донька витрачала гроші, які вона надсила-
ла з Італії? Ради неї ж, єдиної дитини туди 
поїхала, 

У вікні з’явилася постать Лесі. А за мить 
- з хати вийшов якийсь молодик і мовчки 
став заносити її сумки. 

«Вибач, мамо, що не розповіла тобі: 
Максим – мій цивільний чоловік. Як бачиш 
і я сюрприз для тебе притаїла», - як завше 
улесливо строчила Леся. 

Вечеряти Ірина відмовилася. Важкі 
думки гострим цвяхом свердлили мозок. 
Не таку зустріч вона собі уявляла з донь-
кою. Як змінилася Леся за цих шість ро-
ків, коли Ірина була на чужині!.. Пригадує, 
як Надя, її подруга, застерігала не залиша-
ти хату на доньку, мовляв, молода, зеле-
на, толку в нічому не знає… Вона тоді ще й 
образилася на подругу: донька її не підве-
де, от побачиш, -   сказала. Тішилася, коли 
Леся виставляла у соцмережі красиві світ-
лини, на яких було видно дорогі меблі, єв-
роремонт у кімнатах. 

Чому ж тепер цього всього вона не ба-
чить? Ірина приховала гроші, які привезла 
з Італії. Як тінь ходила від розпуки і болю.

Якось донька завела розмову. «Знаю, 
чому сердишся, мамо. Тут ремонт іще 
встигнемо зробити. А на світлинах, які ти 
бачила – інша квартира. Ми з Максимом її 
купили. Щоправда, на Максима її оформи-
ли. Але це діло поправиме, згодом на мене 
перепишемо», - доводила до відома Леся. 

Усе попливло в Ірини перед очима. «Ви-
ходить, усі ці роки я заробляла на кварти-
ру якомусь пройдисвіту?», - ледве мови-

ла. У сусідній кімнаті Мак-
сим нервово чимось грим-
нув, мовляв, усе чую. «Я 
не прощу їй того пройдисвіта! Так і знай!» 
- заявив Лесі. 

Господи, як пошкодувала тепер Ірина, 
що приїхала додому! Серце розвалювало-
ся на шматочки, коли згадувала, як просив 
її зостатися в Італії Бруно, син сеньйори, 
за якою вона доглядала. 

Бруно поховав молоду дружину і гадав, 
що його серце навіки зачинилося для лю-
бові. Допоки не зустрів Ірину. Працьови-
та, скромна, вродлива – вона сколихнула 
його почуття. «Тепер я зрозумів, що любов, 
як весна, проходить, а потім знову оживає. 
Здається, я знову люблю. Тебе люблю, Іри-
но», - сказав він одного вечора, коли вона 
вийшла погуляти в саду. 

Вдома Ірина поникла. Їй часом здавало-
ся, що від страшної реальності – збожево-
ліє. Бо й справді щось дивне, досі незрозу-
міле, стало діятися з нею. Добре пам’ятає, 
як у той день, коли Максим звинуватив її у 
тім, що при відкритому крані горіла кон-
форка і по всій хаті чувся запах газу, вона й 
не підходила до плити. А трохи пізніше на 
неї нагримали, що нібито залишила хату 
незачиненою, коли ходила до сусідки. 

«У кишені був ключ, отож мусила за-
чинити», - оправдовувалася Ірина. Про-
те звинувачення звалювалися на неї мало 
не щодня, і вона вже й сумніватися поча-
ла: може, справді, винна? Ще й Леся стала 
її переконувати, що слід звернутися до лі-
каря, щоб не запустити хворобу. Щоправ-
да, спочатку можна спробувати пити пі-
гулки, нібито Леся і сама їх пила, коли на 
душі було кепсько.

Пігулки подіяли швидко. Ірині постій-
но хотілося спати. Тіло стало хитке, в’яле, 
і, коли до неї привезли лікаря, погодилася 
лягти у стаціонар. З лікарем Леся з Макси-
мом «домовились», щоб якомога надовше 
розтягнув лікування матері.

Минув місяць, другий. За гроші Ірини, 
які відшукали, молодята влаштували собі 
райське життя, довершили ремонт у новій 
квартирі. Леся нічого не шкодувала для 
коханого. Аби лиш Максим був із нею. 

Одного дня у палату до Ірини зайшла 
інша лікарка. «Відтепер лікувати буду вас 
я. Пригадайте, з яких симптомів почалася 
ваша хвороба?» - лагідно спитала. У ліку-
вання Ірини були внесені корективи. Те-
пер її думки стали ясніші, а тіло жвавіше.

Доля внесла корективи і в життя Лесі. 

Усе почалося з тієї ночі, 
коли у неї сильно розбо-
лівся зуб. Увімкнула світ-

ло, щоб взяти знеболююче і стрепенула-
ся – Максима в ліжку не було. Жахливе від-
чуття запекло у голові: невже після любо-
щів з нею він тишком утік до іншої? Холод-
на ніч дихала їй в обличчя, Лесею аж тру-
сило, коли, не оминаючи калюж, бігла у їх 
нове помешкання. У вікні спальні світив-
ся нічник…

«Ти чого вриваєшся у чужий дім по-
серед ночі?» - Максим з усієї сили вдарив 
Лесю в обличчя. У дверях спальні злорад-
но реготала його пасія. 

Боже милостивий, як вона могла так 
себе ошукати? Вона ж так вірила Макси-
мові, кохала, як нікого досі. Та найжахливі-
ше: запроторила матір у психушку. Бо так 
наполіг Максим. 

У Лесі почався сильний головний біль, 
відчуття страху і напруги. Надто ж, коли її 
адвокат сказав, що малоймовірно вигра-
ти їм суд із Максимом, адже документаль-
но немає доказів, що нову квартиру купу-
вала вона. І одного дня Леся вщент роз-
чавлена, слабка, зайшла у кабінет психі-
атра…

«Скоро я випишу вас», - почула невдо-
взі Ірина від лікарки. Зловила себе на дум-
ці, що не хоче повертатися додому. Попро-
сила медсестру дати їй мобільний. «Забе-
ри мене до себе, Бруно, - несміливо сказа-
ла у слухавку. – Інакше я помру». 

Вирішила піти до каплички, що знахо-
дилася на території лікарні. вона так дав-
но не говорила з Богом! У дверях зіткнула-
ся з худою, втомленою жінкою у супрово-
ді медсестри. Леся? Ірина хотіла щось ска-
зати, як, мов крізь сон, почула тривожне: 
«Мамо…» Ірина обвела доньку виплакани-
ми очима, чи не вперше взяла волю у ку-
лак. «Я вас - не знаю», - сказала і поспіши-
ла щезнути. 

У вікнах відділення, з якого виписали 
Ірину, зависли цікаві обличчя. Хтось радів 
за Ірину, хтось заздрив, коли до неї у доро-
гій іномарці під’їхав красивий, пристойно 
одягнений чоловік. Раділа за Ірину і її нова 
лікарка, якій, мов на долоні, вона виповіла 
свою історію.

Рясні сльози заблистіли в очах Ірини. 
«Не плач, - пригорнув її Бруно. – донька ще 
приїде до тебе. А ти більше сюди не повер-
нешся. Разом ми збудуємо нове життя…»

Марія МАЛІЦЬКА. 
м. Теребовля.    
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Струни серця
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Дякую за хліб
Коли тримаєш хліб в руках - 
зароблений і чесний - 
відразу линеш у думках
у поле піднебесне.
Цей хліб – це істина свята,
душі найвища проба,
любов людська і доброта,
без чого – Чорнобиль.
Цей хліб, в руках чи на столі,
то пам’ять літ недремна:
хто був мій дід на цій землі,
кому молився ревно.
Я знаю: світлий час прийде,
хоч ми гріховні й досі,
хоч маєм хліб на кожен день,
а в душах камінь носим.
І хтось дає цей хліб для нас
по милості й любові,
аби вогонь життя не згас
зі смертю у двобої.
Аби в щоденному труді
як пращури - так само - 
ми шанували отчий дім
і вчинками й думками.
В цей хліб, що сонцем виграє,
як весняні потоки,
хтось душу вклав і серце своє
й помисли добра глибокі.
Щоб кожен раз, коли в руках
тримаєм хліб насущний,
не забували і в думках
про руки, хліб даючі.

Ольга ХОМЯК, 
медсестричка другої міської 

лікарні м. Тернополя.
*     *     *

В бузкових квітах
Щастя оселилось.
Росою вранці
В пелюстках світилось,
Маленьким ельфом
Пурхало на гілку, 
Раділо з нами
І сміялось дзвінко.
Лукаво підсміхалося бувало,
Коли тебе зненацька 

цілувала.
Та ось в руках
З букетом опинилось,
Назавжди з нами 
Щастя залишилось. 

Лариса ОСАДЧУК.

Невигадана історія

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці камерного хору 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Т. Шевченка Настя Григорчук, Марина Томчук,  
Тетяна Гамера та Ніна Божик.

гніздечко
Сімейне

На тлі весняного неба збиралися не-
зграбні хмарки, коли Віталіна скрипнув-
ши старою проіржавілою хвірткою, сту-
пила на сільське кладовище. Міцно три-
маючи в посинілих від холоду руках ма-
ленький букетик підсніжників, вона по-
мітно поспішала, оминаючи один за од-
ним ряди похмурих могил з дерев’яними, 
залізними і мармуровими хрестами. На-
решті зупинилися. З фото на одному з 
хрестів до неї усміхалася вродлива моло-
да жінка. Здавалося, що навіть на цій хо-
лодній плиті її очі були наповненні те-
плом, а усмішка випромінювала радість і 
ніжність.

– Привіт, матусю! – сказала Віталіна і 
нахилилася, щоб поцілувати жінку в кра-
сиве високе чоло. – Я так сумую без тебе! 
Я вже змирилася з тим, що тебе немає. Але 
мені так не вистачає твоєї усмішки…

Тендітними руками Віталіна обняла 
мармурову плиту, притулилася до холод-
ного фото матері. Гіркі сльозинки одна за 
одною капали з її очей на білі підсніжни-
ки. Чомусь одразу пригадалося, як в ди-
тинстві вона вилазила матері на коліна 
і ненька так довго-довго  голубила її. Як 
давно це було!

Щасливе і безтурботне дитинство 
промайнуло, як короткий сон. Далеко 
в минулому залишилися дні, коли у неї 
були і мама, і тато, і багато красивих ігра-
шок. А чи й було це?

Віталіна більше пам’ятає, як вони з 
мамою жили тільки удвох, ледве зводя-
чи кінці з кінцями. Мати важко працюва-
ла, щоб у дівчинки було все необхідне, як 
в інших дітей. А батько кудись непоміт-
но зник з їх життя. Віталіна часто допиту-
валася у мами, де їх татко, але у відповідь 
та лише лагідно пригортала її. Тоді вона 
ще дуже мало розуміла всі примхи життя. 
Але коли підросла, то збагнула його у всій 
складності та непередбачуваності.

Вони жили удвох в холодному шкіль-
ному гуртожитку. Мама працювала вчите-
лем зарубіжної літератури. До роботи ста-
вилася сумлінно, тому і в школі, і в селі її 
любили та поважали всі, окрім колишньої 
свекрухи. Та ніколи не могла простити 
того, що сирота «зламала» життя її поваж-
ному та заможному синові. Вона не визна-
вала ні невістки, ні внучки. Мати ж Віталі-
ни на всі знущання відповідала їй щирою 
любов’ю. І, незважаючи на те, що у колиш-
нього чоловіка були сестри, доглядала по-
тім смертельно хвору свекруху саме вона. 

Скільки потрібно було витримки і терпін-
ня, але Віталіна не пам’ятає, щоб її мати 
коли-небудь на щось чи на когось скаржи-
лася.

Після смерті бабусі, дідусь, який під-
тримував невістку, забрав Віталіну та її 
матір до себе. Матеріальне життя їх тро-
хи налагодилося, бо тепер у всьому їм до-
помагав дідусь. Він любив внучку і неві-
стку, а сина докоряв за те, що зруйнував 
своє щастя своїми ж руками. Але дороги 
назад не було. У Віталія була нова дружи-
на і двійко дітей.

Лише зрідка він навідувався до бать-
ка, і там зустрічався зі своєю першою дру-
жиною та донькою. Ці зустрічі були нечас-
тими, але Віталіна пригадує, як в ті хвили-
ни мама ніби оживала, її обличчя світило-
ся від щастя. Але батько не помічав цьо-
го або не хотів помічати, він швидко зби-
рався і їхав назад. А мати знову ставала 
такою, як і раніше, сумною і замисленою. 
Віталіна розуміла, що мати і досі кохає її 
батька. Коли вона намагалася поговорити 
з нею про це, то мати завжди відповідала:

– Віталіно, ти – моє найбільше щастя і 
мені більше нікого не треба. 

А їй так хотілось, щоб мама була щас-
ливою, щоб вона любила і її любили та-
кож. Мама була чарівною жінкою, бага-
то чоловіків хотіли пов’язати своє жит-
тя з нею, але вона всім відмовляла, зали-
шаючись вірною своєму першому і єди-
ному коханню. А всю свою нерозтрачену 
любов віддавала донечці.

Минали дні за днями, складалися у 
роки. Непомітно маленька Вітуся, як її 
часто називала мама, стала вродливою 
юнкою. Не зогледілася, як промайнуло 
дев’ять років навчання у школі, і скоро 
відбудеться перший у її житті бал.

– Мамо, а можна я запрошу на свій ви-
пускний тата? – несміливо запитала Віта-
ліна у матері. Вона завжди боялася зроби-
ти їй боляче необережною згадкою про 

батька.
– Звичайно, донечко, я нічого не маю 

проти, – лагідно відповіла мама, а спосте-
режлива Віталіна помітила, як у її очах за-
горілися вогники радості. Вона так давно 
не бачила чоловіка. І вже уявляла собі, як 
вийде із дверей школи з гордо піднятою 
головою під руку з донькою-красунею.

Але той день, коли мама і тато мали 
бути разом на її першому святі, так і не 
настав у житті Віталіни. Напередодні 
випускного вечора мати пішла до шко-
ли, щоб перевірити, як іде підготовка до 
свята. А додому її привезли вже мертвою. 
Очевидці розповіли, що раптом мамі Ві-
таліни стало недобре, вона втратила сві-
домість, а потім… велике і любляче мате-
ринське серце перестало битися.

Похорон минав як у сні. Перед облич-
чям Віталіни пливли, мов у тумані, запла-
кані однокласники в урочистих нарядах, 
перетягнених чорними стрічками, знайо-
ма і водночас чужа постать батька, котрий 
побачився з нею вже біля материної тру-
ни, натруджені мозолисті руки дідуся, що 
тулили її до себе і дрібно-дрібно тремті-
ли. І нарешті мама, яка, здавалося, заснула 
і крізь сон лагідно усміхається злегка від-
критими устами. І ще Віталіна запам’ятала 
холодні руки, які маленьким горбиком ле-
жали на грудях. Червоні, білі, рожеві, оран-
жеві квіти встеляли труну. І, напевно, у 
всьому світі не було людини, яка б до кін-
ця могла зрозуміти те, що в той час твори-
лося в душі бідної дівчини.

Не знаю, чи є  така вага, на якій мож-
на було б зважити її горе, чи є такі мірки, 
якими можна було б виміряти кількість 
пролитих нею сліз, і де знайти пояснення 
тому, що допомогло дівчині не зламатися, 
а зібрати в кулак усю силу волі і жити далі.

Матері не стало, батько повернувся до 
своєї сім’ї, дідусь зробився замкнутим і ще 
більше мовчазним. Де шукати підтрим-
ки і допомоги? Залишилася надія тільки 

на Бога. Адже Він завжди заступається за 
вдів і сиріт.

З Божою допомогою Віталіна закінчи-
ла школу, вступила до педагогічного уні-
верситету і, як і мама, обрала філологіч-
ний факультет. Бог подбав про те, щоб 
вона не була одинокою і послав їй чудо-
вого чоловіка. Тепер вони удвох тішаться 
своїм маленьким дивом – донечкою Олею. 
Правда, шкода, що дідусь уже не зміг по-
бачити її, бо, проживши майже дев’ять де-
сятків літ, невдовзі після весілля Віталіни 
перейшов у ту межу, з-за якої ніхто не по-
вертається…

Вітер гнав по небу кудлаті хмарки, а 
Віталіна стояла, обіймаючи холодну пли-
ту пам’ятника. Віддаючись болючим спо-
гадам, вона втратила відлік часу.

– Ось де ти, рідна, – Олексій погладив її 
волосся і пригорнув до себе. – А я вже хви-
лювався, де ти поділася.

В обіймах коханого чоловіка їй одразу 
стало добре і затишно. Вона ще раз при-
горнулася до маминого обличчя на холод-
ному мармурі, злегка змахнула непроше-
ну сльозу:

– До побачення, матусю! Я ще прийду 
до тебе. Я так тебе люблю!

У склянці з прозорою водою гойдали-
ся від вітру білі підсніжники, а цвинтар-
ною стежкою, ніжно притулившись одне 
до одного, ішли двоє. Їм услід із мармуро-
вої плити усміхалася вродлива жінка, ім’я 
якій – Мати.

Оксанка ГУДЗЬ.
с. Огризківці Лановецького району.

Життєві сюжети

Сюр   ризп

МАМИ
ПІДСНІЖНИКИ

для

У неділю – День Неньки*     *     *
Одного разу за день до свого наро-

дження дитина запитала у Бога:
- Я не знаю, навіщо йду в цей світ. 

Що мені там робити? 
Бог відповів: 
- Я подарую тобі ангела, який за-

вжди буде поруч з тобою. Він усе тобі 
пояснить. 

- А як я зрозумію його, адже я не 
знаю його мови? 

- Ангел буде вчити тебе. Він охоро-
нятиме тебе від усіх бід. 

- Як і коли я повинен повернутися 
до Тебе? 

- Твій ангел скаже тобі все. 
- А як звуть мого ангела? 
- Неважливо, як його звуть, у нього 

багато імен. Але ти для початку нази-
ватимеш його - мама.

Коли Бог  
творив маму

Одного разу добрий Бог вирішив 
створити… маму. Шість днів та ночей 
Він роздумував і експериментував. Та 
ось з’явився ангел і каже:

– Ти стільки часу тратиш на неї!
– Так… Але чи ти читав вимоги за-

мовлення? Вона повинна складатися зі 
180 рухомих частин, які можна було б 
при потребі замінити, її поцілунок має 
лікувати все – від зламаної ноги до роз-
чарування в коханні, також вона мусить 

мати шість пар рук.
Ангел похитав головою і недовірли-

во спитав:
– Шість пар рук?
– Не в руках проблема, – відповів Бог, 

– а в трьох парах очей, що вона повинна 
мати.

– Аж стільки! – скрикнув ангел.
Бог ствердно кивнув. Потім додав:
– Одну пару, щоб бачити через за-

чинені двері, коли питає: «Що ви там 
робите, діти?», навіть якщо вона вже 
знає, що вони роблять. Іншу пару – на 
потилиці, щоб бачити те, що не мала 
би бачити, але що має знати. Ще іншу 
пару, щоб таємно сказати синові, який 

попав у халепу: «Розумію, сину, і лю-
блю тебе».

– Господи, – сказав ангел, – вже піз-
но, йди відпочивати.

– Не можу, – відповів Господь. – Вже 
майже закінчую.

Ангел поволі обійшов навколо моде-
лі матері.

– Надто ніжна, – сказав, зітхаючи.
– Але витривала! – відповів Господь 

із запалом. – Ти не можеш уявити собі 
того, що може зробити чи перетерпіти 
мати.

– Вміє думати? – спитав ангел.
– Не тільки думати, а вміє також 

дуже добре користуватися своїм розу-

мом і пристосовуватися до обставин.
Тоді ангел схилився над моделлю 

і доторкнувся пальцем до її обличчя.
– Тут щось стікає, – сказав здиво-

вано.
– Так, це – сльоза, – відповів зі 

смутком Бог.
– А для чого вона? – спитав ангел.
– Щоб висловити радість, смуток, 

розчарування, біль.
– Господи, Ти – справді геній! – ви-

гукнув захоплено ангел.
Тихим голосом Бог прошепотів:
– Правду кажучи, це не Я ство-

рив… ту сльозу…
(Ерма Бомбек)

Бог не створив сліз.  
То чому їх творимо ми?

У пісні – духовне начало, 
Тому і душа бринить, 
Коли аж у небо 

вплітають
Дівчата дзвінку 

пісні нить…
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Спортивний квітень  
для українських 
спортсменів минув 

під девізом “Бий росіян!”, 
принісши нашим атлетам 
звання чемпіонів світу та 
Європи

Розпочався місяць для спор-
тивної України знаковою перемо-
гою Марії Музичук, яка у фіналі 
чемпіонату світу з шахів на тери-
торії суперниці - в Сочі - обіграла 
росіянку Наталію Погоніну і стала 
“шаховою королевою”.

Чемпіонську естафету один за 
одним підхопили наші гімнасти 
та важкоатлети, які змагалися на 
чемпіонаті континенту.

Черговий трофей здобув ти-
тулований Олег Верняєв. У фран-
цузькому Монпельє він уперше в 
кар’єрі став абсолютним чемпіо-
ном континенту, перемігши у ба-
гатоборстві. Причому другим, слі-
дом за українцем, фінішував ро-
сіянин Денис Білявський. Через 
день Олег захистив титул най-
кращого гімнаста Старого Світу у 
вправах на брусах, ставши двора-
зовим чемпіоном Європи-2015.

Ще один наш гімнаст, бронзо-
вий призер Олімпіади-2012 Ігор 

Радівілов став другим в опорно-
му стрибку, розбавивши росій-
ський дует на п’єдесталі пошани.

Важкоатлетка Юлія Каліна 
(вагова категорія 63 кг) на чем-
піонаті Європи у Тбілісі навіть не 
відчула конкуренції з боку най-
ближчої переслідувачки росіянки 
Надії Ліхачової, яку випередила на 
15 (!) кг.

Юлія Паратова (53 кг) теж 
впевнено стала чемпіонкою Євро-
пи, вигравши і ривок, і поштовх. 

Не пасла задніх у Тбілісі й 
Анастасія Лисенко. У категорії 
+75 кілограмів вона дебютувала 
на дорослому чемпіонаті Європи 
та завоювала «срібло»  для Укра-
їни. Зазначимо, що наші спортс-
менки виграли і командну пер-
шість.

Олег Прошак у суперважкій 
вазі (+ 105 кг) довів, що справжні 
богатирі живуть в Україні, став-
ши першим у Європі з важкої ат-
летики.

Те ж саме продемонстру-
вали і наші боксери. У Всесвіт-
ній серії боксу «Українські ота-
мани» обіграли “Команду Ро-
сії”,  а Олександр Усик захис-
тив титул інтерконтинентально-
го чемпіона за версією WBO, по-
бивши росіянина Андрія Князє-
ва,  Кличко-молодший виграв в 
американця Брайанта Дженнінг-
са, який досі не знав поразок на 
профі-рингу.

Жирну крапку у квітневих зви-
тягах українців поставив “Дніпро”. 
За сумою двох чвертьфінальних 
матчів дніпропетровський клуб 
обіграв “Брюгге” і продовжує боро-
тися за Кубок Ліги Європи.

Після розвідки в перших двох раундах, в тре-
тьому Ломаченко почав додавати обертів, і його 
опонентові з кожною наступною трихвилин-
кою ставало все складніше. Родрігес не усти-
гав за українським чемпіоном, боксував на межі 
фолу, за що рефері Роберт Берд зняв з нього два 
очки (за удари нижче пояса).

У п’ятому раунді Гамальєр Родрігес уперше в 
цьому поєдинку опинився у нокдауні після точ-
ного удару лівою в корпус, а у дев’ятому після 
комбінації українця він уже вдруге виявився на 
підлозі рингу. Цього разу пуерторіканець вирі-
шив не вставати, дослухавши увесь відлік рефе-
рі і так і не піднявшись на ноги – нокаут.

Прем’єр-ліга, 22 тур
«Іллічівець» -  

«Карпати» - 1:0
Маріупольці на дніпропе-

тровському «Метеорі» зали-
шаються непереможними, а 
львів’яни знову опускаються 
на останнє місце.
«Зоря» - «Металург» Д. - 4:2

Результативний футбол 
на користь луганців дозво-
лив переможцям ще сильніше 
зміцнити 4-у позицію.
«Металіст» - «Ворскла» - 0:2 

Полтавчани зробили гід-
ний подарунок до 40-річного 
ювілею Василя Сачка, зумів-
ши випередити харків’ян піс-
ля очної перемоги над ними.

«Чорноморець» 
 - «Дніпро» - 0:3

Легка перемога дніпропе-
тровців на власному стадіоні, 
але в якості гостей, була прикра-
шена 100-м голом Євгена Селез-
ньова у Чемпіонатах України.

«Олімпік» -  
«Металург» З. – 0:0 

Футбол з невеликою кіль-
кістю гольових моментів не 
подарував нікому 3-х очок, до 
яких все ж таки ближче були 
донеччани.

«Динамо» - «Говерла» - 6:0 
Кияни зробили черговий 

широкий крок назустріч зо-
лотим нагородам, здобувши 
найбільшу власну перемогу 
сезону.

«Волинь» - «Шахтар» - 0:0 
Лучани відбирають очки у 

чинного чемпіона і допомага-
ють залишитись на другому 
місці «Дніпру».

«Олімпік» - «Динамо» - 0:0 
Як і у двох зустрічах Чемпі-

онату ПЛ, суперники вигляда-
ли гідними супротивниками. 
Хід подій на полі стадіону «Ди-
намо» ім. Лобановського засвід-
чив, що скромний «Олімпік» 
мало чим поступався у конкрет-
ній зустрічі. Принаймні, за всіма 
статистичними викладками до-
неччани виглядали анітрохи не 
гірше.

До перерви Гегам Кадимян 
двічі мав абсолютно реальні 
шанси відкрити рахунок, проте 
Олександр Рибка був взірцем на-
дійності. Після перерви збільши-
лась кількість порушень, що по-
тягнуло за собою жовті картки і 
червону – Віталію Буяльському 
за два попередження. А на завер-
шальній стадії атак не щастило 
гравцям обох команд. 

 Традиційно динамівці вда-
лись до штурму на останніх хви-
линах, коли під час однієї з атак 
номінальні гості 4 рази поспіль 
пробивали впритул, проте кож-
ного разу захисники кидались 
під м’яч. Тож голи у цій парі від-
кладаються на 3 тижні.

«Дніпро» - «Шахтар» - 0:1
Зустріч проходила надзви-

чайно інтенсивно. Різними спо-
собами, але суперники створю-
вали велику кількість гостроти 
біля воріт один одного, але час-
тіше до голу підходили донеч-
чани. Марлос невдало обробив 
м’яч, коли його сам на сам виво-
див Алекс Тейшейра. Потім ав-
тор цієї передачі вже з кількох 
метрів не пробив Дениса Бойка. 
А ще за кілька хвилин Фернан-
до з-за меж штрафного майдан-
чика влучив у стійку. І все ж, пе-
ред перервою, Гладкий після по-
дачі кутового випередив Дугла-
са та влучив у нижній кут – 0:1.

Початок другої половини зу-
стрічі проходило просто феєрич-
но під диктовку «Дніпра». Апо-
феозом цього відрізку стало при-
значення пенальті. Проте Євген 
Селезньов пробив прямоліній-
но, і Андрій Пятов ногою перевів 
м’яч на кутовий. З часом «Шах-
тар» не без допомоги замін зумів 
відсунути гру від своїх воріт. Го-
лів більше не було, а гостьова пе-
ремога донеччан наблизила їх до 
вирішального матчу турніру.

У матчі 24-го туру чемпіонату 
України з футболу серед команд 
першої ліги ФК «Тернопіль» при-
ймав чернівецьку «Буковину». 

Суперники почали матч без 
розвідки. Впевненіше почува-
лися господарі поля, які вже на 
п’ятій хвилині, створили гольо-
вий момент, проте кіпер гостей 
врятував ситуацію.

І все ж невдовзі муніципали 
таки досягнули свого. Після «па-
даючої» передачі Віталія Богда-
нова, Богдан Семенець спіймав 
м’яча на ногу та в один дотик пе-
реправ його у ворота (1:0). 

Не можна сказати, що гос-

ті тільки й того, що відсиджу-
валися в обороні, проте їхні 
контр випади до пори до часу 
вдавалося нейтралізувати.

Натомість терополяни 
продовжували штурмувати 
ворота суперника. Уже у пер-
шій ж атаці другого тайму Бог-
данов та Волошинович розі-
грали двоходівку, яка могла за-
вершитися результативно, од-
нак м’яч звалився з ноги в на-
шого півзахисника. Вдруге в 

матчі мав забивати Семенець. 
Після передачі Богданова, терно-
пільський форвард сам викочу-
вався на ворота, однак не зумів 
як слід обробити м’яча і хорошо-
го удару не вийшло. 

У час що залишався була 
в’язка гра, суперники більше спо-
дівалися на стандарти, однак на-
дійно грали воротарі команд. А 
на останній компенсованій хви-
лині матчу арбітр Андрій Грисьо  
вгледів гру рукою нашого футбо-
ліста у своїй карній зоні і призна-
чив пенальті, який гості успішно 
реалізували (1:1). 

Ломаченко 
нокаутував 
Родрігеса

Чемпіон світу за 
версією WBO 
в напівлегкій 

вазі українець Василь 
Ломаченко упевнено 
захистив свій титул в 
поєдинку з пуерторіканцем 
Гамальєром Родрігесом, 
нокаутувавши його у 
дев’ятому раунді.

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала чемпіона світу в суперважкій вазі Во-
лодимира Кличка і обов’язкового претендента Тайсона Ф`юрі провести переговори про бій у 
60-денний термін, починаючи з 5 травня. Якщо прийти до угоди за цей час не вдасться, то на 
проведення поєдинку будуть призначені торги.

Бій повинен відбутися

У трійці найграціозніших

Збірна України з художньої гімнастики 
завоювала бронзові нагороди на чемпіонаті 
Європи, який в ці дні проходив у столиці 

Білорусі Мінську. 
За підсумками виступу Ганни Різатдінової, Вікторії Мазур 

і Елеонори Романової, наша команда набрала 139.798, ставши 
третьою.

Перше місце з результатом 150.173 посіли представниці Ро-
сії, на другому опинилися господарки турніру (144.556).

 На шляху до фіналу Кубка України

У 24-му турі Першої ліги футбольний 
клуб “Нива” поступився на виїзді 
охтирському “Нафтовику-Укрнафта”  

- 2:1.
Господарі поля у звітному поєдинку відкрили 

рахунок вже на 5-ій хвилині. Скориставшись про-
валом у захисті, відзначився екс-футболіст “Ниви” 
Сергій Шестаков. Пропущений м’яч дещо пожва-
вив дії гостей попереду, проте  господарям вдало-
ся втримати свої ворота на замку. Натомість, у се-
редині тайму розрізний пас вивів гравця “Нафто-

вика” на побачення із Мельниченком, і той своїм 
шансом скористався, подвоївши рахунок.

У відповідь на 32-ій хвилині “Нива” таки роз-
мочила ворота опонента. Грищенко пробив з лінії 
штрафного майданчика і не прогадав.

У другому таймі команди дещо знизили темп, 
проте “Нива” більше володіла м’ячем і намагалась 
загострювати попереду. “Нафтовик” запам’ятався 
двома дальніми ударами, які нейтралізував Мель-
ниченко. “Нива” ж могла вирвати нічию, але удар 
Волошина здалеку парирував кіпер.

Квітень: приємно згадати У західноукраїнському дербі - 1:1.

Виїзна поразка в Охтирці
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РИБАЛКИ  ЖАРТУЮТЬ
Двоє братків вирішили по-

їхати на риболовлю, купили 
для такої справи джип, снас-
ті, скутер, затарились випив-
кою, їжею. До кінця тижня пи-
яцтва виловили маленьку риб-
ку. Один з них задумався і каже:

- Прикинь, Колян, нам ця 
рибка обійшлася в сто штук 
баксів...

Колян теж подумав і каже:
- Добре, що ми тільки одну 

зловили...
***
Якось, коли я прийшов до-

дому, мене зустріла дружина, 
одягнена в сексуальну нижню 
білизну. Вона простягла мені 
дві мотузки і сказала еротич-
ним голосом:

- Зв’яжи мене і роби все, що 
хочеш! 

Я зв’язав її і пішов на рибо-
ловлю.

***
Чоловік рано вранці збира-

ється на риболовлю. Дружина з 
ліжка спросоння:

- Ти куди?
- На ставок.
- Угу. Злови, будь ласка, 

щуку, кілограм карасів, мішок 
картоплі і пакет молока...

Завжди, в кожній водоймі є місця, де риба 
клює трохи краще. Спробуємо розглянути 
основні місця, де риба повинна водитися в 

будь-яких випадках.
1. Водяна рослинність. Водорості не завжди можна по-

бачити з берега. Але іноді можна помітити під водою щіль-
ні, темні скупчення водних рослин. Саме на границі таких 
заростей з відкритою водою найчастіше водяться невели-
кі коропи та карасі. Підсічку в такому випадку слід робити 
швидко, поки риба не заплутала волосінь в рослинності.

2. Зарості надводних рослин, таких як осока, очерет. 
У цьому випадку рибу також можна зловити лише на кор-
доні заростей і відкритої води. Виявити такі скупчення рос-
лин набагато легше. Разом з тим, існує і значний мінус. Най-
частіше такі зарості знаходяться прямо біля берега водо-

йми, а риба, як відомо, не завжди любить прибережні зони.
3. Багнисті, глибокі місця. Саме в таких ямах найчасті-

ше можна зловити велику рибу. Найчастіше це бувають ве-
ликі коропи та соми. Глибину гачка на вудці, звісно, слід ро-
бити більше, бажано, щоб гачок майже діставав до дна.

4. Корчі. Дуже часто, особливо на річках, зустрічають-
ся корчі. Не помітити їх неможливо. І якщо корч розташо-
ваний на відкритому просторі, а на річках – іноді навіть 
посередині, то будьте впевнені, що саме тут можна зло-
вити рибу середніх розмірів. Звичайно, закид може закін-
читися втратою гачка, але спробувати все ж варто. Тіль-
ки дивіться, щоб течія не занесло вашу волосінь на корч, 
і вчасно підсікайте, адже риба, заковтнувши гачок, праг-
нутиме сховатися в такому укритті та може замотати во-
лосінь. 

Як варити?
Для риболовлі потрібна не проста каша 

мамалига. У нас вимоги до неї будуть інші. 
Мамалига повинна вийти не тільки смач-
ною і запашною, але й добре «сидіти» на 
гачку.

Що тільки не придумували рибалки 
для скріплення мамалиги. Використовува-
ли і желатин при варінні, і змішували гото-
ву кашу зі звичайною ватою. Все для того, 
щоб утримати цю наживку на гачку. Але 
метод, наведений нижче, унікальний тим, 
що мамалига виходить універсальною. 
Підходить і для далеких закидів, і для лов-
лі на поплавець.

Щоб приготувати мамалигу, викорис-
товують кукурудзяну муку. Зазвичай вона 
продається в багатьох магазинах, але якщо 
знайти її не вдається, то за допомогою ка-
вомолки слід зробити борошно з кукуру-
дзяної крупи.

Для приготування нам знадобиться:
кукурудзяна мука; пшеничне борошно; 

два поліетиленові пакети; ін-
гредієнти для ароматизації; ка-
струля з водою.

Мамалигу необхідно готува-
ти заздалегідь, щоб дати їй час 
настоятися протягом години 
або двох. Перед приготуванням 
кукурудзяну і пшеничну муку 
добре трохи підсмажити на ско-
вороді. Це додасть їй додатко-
вий приємний смак. Кукурудзя-
не і пшеничне борошно змішу-
ємо в пропорції три до одного 
і ретельно перемішуємо. Пше-
ничне борошно у складі мама-
лиги збільшує її клейкість. До-
даємо воду невеликими порці-
ями і перемішуємо. З водою го-
ловне не переборщити, додава-
ти її потрібно поступово. Готова 
суміш за густотою повинна на-
гадувати густу сметану. На цьо-
му етапі слід додати інгредієн-
ти для запаху і смаку. Це може 
бути мед, цукор, ваніль, полу-
ничний або малиновий екс-
тракт – усе те, що, на вашу дум-
ку, може збільшити привабли-
вість мамалиги для риби.

Готову суміш з пшеничного та кукуру-
дзяного борошна акуратно перекладаємо 
в поліетиленовий пакет, зав’язуємо і помі-
щаємо ще в один пакет. Це додасть міцнос-
ті упаковці. Деякі рибалки рекомендують 
використовувати для варіння мамалиги 
матерію. Але смакові якості в поліетилені 
зберігаються краще, і він запобігає доступ 
зайвої води до нашого тіста.

Розміщуємо пакети з тістом в ємкість з 
водою, так щоб вода покривала його весь. І 
ставимо на вогонь. Варимо протягом 30-40 
хвилин. Якщо мамалига потрібна густіша, 
то збільшуємо час варіння, якщо м’якша 
– зменшуємо. Після цього вимикаємо і за-
лишаємо настоюватися, поки не охолоне 
вода, можна навіть на всю ніч. У підсумку 
отримуємо мамалигу – готову насадку для 
риболовлі.

На водойму її можна везти в цих же па-
кетах, не розкриваючи їх передчасно. Це 
дозволить довше зберегти кашу від ски-
сання. Вже на риболовлі нарізаємо порцій-
ними шматочками або катаємо кульки. 

Травень. Це місяць сонця і тепла. На 
поверхні води, з глибини, визирають мо-
лоді пагони очерету та осоки, що утво-
рюють потім зарості біля берегів і зеле-
ні острівці на мілководді. До таких місць 
підходить плотва, окунь та інша риба. 
Влаштовує свої засідки тут і щука, яка 
під час нересту зовсім зголодніла і надо-
лужує втрачений час. Віялом розлітаєть-
ся врізнобіч дрібна рибка при її черго-
вій атаці. Весняний жор щуки - справжнє 
свято для спінінгіста. На свою снасть він 
ставить блешні побільше, на які споку-
шається риба і великих, і середніх розмі-
рів. На щучі приманки потрапляє, часом, 
і великий окунь, головень, жерех, але все 
ж при ловлі цих риб слід вибирати дріб-
ніші приманки.

У травні клювання 
риби найбільш активне. 
Після весняного паводку 
швидко входять у береги 
невеликі річки. У першій 
декаді на донні вудки лов-
ляться плотва, головень, 
лящ. Насадкою для них 
слугує мотиль, хробак, ви-
повзок, опариш.

По мірі спаду води 
можна переходити на 
більші річки, але важли-
во при цьому вибрати гар-
не місце. У гирлах впадан-
ня струмків і річечок, біля 
кущів і трав, звичайно, на 
значній глибині, ловлять-
ся чи не всі види риби, що 
мешкають у цій місцевос-
ті. Особливо в цю пору такі 
місця повинні пильнувати 
спінінгісти. Хороше клю-
вання плотви, ляща на по-
плавцеві вудки в невели-
ких і неглибоких озерах, 
де вода прогрівається ра-
ніше. Риба тримається за-
звичай біля трав. На круж-
ки, жерлиці і спінінгом тут 
ловиться і щука. У стійку 
теплу погоду пожвавлю-
ється лин, який клює на 
хробака і мотиля. Ловля 

цієї риби значно покращується до кінця 
місяця. У першій декаді, а іноді дещо пізні-
ше, нереститься судак, головень, підуства, 
пічкур. Метання ікри цих риб починаєть-
ся раніше в річках і пізніше - в озерах. У 
міру прогрівання води нерестяться плот-
ва і лящ. Післянерестове клювання понов-
люється через 3-4 дні (залежно від стану 
погоди), проте, плотва хапає приманку і в 
період нересту.

Багато рибалок з нетерпінням чека-
ють вильоту хруща. На цю приманку чу-
дово ловлиться головень – і на донні 
вудки, і «впроводку». Непогано ловить-
ся в травні карась. Клює він на опариша, 
хробака, мотиля та хлібний м'якуш. Ка-
рась хоч і неповороткий, але вельми обе-

режний, охоче йде на 
приманку, приправле-
ну соняшниковою олі-
єю. Вудку з невеликим 
поплавком треба заки-
дати ближче до трави. 
Опускається насадка не 
глибоко, в добре про-
гріті сонцем місця водо-
йми. Активно клює ка-
рась в теплі й тихі дні, 
а під час зміни погоди 
клювання припиняєть-
ся зовсім.

У травні встановлю-
ється тепла температу-
ра. Клювання стабілізу-
ється. Наприкінці міся-
ця, особливо після три-
валої теплої погоди, ри-
балці слід бути особли-
во спостережливим: 
можливий вихід в тра-
вах личинок бабки. Ця 
насадка забезпечить чу-
довий улов плотви, оку-
ня і краснопірки протя-
гом майже усього тиж-
ня. У третій декаді у ве-
ликих водоймах потра-
пляє на кружки судак, 
поновлюється клюван-
ня окуня на хробака і 
малька, головня і плот-
ви - на зелень.

рибальський календар 
ТРАВЕНЬ:

МАМАЛИГА: 
кукурудзяна каша для риболовлі 

Мамалига має яскравий колір, чудовий запах і смак. Годиться для ловлі таких 
риб, як: короп, сазан, лящ, карась, язь, плотва, краснопірка, головень. Завдяки своєму 
яскравому кольору іноді може бути об’єктом уваги навіть окуня.

“Пружини” з мамалигою, із запханими гачками або в поєднанні з іншого нажив-
кою, – це невід’ємний атрибут риболовлі на багатьох водоймах. Там, де замість на-
садки для риби використовується кукурудза, слід спробувати ловити і на мамалигу.

Та якщо з банковою кукурудзою все просто: купив, відкрив і лови, то з кукурудзя-
ною кашею – мамалигою треба трохи повозитися. Але багато рибалок і люблять такі 
речі робити своїми руками. 

Добре зварену мамалигу можна насаджувати на гачок, нею можна і підгодовува-
ти рибу при використанні пружини (мамалига для коропа (сазана) – одне з улюбле-
них ласощів). Її добре додавати як наповнювач у фідерні годівниці при ловлі на фі-
дер. Ну і нарешті, мамалига, зліплена в формі кулі, добре закидається як прикормка.

Мамалига для коропа
З основних компонентів це, насамперед, рослин-

на олія. Її можна додавати ще на стадії замішуван-
ня тіста, 1-3 столові ложки нерафінованої олії, за-
лежно від обсягу виготовлення. Можна і замішува-
ти разом з готовою мамалигою під час наповнення 
пружини.

Не слід додавати в тісто терту макуху або на-
сіння. Вони погіршать клейкість мамалиги і її ко-
лір. Краще на риболовлі на стадії створення кулі на 
пружині перемішати мамалигу з тертим насінням 
або сухою прикормкою. Добре, коли центр кулі зро-
блений з мамалиги, а зверху обліплений сухою су-
мішшю для  підгодовуванням. Після закидання, від-
окремившись від каші, ці частинки будуть додатко-
во приваблювати рибу.

Давно помічено пристрасть коропа до солодких 
добавок. Можна використовувати, мед і соки ягід 
малини або полуниці. Банановий запах і запах каво-
вих зерен, також можуть припасти коропу до смаку 
в теплу пору року.

При використанні мамалиги під час ловлі на 
пружину можна ховати гачки в каші, а можна наса-
джувати на них гнойового хробака або виповзка. 
Таке поєднання не залишить байдужим ні коропа, 
ні великого карася.

Як віднайти найбільш рибне місце 



№17 (98)/6 травня - 12 травня 2015 р.

Смугастий кекс на білках

ПОТРІБНО: 4 білки, 3/4 скл. цукру, 
1-1,5 скл. борошна, 1 ч. л. розпушувача, 
1 п. ванільного цукру, 1/2 скл. олії, 1/2 
скл. молока, 1 ст. л. какао, 1 ч. л. кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: білки збити з цу-
кром в густу піну. Поступово додати бо-
рошно, змішане з розпушувачем і ва-
нільним цукром. Влити олію та молоко. 
Вимішати. Розділити тісто на три части-
ни: перша - лишаємо білою, друга - до-
даємо какао, третя - додаємо корицю. 
У форму для кексу викладаємо по лож-
ці кожного тіста, чергуючи. Пекти при 
температурі 180 градусів 40-50 хв.

Сирник з халвою
ПОТРІБНО:  350 г сиру домашньо-

го, 250 г сметани, 2 яйця курячі, 50 г цу-
кру, 40 г пудингу ванільного, 300 г хал-
ви. Основа для сирника: 350 г печива до 
кави, 75 г масла вершкового.

ПРИГОТУВАННЯ: печиво подрібни-
ти за допомогою комбайна, масло роз-
топити. Печиво змішати з маслом. Фор-
му застелити папером для випічки, ви-
класти дно та стінки форми печивом (d 
20). Для начинки змішати в комбайні чи 
блендері: сир, сметану, яйця, цукор, хал-
ву і пудинг. Вилити начинку на печиво. 
Випікати 50 хвилин при 1800. Бажано 
дати сирнику настоятись 12 год.

Ніжна сирна запіканка

ПОТРІБНО:  1 кг коров’ячого сиру, 5 
ст. л. кукурудзяного крохмалю (ложки 
без гірки), 4-6 ст. л. цукру (залежно від 
вашого смаку, жовтий цукор солодший 
від білого, приблизно 65 г), 5 ст. л. сме-
тани (80 г), 5 курячих яєць.

ПРИГОТУВАННЯ: протерти сир че-
рез сито або блендером, додати цукро-
вий пісок. Розтерти на максимальній 
швидкості міксера. Додати сметану і 
крохмаль, знову збити на максимальній 
швидкості. В отриману суміш по одно-
му ввести яйця, акуратно їх розмішую-
чи. Готову суміш викласти у чашу муль-
тиварки або у змащену маслом форму. 
У мультиварці випікати 1 год. в режимі 
“Випічка” і 20-30 хв. - “Підігрів”. Одразу 
кришку не відкривати. Дати постояти 
30 хв. Акуратно вийняти чашею. У духо-
вці пекти 50-55 хв.

Сирний кекс
ПОТРІБНО:100 г маргарину, 1 скл. 

цукру, 250 г коров’ячого сиру, 2 яйця, 
200 г пшеничного борошна, 0,5 ч. л. роз-
пушувача, 1 п ванільного цукру (10 г), 
можна додати родзинки.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин змішати 
із цукром, ввести яйця змішані із сиром. 
Додати муку, змішану із розпушувачем. 
Тісто викласти у форму, змащену мас-
лом та посипану борошном. Випікати 50 
хв. при температурі 180-200 град. Якщо 
брати маленькі формочки для кексів, то 
час випічки зменшується до 15-20 хв.

Тарт з пудингом та сиром

ПОТРІБНО:  тісто: 200 г борошна, 
дрібка солі та кориці, 1 ч. л. какао, 0,5 ч. 
л. розпушувача, 1 ст. л. цукру, 3 ст. л. жир-
ної сметани, 2 ст. л. олії, 1-2 ст. л. води 
при потребі. Пудингова маса: 250 мл мо-
лока, 3 ст. л цукру, 2 яйця, 100 г сиру до-
машнього, 1 п ванільного пудинга ( 40 
г). Помадка: 50 г білого шоколаду, 1 ст. 
л. сметани.

ПРИГОТУВАННЯ: тісто: сухі склад-
ники тіста всипати в миску, додати рідкі 
компоненти (окрім води) . Добре вимі-
сити і в останню чергу , при потребі, до-
дати воду. Тісто має бути м’яке, еластич-
не, не липнути до рук. Пудингова маса: 
Яйця розтерти з цукром та сиром, дода-
ти пудинг та молоко. Можна збити все в 
блендері. Взяти форму для випічки 21 
см. Змастити олією.

Тісто розтачати і викласти ним дно 
форми, заодно сформувати бортики 3-4 
см висотою. Щільно викласти. Вилити 
суміш у форму з тістом. Пекти при 180 
градусів 45-50 хв. Охолодити. Помадка: 
шоколад із сметаною розтопити на во-
дяній бані. Полити холодний тарт.

Вологі лимонні кексики
ПОТРІБНО: 150 г борошна, 4 курячі 

яйця, 300 мл молока, 200 г цукру, 1 ли-
мон, 30 г вершкового масла, 0,5 ч. л. солі, 
0,5 ч. л. розпушувача

ПРИГОТУВАННЯ:  просіяти борош-
но, додати розпушувач, сіль, цукор. Змі-
шати.

Жовтки збити міксером з маслом і 
цедрою. Вижати сік з лимона і помалу, 
вливаючи до суміші з жовтками, продо-
вжувати збивати на низькій швидкості.

Продовжуючи збивати, потроху до-
давати борошняну суміш і молоко. Окре-
мо збити білки до стійких піків. За 3 
прийоми додати білки до основного тіс-
та, акуратно вмішуючи їх методом скла-
дання до однорідної консистенції тіста. 
Форми для випічки змастити вершко-
вим маслом, присипати борошном. Роз-
класти приготоване тісто. Випікати при 
180 град. приблизно 30 хв.,  поставивши 
формочки з тістом в деко так, щоб дно 

ледь торкалось води. Якщо вода буде 
випаровуватися, потрібно буде підлити. 
Готові кекси остудити, посипати цукро-
вою пудрою. 

Торт «Лимонник»

ПОТРІБНО: бісквіт: 6 яєць, 1 ч. л. ва-
ніліну, 2/3 скл. борошна, 1/4 скл. крох-
малю, 100 г шоколаду. Лимонний мус: 
2 яйця, 4 ст. л. цукру, 4 ст. л. крохмалю, 
350 мл молока, 1 ст. л. лимонної цедри, 
1/4 скл. лимонного соку, 2,5 ч. л. жела-
тину, 500 мл вершків. Лимонний курд: 
1/2 скл. лимонного соку, 1 ст. л. лимон-
ної цедри, 2/3 скл. цукру, 3 яйця.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 170 град. Застелити форму пергамен-
том. Білки збити з лимонною кислотою 
на невеликій швидкості до утворення 
піни, поступово додаючи половину нор-
ми цукру. Збільшити швидкість, і збива-
ти до стійких піків. Жовтки збити з ре-
штою цукру до світло-жовтої, практич-
но білої маси, додати ванілін. Борошно і 
крохмаль просіяти в жовтки, додати 1/3 
частину збитих білків і акуратно пере-
мішати. Ввести решту білків. 

Викласти тісто у форму, намагаю-
чись зробити якнайрівнішу поверхню.

Пекти 10-15 хв., провіряючи готов-
ність сірником.

ЛИМОННИЙ МУС: Змішати крох-
маль з цукром і вбити туди яйця, роз-
тираючи до тих пір, поки не залишить-
ся грудочок. Молоко довести до ки-
піння. Тоненькою цівкою, помішуючи 
крохмально-яєчну суміш, влити в неї га-
ряче молоко, потім перелити все назад 
в каструльку і проварити на маленько-
му вогні декілька хвилин до загустіння 
(до кипіння не доводити). Зняти крем з 
вогню, перекласти в посудину і накри-
ти плівкою (торкаючись поверхні, щоб 
не утворилась скоринка) і повністю охо-
лодити. Розчинити желатин в холодно-
му лимонному соці і залишити набухати 
на 1 хв. потім нагріти трохи, лише до по-
вного розчинення желатину. Збити мік-
сером охололий заварний крем і, продо-
вжуючи збивати, влити сік з желатином. 
Окремо збити вершки і з’єднати з ре-
штою маси в три підходи.

ЛИМОННИЙ КУРД: доводимо до ки-
піння лимонний сік, цедру і цукор. 

Збити злегка яйця і тоненькою ців-
кою влити гарячий лимонний сік.

Повернути все це знову на вогонь 
(маленький) і, помішуючи, довести до 
кипіння. Варити ще хв. 5 (постійно помі-
шуючи) до загустіння і потім перелити  
в чистий посуд, накрити плівкою (плів-
ка повинна торкатися поверхні крему, 
щоб не утворилась скоринка), охолоди-
ти. Охолоджений бісквіт розрізати на 
три частини. Одну частину покрити роз-

топленим шоколадом. Дати шоколаду 
охолонути, перевернути шоколадною 
стороною вниз і нанести перший шар 
лимонного мусу - 1/3 частина від всієї 
кількості. Розрівняти, накрити наступ-
ним шаром бісквіту. Промастити поло-
виною лимонного курду і знову шаром 
мусу. Накрити останнім бісквітом, далі 
решту мусу і покласти в холодильник, 
мінімум на 1 год. для застигання.

Трубочки з кремом

ПОТРІБНО: 250 г масла, 250 г смета-
ни, 0,5 кг муки, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: замісити м’яке тіс-
то. Поставити в холодильник на 2 год. 
Розкачувати тісто тонко - 1 мм. Нарізати 
довгими полосками, широною  приблиз-
но 1,5 см. Форми для трубочків змасти-
ти жиром. Формувати трубочки, почи-
наючи з вузької сторони. Одну сторо-
ну трубочки посипати цукром. Випікати 
при температурі 200 град. 15 хв. Охоло-
джені трубочки зняти з форм і наповни-
ти кремом, яким забажаєте. 

Ніжний медівничок

ПОТРІБНО: 4 яйця, 200 г цукру, 100 г 
вершкового масла, 5 ст. л. рідкого меду, 
1 ч. л. харчової соди, 450 г борошна. Для 
крему: 6 ст. л цукру, 2 яйця, 220 г вершко-
вого масла, 5 ст. л цукру, 1 ст. л коньяку. 

ПРИГОТУВАННЯ: для крему яйця 
збити до легкої піни. Можна це зробити 
за допомогою виделки. Одразу робіть це 
в каструлі. Додати цукор та молоко. До-
вести до кипіння, помішуючи. Трішки 
охолодити. Масло збити до пухкої маси.  
Додати заварну суміш, коньяк. Якщо го-
туєте для дітей, то краще не додавати 
алкоголь, а замінити його якимось си-
ропом чи ваніллю. 

Для тіста: яйця, цукор, масло кімнат-
ної температури, мед та соду постави-
ти на парову баню. Перемішувати, поки 
не розчиниться цукор. Опісля ввести бо-
рошно.  Спочатку тісто здаватиметься 
рідким, але поступово при охолодженні, 
воно буде густіти. Ложкою викласти тіс-
то на підготовлену форму. Робити тонкі 
коржі (десь до 0,5 см), бо при випіканні 
вони дуже піднімаються. Останній корж 
залишати для оздоби. Випікати при 180 
град.  приблизно 20 хв. Пильнувати та 
перевіряти готовність за зовнішнім ви-
глядом і рум’яністю. Найлегше зібрати 
тортик у роз’ємній формі. Зверху накри-
ти  плівкою та поставити щось важке. 
Залишити на декілька годин, а краще на 
ніч для просочування. 

Смачна сторінкаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 nday.te.ua

Щоби  тортики 
  смачні  завжди 
     були  на  столі!
Дорогі господиньки, пропонуємо вашій увазі смачні рецепти 

солодощів, які згодяться і у святкові дні, і на щодень. Хай ця 
добірка подарує вам натхнення для нових кулінарних звершень!
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Відповіді Продаю
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

***
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина – 2.30 
м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн.  
Тел.. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: маляр-

ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

СПІЛКА  
ПІДПРИЄМЦІВ

продовжує запро-
шувати до співпраці 
українців, бажаючих 
вкласти власні віль-

ні кошти на різні 
терміни для отри-

мання прибутку. 
 Гарантія і застава 

забезпечується. 
Телефонуйте:  

(066) 0914600.

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

оголошує набір учнів  
на 2015-2016 навчальний рік

на державну форму навчання з професій
(на базі 9-11 класів)

- Конторський (офісний) службовець (бухгалте-
рія). Оператор комп’ютерного набору

- Електромонтер  з  ремонту та  обслуговування  
електроустаткування

- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Оператор за-

правних станцій. Водій автотранспортних засобів 
(кат. В, С)

- Оператор поштового зв’язку. Оператор 
електрозв’язку. Касир (в банку)

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотран-
спортних засобів (кат.В)

- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник  

ручного зварювання. 
- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетон-

них конструкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного 
зварювання 

- Охоронник. Водій автотранспортних засобів 
(кат. В)

- Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення

- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник  
ручного зварювання. Водій автотранспортних засо-
бів (кат.В)

- Машиніст крана (кранівник).

ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:

- Організація та експлуатація поштового 
зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ 
НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ СЕРТИФІКАТА 
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮ-

ВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний буді-
вельний центр  з вивчення новітніх матеріалів ТМ 
“Хенкель Баутехнік (Україна)” з напрямів:

- декоративне опорядження стін матеріалами ТМ 
Ceresit;

- плиткове облицювання матеріалами ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої теплоізоляції бу-

дівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно від про-

фесії та віку:
- водіїв категорії “В”;    
- мулярів;
- штукатурів;    
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслуговування 

устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі укомплекту-

вання груп)

Приймальна комісія працює  
з 1 червня 2015р.

Документи приймаються щодня,  
крім неділі, з 900 до 1600

 АДРЕСА ЦЕНТРУ:
(створений на базі ПТУ №2  

м. Тернополя)
46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8

тел./факс (0352) 52-35-89
e-mail: tcpto-1@ukr.net

www.ternopil-cpto.org.ua
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ГОРОСКОП
з 6 по 12 травня
Овен

Вашi знання та досвiд бу-
дуть затребуванi у робочому 
колективi. Якщо ви не готовi 
до альтруїзму, визначтеся, що 
саме ви хочете за свої послу-
ги.
Телець 

Доля готує вам сюрпризи, 
багато обставин вашого жит-
тя можуть змiнитися у кра-
щий бiк. Можливi зустрiчi з 
давнiми друзями.
Близнюки 

На цьому тижнi у вас буде 
можливiсть виправити давню 
помилку. Пiсля цього спра-
ви пiдуть угору. На роботi на-
чальство оцiнить ваш твор-
чий пiдхiд.
Рак 

Не все так погано, як вида-
ється. Ваша апатiя пов’язана 
з утомою. Знайдiть швидше 
експрес-способи вiдновлення 
сил.
Лев 

Притримуйтеся власної 
думки, не варто йти на пово-
ду у друзiв та колег. Із вашого 
минулого дещо може повер-
нутися.
Діва 

Знайомi та колеги на-
магаються вам допомогти, 
не вiдмовляйтеся вiд їхньої 
участi. Наприкiнцi тижня уни-
кайте ризикованих оборудок.
Терези 

Зiрки рекомендують 
бiльше уваги придiлити 
роботi, зокрема це стосу-
ється кар’єри. Зараз саме та 
ситуацiя, коли можна застосу-
вати на практицi свої знання.
Скорпіон 

Тиждень буде вдалим, у ба-
гатьох справах ви досягнете 
успiху. Правда, не виключенi 
конфлiктнi ситуацiї. Головне 
- стримувати емоцiї.
Стрілець 

Сiмейний вiдпочинок по-
требує максимум дипломатiї. 
Намагайтеся зберiгати мир 
мiж рiдними людьми. Попе-
реду вихідні, тож можете роз-
слабитися.
Козеріг 

Період буде сповнений 
цiкавих подiй. Ви зумiєте 
знайти спiльну мову з важ-
ливими людьми. Вдасться 
вирiшити складнi завдання у 
будь-якiй сферi дiяльностi.
Водолій 

Перед вами постане 
фiнансова проблема. Дове-
деться шукати додатковi 
джерела прибуткiв. У вихiднi 
чекайте приємнi новини.
Риби 

У вiдповiдальних пи-
таннях краще обiйтися без 
експериментiв, у всьому тре-
ба знати мiру. Враховуйте по-
треби i бажання оточуючих.

Вітаємо!
Працівників служби цивільного захисту у Козівському районі  

та 18 державної пожежно-рятувальної частини –
Іменинників травня 2015 року!

Василя Григоровича Колісника,  Юрія Любомировича Шуплата,  
Михайла Андрійовича Бабія, Ярослава Ігоровича Рилика,  

Павла Михайловича Чижевського, Ярослава Васильовича Коздріня.

З повагою – колектив працівників служби цивільного захисту в Козівському 
районі та 18 державної пожежно-рятувальної частини (смт. Козова).  

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.

В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату  –

Іменинників травня 2015р.!
Людмилу Михайлівну Вихованець, Оксану Василівну Горевич, Наталію 

Іванівну Шилінську, Юрія Петровича Бистрицького, Ірину  
Ярославівну Зінкевич, Тетяну Петрівну Іващук, Руслану Володимирівну 

Антонюк, Юлію Василівну Цісар,  Зіну Михайлівну Ягенич, Іванну  
Ростиславівну Грищук, Оксану Богданівну Широку, Юрія Михайловича 

Пташнюка, Тетяну Миколаївну Бойко, Любов Василівну Камінську,  
Надію Романівну Грудіну, Олександра Анатолійовича Ковальчука

Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаю!

З повагою колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату

Щиро вітаємо з весіллям
Уродженця села Чернилівка Підволочись-

кого району, соліста Львівської опери  
Олега Ланового та його  

кохану дружину Ірину.

Від усієї душі бажаємо вашому  сі-
мейному екіпажу любові, щастя, достат-
ку, здоров’я, успіху, благополуччя та ра-
дості, опіки і ласки від Господа Бога.  Не-
хай ваша любов буде ніжна — як скрипка, 
дзвінка — як кришталь, чиста — як сльо-
за і щира — як перший усміх дитини!
Хай дороги ваші стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не обминає хату,
Як не обминає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ!

З найкращими  
побажаннями - друзі

 Вітаємо! 
Петра Івановича   

та Галину Стахівну Худків 
з Козови 

з Днем народження!

Ми вклоняємось, рідні, вам низько до ніг,
І у Бога благаєм, щоб вас оберіг.
Від нас вам подяка і шана висока,
За працю нелегку, за щиру турботу!
 Хай доля відмірить ще щастя багато,
 Здоров’я міцного і миру, й добра,
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай вас оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог наснагу і силу дає! 

З повагою і любов’ю –  
дочки Людмила, Марія, син Сергій, 

зять Петро, невістка Людмила, внуки 
Христинка, Майя та Евелінка. 

Вітаємо
Григорія  

Миколайовича 
Хільчука  

 із села Котюжини Зба-
разького району
З Днем народженням!

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа - Цариця Свята -
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’я і найкращими побажання-

ми дружина Галина, доньки Оля та 
Надія, син Андрій, зять Василь, ону-

ки Любчик і Настуся, свекруха Марія 
та батьки Галина і Микола.

Вітаємо!
7 травня свій  

80-річний ювілей 
святкує дорога  
нам людина –  

чоловік, батько, 
 дідусь, прадідусь 

Михайло  
Петрович 

Пархон  
 із села Чеснівський Раковець  

Збаразького району. 
Хай у житті у вашім завжди буде літо,  
                        а якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості завжди їдуть діти,  
          хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Хай доля намітить ще років багато, 
            відпустить здоров’я міцного й тепла,
Хай сміхом наповниться рідная хата 
                  й багато в ній буде любові й добра.
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є, хай силу 
                                    й здоров’я Господь вам дає,
Від горя хоронить молитва свята 
                                              на многії і благії літа.
З повагою та любов’ю – дружина Ксенія, 
дочки Людмила і Галина із сім’ями, вну-

ки, правнуки Максимко і Арсенко. 

З повагою – колеги по роботі.

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для ваших ніг,
Бо пройдено життя, лише частину -
Попереду багато ще доріг.
Ваше свято в весняній, красивій порі…
Ми вам щастя бажаєм в цю днину,

Миру, втіхи, тепла від зорі,
В гарний час і щасливу годину!
Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Минають поріг сльози, сум і біда.
Приносять радість лебедині крила,
А Матінка Божа дасть щастя і сили!

Вітаємо!
 Ганну Олексіївну Петрик,  листоношу ЦВПЗ Зборів-1 із 55-річчям!

Вітаємо!
 Володимира Васильовича 

Сеньківа,
листоношу ЦВПЗ Зборів -1 

з Днем народження!
Хай радість всміхається в вашому домі
І ліку не буде щасливим рокам,
Спокою, здоров’я, удачі в усьому
Від щирого серця ми зичимо вам!
Хай доля прихильною й щедрою буде,
Хай завжди з повагою ставляться люди,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться та удається,
Ще зичимо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай Матір Божа вас оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає.  

З повагою - колеги по роботі.
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