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Життєві  історії  
у  «Сімейному  
гніздечку» 

10-11  стор.2  стор.

20 травня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 13-14, вдень 
26-27 градусів тепла. Схід сонця - 
5.24, захід - 21.03.

21 травня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 14-16, вдень 
24-25 градусів тепла. Схід сонця - 
5.23, захід - 21.04.

22 травня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 15-16, вдень 
23-25 градусів тепла. Схід сонця - 
5.22, захід - 21.06.

23 травня - ясно, без опадів, 
вночі 15-16, вдень 24-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.21, захід - 21.07.

24 травня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 16-17, вдень 
21-23 градуси тепла. Схід сонця - 
5.20, захід - 21.08. 

25 травня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, вночі 13-15, 
вдень 17-21 градус тепла. Схід сон-
ця - 5.19, захід - 21.09.

26 травня - хмарно, можлиіий 
дощ, вночі 9-13, вдень 16-17 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.18, захід 
- 21.10.
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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

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

 або у листоноші.

Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.

6 місяці –  59,31 грн.
7 місяців –  70,12 грн.– то є сила

Детальніше - 13 стор.
САЛО

Вітаємо! 
Відомого лікаря-офтальмолога, 
прекрасну, чуйну людину, добро-
го друга, чудового сім’янина 
Анатолія Семеновича 

Ваврищука 
з Днем народження!

Бажаємо Вам і надалі такої ж невичерпної енергії, 
любові до життя і своєї професії, уміння дарувати по-
смішки людям! 

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго ваші дні й літа,
А справжня радість – чиста і висока – 
Щоденно хай у дім Ваш заверта!
Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться спокоєм рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе Вам, чого тільки треба!

З повагою – рідні, друзі  
та колектив «Нашого ДНЯ».

Гарячий вівторок  
у Тернополі: 
облога міської ради,  
полювання на хабарника 
та пожежа в підвалі
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Автопробіг під гаслом “Тернопільщина - 
це Європа” організувала Тернопільська 
територіальна організація Партії  
“Солідарність – Блок Петра Порошенка”  
16-го травня до Днів Європи в Україні.

Учасники заходу об’їхали місто з прапорами ЄС та України на 
автомобілях. Після, майже двогодинної акції, партійці провели 
флеш-моб на площі біля пам’ятника Данила Галицького.   

 «Ми підготували банери з надписами “Тернопільщина - це 
Європа” і всі охочі могли пофотографуватись на їхньому фоні. 
Наша область ще до Революції Гідності висловила свою точ-
ку зору щодо подальшого розвитку. Ми прагнемо європейських 
стандартів життя і зараз важливо не зупинятись на досягнуто-
му, а впевнено продовжувати рух до мети», - розповідає керівник 
секретаріату ТТО Партії “Солідарність - Блок Петра Порошенка” 
Володимир Дзудзило.

Нагадаємо, що Тернопіль одне з перших міст, у якому тради-
ційно кілька років поспіль відзначають День Європи.

Флешмобом   
та  автопробігом  
тернополяни   
підкреслили свій   
європейський  вибір

Щодо скасування віз, то, наприклад, у Єв-
рокомісії однозначно наголошують: Україна 
не в стані контролювати свої зовнішні кор-
дони. Відтак, неможливо запобігти неле-
гальній міграції. Крім того, це не буде мож-
ливим без згоди Кремля. Як завжди…  

Не поспішають також деякі європейські 
країни ратифіковувати угоду про співпрацю 
з Києвом. Уже минув рік після підписання 
документа, але його затвердили парламен-
ти лише 17 країн ЄС. Ще шість готуються це 
зробити. Однак Греція, Італія, Австрія і Кіпр 
до цієї процедури ще навіть не приступили.

Якщо у Брюсселі не бажають бачити 
Україну в спільній європейській домівці, то 
чи не краще коротко і ясно сказати: шановні, 
вам нічого не світить. Бо й ми вас не хочемо, і 
Путін наразі не пускає.       

Щодо ситуації на Сході: Франція і Німеч-
чина й далі переконують, що вбивчі мінські 
угоди - благо для України. Вітчизняний полі-
тичний істеблішмент, під свист куль і траурні 
похоронні марші, їм підспівує. 

А тепер Німеччина видала новий пасаж. 

Голова комісії Бундестагу з питань оборони 
Ханс-Петер Бартельс в інтерв’ю газеті «Neue 
Osnabrucker Zeitung» заявив: за нинішньої 
ситуації «заморожування» конфлікту на схо-
ді України - чи не найкращий сценарій розви-
тку подій, ескалацію яких виключати не мож-
на. «Заморожений» конфлікт був би кращим, 
на що ми можемо сподіватися», - сказав він. 

Власне, це те, чого хотів би Путін. Не ві-
йна, і не мир.   

Крім того, депутат Бундестагу підтвер-
див позицію Німеччини, що українську кри-
зу не можна розв’язати за допомогою зброї. 
А Путін «зав’язав» кризу за допомогою чого? 
Та й усім відомо, що Росія поставляє зброю 
на Донбас і що там воюють російські військо-
ві та різна суспільна непотріб. За логікою Ні-
меччини виходить, що Україна не має права 
захищатися.    

Норвегія у свою чергу визнала те, що в 
Україні офіційно не наважилися за рік визна-
ти ні Верховна Рада, ні Президент, ні Генш-
таб, ні Рада нацбезпеки і оборони. Глава МЗС 
Норвегії Берге Бренде заявив, що в Украї-

ні - «повномасштабна війна». «Складно здій-
снювати реформи, коли йде повномасштаб-
на війна», - зазначив Берге Бренде на зустрі-
чі із секретарем РНБО України Олександром 
Турчиновим.

Так, це правда. Але й складно здійснюва-
ти реформи, коли в них не зацікавлені чини, 
які сидять на високих посадах і біля великих 
грошей. Фактично, смак «реформ» відчули 
прості українці. Це - високі тарифи на кому-
налку, захмарні ціни на продукти, одяг. Депу-
тати, чиновники жити гірше не стали. Зре-
штою, жодна політична партія, яка йшла на 
парламентські вибори, не мала програми ре-
форм. Були окремі тези й популістські обі-
цянки. У підсумку - імітація реформ. 

А корупціонери продовжують посідати 
найвищі посади у державі. Екс-посол США 
в Україні, голова Євразійського центру іме-
ні Діну Патріча Атлантичної Ради Сполуче-
них Штатів Джон Гербст, зокрема зазначив: 
в Україні дуже розвинена корупція на само-
му верху. Деякі високопоставлені особи зви-
кли переходити з однієї партії в іншу, знахо-
дити спільну мову з усіма і при цьому відмін-
но себе почувати. І додав: повільні темпи у 
боротьбі з корупцією є цілком природними у 
випадку з Україною, де корупціонери старої 
гвардії посідають найвищі пости.  

За великим рахунком, реформи потрібні 
не Америці та Європі. Вони потрібні Україні. І 
слід позбавити гвардію «кровосісів» доступу 
до золотих корит. Й не призначати керівни-
ків, яких підозрюють у корупційних сканда-
лах, на нові «хлібні» посади. І не за партійни-

ми квотами, кулуарними домовленостями, 
родинними чи дружніми зв’язками пропо-
нувати очолювати державні органи влади, 
підприємства, установи. «Діяльність» таких 
«спеціалістів» вилазить суспільству боком. 

І ще на тему реформ. Депутати Верховної 
Ради просять Павла Розенка не скасовувати 
спеціальні пенсії. Про це міністр соціальної 
політики особисто заявив у себе на сторінці 
у «Фейсбук». «Нова пенсійна система ризикує 
бути заваленою у парламенті через небажан-
ня окремих політиків навіки поховати систе-
му ВІП-пенсій в Україні. У кулуарах, під час об-
говорення законопроекту, мені кажуть пря-
мим текстом: не зачіпай систему спецпенсій, 
не скасовуй пенсійну систему для суддів, про-
курорів, народних депутатів, міністрів, мит-
ників, податківців, чиновників різного рівня, 
і реформа пенсійної системи буде проголосо-
вана 300 голосами «за», - написав міністр. 

І, як не прикро визнавати, ріст тіньової 
економіки в Україні уже обганяє Африку. За 
результатами дослідження Мінекономроз-
витку, торік тіньова економіка в нашій дер-
жаві сягнула «безпрецедентно високого рів-
ня» - 42 відсотки від обсягу офіційного ВВП. 
Це - найвищий показник із 2007 року. При-
чиною цього в міністерстві назвали війну, 
фінансову дестабілізацію, посилення адміні-
стративного тиску та інше. 

Найбільш «тіньовими» секторами ві-
тчизняної економіки, за даними Мінеконом-
розвитку, є операції з нерухомістю, перероб-
на промисловість, транспортна галузь, тор-
гівля, будівництво, фінансова і страхова ді-
яльність.      

У світовому масштабі розміри тіньо-
вої економіки у найбільш розвинених краї-
нах знаходяться у діапазоні 14-16 відсотків 
ВВП; у країнах, що розвиваються, - 32-35 від-
сотків. У країнах Африки, Латинської та Цен-
тральної Америки цей показник сягає 40 від-
сотків. А в Україні аж 42! То ми хто? 

Ольга ЧОРНА. 

Євромрії українців перечіплюються 
через війну, корупцію і «реформи» 
Україна в очікуванні саміту Східного партнерства, який 

проходитиме у столиці Латвії 21-22 травня. На зустріч у Ризі 
наші високопосадовці покладали великі сподівання. Це 

стосується і безвізового режиму, і визнання європерспектив для 
України, іншими словами - обіцянки, що наша держава бодай через 
роки може розраховувати на вступ до ЄС. Проте шанси, що євромрії 
українців найближчим часом збудуться, доволі низькі. Вони 
перечіплюються через війну, корупцію, «реформи», тобто, через 
їхню відсутність, а також через настрої окремих європолітиків.

У вівторок, 19 травня,  у Терно-
полі було гаряче. Пристрасті виру-
вали на вулиці Листопадовій. Сто-
личні правоохоронці оточили бу-
дівлю міської ради та на кілька го-
дин заблокували її роботу. У примі-
щення нікого не впускали і не ви-
пускали. Очевидці повідомили – у 
мерії проводять обшук. У соцмере-
жах з’явилася інформація про те, 
що слідчі дії проводять київські 
спеціалісти.

«Міську раду Тернополя за-
хопили озброєні автоматичною 
зброєю люди. Представляються 
працівниками головного управлін-
ня УБОЗ. Міська рада зачинена. Ні-
кого не випускають і не впускають. 
Діяльність заблокована. Багато ка-
бінетів зламані ломом», – написав 
на своїй сторінці у Фейсбук пред-
ставник Асоціації міст України в 
Тернопільській області Ігор Гірчак.

У тернопільській міліції від де-
тальних коментарів утрималися. 
У соцмережах пишуть, що на хаба-
рі впіймали заступника міського 
голови Володимира Камінського. 
«Слідчі в кабінеті секретаря ради. 
Затримано В. Камінського. Триває 
оформлення протоколу», – повідо-
мив із заблокованої правоохорон-
цями міськради Ігор Гірчак. Зго-
дом чиновнику стало погано – ви-
кликали швидку. 

Багато хто пов’язує перевірку у 
міській раді  із виходом в ефірі теле-
каналу «1+1» програми «Гроші». Зо-
крема, у програмі йде мова про схе-
ми відмивання у Тернополі грошей 
через інвестиційні угоди. За інфор-
мацією журналістів телеканалу, за 
три роки бюджет міста був спусто-

шений на 9 мільйонів доларів. Сво-
єю чергою, міський голова Сергій 
Надал звернувся до прокурора Тер-
нополя та начальника Тернопіль-
ського міського відділу УМВС Украї-
ни в області  з проханням перевіри-
ти інформацію, яка була оприлюд-
нена у телепрограмі «Гроші».

Згодом на сайті Генеральної 
прокуратури України  з’явилася ін-
формація, що з хабарем спіймали 
заступника міського голови. Тим 
часом із будівлі муніципалітету ви-
вели Володимира Камінського. 

У Генпрокуратурі повідоми-
ли, що заступника міського голо-
ви Тернополя взяли на хабарі у 217 
тисяч гривень. 

За інформацією відомства, чи-
новник систематично вимагав та 
одержував неправомірну вигоду 
за вирішення питань про надан-
ня у користування земельних ді-
лянок на території Тернополя. Як 
зазначається, у посадовця під час 

обшуку вилучили частину грошо-
вих коштів, а саме 135 тис грн, які 
він отримав від громадянина за на-
дання у користування земельної 
ділянки.

Заступника мера затримали за 
підозрою у вчиненні корупційного 
правопорушення, передбаченого 
ч. З ст. 368 (прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою) 
КК України.

Санкція статті передбачає по-
збавлення волі на термін до 10 ро-
ків із конфіскацією майна.

Після затримання Володими-
ра Камінського люди, які зібрали-
ся біля міської ради, помітили, що 
з труби, яка виходить з підваль-
ного приміщення, пішов дим. Ди-
мом було заповнене також заднє 
подвір’я будівлі. На місце події при-
їхали пожежники. Рятувальники 
встановлюють причини займання, 
а також те, скільки майна міськра-
ди було пошкоджено вогнем. 

Тим часом міський голова Сер-
гій Надал розповів журналістам, 
що у його кабінеті також провели 
обшук. Зазначив, що  правоохорон-
ці мали з собою постанову Печер-
ського суду Києва. 

Міський голова стверджує, що 
інформація, начебто його заступ-
ника затримували під час отри-
мання хабара, не відповідає дій-
сності. Очільник міста заявляє, 
що події у муніципалітеті, мов-
ляв, мають політичний підтекст і 
пов’язані з майбутніми місцевими 
виборами.

Наталя КОЛОДІЙ,
Соломія БУРДАШ.

Гарячий вівторок у Тернополі: 
облога міської ради, полювання  

на хабарника та пожежа в підвалі
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Так, Україна підписала асоціацію з 
ЄС. Так, наші урядовці та депутати  з 
високих трибун один наперед одного 

розповідають людям про адаптацію 
українського законодавства до європейських 
стандартів, про реформи у всіх без винятку 
сферах життя, які, нібито, ось-ось запрацюють 
на благо народу.

Натомість, майже за півтора року після повалення ре-
жиму Януковича, після масових розстрілів Героїв Небесної 
сотні, окрім кратного подорожчання комунальних тари-
фів, товарів і послуг, гіперінфляції та обвалу національної 
валюти у країні фактично нічого не змінилося.

 - Нині, у День Європи в Україні, ми прийшли на Теа-
тральний майдан,  щоб засвідчити чітку й одностайну по-
зицію переважної більшості українців: євроінтеграція 
була і залишається пріоритетною ціллю для суспільства, 
визначальним вектором до нашої свободи та справед-
ливості, - зазначила під час брифінгу біля фотовиставки 
«Обираючи Європу!» координатор акції, керівник Терно-
пільського обласного осередку «Громадського руху «На-
родний контроль» Олена Абакумова (на фото в горі пра-
воруч з донечкою Ліною). 

За її словами, на цьому шляху Україна ні на крок не ста-
не ближчою до Європейського співтовариства, якщо не 
виконає головних вимог Майдану -  не розпочне реальної, 

а не декларативної боротьби з корупцією, не започаткує 
конкретних процесів з децентралізації влади, не створить 
необхідних умов для розвитку національного малого і се-
реднього підприємництва. 

- Мої діти, діти мільйонів українців хочуть жити у справ-
ді європейській Україні – і за рівнем економічного розвитку 
та соціального захисту громадян, і за  загальноприйняти-
ми для цивілізованого світу параметрами  демократичних 
прав та свобод. Тож обов’язок нас, як батьків, зробити мож-
ливе, щоб влада виконувала свої обіцянки,  щоб високопо-
садовці і чиновники на місцях керувалися виключно дер-
жавними інтересами, щоб вони приймали  рішення на ко-

ристь громади, а не задля власної вигоди. «Гро-
мадський рух «Народний контроль» змусить владу працю-
вати чесно! – підсумувала Олена Абакумова.

Виставка робіт українських фотографів «Обираючи 
Європу!» на Театральному майдані нашого міста експо-
нувалася упродовж двох днів – 16-17 травня. На її стен-
дах були представлені зафіксовані фотооб’єктивами най-
більш скресові миті національного спротиву на столично-
му Майдані, а також на майданах Львова і Тернополя. Од-
ночасно «Народний контроль» провів подібні акції ще у 
десяти регіонах України.

Наталя КОЛОДІЙ, Соломія БУРДАШ.
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«УКРАЇНА – 
ЦЕ ЄВРОПА!»

Таким було не тільки гасло, а й осно-
вна вимога повсталого Майдану. Тож 
символічно, що саме у День Європи в 
Україні «Громадський рух «Народний 
контроль» вирішив нагадати суспіль-
ству, і передусім – владі, що Револю-
ція Гідності ще не здобула своєї вирі-
шальної перемоги.

 Веселиться небо, бо вхо-
дить до нього Цар слави, втіша-
ється земля, радіють апостоли і 
всі люди, пам’ятаючи слова Спа-
сителя: «Де Я, там і слуга Мій 
буде… В домі Отця Мого осель 
багато. А якби не так, Я сказав 
би вам: Я йду приготувати місце 
вам»(Ів.12,26;14,2).

Воскресінням Своїм Ісус Хрис-
тос зруйнував владу гріха і смер-
ті, зійшов «в глибини підземні» 
і вивів старозавітних праведни-
ків, а вознесінням «відчинив нам 
райські двері» і відкрив доступ на 
небо всім Своїм вірним слугам.

Сорок днів залишається Спа-
ситель між Своїми учениками. 
Він часто являється їм, навчає 
їх про царство небесне, передає 
апостолам та їх наступникам вла-
ду відпускати гріхи і дає наказ 
проповідувати Євангеліє всім на-
родам світу, і тим завершує вели-

ку справу Свого посланництва на 
землі.

Надходила хвилина розста-
вання. На сороковий день востан-
нє явився Ісус Христос ученикам 
Своїм і, навчаючи їх, повів на гору 
Єлеонську. Закінчивши розмову з 
апостолами, серед яких, згідно з 
переданням, була і Пресвята Діва 
Марія, Спаситель, благословля-
ючи їх, вознісся на небо і «хмара 
взяла Його з очей їхніх»(Діян.1,9). 
Довго дивились апостоли на 
небо, немов сподіваючись, що 
Господь ще вернеться до них. У 
цей час явились їм два ангели 
в білій одежі  і  сказали:  «Мужі 
галилейські,чого ви стоїте і ди-
витеся на небо? Цей Ісус, Котрий 
вознісся від вас на небо, прийде 
так само, як ви бачили Його, коли 
Він сходив на небо»(Діян.1,11). 
Тоді апостоли поклонилися Гос-
подеві й вернулися в Єрусалим з 
великою радістю.

Цим закінчилося життя Гос-
пода нашого Ісуса Христа на зем-
лі і Його земне служіння вели-
кій таємниці викуплення грішно-
го роду людського. «Велика бла-
гочестя тайна, - говорить апос-

тол Павло в посланні до Тимо-
фія, - Бог явився у плоті, виправ-
дав Себе в Дусі, показав Себе Ан-
гелам, проповіданий у народах, 
прийнятий вірою в світі, вознісся 
у славі»(1Тим.3,16). Заради нашо-
го спасіння Син Божий втілився 
на землі, взяв на Себе гріхи світу, 
проповідував Своє вчення, закли-
кав до спасіння всіх людей, зазнав 
усякого знущання, приниження і 
розп’яття. Вставши з мертвих, Він 
з’явився ученикам, упевняючи їх 
у Своєму воскресінні і Божестві. З 
прийнятим Ним людським про-
славленим тілом вознісся на небо 
і сів праворуч Отця.

Вознесіння Господнє – най-
величніша подія не тільки сво-
єю надзвичайністю та значенням 
для нашого спасіння, а ще й тому, 
що воно має для нас великий мо-
ральний зміст.

Перше, чого навчає нас Гос-
подь Своїм вознесінням – це те, 
що християнинові треба частіше 
входити у внутрішній храм душі 
своєї для молитви і бесіди з Бо-
гом, бо душа наша має таку саму 
потребу в щоденному оновленні 
своїх сил молитвою й побожною 

думкою, як тіло потребує зміц-
нення їжею.

Підносити серце своє на небо 
– друге, чого навчає Господь, схо-
дячи від землі  в обителі небесні. 
«Бо яка користь людині, - гово-
рить Спаситель, коли вона при-
дбає ввесь світ, а душу свою 
занапастить»(Мр.8,36) на всю ві-
чність? У справжнього христия-
нина весь скарб – в одному Хрис-
ті, що вознісся на небо.

«Наше життя на небесах, - го-
ворить апостол Павло, -  звідкіль 
ми чекаємо і Спасителя, Господа 

нашого Ісуса Христа»(Флп.3,20). 
Це третє, чого навчає нас Гос-
подь, сходячи від землі на небо. І 
очікувати Його прихід слід з чис-
тим серцем, щоб не соромно було 
стати перед лицем Його, коли Він, 
Господь і Спаситель наш, з Анге-
лами у славі прийде судити жи-
вих і мертвих.

Тому ми повинні жити так, 
щоб завжди бути готовими уві-
йти в чертог Небесного Царства. 
Потрібно дбати постійно про те, 
щоб яскравим полум’ям в душі 
палав незгасний світильник віри, 
а життя безустанно збагачувало-
ся ділами милосердя й любові до 
ближніх, щоб сподобитися нам 
участі у вічному і радісному дні 
Царства Христового.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО,член 
Національної спілки  
журналістів України.

Завтра – Вознесіння Господнє
Де Я, там і слуга Мій буде…
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Це стало можливим завдяки домовленості 
між головою обласної ради Василем Хомінцем 
та головою Верховної ради Аджарії Автанділом 
Берідзе під час підписання Угоди про співпра-
цю між Тернопільською облрадою та Верхо-
вною радою Автономної Республіки Аджарія у 
серпні минулого року. 

- Під час візиту голови Верховної ради до 
нас у Тернопіль я звернувся до пана Автанді-
ла Берідзе посприяти в оздоровленні наших 
захисників, – зазначив Василь Хомінець. -  Пан 
Автанділ на таке прохання одразу відгукнув-
ся. Грузини дуже добре знають, що таке ві-
йна, адже вони пережили таку ж агресію у 2008 
році. І сьогодні виїхала на оздоровлення  гру-
па із 20 бійців. Серед них – військовослужбов-
ці Національної гвардії, ЗСУ, добровольчих ба-
тальйонів, які отримали важкі вогнепальні, 
уламкові, мінно-вибухові травми та поранен-
ня, контузії та інші ушкодження, виконуючи 
завдання у зоні АТО. 

Усі витрати на оздоровлення та реабілітацію 
взяла на себе  грузинська сторона. Трансфер до 
Борисполя та назад, а також 50% вартості пере-
льоту до Грузії та назад оплатили благодійники. 
А це понад 60 тисяч гривень. Ці кошти, зібрані 
виконавчим апаратом обласної ради, комуналь-
ними установами та закладами облради, депу-
татами в рамках акції «Тернопільщина – захис-
никам України» та меценатами.

Лейтенанта Павла Доскоча проводжають в 
Грузію батьки та брат. Він служив у колишній 

51-й мобілізованій бригаді. На Сході перебував 
з травня минулого року. Хлопець зізнається, 
хоче відпочити морально і фізично, забути все, 
що довелося пережити. 

Сержант Віталій Зварич із Заліщиків слу-
жив у 81-й бригаді. У серпні пішов доброволь-
цем на Схід. З листопада у зоні АТО. Брав участь 
в обороні  Донецького аеропорту.  Був у пожеж-
ній частині і один з останніх виходив з аеро-
порту. 

- Ми прикривали всіх наших хлопців, - роз-
повідає Віталій. - Коли всі вийшли, ми ще два 
дні залишалися там, відстрілювалися і створю-
вали видимість, що ніхто не відступив. Хоча на-
справді нас було всього семеро. 

Після боїв за аеропорт Віталій має контузію 
та хвору руку, слух втратив на 35 відсотків. Не-
щодавно вийшов з госпіталю і тепер їде на ре-
абілітацію. 

Матері раді, що їх сини зможуть трохи від-
почити і вдячні грузинам. Жінки кажуть, бага-
то українських курортів пропонують учасни-
кам АТО путівки за половину або за дві трети-
ни суми. Приємно, що за кордоном про наших 
хлопців потурбуються. 

Тернопільські бійці відпочиватимуть у Гру-
зії протягом 15 днів. Хлопців у далеку дорогу 
проводжали колеги, родичі, волонтери, дру-
зі. Благословив їх  волонтер та духівник отець 
Іван Гуня. Він побажав хлопцям щасливої доро-
ги, добре відпочити та відновити своє здоров’я. 

Юля ТОМЧИШИН.

На лікування – 
у сонячну Грузію

Тернопільські бій-
ці, які постражда-
ли у зоні АТО, про-
тягом двох тиж-
нів проходити-
муть реабілітацію 
на курортах Авто-
номної Республі-
ки Аджарія.

На 69 році життя перестало битися серце 
талановитого журналіста та поета, публі-
циста та громадського діяча 

Євгена Івановича БЕЗКОРОВАЙНОГО
Тернопільщина втратила непересічну, багато-

гранну особистість та справжнього патріота.
Євген Безкоровайний  народився 24 березня 

1947 року у селі Ворвулинці Заліщицького райо-
ну. Свій творчий шлях розпочав із журналістики 
після закінчення Львівського державного універ-
ситету ім.І.Франка. Працював у районних газетах, 
кореспондентом Держтелерадіо України у Терно-
пільській області, головним редактором обласних 
газет «Ровесник» і «Селянська доля», був завідую-
чим прес-служби апарату Тернопільської ОДА та 

начальником управління преси ОДА, автор статей 
у багатьох газетах та журналах. Член Національ-
ної спілки журналістів України (з 1980 року) та На-
ціональної спілки письменників України (з 2006 
року). З 2008 року – голова Тернопільської облас-
ної організації НСПУ. Автор поетичних збірок «Яво-
рина», «Профіль любові», «Душа, як сонях», «Осін-
ня сльоза», «І так живу».

Євген Безкоровайний вніс значну лепту як член 
редакційної колегії у створення енциклопедичних 
видань «Тернопільський енциклопедичний слов-
ник» та «Тернопільщина. Історія міст і сіл».

Редакція тижневика «Наш ДЕНЬ» вислов-
лює щирі співчуття родині померлого.

Вічна йому пам’ять та Царство Небесне.

 Відійшов у засвіти Євген Безкоровайний

Книжка, яка нещодавно ви-
йшла в одній з білоцерківських 
друкарень,  присвячена пам’яті 
бійця батальйону «Азов» Андрія 
Дрьоміна, котрий  загинув під Іло-
вайськом у серпні минулого року. 
Написала її тернопільська жур-
налістка і поетеса з псевдонімом 
Дзвінка Торохтушко.

«Андрій Дрьомін завжди був 
світлим. Тому й Світляк, – пише вона 
у передмові до казки. – Він був кова-
лем. І, як справжній коваль, мріяв ви-
кувати щастя. Або красу. Або зірку. 
Але таку, щоб – для усіх щастя при-
носила. На жаль – прийшла війна…»

Книжка побудована дуже оригі-
нально. Складається вона із двох ка-
зок – «Світлячок-охоронець» Дзвін-
ки Торохтушко з Тернополя та «Світ-
ло рідного дому» блогерки з Луган-
щини Олени Степової. Її історія при-
свячена усім, хто втратив свій дім. 
Вона писала її, перебуваючи у зоні 
АТО, під час обстрілів. Посередині 
розмальовка з героями казок. 

Історія про світлячка народилася 
на прохання сина Дзвінки. 

- Коли загинув наш друг Ан-
дрій Дрьомін («Світляк») під Іловай-
ськом, ми дуже важко це пережива-
ли, - розповідає письменниця. – Для 
нас це була справжня трагедія.  А по-
тім мій синочок попросив розпові-
сти про Світлячка  – так і з’явилася 
ця казка. Це історія нашого «Світ-
ляка», історія його боротьби, але зі 
щасливим закінченням.  Ця книж-
ка присвячена усім світлячкам на-
шої України, що боронять нашу зем-
лю та злітаючи до зірок, оберігають 
наші долі. Моя казка про маленького  
світлячка-охоронця, який захищає 
наші поля і домівки, зупиняє орду са-
рани, що нападає на рідну землю. Це 
позитивна історія, яка сподобаєть-

ся дітям.  Ілюстрації та розмальов-
ки для казок намалював тернопіль-
ський художник-графік Володимир 
Окрутний.

- Це дуже зворушливий текст і 
він мене дуже захопив, - каже пан Во-
лодимир. – Я намагався в образ світ-
лячка – героя казки вкласти душу і 
серце, реальні характери та емоції.   

Кошти від продажу казки витра-
тять  на підтримку біженців та бій-
ців АТО. Придбати її можна у книгар-
нях міста. 

Чоловік Дзвінки отець Петро 
Буряк – капелан Українського До-
бровольчого Корпусу «Правого сек-
тору». Він уже більше року опіку-
ється українськими світлячками, 
які обороняють українські ниви 
від сарани, захищають батьківщи-
ну від ворогів.

-  Я у захопленні, що маю честь 
бути поряд з ними, - додає отець. - Ця 
казка – чудовий спосіб пояснити ді-
тям, що таке війна, хто захищає нашу 
країну і куди зникають хлопці, які ги-
нуть в боях.  

Дзвінка сподівається, ця казка із 
щасливим кінцем буде першим кро-
ком до змін у нашій ментальності, 
які надзвичайно  потрібні сьогодні. 
Адже нам варто виховувати в дітях 
не ідею загинути за Україну, а  ідею 
жити для України.  

Світляк жив і творив для Украї-
ни. Він по собі лишив і ковальські ро-
боти, і душевне тепло, додає Дзвінка. 

«…Коли вночі подивитися в небо, 
можна побачити зорепад. Але я вірю: 
то не зірки. То іскри, що сипляться з 
небесної кузні, - пише вона у перед-
мові. - Там Світляк виковує свою Зір-
ку. Справжню. Таку, щоб для всіх щас-
тя приносила. Світла пам’ять тобі, 
Друже». 

Таня НИЧКА.

Журналістка присвятила 
казку загиблому другу
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Коня кують,  
а жаба ногу підставляє

Грізний головний поліціянт відчутно 
пом’якшав, побачивши моє депутатське по-
свідчення і дізнавшись про мету приїзду, 
відтак розмова наша продовжилася вже по-
людськи. А ще він відчув у мені професійно-
го юриста, тож на всі запитання відповідав 
правду, тільки правду, і нічого, крім правди.

Навряд чи багатьом відомо, що на сьо-
годні в нашій багатостраждальній Україні 
взагалі відсутня правова основа для ство-
рення муніципальних правоохоронних ор-
ганів, бо у 2010-му відповідну норму За-
кону скасували. Попри це в кількох містах 
– як от Ужгороді, Львові чи Луцьку - вони 
все-таки в різних формах існують. От тільки 
ніде нема такого, щоб управління муніци-
пальної поліції входило до штату міськра-
ди! Ніде, окрім міста Файне, ну і ще…Терно-
поля. Недарма ж це міста-близнюки. Ну але 
Бог з ним, може, люди важливу для грома-
ди справу роблять, а я тут причіпки шукаю?

На моє прохання розповісти, чим займа-
ються  поліціянти Файного, їх очільник гор-
до випнув груди і зачитав довжелезний пе-
релік службових обов’язків. Згідно з ним 
«муніципали» невсипно пильнують за по-
рядком та благоустроєм на території міс-
та. Навіть за тим, щоби несвідомі громадя-
ни килимів з балконів не витрушували, а 
їхні песики нужду на газонах не справля-
ли. І щоб автовласники гаражі самовільно 
не будували... І щоби приватні підприємці 
на парканах саморобну рекламу не вішали... 
Усе життя файнівчан, одним словом, – під 
пильним муніципальним оком. От тільки, 
крім наглядати, те «око» більше ні на що не-
спроможне. Приборкувати пияків-хуліганів 
чи ловити злодіїв-бандитів вони не можуть, 
бо закон права не дає. Можуть лише скласти 
протокол та викликати міліцію. Затримува-
ти нетверезих водіїв чи штрафувати влас-
ників авто за парковку в заборонених міс-
цях – теж зась! Хіба скласти протокол і ви-
кликати ДАІвців. Навіть рідну Файнівську 
міськраду чомусь не орли-«муніципали» 
сторожують, а Державна служба охорони. 
«То що ж ви все-таки робите?...» - здивова-
но перепитав поліцейського начальника. 
Вже з меншою гордістю в голосі він повідо-
мив про недавню перевірку місцевих генде-
ликів, чи там часом вночі горілкою не тор-
гують, та виграну битву проти незаконних 
продавців шаурми. Тоді я нагадав, що генде-
ликами займаються податківці та міліція, а 
продавцями неїстівної гидоти  – управління 
торгівлі й санстанція. Та й усі інші прописані  
функції  поліціянтів лише дублюють прямі 
службові обов’язки як не комунальних, то 
державних служб та відомств. Це ж вони по-
винні за усім слідкувати, все контролювати 
і згідно з Законом реагувати. До чого ж тут 
муніципальна поліція?! «А ми їм усім допо-
магаємо, всіляко сприяємо, протоколи про 
все складаємо!» - не розгубився головний 
файнівський муніципал.

Великий  
муніципальний секрет

Про «ефективність» тієї допомоги мені 
вдалося дізнатися дещо сумне та невеселе 
вже наступних днів гостювання у Файно-
му. У міській прокуратурі, зокрема, повідо-
мили, що вимушені час від часу скасовувати 
ті поліцейські протоколи, бо вони складені 
або невірно, або неправомірно, або за неу-
становленою законодавством формою. В мі-
ліції при згадці про «сприяння» поліціянтів 
тільки скривилися – мовляв, від них лише 
зайвий клопіт. Бо як мерія, приміром, поси-
лає своїх «муніципалів» розганяти стихій-
ні ринки, то міліціонери мусять йти слідом, 
як нянька за дитиною – щоб, бува, яка не-
добра від злиднів сільська бабка та порож-
нім ящиком в того поліціянта не поцілила. 
Не кажучи вже про якісь «рейди» проти під-
приємців, в яких контролерів і без того ви-
стачає, що аж ніяк не сприяє їхньому друж-
ньому ставленню до новоявлених переві-
ряючих. До речі, ні торгівля нахабних бабу-
сьок, ні рекламні «спотикачки» підприєм-
ців, з якими теж активно боролися поліці-
янти, з вулиць міста так і не зникли. 

А мій добрий файнівський знайомий 
дядько Василь розповів, як остаточно роз-
чарувалися в можливостях своєї муніци-
пальної поліції самі файнівчани. Всім відо-
мо, як трафляють справжніх українців на 
фоні російської агресії  присутність мос-
кальських товарів в магазинах. Файне – теж 
місто патріотичне, тож минулого літа там-
тешня міськрада прийняла рішення про 
обов’язкове маркування москалячих то-
варів. А стежити за виконанням пристави-
ли саме «муніципалів». Знаючи, що не ма-
ють законних прав для такого контролю, 
вони, правда, звично впали на хвіст праців-
никам управління торгівлі та захисту прав 
споживачів, чи то так активно кинулися їм 
допомагати. Однак результат виявився пла-
чевним. Як і в Тернополі, у Файному продо-
вжують маркувати москальську продукцію 
лише в кількох магазинах. Поліціянти же 
роблять вигляд, що їх засліпило. Що траф-
ляє місцевих патріотів ще більше.

А тепер - про ще дивніші речі. Хоч муні-
ципальна поліція Файного і проїдає фактич-
но даремно народні гроші (кажуть, що це со-
тні тисяч гривень щорічно), але ні громаді, 
ні навіть депутатам невідомо, що це за суми 
і як використовуються: скільки йде на зарп-
латню з преміями, автомобілі і пальне, при-
міщення і спецформу… Ніде ніхто не бачив і 
офіційних звітів про її діяльність. Кандидатів 
на головного поліціянта та його заступників 
ні сесія міськради не розглядає, ні місцеве ке-
рівництво міліції та Служби безпеки не узго-
джує – їх чомусь призначає особисто місто-
файнівський мер. Щоби потрапити на робо-
ту в ту поліцію, не потрібно проходити жод-
ні тести на профпридатність, як і спецпере-
вірку в МВС та СБУ. І це – в наш такий непев-
ний час! А якщо до лав файнівських «муніци-
палів»  прокрадеться якийсь шпигун, маньяк 

чи, борони Боже, сепаратист?!  Особисто мені 
стало лячно за жителів міста. Відтак раптом 
закралася думка: «А, може, під скромною ли-
чиною тієї поліції у Файному діє якась засе-
кречена служба для виконання надзвичай-
них завдань?» Скажімо, місту загрожує іно-
планетне вторгнення, а знає про це лише 
мер з найближчим оточенням, які вимуше-
ні мужньо зберігати таємницю, щоб не сіяти 
зайвої паніки?! Тоді з подібною секретністю 
та незрозумілою діяльністю ще можна було 
би миритися. Ну але небо над Файним нара-
зі чисте і мирне, тож повернімося до земно-
го і реального.
«Давай, до побачення!»

Найголовніше в моїй розповіді те, що 
насправді місту Файному - як, до речі, і Тер-
нополю - ніяка муніципальна поліція не по-
трібна. Всю роботу, яку вона начебто вико-
нує, спокійно робили, роблять і робитимуть 
відповідні служби. Більше того – і тут про-
шу особливої уваги! - управління муніци-
пальної поліції не може дублювати жодні 
офіційні органи, в тому числі й міліцію. Ви, 
можливо, не повірите, але діяльність цього 
управління прямо не передбачена в  жодно-
му Законі, законному чи підзаконному акті. 
З тим самим успіхом запобігати порушен-
ням може будь-хто з мешканців міста Фай-
ного, повідомивши телефоном міліцію, чи 
певний відділ міськради, чи відповідне ко-
мунальне підприємство. 

В жодному Законі України немає навіть 
терміну «управління муніципальної поліції 
міської ради». Тому в дивному місті Файне 
пробує захищати законність структура, яка 
сама стоїть поза законом. З якою реальною 
метою її створено і чиї конкретно інтереси 
вона обслуговує – знову ж таки невідомо... 
Тому і своєму доброму файнівському знайо-
мому дядьку Василю дав (і попросив пере-
дати далі) наступну пораду: 

- якщо люди, одягнені у форму муніци-
пальної поліції, почнуть пред’являти вам 
будь-які претензії, то відразу згадайте, що 
сучасне законодавство України не до-
зволяє муніципальним службам охоро-
ни  порядку зупиняти правопорушення, 
застосовувати силу, вчиняти слідство, 
арешти, будь-які перевірки і тому поді-
бне. Тому в разі непорозумінь із «муніципа-
лами» краще набрати номер телефону 102 
і викликати міліцію – це і надійніше буде, і 
вже точно в рамках Закону та Конституції! 

- підприємці, до яких поліціянти раптом 
завітають з якоюсь перевіркою, мають повне 
право сказати їм «Давайте, до побачення!». 
Тим більше, що Кабмін заборонив із 1 січня 
усі перевірки суб’єктів господарювання. 

Та й взагалі, поки на державному рівні 
не прийнято закон, де буде зазначено, що 
ця структура є суб’єктом владних функцій, 
діяти вона може виключно на громадських 
засадах. І точно не за бюджетні (тобто, наші 
з вами) гроші.

Далі буде…
Віталій ЦИМБАЛЮК.

Особлива спецслужба 
міста Файного

   Цим фейлетоном продовжується серія публікацій, що стануть для терно-
полян захоплюючим чтивом з елементами детективного та пригодницького 
жанру. І відкриють їм очі на багато речей, про існування яких вони раніше, 
можливо, навіть не здогадувалися. 

   Для початку нагадаю читачам, що місто Файне – це місто-близнюк на-
шого Тернополя, де і проблеми точнісінько ті самі, типові тернопільські. Тож 
я з’ясовую, як файнівчани їх вирішують. Та, мабуть, занадто активно почав 
усім цікавитись, бо викликав підозри у тамтешньої муніципальної поліції. 
Тож я опинився в кабінеті головного поліціянта Файнівської міськради.

Дивіться репортажі з міста Файного щовівторка о 20-30 год. на телеканалі ТТБ  
та на сторінці Віталія Цимбалюка на сайті www.youtube.com 

Основні аспекти  
реформування  

пенсійної системи
Настав час для дуже важливої рефор-

ми пенсійного забезпечення, оскільки ді-
юча солідарна система вичерпала свій ре-
сурс. Нова система пенсійного забезпе-
чення передбачає фінансування пенсій 
з трьох джерел – солідарного, накопичу-
вального і недержавного рівнів. Основни-
ми положеннями пенсійної реформи є 
призначення пенсій за єдиними прозори-
ми принципами, відмова від поділу пенсі-
онерів на привілейованих і загальну масу, 
запровадження професійних пенсій для 
окремих категорій пільговиків, введення 
накопичувальної системи та розвиток не-
державного рівня пенсійного забезпечен-
ня. Існуюча солідарна система буде вдо-
сконалена завдяки звільнення від невлас-
тивих функцій і скасування з 1 січня 2016 
року спеціальних пенсій. При цьому буде 
збережено систему професійних пенсій 
для тих категорій пільговиків, які справ-
ді цього заслужили.

Пенсійне забезпечення громадян здій-
снюватиметься за єдиними для всіх прин-
ципами. З наступного року пенсії держав-
ним службовцям і прирівняним до них 
особам (суддям, прокурорам тощо) при-
значатимуться на загальних підставах.

Для захисту інтересів осіб, стаж держ-
служби яких  на 01.01.2016 року буде за-
фіксовано:

від 10 до 15 років - при виході таких 
громадян на пенсію їм компенсуватимуть 
частину сплачених страхових внесків в 
розмірі 10 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб;

від 15 до 20 років – 15 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб;

понад 20 років – 20 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб.

Заплановане з 1 січня 2017 року за-
провадження накопичувального рівня, 
передбачає, що кожен буде залучений до 
формування свого пенсійного майбут-
нього. Пакет законодавчих ініціатив про-
понує більш ліберальний принцип вхо-
дження на накопичувальний рівень. Ста-
ти учасником накопичувальної пенсійної 
системи зможуть не лише українці віком 
до 35 років, але й до 55-річного віку – на 
добровільних засадах. Ставка накопичу-
вального внеску людини до Пенсійного 
фонду зростатиме від 2 відсотків на стар-
ті реформи до 7% у 2022 році.

Дуже важливо, що держава гарантує 
громадянину контроль за збереженням 
і використанням коштів накопичуваль-
ної системи. Під егідою Пенсійного фон-
ду буде створено спеціальний орган, який 
здійснюватиме публічне адміністрування 
накопичуваних людьми фінансів. Рада на-
копичувального фонду на конкурсних за-
садах залучатиме компанії з управління 
активами, робота яких, у свою чергу, пе-
ребуватиме під контролем влади.

Пенсійна реформа відкриє громадя-
нам нормальне пенсійне майбутнє, дасть 
потужний сигнал економіці про надхо-
дження «довгих грошей» терміном на 
20-25 років. Цей ресурс буде використа-
но для забезпечення сталого економічно-
го розвитку нашої країни, розвитку фон-
дового ринку. 

Управління Пенсійного  
фонду України  

у Тернополі.
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Посвідчення  

заповіту консулом
За межами території України повно-

важення щодо посвідчення заповітів по-
кладено на консульських посадових осіб 
(далі за текстом - консул), які працюють у 
дипломатичних представництвах та кон-
сульських установах України. Порядок по-
свідчення заповіту консулом регулюється 
Положенням про порядок учинення нота-
ріальних дій в дипломатичних представ-
ництвах та консульських установах.

Консул посвідчує заповіт у приміщенні 
дипломатичного представництва та кон-
сульської установи. В окремих випадках, 
коли фізична особа не може з’явитися в 
зазначене приміщення, а також коли того 
вимагають особливості вчинюваних нота-
ріальних дій, нотаріальні дії можуть бути 
вчинені поза вказаними приміщеннями, 
але в межах території діяльності диплома-
тичного представництва або консульської 
установи, у межах консульського округу.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза 
приміщенням дипломатичного представ-
ництва чи консульської установи України, 
у посвідчувальному написі та в реєстрі для 
реєстрації нотаріальних дій записується 
місце вчинення нотаріальної дії (удома, у 
лікарні тощо) із зазначенням адреси, а та-
кож часу вчинення нотаріальної дії та при-
чин, з яких нотаріальна дія була вчинена 
поза вказаними приміщеннями.

Консул може на прохання заповідача 
записати заповіт з його слів власноручно 
або за допомогою загальноприйнятих тех-
нічних засобів. У цьому разі заповіт має 
бути вголос прочитаний заповідачем, про 
що останній зазначає перед своїм підпи-
сом.

Усі нотаріальні дії, учинені консула-
ми, реєструються в реєстрах для реєстра-
ції нотаріальних дій. Причому нотаріаль-
на дія вважається вчиненою з моменту ре-
єстрації її в реєстрі для реєстрації нотарі-
альних дій.

Посвідчені консулом заповіти зберіга-
ються у справах консула до їх передачі че-
рез Міністерство закордонних справ Укра-
їни до Київського міського державного но-
таріального архіву у встановленому по-
рядку.

      Лілія ТЕРЕЩУК, завідувач 
Першої тернопільської 

державної нотаріальної конто-
ри, державний нотаріус.

Зарплатний аванс:  
нюанси застосування понижу-

ючого коефіцієнта ЄСВ
Державною фіскальною службою 

України у листі від 28 квітня 2015 року 
№15273/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснено, 
що якщо платником за звітний місяць ви-
конано умови застосування понижуючо-
го коефіцієнта, передбачені Законом Укра-
їни від 2 березня 2015 року № 219-VIII, то 
і застосування коефіцієнта до ставки ЄСВ 
при нарахуванні і виплаті зарплати за пер-
шу половину звітного місяця буде право-
мірним.

Якщо ж при остаточному розрахунку 
виявиться, що умови для застосування по-
нижуючого коефіцієнта до розміру ЄСВ у 
звітному місяці не виконано, то, відповід-
но, застосування зниженої ставки до аван-
сових внесків не є правомірним. 

У разі несплати, неповної або несвоє-
часної сплати суми єдиного внеску одно-
часно з видачею сум виплат, на які нарахо-
вується ЄСВ (авансових платежів), перед-
бачено застосування штрафу до платни-
ка єдиного внеску у розмірі 10 % таких не-
сплачених або несвоєчасно сплачених сум. 
Розрахунок зазначеної штрафної санкції 
здійснюється за даними акта перевірки.

Для отримання детальної інформації 
щодо нарахування та сплати єдиного вне-
ску звертайтесь у Центр обслуговування 
платників за адресою: Білецька 1 або за те-
лефоном: 52-12-27. 

Відділ комунікацій Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

Вимагав у підприєм-
ця… 15 тисяч євро

Вимагання 150 тисяч євро ін-
кримінують 31-річному мешкан-
цю Тернополя. Як повідомили в 
обласній міліції, гроші чоловік 
вимагав у підприємця за нероз-
голошення конфіденційної ін-
формації.

Зі слів потерпілого, зловмис-
ник шантажував його з березня. 
Постійно телефонував, надсилав 
смс-повідомлення з погрозами 
заподіяння шкоди у випадку 
ігнорування його вимог.

Як зазначили у міліції, у трав-
ні під час зустрічі підприємець 
передав вимагачеві 12 тисяч 
доларів і майже 17 тисяч євро. 
Після цього у справу втрутилися 
правоохоронці.

31-річного тернополянина 
затримали, він перебуває в ізо-
ляторі тимчасового тримання. 
За фактом вимагання розпочали 
кримінальне провадження.

На пенсіонерку завели  
кримінал за крадіжку газу

У міліції кажуть, що жінка самовільно підключилася до га-
зової труби

У селі Жуків, що у Бережанського району, працівники газо-
вої служби у будинку, де проживає 66-річна пенсіонерка, замі-
нювали лічильник. Газовики перекрили постачання газу, але 
подача газу в будинок не припинилася. 

Як повідомили в обласній міліції, фахівці взялися оглядати 
газопровід. З`ясували, що тут попрацювали народні умільці, 
які приєднали не обліковану трубу до підземного газопрово-
ду, влаштувавши пряму подачу газу до будинку, тобто в обхід 
лічильника. За словами фахівців, врізка була виконана із гру-
бими порушеннями правил безпеки.

Працівники ПАТ «Тернопільгаз» встановили суму збит-
ків, заподіяних підприємству, – майже 15 тис. грн. За фактом 
крадіжки слідчі Бережанського райвідділу міліції відкрили 
кримінальне провадження, пенсіонерці оголошено про підозру.

На Тернопільщині вантажний автомобіль на ходу 
врізався в іншу вантажівку, що перевозила камінь. Ава-
рія трапилася в селі Ігровиця Тернопільського району.

– Зі слів очевидців, завантажений каменем ЗІЛ їхав 
у напрямку Тернополя. Йому назустріч рухався вантаж-
ний автомобіль МАЗ. З невідомих наразі причин він ви-
їхав на смугу зустрічного руху та врізався в ліву части-
ну ЗІЛу, – розповів начальник відділу розслідувань ДТП 
Віктор Карчевський.

Водій МАЗу загинув на місці автопригоди. Водій ін-
шої вантажівки перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне проваджен-
ня.

Правоохоронці внесли подію в єдиний реєстр досу-
дових розслідувань за ст. 286 ККУ – порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Півсотні книжок загальною вартістю 5 тисяч гри-
вень поцупив із бібліотеки на Підволочищи-
ні хмельничанин

30-річний чоловік зі спільницею спакували видання у 15 мішків, аби 
зручніше було вантажити в спеціально орендований для цієї мети бус.

Зловмисника міліціонери затримали на місці злочину. Затриманий 
виявився мешканцем Волочиська Хмельницької області. У приміщення 
сільської бібліотеки злодій разом із 26-річною помічницею проник вве-
чері, коли там уже нікого не було. 

Як пояснив правоохоронцям організатор протиправної затії, книжки 
він планував здати на макулатуру й таким чином трохи підзаробити. Мі-
ліціонери   кваліфікували його дії за ч. 3 ст.185 Кримінального кодексу 
України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщен-
ня чи сховище. 

У міліції кажуть, що це вже не перший злочин, який скоїв підозрюва-
ний на території району. Раніше він виніс із бібліотеки 6-томник «Кобза-
ря». У співробітників райвідділу міліції є також підозри, що цими факта-
ми кримінальне досьє хмельничанина не вичерпується. Його перевіря-
ють на причетність до низки крадіжок, у тому числі й з приватних осель.

Головний лікар  
вимагав 500 доларів 

у студентки
На Тернопільщині впіймали на 

хабарі керівника районної лікарні. 
Посадовець вимагав 100 доларів 
від студентки із Теребовлі. 

Дівчина навчається в одному з 
вишів Тернопільської області. Як 
повідомили у міліції, кошти голо-
вний лікар вимагав за видачу кло-
потання для працевлаштування 
студентки в цей медичний заклад.

Посадовця затримали праців-
ники управління служби по бо-
ротьбі з економічною злочинніс-
тю під час одержання неправомір-
ної вигоди. Вирішується питання 
щодо оголошення медику підозри 
у вчиненні кримінального право-
порушення за ознаками ч. 3 ст. 368 
КК України – прийняття пропози-
ції, обіцянки або одержання непра-
вомірної вигоди службовою осо-
бою.

За хабар засудили 
екс-майора міліції

На Тернопільщині дільничного інспектора одного з 
райвідділів міліції засудили до 2 років позбавлення волі.

– Обвинувачений отримав від місцевого жителя не-
правомірну вигоду в сумі $500.

За ці кошти правоохоронець пообіцяв чоловікові впли-
нути на слідчого з метою закриття стосовно нього кримі-
нального провадження за шахрайство, – розповіли у про-
куратурі області.

Міліціонера обвинувачували у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК Укра-
їни, тобто зловживання впливом. 

Гусятинський районний суд призначив екс-
правоохоронцю 2 роки позбавлення волі з конфіскацією 
майна. Також суд позбавив його спеціального звання – ма-
йор міліції.

Чоловіка з сиренами наздоганяли 
два патрулі ДАІ

Курйозний випадок викрадення ка-
рети «швидкої допомоги» стався в Тернополі. 
Увечері 13 травня, близько 22.30, жінка після 
конфлікту з 29-річним сином викликала брига-
ду «швидкої», щоб його госпіталізували в психо-
неврологічну лікарню.

За інформацією правоохоронців, лікарі приї-ікарі приї-
хали за вказаною адресою і припаркувалися біля 
під’їзду. У той момент з будинку вибіг чоловік, 
тримаючи в обох руках щось схоже на ніжки від 
стола. Він був злий, що його хочуть забрати, по-
чав погрожувати лікарям і відігнав усіх від ав-
томобіля. Наляканий водій “швидкої”, тікаючи, 
залишив ключі в замку запалювання, і хуліган 
скористався цим. Він сів у машину, включив 
аварійну сигналізацію і поїхав. 

Інформація про викрадення “швидкої” 
надійшла в ДАІ, орієнтування отримали всі екі-всі екі-сі екі-
пажі. У гонитві за злодієм брали участь два авто-
мобілі державтоінспекції.

Втікач, за інформацією даішників, не реагу-
вав на сирени і заклики пригальмувати. Не зу-
пинило зловмисника і пробите переднє колесо. 
Затримали чоловіка на виїзді з міста, в напрямку 
села Біла.

Зараз чоловік дає свідчення і проходить ме-
догляд в психоневрологічній лікарні. Сам затри- Сам затри-Сам затри-
маний стверджує, він збирався на викраденій 
машині забрати з сусіднього села деякі запчас-
тини.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 289 
ККУ - незаконне заволодіння транспортним за-
собом. Тепер пацієнту психіатра загрожує поз-
бавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

У Тернополі пацієнт  
викрав “швидку”

Вкрали з бібліотеки  
15 мішків книжок

Трагічна ДТП: у Тернопільському  
районі не розминулися вантажівки
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Завдання уряду провести адміністра-
тивну реформу до жовтня – саме на кі-
нець цього місяця заплановані місцеві ви-
бори на новій територіальній основі. Най-
цікавіше те, що, образно кажучи, низи про 
ці, можливо, і дуже добрі зміни,  практич-
но нічого не знають. Лише один штрих: 
не так давно в область на нараду-семінар, 
де йшлося про добровільне об’єднання 
сільських та селищних громад, приїж-
джали  заступник міністра регіональ-
ного розвитку будівництва та житлово-
комунального господарства України, до-
бре відомий на Тернопільщині Вячеслав 
Негода, і директор інституту розвитку те-
риторій, експерт з питань децентралізації 
влади Юрій Ганущак. Участь у цій нараді, 
крім голів ОДА та обласної ради, а також 
голови Тернопільського регіонального 
відділення Всеукраїнської асоціації сіль-
ських і селищних рад, сільського голови 
приміських до Тернополя Байківець Ана-
толія Кулика, взяли чиновники ОДА. Жод-
ного сільського голову з усієї області на 
це зібрання не запросили!

 А тим часом при Тернопільській ОДА 
уже створений Офіс реформ. На одному 
із засідань робочої  групи обговорювали 
об’єднання громад Тернопільського райо-

ну. Участь у засіданні взяли заступник го-
лови обласної державної адміністрації Іван 
Крисак, заступник голови обласної дер-
жавної адміністрації Леонід Бицюра, вико-
нувач обов’язків заступника голови облас-
ної державної адміністрації Іван Бабійчук, 
директор Офісу реформ у Тернопільській 
області Віктор Литвинчук, представники 
органів місцевого самоврядування, струк-
турних підрозділів облдержадміністрації 
та експерти Офісу реформ.

Директор департаменту архітектури, 
будівництва, житлово-комунального гос-
подарства та енергозбереження облдер-
жадміністрації Володимир Харченко за-
пропонував для ознайомлення та обго-
ворення Схему центрів адміністративних 
громад області та межі можливих громад у 
Тернопільському районі.

«Усі населені пункти, які розташовані у 
межах 20 кілометрів від Тернополя та ма-
ють дороги з твердим покриттям, можуть 
бути включені до складу Тернопільської 
територіальної громади, - констатував Во-
лодимир Харченко. - Таким чином, Терно-
пільська громада накриває весь Тернопіль-
ський район. Також ми ще плануємо сюди 
включити населені пункти, які тяжіють до 
Тернополя: Великий Ходачків і частина сіл 

в районі Малашівців».
Присутні сільські голови зазначили, що 

вони мають бажання створити менші, але 
самодостатні громади. Таким чином вия-
вили бажання створити громади з адміні-
стративними центрами у Бірках, Байків-
цях, Великих Гаях, Острові. Найближчим 
часом ці громади повинні подати на роз-
гляд робочої групи паспорти територіаль-
них громад.

 Чи знають самі жителі названих сіл, що 
їх чекає після такої реформи, - навряд. Чи 
будуть їсти нарешті обіцяний хліб з мас-
лом, чи знову отримають журавля у небі?

До речі. За словами голови Верховної 
Ради Володимира Гройсмана, для децен-
тралізації необхідно внести зміни до Кон-
ституції і переписати майже 500 норма-
тивних документів. Парламент України 
планує не пізніше 15 липня прийняти за-
кон про децентралізацію держуправління. 
А обласні держадміністрації вже до 1 черв-
ня зобов’язані розробити Перспективний 
план формування дієздатних громад по об-
ласті. Уряд має запропонувати методоло-
гію, як створити об’єднання і яким чином 
визначати центри громад. Нову карту об-
ласті з укрупненими громадами повинна 
приймати обласна рада. 

Отож, досить імовірно, що Україна буде 
розділена на дев’ять регіонів:

Поліський: Волинська, Рівненська, 
Житомирська області;

Карпатський: Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська, Чернівецька 
області;

Подільський: Тернопільська, Хмель-
ницька, Вінницька області;

Київський: Київська, Чернігівська, 
Черкаська, Кіровоградська області;

Слобожанський: Сумська, Полтавська, 
Харківська області;

Придніпровський: Дніпропетровська, 
Запорізька області;

Донецький: Луганська та Донецька об-
ласті;

Причорноморський: Одеська, Мико-
лаївська, Херсонська області;

Автономна республіка Крим.
Хто замінить голів адміністрацій? Голів 

звичних нам сільських рад? 
Детальніше про це – у наступних чис-

лах «Нашого ДНЯ». Запрошуємо також до 
розмови експертів, голів діючих місцевих 
територіальних громад, чиновників, які 
уже зараз працюють над територіально-
адміністративною реформою.

Зіна КУШНІРУК.

Адміністративна реформа на місцях: Тернопільщину  
об’єднають з Хмельницькою та Вінницькою областями? 
Схоже, децентралізація влади на місцях 

почалася не з того, що обіцяли у столиці. 
А обіцяли, насамперед, надати більше 

повноважень територіальним громадам на місцях. 
А ще прем’єр-міністр Арсеній Яценюк переконливо 
заявляв про те, що облдержадміністрацій як 
таких взагалі не буде, повноваження цього 
переобтяженого людським ресурсом і часто 
неефективного чиновницького органу передадуть 
виконавчим комітетам. 

Та слово – горобець, взяло та й полетіло. Тим часом у 
центральної влади геть нова фішка – повна реорганізація 
адміністративно-територіального устрою, яка передбачає 
три рівні адмінреформи із ліквідацією областей. Імовірно, 
що Україна буде розділена на 9 регіонів. Один з них – По-
дільський – утворять наша Тернопільська, Хмельницька та 
Вінницька області. Адміністративна реформа передбачає 
також укрупнення районів – замість 468 нині діючих має 
з’явитися лише 100 округів (повітів). Третій рівень адмін-
реформи торкнеться діючих місцевих громад – замість 11 
тисяч після добровільно-примусового об’єднання їх має за-
лишитися не більше 750. 

“Якби я мав таких вояків у польській 
армії, ми б горя не знали”. Ці слова про по-
встанця з Тернопільщини сказав генерал 
з Варшави. У селі Вимислівка Козівського 
району досі пам’ятають героя Данила. 

Уже понад рік в Україні триває війна. 
Знову доводиться захищати кордони дер-
жави, віддавати життя за її цілісність та 
незалежність. Сучасні герої – це прості 
українці, які борються за краще майбутнє. 
Так само, як боролися наші  батьки та діди. 
Один із таких героїв мешкав у селі Вимис-
лівка. 

– Данило Пукало був підрайонним про-
відником ОУН, – розповідає його односель-
чанин Ярослав Кіт. – У 30-х роках в селі, пе-
ред Пасхою,традиційно розвішували укра-
їнські прапори – біля хати-читальні, церк-
ви. Але тодішня польська влада не терпіла 
ні української мови, ні атрибутики, прини-
жували її символіку та честь, тому швидко  
познімали прапори й повісили на туалет. 
Данило дізнався, хто це зробив, і застре-
лив польського жандарма. Поліцаї дали 
наказ негайно спіймати і закатувати укра-
їнця. Вони гнались за ним  полями й жита-
ми, а коли підпільник заховався в будин-
ку, обступили його й намагалися захопи-
ти живим. 

Данило відстрілювався з вікна та  гори-
ща з надією відтягнути час до вечора, по-
ранив ще кількох нападників. Врешті, жан-
дарми вирішили підпалити хату. Данило 
заліз у піч і почав з неї відстрілюватися. 
Поліцаї тим часом облили все навколо на-
фтою, хата палала страшним вогнем, зго-
рівши вщент. 

– Повстанця витягнули на гаках із тієї 
печі, – згадує Ярослав Кіт. – Від катувань 
його врятував генерал з Варшави, який 
був очевидцем подій. Він сказав: “Якби я 
мав таких вояків у польській армії, ми б 
горя не знали!”. Данила поклали на воза й 
повезли до Бережан – чи то до лікарні, чи 
то до жандармерії. Але в дорозі герой за-
гинув…

Йому було лише 22 роки. Вночі на місці, 
де трагічно загинув Данило, невідомі вста-
новили символічний березовий хрест. На-
лякані власті того ж дня знесли його. При-
їжджала міліція аж з Києва, шукали тих 
сміливців, які зробили хрест, протягом 
трьох місяців. Проводили допити, морду-
вали. А в кого у дворі знаходили порубану 
березу, жорстоко з ними розправлялися. 

Розпитували всіх, хто поставив цей 
хрест, та ніхто не зізнався. У селі припус-
кають, що цей хрест або везли возом, або 

його несли троє-четверо людей, такий він 
був великий. 

Досі ніхто не знає хто б міг його поста-
вити. А 7 липня 1991 року селяни відроди-
ли пам’ятку.

Смерть Данила згуртувала підпілля 
ОУН, надихала повстанців УПА до бороть-
би. Проходячи повз могилу, вони завжди 
віддавали їй честь. 

У пам’ять про патріота односельчани 
склали пісню, яку співали в роки понево-
лення. Вони символічно співають її і зараз.

Соломія БУРДАШ. 

Березовий хрест у пам’ять про героя Данила А в неділю дуже рано вітерець повіває,
Там молодий козаченько житами втікає.
Він втікає, він прямує в невеличку хату,
А в тій хаті він дістане геройську заплату.
За молодим козаченьком у погоні гнали,
Молодого козаченька аж на стрих загнали.
Обступили ляхи хату, стали ся радити,
Щоб з молодим козаченьком хату запалити.
Горить хата, горить хата 

і вогонь мететься,
А молодий козаченько з ворогами б’ється.
Ой збив він коменданта, забив комісара,
Розлетілась по Вкраїні Пукалова слава.
Як вже хата догоріла, стала пригасати,
Взяли гаком за личенько, витягнули з хати.
Як вони го витягнули засмаглені руки,
Положили на травицю: “Маєш, збую, муки! “.
Взяли його за рученьки, в авто положили,
Дали йому два защики: “Він ще буде жити”.
Дали йому два защики, серце підтримати,
Бо ще будуть в Бережанах 

протокол складати.
Як вкладали до машини, він махнув рукою,
Попрощався з Українов, з ненькою старою:
“Прощай, рідна Україно, прощай, 

рідна ненько,
Мушу нині помирати за тебе, серденько.
Я боровся із ляхами, доки було сили,
Доки мене в чужій хаті живцем не спалили”.
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Як зазначив директор за-
кладу Роман Пахолок, серед ви-
пускників  коледжу – багато на-
уковців, професорів, докторів 
наук, заслужених працівників 
освіти України, відомих викла-
дачів. Вони прибули на свято з 
різних куточків України – Тер-
нополя, Одеси, Києва…

Усіх тепло вітав голова об-
ласної ради Василь Хомінець. 
Він подякував за високу якість 
освіти, яку здобувають студен-
ти у стінах коледжу, відзначив 
працівників закладу грамота-
ми та подарунками. Подякував 
також за активну участь у зборі 
коштів для воїнів на Сході Укра-
їни. 

Взагалі, освітнім корінням 
Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж сягає по-
чатку двадцятого століття. У 
1909 році у місті була започат-
кована цісарсько-королівська 
вчительська чоловіча семінарія. 
У 1936 році відбувся її останній 
випуск, у 1939 – зміна влади. 5 
січня 1940 року рішенням Тер-
нопільського облвиконкому у 
Чорткові запрацювала педаго-
гічна школа, яка готувала спе-
ціалістів для початкових шкіл 
Тернопільщини.  Згодом пере-
йменована у педагогічне учи-

лище, яке в грудні 2013 року 
реорганізували у гуманітарно-
педагогічний коледж імені 
Олександра Барвінського. 

- Нам не вистачило чотири 
роки, щоб стати правонаступ-
никами історії Чортківської чо-
ловічої семінарії, а разом і пе-
дагогічної школи зі столітнім 
ювілеєм, - каже Роман Пахо-
лок. – Але ми творимо свою іс-
торію: маємо оновлені корпу-
си, аудиторії,  спеціалізовані ка-
бінети, оснащені сучасним об-
ладнанням, потужну бібліотеку, 
студентський гуртожиток, спор-

тивні зали…  Сформована й база 
сучасних навчальних аудіо- і ві-
деозаписів. Усі навчальні корпу-
си об’єднані в єдину локальну 
мережу з можливостями безлі-
мітного доступу до Інтернету. А 
ще близько 12 тисяч випускни-
ків, які тут навчалися, знайшли 
гідний шлях у житті. Пройдено 
великий відтинок часу і багато 
доброго зроблено. 

У коледжі нині працюють 
130 кваліфікованих виклада-
чів, які дають студентам глибо-
кі знання та системні навички. 
Більшість із них мають вищу ка-

Мережить спогадів крило,
І радість зустрічей витає…
Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж провів 
урочисту академію з нагоди 
75-річного ювілею!

Того дня, 7 травня, районний центр розцвів маєвом прапорів, різнобарвними 
кольорами вишиванок, теплими усмішками, щирою  сльозою. Від емоцій, 
зустрічей, спогадів… Адже на свято завітали навіть ті, хто закінчив тоді ще 

педагогічне училище у далеких післявоєнних роках минулого століття.

тегорію, а третя частина — пе-
дагогічне звання. 40 відсотків 
викладачів коледжу нагородже-
ні значком «Відмінник освіти 
України».

Випускників коледжу з охо-
тою беруть на навчання вищі 
навчальні заклади України, 
адже приходять туди вони уже 
маючи якісну базову освіту, ви-
різняються добрими знаннями 
та практичними навиками. 

А свято тривало. Йому не міг 
навіть завадити щедрий вес-
няний дощик. Ювілярів вітали 
священнослужителі, представ-
ники районної та міської влади, 
вузів-партнерів закладу з Тер-
нополя, Івано-Франківська, ди-
ректори  коледжів та училищ 
області, колишні випускники 
та студенти. Особливо зворуш-
ливими були спогади випус-
книці училища 1948 року, пе-

дагога із 42-річним стажем Со-
фії Якимець. Відомі художні 
педагогічно-студентські колек-
тиви коледжу подарували гос-
тям урочистий концерт, де зву-
чали  пісні, академічні та му-
зичні твори, а на подвір’ї закла-
ду студенти влаштували патріо-
тичний флеш-моб.

Хвилиною мовчання вшану-
вали присутні пам’ять про усіх 
педагогів та керівників закладу, 
які відійшли у вічність.

Особливістю урочистої ака-
демії «Живем на білім світі ми 
для обраної раз назавжди спра-
ви» стало відкриття музею іс-
торії коледжу та концертно-
навчальної літньої естрадної 
сцени. Тут  продовжили свят-
кування фестивалем мистецтв 
«Україна – понад усе», де висту-
пили і викладачі, і студенти. А 
ще – гості свята – вокальне тріо 
«Зоряне намисто» з Білгород-
Дністровського, та найближчі 
друзі з Чортківського медично-
го коледжу.  

Лейтмотивом свята звучала 
пісня Романа Пахолка на музи-
ку Ореста Слободяна «Пам’ять 
серця”:

Мережить спогадів крило,
І радість зустрічей витає…
Ти пам’ятаєш, як було?!
Так, пам’ятаю. Пам’ятаю!
На хвилях юності в той час
Бути дорослими спішили.
Зозулі закували нас  – 
Ми тут навчались і любили…

Таня НИЧКА.

Фото Тоні БРИК.
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Чому Путін не нападе  
на Білорусь?

Президент Росії Путін ніколи не 
піде на військове вторгнення у Біло-
русь. Таку думку в інтерв’ю «Апострофу» 
висловив російський опозиціонер, псков-
ський депутат Лев Шлосберг. «Чому Пу-
тін ображається на Лукашенка, але тер-
пить його випади? Просто, він знає ха-
рактер Лукашенка: по-перше, пошле… А, 
по-друге, підніме війська. Увійти армією 
в Білорусь неможливо. Повстане вся кра-
їна... Путін буде злитися, не пускати біло-
руські молочні та інші продукти на росій-
ський ринок, але ніколи не піде проти Лу-
кашенка і Білорусі», - сказав політик. «А в 
Україні у 2014 році було безвладдя. Укра-
їнські еліти самі сприяли цьому. Коли па-
дав президентський режим, йому на змі-
ну могли прийти лише тимчасові ви-
конувачі обов’язків, які розуміли тим-
часовість і нестійкість свого статусу. І 
з’ясувалося, що нікому захищати Крим», 
- зазначив Шлосберг. 

Найкращі школи - в Сингапурі
Рейтинг Організації економічно-

го співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
продемонстрував перевагу азійських 
країн в освітній сфері, тим часом, як 
країни Латинської Америки і Африки 
опинилися на останніх місцях, пові-
домляє ВВС. Очолив рейтинг Сингапур. 
Слідом розташувалися Гонконг, Південна 
Корея, Японія, Тайвань. Найкращий по-
казник серед європейських країн у Фін-
ляндії, яка посіла шосте місце. Брита-
нія - на 20 сходинці. Україна - на 38 місці. 
Кращий показник серед країн колишньо-
го СРСР в Естонії, яка опинилася на сьо-
мій сходинці. Експерти зазначають: по-
ліпшення освітніх стандартів призведе 
до «довгострокового економічного під-
йому, який буде феноменальним». 

Росія - світовий лідер  
за пияцтвом

Організація економічного співро-
бітництва та розвитку опублікува-
ла рейтинг рівня алкоголізму у краї-
нах, що входять до цієї структури. У до-
слідженні проаналізовано ситуацію у 41 
державі. Лідером за темпами пияцтва 
є Росія, передає ТСН. Алкоголь там стає 
фактором ризику і причиною смерті 30 
відсотків росіян. Наступні за РФ - Есто-
нія, Індія, Китай. Погана тенденція щодо 
зростання алкогольної залежності помі-
чена у Норвегії, Ісландії, Фінляндії, Шве-
ції, Ірландії. За даними організації, за 
останні 20 років вживання алкоголю у 
розвинутих країнах у середньому знизи-
лося на 2,5 відсотка. Найменше п’ють у 
Південній Кореї, США і Канаді. 

В Естонії обіцяють стріляти  
в «зелених чоловічків»

Якщо «зелені чоловічки» 
з’являться на території Естонії, у них 
стрілятимуть. Про це заявив командувач 
сил оборони країни, генерал-лейтенант 
Ріхо Террас в інтерв’ю «Financial Times». 
«Якщо хто-небудь без будь-яких військо-
вих відзнак здійснює терористичні на-
пади у вашій країні, ви повинні стріляти 
в нього... Ви не повинні дозволити йому 
увійти», - наголосив Террас. Водночас, на 
переконання військового, Естонія здатна 

впоратися з викликами гібридної війни. 
Озброєні до зубів

Найсильнішою у світі армією во-
лодіють США. Друга і третя сходин-
ки рейтингу в Росії і Китаю. Війська 
України у топ-10 не увійшли. Відповід-
ні дані підготувала група військових екс-
пертів інтернет-видання «We are the 
mighly». Штати витрачають на оборонно-
промисловий комплекс понад $500 мі-
льярдів на рік. Індія посідає четверте міс-
це. Ця країна володіє потужною військо-
вою авіацією, бронетанковою технікою і 
військово-морським флотом. До п’ятірки 
найпотужніших входить і Великобрита-
нія. Вона, незважаючи на незначну кіль-
кість авіації, бронетанкової техніки та осо-
бового складу, має потужний флот і вели-
кий оборонний бюджет. А ще завдяки ге-
ографічному розташуванню, до країни не 
легко підібратись можливому ворогу. На-
ступні «топові» армії - Франції, Південної 
Кореї, Німеччини, Японії і Туреччини. 

42 роки в комі
Індійська медсестра, яка перебува-

ла в комі майже 42 роки після жорсто-
кого згвалтування, померла в лікар-
ні у Мумбаї, передає ВВС. Аруні Шанба-
уг було 26 років, коли в листопаді 1973-го 
на неї напав санітар-насильник у мум-
байській лікарні, де вона працювала. Від-
тоді Аруні перебувала в палаті інтенсив-
ної терапії. У березні 2011 року суд Індії 
заборонив умертвіння медсестри, про 
який просили правозахисники. Суд моти-
вував свою відмову тим, що евтаназія в 
Індії законодавчо заборонена.
Матуся не збирається зупинятися

У Бразилії 51-річна жінка народила 
21 дитину. Себастяна Марія да Консей-
сао з міста Аракажу не має наміру на цьо-
му зупинятися, пише «G1». Лікарі непоко-
їлися за здоров’я вагітної, оскільки вона 
страждала на підвищений артеріальний 
тиск. Проте хлопчик Тассіо народився аб-
солютно здоровим. Жінка вперше стала 
матір’ю у 13 років і відтоді дала життя 21 
дитині - десятьом хлопчикам та одинад-
цятьом дівчаткам. Але вижити вдалося 
18 малюкам. 

Будинок за один євро бажаєте?
В італійських селах продають бу-

динки за один євро. Мери трьох сіл - Ган-
джі на Сицилії, Каррега-Лігуре у П’ємонті 
й Лечче-ньої-Марсі в Абруццо виріши-
ли за рахунок символічної ціни на міс-
цеві будинки врятувати згадані населе-
ні пункти від запустіння. Однак, покуп-
цям доведеться витратити ще 25 тисяч 
євро на відновлення обраного об’єкта не-
рухомості. Мер села Ганджі не лише про-
дає 100 будинків за ціною в один євро за 
кожен, а й роздає решту будинків безко-
штовно. До слова, історія Ганджі дуже ці-
кава. Село є одним із двох місць на пла-
неті, де, за чутками, спускався на Землю 
Святий Дух. На початку XX століття понад 
9000 осіб звідси мігрували в Аргентину, і 
це місце почало занепадати. 

В Іспанії і Туреччині  
найчистіші пляжі

Фонд екологічної освіти визначив 
країни з найчистішими пляжами. У по-
відомленні йдеться, що у цьому році най-
більшу кількість Блакитних прапорів - 
міжнародної нагороди, яка щорічно вру-
чається з 1987 року пляжам і причалам, 
вода в яких відповідає високим стандар-
там якості й придатна для безпечного ку-
пання, отримали пляжі Іспанії. Були від-
значені 577 пляжів країни, повідомляють 
іноземні ЗМІ. Наступною країною у рей-
тингу виявилася Туреччина, де міжна-
родною нагородою нагородили 436 пля-
жів. На третій і четвертій позиціях - Гре-
ція (395 прапорів) і Франція (379 прапо-
рів). У рейтингу брало участь 50 країн. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Війна «з’їдає» шалені гроші 

Щоденні витрати на військове про-
тистояння на Сході складають близь-
ко 5-7 мільйонів доларів, повідоми-
ла міністр фінансів Наталія Яресько в 
інтерв’ю телеканалу «Україна сьогодні». 
Посадовець зазначила: раніше ця сума ста-
новила близько 10 мільйонів доларів, од-
нак девальвація зменшила її. 

«Стіну» будуватимуть три роки

Кабмін затвердив план заходів 
інженерно-технічного облаштуван-
ня російсько-українського державно-
го кордону, розрахований на три роки 
(2015-2018), повідомляє «Урядовий 
портал». Передбачено риття протитран-
спортних і протитанкових ровів, обла-
штування невибухових інженерних за-
городжень, фортифікаційне обладнання 
опорних пунктів і позицій, контрольно-
слідової смуги тощо. Також встановлять 
металеві спостережні вежі, систему відеос-
постереження, зв’язку, установку бойових 
дистанційних модулів, обладнання цен-
трів спостереження. На ці заходи плану-
ють виділити з держбюджету понад чоти-
ри мільярди гривень. 

«Антикорупційні» детективи
У Національному антикорупційно-

му бюро працюватимуть 243 детекти-
вів. Про це повідомив директор НАБу Ар-
тем Ситник, повідомляє УНН. «На сьогод-
ні у підрозділі детективів передбачено 
255 одиниць, із них - 12 посад керівного 
складу, всі інші посади - детективи», - ска-
зав він. Варто нагадати, 18 березня Каб-
мін створив Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції. Відповідно до 
закону, персонал НАБу налічуватиме 700 
осіб. Президент призначив Артема Ситни-
ка директором НАБу 16 квітня. А першим 
заступником - Гізо Углаву, який раніше 
обіймав посаду заступника генпрокурора 
Грузії. Антикорупційне бюро може ство-
рювати регіональні підрозділи. 

Донбас не може  
диктувати умови

Заступник генсека НАТО Александр 
Вершбоу вважає, що територія і насе-
лення «ДНР» і «ЛНР» занадто малі, щоб 
регіон міг «диктувати умови» всій Укра-
їні. Про це він сказав під час парламент-
ської сесії НАТО в Будапешті, повідомля-
ють іноЗМІ. «Території, окуповані сепара-
тистами, це всього 2,8 відсотка території 
України, а їх населення - близько 5,8 відсо-
тка. Тому ці регіони не повинні диктувати 
умов решті країни», - сказав Вершбоу.

Силовики вимагають  
додаткові мільярди

Силові відомства вимагають додат-
кового фінансування на 17,5 мільяр-
да гривень. Про це повідомив прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк. Прем’єр наголо-
сив, що отримав запит від 12 правоохорон-
них органів і органів з питань нацбезпе-
ки та оборони. Раніше Яценюк заявив, що 
на національну безпеку і оборону у 2015 
році буде направлено 90 мільярдів гри-
вень. 31,6 відсотка бюджету оборони ма-
ють спрямувати на розвиток озброєння. 
Як зазначив міністр оборони С.Полторак, 

бюджет Міноборони цьогоріч складає 44,6 
мільярда гривень.
Уряд досі не виставив рахунок РФ 

за анексію Криму
Кабмін офіційно не представив ма-

теріальні претензії до Росії у зв’язку з 
анексією Криму. Про це Мін’юст повідо-
мив у відповіді на запит видання «Апо-
строф». Там заявили, що на даному етапі 
триває збір додаткової і оновленої інфор-
мації про порушення майнових прав росій-
ськими органами влади. «Вимоги про ком-
пенсацію збитку будуть представлені уря-
дом України в Європейський суд з прав лю-
дини, відповідно до статті 41 Конвенції 
про захист прав людини та основних сво-
бод на відповідній стадії розгляду справи 
Європейським судом» - повідомили у прес-
службі. Проте, коли саме це станеться, не 
уточнили. 

У вересні долар стрибне  
до 50-70 гривень?

Економічний експерт Михайло Ку-
хар озвучив прогноз курсу долара до 
гривні. На думку економіста, вже у верес-
ні може бути новий стрибок інвалюти, при 
якому за один долар будуть давати 50-70 
гривень, пише видання «Сноб». «Ситуа-
ція з курсом - це ситуація штучно стисну-
тої пружини. Експорт упав на 20 відсо-
тків, а приплив експортної виручки на 70 
відсотків. Легальні компанії-імпортери не 
можуть купити валюту. Тому курс більш-
менш тримається в рамках. Коли його зно-
ву відпустять, а це станеться неминуче, він 
займе своє ринкове місце у коридорі 30-50 
гривень за долар, якщо не вдасться про-
вести за літо стабілізацію банківського 
сектора», - сказав Кухар. А потім може під-
стрибнути ще вище. 

Важлива новина  
для заробітчан і туристів

Міністр внутрішніх справ Арсен Ава-
ков під час зустрічі з послом Італії в 
Україні Фабріціо Романо домовилися 
найближчим часом завершити підго-
товку до підписання угоди між урядами 
двох країн про взаємне визнання та об-
мін посвідчень водія. Про це повідомили 
у прес-службі МВС України. Сторони також 
обговорили деталі приїзду міністра вну-
трішніх справ Італії Анджеліно Альфано з 
офіційним візитом до нашої держави. 
Порошенко не планує відбирати в 

Ахметова «Укртелеком» 
Петро Порошенко дав зрозуміти, що 

не бачить економічного сенсу в репри-
ватизації «Укртелекому». Про це він ска-
зав під час зустрічі з депутатами групи 
«Єврооптимісти», повідомляють джерела 
«Української правди». «Раніше «Укртеле-
ком» коштував шалені гроші, а тепер не ко-
штує нічого, бо технології пішли вперед», 
- сказав президент, коментуючи необхід-
ність проведення приватизації в Украї-
ні. Загалом, за словами Порошенка, він не 
ініціюватиме реприватизацію, а в кожно-
му конкретному випадку своє рішення має 
сказати суд і Антимонопольний комітет. 
Як відомо, зловживання під час привати-
зації «Укртелекому» стали підставою для 
висунення підозри екс-президенту Януко-
вичу, екс-прем’єру Азарову і екс-міністру 
фінансів Колобову. У 2010 році «Укртеле-
ком» продали австрійській компанії «Epic» 
за номінальну вартість. Пізніше його пере-
купив Рінат Ахметов.

Мер Ірпеня має 67 квартир 
Громадська організація «Чесно» по-

ширила інформацію про 67 квартир 
міського голови Ірпеня Володимира 
Карплюка. В ефірі радіо «Вісті» Карплюк 
заявив, що він справді є власником згада-
ного житла. На запитання, хто ж мешкає у 
його 67 квартирах, міський голова запев-
нив, що ніхто. І зазначив: утримує кварти-
ри на зароблені раніше кошти. 

Україна Світ
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Струни серця
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*     *     *
Кохання – це незламна сила, 

яка з’єднає два мости.
Яка надасть людині крила, 

щоб та злетіла догори.
Летіти в небо, аж за хмари, 

сягнути промінця, зірок.
Кохання нам дає наснаги 

здобути безліч насолод.
Кохання – втіха і жадання 

відчути ніжність і любов.
Таке незвідане бажання – 

коли кохає серце знов! 
Кохання вічне і єдине, 

яке пізнати варто нам.
Воно дає у шторм вітрила 

усупереч усім вітрам.
А ти пливеш у морі щастя 

і не зважаєш ні на що.
Бо знаєш, що усе вам вдасться, 
прийде добро, відступить зло. 

Кохання – двох сердець єднання, 
воно веде вас в забуття.

Такий небесний дар – 
одне кохання, 

яке пронести варто 
через все життя.

*     *     *
Увірвалось лихо в Україну, 

немов улітку снігопад. 
Війна іде... страшні руїни, 

і тисячі людських утрат! 
А мужні воїни країни ідуть 

у бій, хоч страх в очах, 
що можуть згинути в цю 

днину, та все ж долають 
мінний шлях! 

Вони – захисники землі, яку 
так любить кожен з нас. 

Перемагають ворогів, щоб 
повернути мирний час.

А матері з жалем у серці 
благословлять дітей у бій. 

Хоч знають, що на крок від 
смерті й не кожен 
вернеться живий.

“А як не я, то хто тоді?” – 
говорить справжній патріот.

І на передову ідуть усі! 
Для визволення, роблячи 

відважно крок!
Іде війна... біда незнанна. 

Бо безліч років мир буяв. 
Та буде перемога в нас 

жаданна на яку кожен 
патріот чекав.

Життя іде так швидко, 
невблаганно,

і все кудись біжать літа 
прожиті наші.

Воно веде нас по шляху 
незнаннім,

невже колись доп’ємо 
долі чаші?

Життя іде, його спинить 
не в силі,

і час летить в блакитні далі.
Та щось хороше за життя 

зробити
ми повинні, і з вірою пройти 

крізь всі печалі.
Життя дається один 

раз людині,
його ми маємо 

з гідністю прожити.
Усе найкраще передать 

своїй дитині
і добрий слід про себе 

залишити.
Ірина КІТ.

Як колись збиралася до Дмитра, свого 
чоловіка, так і нині Галина весь вечір чепу-
рилася перед дзеркалом. Ніби на перше по-
бачення йшла. З дитячої кімнати чулося со-
лодке посапування синочка Артемка. Пере-
конавшись, що свекруха також спить, Гали-
на вийшла з хати. 

«Господи, ти усім прощаєш, тож прости 
і мені», - перехрестилася, звівши в зоряне 
небо глибокі карі очі. У садку, між кущами 
жасмину. Промайнула постать сусіда Василя. 
Це він звів її з розуму, запалив серце любов’ю 
і тихим жіночим щастям. 

Відколи Дмитро поїхав на заробітки їй і 
справді цього бракувало. Прискіплива све-
круха, безкінечна домашня робота втоми-
ли і виснажили її. Якось, коли копала город, 
сильно звело спину. Присіла на стежці, кор-
чачись від різкого болю, як почула голос су-
сіда Василя. 

«Дай-но лопату, Галинко, а сама йди до 
хати», - сказав. Василь скопав город, допо-
міг засадити. Коли Галина розповіла про це 
Дмитру по телефону, той зрадів: «Василь – 
молодець. Справжній друг. Подякуй йому від 
мене». 

Галина полегшено зітхнула. Запросила 
Василя на вечерю. Свекруха якраз поїхала у 
райцентр до сестри. 

«Смачні твої пиріжки, Галинко. Моя Ори-
ся жодного разу таких не спекла. І взага-
лі – замерзаю я від її холоду, розумієш? А ти 
– така ніжна і гарна, одна», - Василь легень-
ко торкнувся її волосся. Запропонував таєм-
но зустрічатися. Галина зашарілася: але ж 
вона кохає Дмитра! Але Василь переконував 
її знову – їм буде добре удвох! 

Коли Галина дізналася, що вагітна – за-
панікувала. Так, вони з Дмитром мріяли про 
другу дитину. Хотіли, щоб це була дівчинка. 
Але ж Дмитра з нею – нема…

Попросила чоловіка терміново приїха-
ти. Мовляв, кілька разів їй ставало погано і 
Настя, їх кума, переконала її лягти в лікар-
ню на обстеження. Не залишати ж їй Артем-
ка на стару матір.

Галина, як ніколи, була дуже ніжною з 
Дмитром. А невдовзі лягла до Насті у відді-
лення, де та працювала лікарем. Усе наче б 
то йшло за планом, який придумала Настя. 
І вже коли Дмитро зібрався назад у Порту-
галію, сповістила йому, що чекає дитину. «Я 
знаю – це буде дівчинка!», - аж підстрибував 
від радості Дмитро. 

Донечку назвали Даринкою. Так хотів 
Дмитро. Галина кожного разу ціпеніла, коли 
свекруха брала дитя на руки і вдивлялася 
«чиї в неї оченята, чиї – губки»? «І не скажеш, 
що Даринка передчасно народилася – здоро-
венька така», - якось ніби між іншим сказа-
ла свекруха. Галина насторожилася: невже 
знає? Але зогледівши, як та лагідно промов-
ляє до Даринки, наспівує колискову, заспо-
коювала себе – ні, не знає. 

…Духмяно пахнув бузок, біло-рожевий 
цвіт закосичив яблуневе гілля, як одного 
дня Василь опинився у їхньому саду. Гали-
на білила деревця. Побачивши Василя, зля-

калася – чи він має розум? «Чому уникаєш 
мене, Галинко? Скажи, Даринка – моя донь-
ка?» - спитав. Галину ніби струмом пройня-
ло. «Не твоя. Вона моя і Дмитра донька, ро-
зумієш?» - відповіла і швиденько поспішила 
на подвір’я.

Даринка росла жвавою, веселою дівчин-
кою, дуже схожою на свою маму. От тільки 
волоссячко – кучеряве. Як у Василя. Коли 
свекруха зауважила, що у їхньому роду куче-
рявих не було, Галина вкотре насторожила-
ся: може, це – натяк?

   У той погожий весняний день, здається 
ніщо не віщувало біди. Ще зранку Дмитро за-
телефонував і привітав Даринку з днем на-
родження, а надвечір їм сповістили, що він 
на роботі впав із риштування і тепер знахо-
диться у клініці.

Галина ледь не зомліла: що з Дмитром? Чи 
житиме? Картала себе за давній гріх. Тулила 
до себе Артемка з Даринкою, просила моли-
тися, щоб Господь врятував їх тата. І сама бла-
гала Всевишнього повернути Дмитра живим.

 Повернувшись додому, Дмитро замкнув-
ся у собі. Боявся стати рідним тягарем. Важ-
ка травма хребта перекреслила всі його пла-
ни і надії. Галина сама навчилася робити 
йому ін’єкції, усіляко підтримувала і обнаді-
ювала чоловіка. У повазі й розумінні забува-
лося пережите, гоїлися душевні рани. Змуж-
нів Артемко, поступив у технікум. Дарин-
ка закінчувала школу. Дмитро створив свою 
майстерню з ремонту взуття. Клієнтів йому 
не бракувало. Якось у майстерню зайшов Ва-
силь. Від нього несло перегаром. Витягнув з 
пакета черевики: «Ось, відремонтуй. По ста-
рій дружбі, гадаю, багато з мене не візьмеш. 
А взагалі, то це ти маєш бути мені вдячним 
за дочку», - вколов у саме серце Дмитра. 

Дмитро намагався взяти себе в руки, по-
просив сусіда залишити взуття і йти пере-
спатися. Василь пішов, а Дмитро не міг за-
спокоїтися: ці Даринчині кучерики… Усі лю-
буються ними. Таке ж кучеряве волосся має 
і донька Василя. Слова сусіда не виходили з 
голови, незримим вужем давили у грудях. 
Вдивлявся у рідне личко доньки, шукаючи 
щось чуже. 

«Щось ти ніби сам не свій останнім ча-
сом. Ти нічого не хочеш мені сказати?» - не 
витримала невідомості Галина.

Не діждавшись відповіді, вона заледве 
втрималася на ногах від сильного ляпаса. 
«Гадала, гріх приховати можна? Безсоромна! 
- обличчя Дмитра налилося люттю. – Може, 
це ти маєш сказати нам усім? А ще краще – 
забирайтеся обидві з моєї хати!»

У дверях застигла перелякана Даринка. 
Вона нічого не розуміла. Мовчки взяла матір 
під руку, повела у свою кімнату. Обидві вони 

не спали всю ніч. Заливаючись слізьми, Га-
лина виповіла доньці свою гірку сповідь. 

Дмитро залишився жити з матір’ю і си-
ном, а Галина разом з Даринкою переїхали 
у село до батьків. Дідусь Даринки і Артем-
ка був першим майстром на селі. Зробив ре-
монт у домі, виділив кімнату для Даринки.

Галина вкотре картала себе за той гріх. 
Але хіба вона не спокутувала його своєю 
турботою про хворого чоловіка? Своєю ува-
гою і терпінням? О, Боже, якою знищеною 
вона себе почувала. Той ляпас пече їй і нині.

Ще й Даринка сповістила, що хоче їха-
ти на заробітки. Гроші, мовляв, позичить 
їй подруга, яка кличе її в Італію. Галина 
ніяк не хотіла відпускати доньку, але Да-
ринка запевнила її, що це – ненадовго, на 
рік-другий. Щоб зібрати кошти собі на на-
вчання. Перед від’їздом Даринка хотіла по-
прощатися з Артемом. Усе-таки вони рід-
ні по-матері, але Артем говорити з сестрою 
– не бажав. Даринка передавала матері па-
кунки, надсилала кошти. Галина складала 
їх на навчання доньці. А коли передачі ста-
ли скупіші, і гроші перестали надходити, 
стривожилась: може, щось не так у Дарин-
ки? Донька заспокоювала матір, мовляв, це 
тільки тимчасово, у неї нема постійної ро-
боти і скоро усе налагодиться.

Галина висаджувала квіти на квітнику, 
милувалася гармонією кольорів, коли біля 
їх воріт зупинилась автівка. Накульгуючи, 
на подвір’я зайшов худий, зіщулений чоло-
вік. Галина заледве впізнала у ньому Дми-
тра. «Знаю, ти не чекала мене, Галино. Пус-
тиш до хати?» - мовив несміливо.

Галина струшувала землю із рук. «Заходь, 
коли вже з’явився», - сказала тихо. Дмитро 
не знав, з чого почати розмову. Нервово те-
ребив пальцями ґудзики на піджаку. Галина 
наливала в тарілку зелений борщ із пампуш-
ками, присмаченими часниковою мачанкою. 
Запросила Дмитра до столу.

 Перемішуючи слова із напруженими па-
узами, Дмитро розповів, як колишня травма 
на цілий рік прикувала його до ліжка. Ліка-
рі наполягали на операції, але коштів на неї 
не було. І тоді Артем через соцмережу попро-
сив допомоги у Даринки. «Як бачиш, я – на сво-
їх ногах, Галинко. І якби не Даринка, донька 
наша, не знаю, що зі мною було б. Вона наді-
слала кошти на операцію, повернула мене до 
життя».

Щось тепле і світле обдало кожну клітин-
ку Галини. «Їж. Ти зголоднів. Ми ще встигне-
мо поговорити», - сказала. Дмитро сьорбав з 
тарілки. Втирав заплакане обличчя. «Гаразд. 
Тільки не проганяй мене. І прости, благаю. А 
донька мені уже простила…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

На Великдень у Власенків гамірно, як 
у вулику. З’їжджаються діти й онуки. Ра-
зом ідуть на службу, а вже потім христу-
ють усі за святковим столом. 

Велика родина – щасливі батьки. 
Втім, приїжджають сини і доньки не 
лише на гостини до батьків, як часто бу-
ває. Допомагають батькам, бо ж роки уже 
не ті, щоб доглядати і за хатою, і за госпо-
дарством.

Юрій Федорович і Валентина Іванів-
на виростили десятеро дітей. Прожи-
ли у злагоді. Кожного на ноги поста-
вили, як кажуть, у світ вивели. У кож-
ного уже й свої діти-онуки. Радісно 
на душі, коли збирається уся родина. 
Василь, старший син, все любить під-
жартовувати:

- Як за стіл сідати, то душа радуєть-
ся, а як до роботи ставати, то серце пла-
че.

- Не кажи так, Василю, - сміється 
мати, - як би ми без вас тут усьому лад 
дали? А так щотижня хтось навідується, 
тато он каже, що за день по разу кожне 
зателефонує, та й день закінчився. Уяви-
ти не можу, як то люди живуть, дітей не 
мають.

- А я уявити не можу, як то люди ма-
ють одну-єдину дитину і ту віднадили 
від себе, - кивнула головою на сусідський 
двір донька Ірина. 

Там баба Їлина сперлась на тин і, 
мов сирота, заглядала у двір Власенків. 
Згорблена, скоцюрблена постать старої 
викликала лише жалість. Та коли ближче 
підійти, можна було б розгледіти ненави-
сні очі, заздрісний, перекошений старіс-
тю беззубий рот, з якого, крім прокльо-
нів та лайок, сусіди й не чули нічого. 

- Іч, чортове кодло, - і сьогодні у свя-
то аж бризкала злістю стара, - матері ва-
шій ковінька, понаїхало повен двір. То-
то-то, не було б мені куди грошей дівати, 
шоб я ото тратилася, наготовляла. Гріха 
на них нема. Тільки жерти і реготати на 
весь двір. 

У своїх вісімдесят Їлина залишилася 

сама. Кажуть, і замолоду була така ж га-
дюча, не було в селі того, з ким би не по-
сварилася. Таку вже вдачу мала. Не люби-
ли її в селі й за те, що кажуть, поробляти 
вміла, ще від прабаби у спадок таке отри-
мала. Та аби ж на добро, а то лиш чолові-
ків чужих принадити уміла. Правда чи ні, 
але поховала вона їх зо п’ять. Кожен по-
кидав сім’ю, дітей заради неї. А потім ні 
з того, ні з сього починав хворіти, чах на 
очах і так до смерті. Дітей не було довго у 
неї. Десь аж за сорок народила доньку. Та 
чомусь так ненавиділа ту бідну дитину, 
що краще б і не було її взагалі. В селі по-
говорювали, що немилість така до дити-
ни викликана тим, що дуже любила Їли-
на чоловіка того, від якого понесла. Але 
ніяка сила не допомогла їй прив’язати 
до себе коханого. А дівчинка славна така 
народилася і вся в батька. У шість років 
віддала Їлина єдину доньку в інтернат. 
Ніколи, мовляв, мені займатися її вихо-
ванням. Роботи он повно, а я буду тут у 
доньки-матері гратися. 

Тоді вперше і з Власенками Їлина по-
сварилася. Валентина носила під серце 
якраз п’яту дитину, свого Юрчика. Почу-
ла, що сусідка дівчинку свою хоче в інтер-

нат віддати, то і намагалася поговорити, 
переконати, що не потрібно цього роби-
ти. Як же це при живій матері дитина буде 
невідомо де і як стикатися? У Валентини 
в голові це не вкладалося. Дівчинка часто 
прибігала до них гратися у двір, поки Їли-
на на роботі була. Матері вона, як вогню 
боялася. Битиме, - казала, як побачить, що 
я не вдома. Їлина примушувала дитину 
виконувати непосильну роботу. І не один 
раз чула Валентина, як сусідське дитя 
тяжко плакало під клунею. Провинилася, 
то бита ночуватимеш надворі – такий за-
кон у Їлини був. «Може й краще дитині у 
тому інтернаті буде, - якось сказав Юрій 
Федорович, - не буде хоч ніхто так знуща-
тися. Нащо її життя давати було, щоб так 
воно мучилося бідне?»

І таки віддала Їлина дівчинку в інтер-
нат. Ніякі умовляння не допомогли. Їзди-
ла провідувати доньку раз у рік, на кані-
кули літні на тиждень в село брала -  і до-
сить. Все їй ніколи, все їй ні до чого. А коли 
Світланка школу закінчила і приїхала до-
дому, Їлина і на поріг доньки не пустила. 
«Немає у мене місця для тебе, мені нахліб-
ники не потрібні»,  – такою була відповідь. 
Світлана зайшла тоді до сусідів Власенків, 
поплакала, посиділа та й останнім рейсом 
повернулася назад у місто. Там, казала, є 
у неї де бути. Вихователька одна з інтер-
нату полюбила її, як свою дитину, чим мо-
гла, усі ці роки допомагала. То дівчинка до 
неї і поїхала. Відтоді жодного разу не ба-
чили Світлани у селі.

А Їлина думала, мабуть, що все жит-
тя буде молодою і здоровою. Роки ж бра-
ли своє. Уже її не радувала ні величез-
на нова цегляна хата, ні килими-меблі, 
якими вона її напхала за життя. На две-
рях хати - величезна залізна колодка. А 
сама в комірчині біля хліва тулиться. 
«Нащо мені там в хаті смітити? – відпо-
відає, коли хто запитує. – А за світло пла-
тити, а дрова дорогі! Мені й у комірчи-
ні тепло, там плиту пропалила тріска-
ми та й добре.»  І скупа на старість ста-
ла жах, собі хлібину свіжу купити жаліє. І 
ще більше злість та ненависть до чужого 
її в дугу згинає. 

Валентина Іванівна покликала прав-
нучка Назарика до себе.

- Бачиш, он бабу Їлину, піди, ди-
тино, їй пасочку занеси, - простягнула 
торбинку з гостинчиком малому. 

- Добре, бабцю, - малий радіс-
но через дорогу шусть, торбинку Їлині 
в руки віддав, привітався «Христос Во-
скрес!» та й додому назад.

Тремтячими руками Їлина поперед 
себе несла торбинку з крашанками та пас-
кою і все бубоніла: «Придобрюються, бач, 
нащо мені їх подачки, не треба мені нічо-
го, мені й самій добре, нікого мені не тре-
ба…» Сіла на призьбі на сонечку. Гарно 
так, тепло. Птахи співають, проміння ку-
пається в легкому вітрі. І так запекло біля 
серця, так заболіло. «Серце… а я думала, 
що його у мене й немає зовсім…» - тільки 
й вспіла подумати. Прихилилася до стіни, 
так і заклякла з пасочкою в руках.

Назавтра знайшли Їлину там же, 
під хатою. Ховали тихо, по-сільському.  
«Якщо людина  помирає на великодні 
святки, то вона вважається дуже щас-
ливою: о цій порі відкрито рай і душа її 
втрапить прямісінько туди. Вона собі на 
землі пекло створила, хай хоч там їй буде 
добре… - Світлана поправила хустку на 
хресті, взяла під руку Олену Степанів-
ну, виховательку з інтернату, яка заміни-
ла їй найдорожчу у світі людину. Й сказа-
ла тихо, – Ходімо, мамо…нам їхати додо-
му пора…»

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

«А донька мені

Життєві сюжети

гніздечко
Сімейне

Наснилося, 
намріялось, збулося

Кохання в серці, ніби 
два крила.

І все, що загубилося, –
знайшлося

Й живе у затінку 
весняного тепла…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
Студентка Тернопільського 
медичного університету юна 
ланівчанка Катерина Борійчук.

Свій
шляхшлях

“

“

- Як за стіл сідати, то 
душа радується, а як до 
роботи ставати, то серце 
плаче.

Лiричним 
рядком

*     *     *
Я шукаю рятунку від болю,
Від образи і сказаних слів,
Від нестерпно холодної ночі,
Що розрізала серце навпіл. 
Час невпинний загоїть всі рани,
Сльози висохнуть з мокрих очей,
Лиш не знаю, чи зможу забути?
Крик душі, що нагадує біль?

Галина ШЕМЕРЛЮК, 
Теребовлянський район.

З молитвою
Не дай Господь, 

щоб сором пережить, 
Не дай, щоб малодушність 

серце їла.
З надією і духом треба жить, 
Щоби душа ніколи не зміліла.
З надією у Бога й у людей, 
в усе прекрасне, що ще нас чекає.
В дорогу світлу свою і дітей,
З молитвою усю біду здолаєм.

Олександра КАРА.

уже простила»

Освідчення в любові
Поруч з тобою завжди тепло і за-

тишно. Поруч з тобою - легко та на-
дійно. Хочеться закутатися у ковдру з твоїх гарячих цілунків, 
заховатися в солодкому полоні ніжних обіймів, потонути у 
бурхливому морі запаморочливих зізнань... 

Твої палкі слова кохання жаринками западають у серце, 
розтоплюючи тоненький лід, що встиг там оселитися. Твоя 
розхристана посмішка змушує його прискорено битися, шале-
но калатати, вистрибуючи з безглуздих рамок, продиктованих 
природою. 

Пробач, що не завжди кажу тобі про це, але я не можу без 
тебе. Ти сенс мого життя, ти центр мого Всесвіту, моє єдине та 
неповторне кохання, моя віра, надія і любов, моя радість і щас-
тя. Ти для мене все на цьому світі... 

Я обожнюю тебе. Кожна мить мого життя наповнена тобою. 
Я тобою живу, дихаю, засинаю з твоїм іменем на вустах, а про-
кинувшись, подумки бажаю тобі “доброго ранку”. 

Коханий, я без тебе вже ніби й не живу, а існую. Отак: від 
розлуки до зустрічі. 

Всі мої буденні звичні справи раптом стають банальними, 
втрачають свою значущість, а то й взагалі позбуваються сенсу. 

Щомиті прошу в Бога продовжити наше щастя ще на одну 
вічність. Щоб просто бути поряд, огортатися теплом твоїх га-
рячих цілунків, ховатися в солодкому полоні твоїх ніжних обі-
ймів... 

Просто кохати тебе.
Віта ДЕМ’ЯНЮК.

  Поруч з тобою…
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«Дніпро» стало третім українським клубом, який дістався фіналу 
єврокубкового турніру – Ліги Європи. 

А 40 років тому «Динамо» грало у своєму першому фіналі – Кубку 
Кубків.  Цей фінал став першим не лише для динамівців, а й для наших 
команд в цілому.  

14.05.1975 м. Базель. Стадіон «Сенкт-Якоб Парк»
 «Динамо» (Київ) – «Ференцварош» (Угорщина) - 3:0  
Команда Валерія Лобановського виграла єврокубковий трофей і 

була першопрохідцем… У поєдинку дублем відзначився Володимир 
Онищенко та ще одного м’яча собі до активу записав Олег Блохін.   

02.05.1986 м. Ліон, Стадіон «Жерлан»
 «Атлетико» - «Динамо» - 0:3 
 «Динамо» під орудою Лобановського знову виграло Кубок куб-

ків. 2 травня Блохін і Ко розгромили титулований мадридський «Ат-
летико». Вже на 6-й хвилині Заваров відкрив рахунок. А після успіш-
ного голевого дебюту динамівці не відпускали навіть контроль м’яча. 
В останній десятихвилинці, «Динамо» зусиллями Блохіна і Євтушенка 
довели справу до розгрому – 3:0. 

20.05.2009 м. Стамбул. Стадіон  «Шюкрю Сараджоглу»
 «Шахтар» - «Вердер» - 2:1 в дод. час 
 Голи: Луїс Адріано (24), Жадсон (97) - Налдо (35). У новітній істо-

рії незалежної України єврокубковий трофей вдалося здобути доне-
цькому «Шахтарю» у 2009 році. Той сезон взагалі можна вважати най-
успішнішим для українських команд у єврокубках. Лише в 1/4 фіналу 
тоді ще Кубка УЄФА грало відразу три українські команди: «Металіст», 
«Динамо» та «Шахтар». Однак до головного матчу турніру дісталися 
лише підопічні Мірчі Луческу. У фіналі, який відбувся 20 травня, «гір-
ники» перемогли бременський «Вердер» з рахунком 2:1. Основний час 
тоді завершився внічию 1:1. А ось в екстра-таймі історичного м’яча за 
донецький клуб забив бразилець Жадсон. 

«Динамо» - «Дніпро» - 1:0
Мінімальна перемога киян, здобута на остан-

ніх хвилинах домашнього матчу з «Дніпром», зро-
била їх недосяжними для переслідувачів за 2 тури 
до фінішу.

Довгих п`ять років київська команда йшла до 
цього чемпіонства. Останні два сезони динамівці 
навіть були бронзовими призерами, а з Блохіним 
стали і четвертими. Відновив репутацію Динамо 
Сергій Ребров.

Цьогорічний «золотий» для «Динамо» матч 
не вийшов надто яскравим та видовищним. По-
перше, концентрація на необхідному результа-
ті не дала господарям можливості продемонстру-
вати усі свої можливості. По-друге, суперник, як і 
очікувалось, постав не в оптимальному складі. На 
відміну від попередніх турів, більшості з тих, хто 
здобував путівку до фіналу Ліги Європи УЄФА, те-
пер не було навіть у резерві. Тим не менше, дні-
пропетровці зуміли зіграти надійно, давши про-
вести господарям лише два удари у рамку воріт за 
90 та компенсовані хвилини. Тож чисельна публі-
ка на НСК «Олімпійський», яка прийшла відсвят-
кувати разом з улюбленим клубом, чекала пере-
можного голу понад 80 хвилин.

Так вже сталось, що найбільш знакові м’ячі 
«Динамо» поточного Чемпіонату ПЛ забивав за-
хисник. У Домагоя Віди їх лише 2, проте перший 
приніс перемогу у першому колі над «Шахтарем», 
що зумовило подальше лідерство киян. А другий 
хорват відправив у ворота Яна Лаштувки після 
кутового. Розіграш саме цього стандартного мо-
менту міг перерватись через офсайд, адже одра-
зу троє партнерів Віди опинились поза грою. Про-
те сам автор м’яча зробив усе за правилами і про-
штовхнув з кількох метрів м’яч у сітку. Гості, які 
протягом поєдинку зрідка загрожували володін-
ням Олександра Шовковського, по-справжньому 
його так і не потурбували. Тепер відрив у 7 очок 
«Динамо» від «Шахтаря» закрив чемпіонську гон-

ку, а у боротьбі за «срібло» також інтриги стало 
менше, тому що «Дніпро» відстає від «гірників» 
на 5 балів.

30 травня на НСК «Олімпійський» відбудеть-
ся святкування чемпіонства столичного клубу у 
цьогорічному чемпіонаті. Окрім того, клуб від-
святкує 40-річчя виграшу Кубку Кубків.

Попередню згоду на участь у концерті дали 
Святослав Вакарчук, Потап і Настя Каменських, 
Світлана Лобода й Олександр Пономарьов.

Результати інших матчів 24-го туру:
«Олімпік» - «Металіст» - 2:1
«Зоря» - «Карпати» - 1:1
«Шахтар» - «Металург» Д. – 2:0
«Чорноморець» - «Металург» З. – 0:0
«Волинь» - «Говерла» - 4:2
«Іллічівець» - «Ворскла» - 1:2

За хвилину до перемоги
Матч 27-го туру чемпіонату України з футболу 

серед команд першої ліги між ФК «Тернопіль» 
та чернігівською «Десною» завершився 

внічию – 1:1.
Дебют матчу був за господарями поля. Протягом десяти хвилин 

тернополяни організували кілька небезпечних атак. 
Приспавши пильність господарів, гості провели миттєву контр-

атаку, яку не без зусиль зупинив тернопільський кіпер Сергій Чер-
нобай. Далі гра дещо заспокоїлася, здебільшого небезпека йшла 
після штрафних та кутових. Так тривало до 33 хвилини, коли гос-
подарям поля вдалася розлога атака. Після передачі з лівого краю 
Ігоря Кушецького удар головою завдав Богдан Семенець, але м’яч 
пройшов поруч зі штангою. 

Хвилин десять другого тайму на полі точилася справжня чоло-
віча боротьба, однак до гольових моментів справа не доходила. А 
от на 60 хвилині тернополяни таки зуміли відзначитися після стан-
дарту. Віталій Богданов зробив навіс з кутового, воротар «Десни» 
відбив м’яча, але не далеко. Капітан ФК «Тернопіль» Кондзьолка 
виграв повітря та з ближньої стійки перевів смугастого на дальню, 
яку замкнув Ігор Курило (1:0). 

Після пропущеного голу активізувалися гості і вже на доданих 
хвилинах одна з їхніх атак завершилася результативно. Після пода-
чі кутового і метушні біля тернопільських воріт відзначився капі-
тан «Десни»  Вадим Мельник - 1:1.

Без варіантів
У 27-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» 

на виїзді програв футбольному клубу «Полтава» 
з рахунком 3:0.

«Нива» пропустила вже на другій хвилині. Після стрімкої контр-
атаки м’яч, рикошетом від ноги Насібуліна, залетів у ворота гостей.

Надалі гра проходила у спокійному руслі. «Нива» могла відігра-
тися після подачі кутового, але удар Кухарського головою прой-
шов мимо. Схожий момент після подачі з кута поля не використа-
ла і «Полтава». 

Як і перший тайм, другий розпочався для тернополян з голу. 
Після подачі кутового Фаворов подвоїв рахунок. Всі подальші спро-
би «Ниви» відігратися були невдалими. Гості мали кілька нагод піс-
ля стандартів, але марно. Натомість наприкінці зустрічі своєю на-
годою втретє скористалися господарі цього матчу. Фаворов зробив 
дубль, розстрілявши Мельниченка після подачі зі штрафного.

Канада  
розібрала Росію  
на запчастини

Збірна Канади розгро-
мила команду Росії у фіна-
лі Чемпіонату світу з хокею 
2015 року.

Зустріч, яка відбулася у 
Празі, завершилася з рахун-
ком 6:1.

По ходу поєдинку канад-
ці вигравали 6:0, і лише у тре-
тьому періоді Євгенію Малкі-
ну вдалося «розмочити» ра-
хунок.

Збірна Канади повторила 
минулорічне досягнення ро-
сійської команди, здобувши 
перемоги у всіх 10 матчах сві-
тової першості.

«Кленові листки» вперше 
з 2007 року стали чемпіона-
ми світу. Окрім того, це 25-й 
їхній титул в історії.

Бронзові нагороди тур-
ніру дісталися команді США, 
яка обіграла господарів тур-
ніру чехів з рахунком 3:0.

у фіналі Ліги Європи!
«Дніпро» - 

Ні рясний дощ, ні мокре поле 
столичного «Олімпійського» не 
перешкодили дніпропетров-
ським футболістам ще на крок 
наблизитися до заповітної мрії 
чи не всіх іменитих клубів Старо-
го світу. 

У повторному півфінальному 
поєдинку з грізним суперником 
з Італії «Дніпро» буквально ви-
рвав перемогу з мінімальним ра-
хунком 1:0 та вийшов у фінал  ро-
зіграшу кубка Ліги Європи УЄФА. 
Нагадаємо, що перший виїзний 
матч з «Наполі» дніпряни звели 
до результативної нічиєї – 1:1.

Відтак, 27 травня на «Націо-

нальному стадіоні» у Варшаві у 
заключному двобої за почесний 
трофей українська команда під 
керівництвом Мирона Маркеви-
ча зійдеться з іспанською «Севі-
льєю», яка у півфіналі не зали-
шила жодних шансів на продо-
вження боротьби кривднику ки-
ївського «Динамо» «Фіорентині».

У понеділок, 18 травня, по-
чався продаж квитків в сектори 
вболівальників «Дніпра» на фі-
нал Ліги Європи. Наразі вже до-
ступні квитки вартістю 1700 гри-
вень. Для придбання квитка не-
обхідно при собі мати закордон-
ний паспорт.

Премєр ліга, 24 тур.

Довге повернення на вершину
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ЯК ВИБРАТИ САЛО
Найкориснішим є сало товщиною 

2,5 см від шкірки. Свіже сало має бути  
білого або злегка рожевуватого відтін-
ку, не жилаве.

Щоб дізнатися, чи волокнисте сало, 
проштрикніть його сірником. Якщо 
він легко входить у м’якоть, то сало 
м’яке. Найкраще сало – зі спини. Дещо 
гірше – з боків.

ЗАСОЛЮВАННЯ, КОПЧЕННЯ
Для засолювання найкраще брати 

шматок товстого білого сала з мініму-
мом прожилок і тоненькою шкіркою. 
Якщо сало має товщину понад 6 см, то 
його краще нарізати шарами. Для за-
солювання краще використовувати 
кам’яну грубу сіль.

Сало для копчення має бути трохи 
недосоленим. Оскільки під час нагрі-
вання продукт частково зневоднить-
ся, а це підвищить концентрацію вміс-
ту солі у ньому. 

Після копчення сало треба про-
сушити, підвісивши на гак. Не можна 
підсушувати копчене сало на протязі. 
Воно набере смаку вологи. Після про-
сушування загорнути у марлю. 

САЛО ГОСТРЕ
Потрібно: сало, для маринаду - 7 

скл. води,  1 скл. грубої солі, жменя ци-
булиння.

Приготування: довести маринад 
до кипіння, кип’ятити 5 хв. Потім по-
класти шматки сала в маринад і вари-
ти в ньому 10 хв. (якщо свиня була мо-
лода) і 20 хв. (якщо свиня була стара). 
Залишити в маринаді на добу. Дати 
стекти воді. Натерти часником і чер-
воним перцем. Покласти в морозиль-
ну камеру. 

УКРАЇНСЬКИЙ «НАРКОТИК»
Потрібно: 300 г свіжого сала, 1 

морквина, 4 зубці часнику, кріп, пе-
рець, сіль.

Приготування: усі складові змоло-
ти на м’ясоручці з дрібними вічками, 
посолити, поперчити. На 1 год. поста-
вити в холодильник. Найкраще смакує 
з чорним хлібом до борщу. 

САЛО ЗАПЕЧЕНЕ З ВИШНЕЮ
Потрібно: сало або бочок, сіль, пе-

рець, лавровий листок. 
Приготування: сало або бочок на-

терти сумішшю солі, перцю та подріб-
неного лаврового листка. Тримати три 
дні при кімнатній температурі. Потім 
у каструлю на дно поставити вишневі 
гілки, залити їх водою і зверху поста-
вити сало. Каструлю поставити на го-
дину в розігріту духовку. Сало можна 
їсти гарячим чи охолодженим. Для до-
вшого зберігання можна поставити у 
морозилку. 

САЛО ПО-ТЕРНОПІЛЬСЬКИ
Потрібно: сало, цибуля, морква, 

часник, спеції, зелень.
Приготуваня: сало порізати подо-

вженими шматками, натерти з усіх бо-
ків маринадом. Для його приготуван-
ня ріпчасту цибулю натерти на круп-

ній терці і додати за смаком спеції. Ма-
ринувати в холодильнику 6-8 год. На-
шпигувати сало шматочками сирої 
моркви та часнику, покласти в рукав 
для запікання, зав’язати і пекти 15-25 
хв. Подавати з соусом і зеленню. 

САЛО ГУЦУЛЬСЬКЕ
Потрібно: сало, сіль, червоний і 

чорний перець, коріандр, лавровий 
лист, кишка. 

Приготування: сало нарізати ку-
биками 1-2 см, перемішати зі спеціями. 
Дати постояти 5 год. Почищену кишку 
наповнити салом і запекти до готов-
ності. Подавати, нарізавши порціями з 
овочевим гарніром. 

ПАШТЕТ З КУРЯЧОЇ ПЕЧІНКИ  
ІЗ САЛОМ

Потрібно: 750 г сала, 750 г печінки, 
4 яйця, 0,5 л вершків, 100 г коньяку, 25 
г солі, 5 г серцю, мускатний горіх, по-
дрібнена гвоздика, дрібка  кориці, лав-
ровий листок, часник.  

Приготування: внутрішнє сало 
почистити від плівок і прожилків. 
Дрібно змолоти печінку та сало. Дода-
ти яйця, вершки, коньяк і спеції. Все 
вимішати. Дно керамічної миски ви-
стелити тоненькими скибочками сала. 
Щільно викласти фарш, покрити звер-
ху шматками сала, додати лавровий 
листок і неочищений часник. Миску 
поставити на водяну баню і в духовку 
на 1 год. Вийнявши з духовки, залиши-
ти на 20 хв., забрати лавровий листок і 
часник, накрити зверху дощечкою і під 
гніт (1кг). Паштет подавати охолодже-
ним наступного дня. 

ДЕРУНИ З САЛОМ
Потрібно: 1 кг картоплі потерти 

на терці, 200 г сала, 2 цибулини, 2 яйця, 
0,5 ст. л. майорану, сіль. 

Приготування: картоплю потерти 
на тертці. Сало і цибулю порізати куби-
ками  і підсмажити. Перемішати, дода-
ти два яйця, майоран, сіль і  знову пе-
ремішати. На змащене жиром деко ви-
кладати тістечка і пекти 25-30 хв. По-
давати зі сметаною. 

ПЕЧИВО НА ШКВАРКАХ
Потрібно: 300 г борошна, 100 г 

шкварок, 100 г смальцю, 2 яйця, 5 ст. л. 
сметани, 15 г дріжджів, 0,5 ч. л. солі.

Приготування: з’єднати борош-
но, шкварки, смалець і жовтки. Дріж-
джі розвести в сметані і влити в су-
міш. Додати сіль, замісити круте тісто 
і поставити в холодильник на півгоди-
ни. Потім зробити ще раз. Тісто розка-
чати 1,5 см завтовшки, змастити біл-
ком, в якому розвели 1ч. л. червоної па-
прики. Розрізати тісто ножем і посипа-
ти будь-якими приправами (кунжут, 
кмин, твердий сир, груба сіль). Пек-
ти 20-25 хв. у заздалегідь розігрітій до 
180 град.  духовці. 

Далі буде…

Яблука, фаршировані салом, сало в 
шоколаді і з полуницями, роли із 
сала, шашлик, канапки, кошички, 

– справжні шедеври презентували 
тернополянам талановиті кулінари з 14 
навчальних закладів області. Троянди, 
птахи і звірі – на фестивалі можна було 
побачити сало незвичних форм та 
смаків. 

Веселе народне дійство від-
бувалося під гаслом «Сало – то є 
сила» на подвір`ї Тернопільсько-
го кооперативного торгівельно-
економічного коледжу. 
Автори кулінарних ше-
деврів гучно закликали  
відвідувачів скуштувати 
національний продукт.

- Ми повинні виро-
бляти у собі  гордість, 
що належимо до укра-
їнської нації, - каже  
співорганізатор фести-
валю, директор Тернопільського кооперативно-
го торгівельно-економічного коледжу Василь 
Малярчук. – У  нас дійсно надзвичайно серйоз-
ні традиції. А сало, то є наша національна гор-
дість. Благодійні ярмарки у нашому закладі ми 
проводили неодноразово. Тож вирішили зроби-
ти і пропаганду українського стратегічного про-
дукту, і допомогти воїнам АТО. 

На виготовлення кулінарних шедеврів із 
сала пішло більше ста кілограмів продукту. Цін 
на власні творіння учасники виставки-ярмарку 
не ставили. Символічно у скриньках для по-
жертв кожен залишав стільки, скільки вважав 
за потрібне. Натхненницею фестивалю стала 
тернополянка Ольга Чайка, яка видала унікаль-
ну книжку з рецептами сала.

- У цій книзі є не лише українські рецеп-

ти, - каже жінка. – Я бага-
то подорожую і вже всти-
гла помітити, що україн-
ське сало знають у всьо-
му світі, навіть у Єгипті. 
Любов до цього продук-
ту нам прив’язав батько, 
який був справжнім сало-
маном. У нас вдома було 

завжди не менше десяти видів 
сала. Після смерті тата ми вирі-
шили зібрати всі рецепти, аби їх 
не втратила наша родина. У кни-
зі їх більше трьох сотень. 

У вишиванках та віночках під 
веселу українську музику хлоп-
ці та дівчата збирали кошти, аби 

допомогти воїнам, які захищають Україну на 
Сході.

- Це чудова ідея, адже ми можемо показа-
ти свої вміння і допомогти хлопцям, - каже сту-
дентка Наталя Куча. -  Мій брат в зоні АТО і я до-
бре знаю, що там їм дуже потрібна наша під-
тримка. 

Вихованці Тернопільського центру 
професійно-технічної освіти приготували для 
ярмарки справжні кулінарні шедеври і навіть 
сало в шоколаді з полуницями, яблука печені із 
салом. 

Сотні тернополян прийшли на фестиваль, 
аби посмакувати сало та дізнатися у господинь 
рецепти. «Наш ДЕНЬ» також пропонує вашій 
увазі цікаву підбірку.  Смакуйте на здоров’я!

САЛО – то є сила
Перший фестиваль сала відбувся у Тернополі минулого 
тижня. Студенти з усієї області приготували близько сотні 
страв, аби зібрати кошти на лікування поранених бійців.

Поради та рецепти 
від Ольги Чайки 
з книги  
«Сало – то є сила»

nday.te.ua

Сторінку підготувала Юля ТОМЧИШИН.
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Цілющі краплини 

народної медицини

Волоський горіх здавна 
славиться своїми корисними 
властивостями. Примітно, 

що помічні не тільки плоди, а 
й листя дерева. Дослідження 
підтвердили, що чай із нього 
очищує кров і нормалізує обмін 
речовин.

Кінець травня-початок червня – краща 
пора для збору листя волоського горіха, з 
якого згодом будуть готувати цілющий на-
пій. Заготовити листя можна, висушуючи 

на сонці.
Такий чай рекомендують фітотерапев-

ти. Напій чудово впливає на організм, і не 
дивно, адже мова йде про очищення крові.

Заварювати такий чай просто, але пе-
ред тим, як зайнятися такою терапією, не-
обхідно відвідати лікаря, щоб дізнатися 
про дозування, тривалість прийому та інші 
деталі курсу. Зазвичай чай з листя волось-
кого горіха приймають не більше десять 
днів.

Для зміцнення організму 
Крім чаю, з листя волоського горіха го-

тують відвари і настої. Їх рекомендують 
при таких захворюваннях, як золотуха, ра-
хіт, цукровий діабет, хвороби кишечника 
та шлунка. Прийом настою всередину по-
кращує обмін речовин і має загальнозміц-
нюючу дію при виснаженні, слабкості орга-
нізму й авітамінозі. Прі ангіні та проблемах 
з яснами відваром можна полоскати горло.

1. Для відвару 1 ст.л. листя горіха 15-20 
хв кип’ятять у 2 склянках води. Після цьо-
го необхідно процідити і пити по 1 ст.л. 3-4 

рази на день. Такий відвар можна викорис-
товувати і зовнішньо для лікування ран.

2. Для приготування настою залити 1 
ч.л. подрібненого листя горіха 1 склянкою 
окропу. Трохи настояти, процідити і пити 
по 1 ст.л. 3-4 рази на день.

3. Настій з листя горіха використову-
ють для лікування склерозу мозкових і 
серцевих судин, зниження цукру в крові та 
поліпшення обміну речовин. Для цього 2 
ч.л. листя заливають склянкою окропу. На-
стоюють протягом години, після чого про-
ціджують. Приймати по півсклянки 4 рази 
на день до їди.

4. Для лікування шкірних захворювань 
(лишай, гнійний висип, екзема) готують 
відвар: 5 ст.л. подрібненого листя залити 
0,5 л гарячої води, кип’ятити 15 хв. Охоло-
дити і процідити. Застосовувати зовніш-
ньо як примочки.

5. Для лікування діабету 1 ст.л. подріб-
неного листя горіха залити 1 склянкою га-
рячої води. Кип’ятити 20-30 хв, настояти 
до охолодження і процідити. Отриманий 
відвар випити протягом дня.

Сьогодні з желатину готують безліч смачних і корис-
них страв – рибні і м’ясні холодці, креми, суфле, зефір.  Крім 
кулінарії, його застосовують у фармацевтиці при виробни-
цтві капсул і свічок, а також для виготовлення “продуктів 
краси” – косметичних антивікових кремів, масок, бальза-
мів, відновлюючих шампунів і кондиціонерів. 

Що ж це за продукт – желатин?  Застиглий або замерз-
лий – так перекладається його назва  з латинської. Жела-
тин отримують за допомогою витяжки клейких речовин з 
м’яса, суглобів і сухожиль тварин, в основному, великої ро-
гатої худоби. За своїм складом він має білкове походження: 
понад 85% – колагенові білки. І саме цим пояснюється ко-
ристь желатину, адже колаген обов’язковий для побудови 
хрящової тканини.

І літнім людям, і підліткам
Желатин допомагає швидше відновитися після пере-

ломів, сприяє зрощенню кісткової тканини, зростанню 
хрящів. Він необхідний літнім людям, які страждають від 
болю у суглобах, що виникає внаслідок стирання сполуч-
них тканин, а також підліткам, коли кістковий скелет рос-
те дуже швидко. Желатин зменшує крихкість кісток і ро-
бить суглоби рухливими, зміцнює судини, серцевий м’яз. 
Корисний він і для нігтів, волосся, шкіри. 

Страви, приготовані на основі желатину, корисні для 
шлунка і кишечника. Також така їжа, потрапляючи в шлу-
нок, не подразнює слизову, а розчиняється повільно і по-
ступово, що забезпечує повноцінну засвоюваність і пере-
травлення.

Людям, які страждають від остеохондрозу та артриту, 
варто постійно мати в своєму раціоні страви, приготовані 
на основі желатину. Це чудовий спосіб відновити “масти-
ло” в суглобах, адже  від того, наскільки вони здорові, зале-
жить і нормальна робота багатьох органів.

До речі, у желатину є і рослинні аналоги – пектин і 
агар-агар. Пектину дуже багато у печених яблуках та буря-
ках, агару – в мармеладі та зефірі. 

Як вживати желатин?
На основі желатину готують білкові напої. Перший ва-

ріант: розчинити 2 ч. л. желатину в 200 мл прохолодної 

кип’яченої води з вечора. Вранці розчин підігріти в мікро-
хвильовій печі протягом декількох секунд або на паро-
вій бані й випити натще. Другий варіант: залити таку ж 
кількість желатину 100 мл прохолодної рідини з вечора, а 
вранці протеїнову суміш розвести 0,5 склянки теплої води. 
Випивають також натщес, за 15-20 хвилин до прийому їжі. 
Смак цього коктейлю не можна назвати вишуканим, тому 
його найчастіше збагачують медом або фруктовим соком. 
Желатиновий коктейль на воді медики зазвичай рекомен-
дують приймати курсами по 10-14 днів з рівнозначним ін-
тервалом.

Також можна приготувати желатиново-молочний кок-
тейль. Поряд з колагеном організм отримує з такого на-
пою кальцій для зміцнення кісток. Для цього у 60-70 мл 
теплого молока слід розвести 2 ч. л. желатину. Потім дода-
ти в напій 1-2 ч. л. меду і залишити на годину для набухан-
ня. Перед вживанням отриману суміш краще трохи підігрі-
ти в мікрохвильовій печі або на слабкому вогні при постій-
ному помішуванні. При цьому необхідно не допустити за-
кипання. Цей смачний лікувальний коктейль здатний по-
дарувати легкість суглобам, якщо приймати його тричі на 
тиждень протягом місяця.

Натуральний желатин у сухому вигляді можна до-
давати в дієтичні продукти (при відсутності проблем зі 
шлунково-кишковим трактом). Сир з жирністю не біль-
ше 3-5 відсотків залити кефіром або йогуртом без доба-
вок. У цю страву додати 5 г желатину і ретельно розміша-
ти. З’їсти його можна протягом дня невеликими порціями.

Компрес від розтягнень зв’язок і вивихів
Марлеву пов’язку з двох шарів, що покриває всю ура-

жену ділянку, змочити в гарячій воді, відтиснути і злегка 
охолодити, щоб не допустити опік шкіри. Між шарами рів-
номірно насипати сухий желатин і зафіксувати пов’язку на 
проблемній зоні. Потім покрити її харчовою плівкою і уте-
плити будь-яким рушником чи шарфом. Тримати компрес 
слід приблизно 2 години або більше. Тривалість лікуван-
ня залежить від характеру ушкодження, зазвичай займає 
один або два тижні. Посилює терапевтичний ефект одно-
часне вживання всередину желатинових коктейлів.

Зверніть увагу
Желатин сприяє підвищенню згортання крові, тому 

його не рекомендують людям, у яких ці показники зави-
щені, щоб уникнути утворення тромбів у судинах. Також не 
варто вживати тим, у кого є схильність до жовчнокам’яної 
і сечокам’яної хвороб.        

Окрім того, напої, до складу яких входить желатин, мо-
жуть викликати здуття живота, закрепи. Тому необхідно 
включати в раціон продукти, що мають послаблюючу дію: 
чорнослив, вівсяні пластівці, буряк, курагу, кисломолочні 
напої.

Картопляні 
компреси при 

болях у попереку

Після роботи 
на городі 
чи не кожен 

тримається рукою 
за поперек. І в цьому 
немає нічого дивного: 
длубатися цілий день 
у грядках і зберегти 
здоровий поперек – 
досить важке завдання. 

При виникненні попере-
кового болю помічні карто-
пляні компреси.

Картоплю спочатку від-
варюють, виливають воду і 
готують пюре. Після цього 
туди слід додати пару сто-
лових ложок соди. На будь-
яку натуральну тканину по-
трібно викласти всю масу і 
прикласти до попереку. Ну 
а зверху все це вкутуєть-
ся звичайним целофаном і 
обв’язується вовняним шар-
фом або хусткою.

Марія Требен – відома австрійська 
народна цілителька, автор книги 
«Аптека Господа Бога», у якій 

вона ділиться своїми спостереженнями й 
досвідом лікування травами. Багато уваги у 
своїх дослідах вона приділяє поширеній і у 
нас квітці – ромашці аптечній. 

Цілителька рекомендує 
ромашку для зовнішнього 
застосування: 

для промивань при 
запальних очних захво-
рюваннях, зокрема у ви-
падку кон’юнктивіту; 

для примочок при во-
логих сверблячих шкірних 
висипаннях; 

для промивань свіжих і 
запалених ран; 

для полоскань при зубному 
болі та запаленні слизової ротової 
порожнини; 

для вмивань обличчя, щоб додати 
шкірі свіжого відтінку, а ткож для опо-
ліскування волосся – це додасть йому блиск і шовко-
вистість; 

інгаляції парами відвару ромашки дають швидке 
полегшення при застуді й загостренні гаймориту; 

мазь, приготовлена з розрахунку двох жмень 
здрібнених квітів ромашки на 250 г розтопленого 
свинячого жиру, настояна протягом ночі та відфіль-
трована, – помічний засіб для лікування геморою і за-
палених ран.

Застосування відвару ромашки всередину, за сло-
вами цілительки, найбільше допомагає в таких ви-
падках: 

- нервове виснаження: вживання відвару з 1 де-
сертної ложки на 250 мл води у вигляді чаю у поєд-
нанні з ромашковою ванною діє заспокійливо і допо-
магає при безсонні; 

- як проносний засіб ромашка діє дуже м’яко, не 
викликаючи дискомфортного кишкового спазму; 

- у випадках стійких набряків різного походження 
протягом 8 днів прийому відвару ромашки спостері-
гається значний відтік рідини;

- як жарознижуючий і потогінний засіб, у першу 
чергу при застудних захворюваннях.

Хрящову тканину 
в суглобах відновить… 

ЖЕЛАТИН
Важко повірити в лікувальну дію 
желатину, бо всі ми звикли, що це 
харчова добавка. Багато хто вва-
жав його непотрібним продуктом, 
поки винахідник Перл Уейт не на-
думав виготовляти з нього смач-
ний десерт, названий желе. 

Цілюща ромашка

Живицяnday.te.ua

Рецепти Марії Требен

Чай з волоського горіха очищує кров
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Продаю
3-кімнатну квартиру, придатну для прожи-

вання, в центрі Тернополя: 3-й поверх 5-ти по-
верхового будинку. Загальна площа – 82,4 кв. м, 
житлова – 52,5кв. м. Можливий варіант безко-
штовного проживання сім’ї з виплатою в роз-
строчку. Розгляну усі запропоновані варіанти. 
Телефонувати: 0964956693.

***
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: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Послуги
Кваліфіковано зрізаємо дерева, допо-

магаємо заготовляти та продавати дрова.  
Телефонувати: 0971329663.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДозвілля 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. О. Кобилянської, 19а

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Відповіді

- Конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія). Оператор 
комп’ютерного набору
- Електромонтер  з  ремонту та  обслу-
говування  електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  
Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Опе-
ратор заправних станцій. Водій авто-
транспортних засобів (кат. В, С)
- Оператор поштового зв’язку. Опера-
тор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)
- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. 

- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. Бетоняр. 
Електрозварник ручного зварювання 
- Охоронник. Водій автотранспортних 
засобів (кат. В)
- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. Во-
дій автотранспортних засобів (кат.В)
- Машиніст крана (кранівник).
ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:
- Організація та експлуатація поштово-

го зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

БЕЗ НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ  
СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний 
будівельний центр  з вивчення новіт-
ніх матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін мате-
ріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання матеріалами 
ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно 

від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;   
- мулярів;
- штукатурів;   
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслу-
говування устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі 
укомплектування груп)
Приймальна комісія працює  з 1 черв-
ня 2015р.
Документи приймаються щодня,  крім 
неділі, з 9 до 16  години.
 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

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)

Українські анекдоти
- Тату, мені потрібні гроші, - каже батькові син-

шестикласник.
- Навіщо?
- Хочу подивитися на удава в зоопарку.
- Ось тобі лупа, піди в садок і подивися на 

черв’яка.
* * *
На виставку картин абстракціонізму завітала 

дружина «нового українця». Розглядаючи полотно 
із зображенням різнобарвних плям, запитує в ав-
тора:

- Що тут намальовано?
- Двадцять тисяч доларів, шановна пані, - від-

повів той.
* * *
Одна подруга дає пораду іншій:
- Ніколи не бери чоловіка на виставку мод. Це 

невигідно для обох. Ти починаєш мріяти про нову 
сукню, а чоловік - про нову дружину.

* * *
- Я зустрів дівчину, яка обіцяє оточити мене 

любов’ю, піклуванням, ласкою… Що ти про це ду-
маєш?

- Думаю, як ти з того оточення виходитимеш.
* * *
Батько ввечері приходить забирати сини з дит-

садка. Вихователька йому каже:
- Зачекайте, ви не свого взяли!
- А яка різниця? Все одно завтра вранці знову 

потрібно приводити.
* * *
- Листи від мого сина змушують мене щоразу 

заглядати в енциклопедичний словник, - хвалить-
ся сусід сусідові.

- Вам пощастило. Бо листи від моєї доньки що-
разу змушують мене заглядати  в гаманець.

Живиця
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ГОРОСКОП
з 20 по 26 травня
Овен

У вас є час добре 
вiдпочити i обмiркувати 
плани на майбутнє. Усi 
другоряднi справи можна 
вiдкласти на потiм.
Телець 

Вас непокоять стосунки 
з коханою людиною. Мож-
ливо, непорозумiння не такi 
серйознi, тож зникнуть так 
само швидко, як i з’явилися.
Близнюки 

Зiрки радять облашту-
вати вашу оселю. Це при-
несе максимум задоволен-
ня i внесе деякi змiни у ваше 
життя.
Рак 

Трудовi буднi про-
йдуть успiшно. Ви зможе-
те реалiзувати давнi плани 
i налагодити новi контак-
ти. Сiм’я подарує вам любов 
i увагу.
Лев 

Придiлiть час зовнiшностi 
та органiзму в цiлому. Фiзичнi 
навантаження позитивно по-
значаться на самопочуттi, а 
похід у салон краси приму-
сить чоловiків по-iншому ди-
витися на вас.
Діва 

Настав час втiлити всi 
мрiї у реальнiсть. Поставте 
собi цiль i поступово набли-
жайтеся до неї. Можете по-
кластися на близьких, роз-
раховуйте на допомогу ко-
лег.
Терези 

Постарайтеся вiдкласти 
всi справи вбiк i згадати про 
прекраснi почуття. Вас чекає 
приємний сюрприз вiд дру-
гої половинки.
Скорпіон 

У цей перiод можливi 
нетривалi поїздки. Ви набу-
дете нового досвiду, який 
допоможе чiтко окреслити 
плани на майбутнє.
Стрілець 

Утримайтеся вiд капiта-
ловкладень, зараз фортуна 
не на вашому боцi. Не берiть 
участь у великих фiнансових 
операцiях.
Козеріг 

Ви доволi чутливi, мо-
жете хворобливо сприйма-
ти критику на свою адре-
су. Водночас у вас з’явиться 
можливiсть розширити свiй 
вплив.
Водолій 

Дозвольте собi вiдпочити 
вiд трудових буднiв. Спро-
буйте розважитися, але не 
переходьте межу. На користь 
пiде вiдпочинок за мiстом.
Риби 

На вас, як снiг на голову, 
наваляться новi обов’язки. 
Не переймайтеся, оскiльки 
це новий досвiд, який стане 
вам у пригодi.

Рукавичка

Щонайкращі вітання і побажання  
надсилаємо дорогій донечці, внучці,  

сестричці, племінниці та похресниці 
Нікусі Рожанській 

з Тернополя, 
якій 24 травня  

виповниться 1 рочок.

З любов’ю – мама Мар’яна, тато Ігор, бабуся  
Марійка, дідусь Ярослав, бабуся Надя з Італії, 
сестрички Аня та Анастасійка, дядько Андрій, 
хресна Надя, хресний Міша, тьотя Оля.  

Свято велике прикрасило дім – 
Тобі один рочок – радісно всім!
Ти – наше сонечко променисте!
Життя твоє хай буде чисте,
Ясніє щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом!
Хай доля радощі дарує
І завжди веснами квітує,
Хай добрий ангел повсякчас
Оберіга тебе для нас!

Вітаємо!
Закосичений пахучим квітом, зеленню і травами, із 

сонцем і теплом, приходить місяць травень 

у родину Садівник 
із села Плотича Козівського району. 

Приносить із легеньким леготом вітру святкові і врочисті 
дні. Адже у травні у родині є аж чотири іменинники!

1 травня День народження святкує мама  
Богдана Василівна Садівник. 5 травня – її син Андрій,  

27 травня – внучок Максимко, 31 травня – невісточка Оксана.

З повагою і любов’ю – рідні, друзі,  свати 
з Коропця Монастириського району.

Тож з Днем народження ми вас вітаєм,
Щастя й здоров’я усім вам бажаєм!
Нехай усіх радість, як дощ, обливає,
Нехай Божа ласка вас скрізь зустрічає!

Хай спокоєм в серці весна розквітає,
Хай Матір Пречиста у силі тримає,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

Уважно розглянь малюнок і спробуй 
відшукати тінь мухомора. Успіхів!

МІСЯЦІ
Снігом сіє в новий рік
Бравий січень-січовик.
Вслід за ним лютує лютий —
Холоднючий і надутий.
Ллють у березні берізки
Весняні солодкі слізки.
Бризне дощиком на квіти 
Жартівливий місяць квітень.
П’ятий місяць косить трави,
Так і звати його — травень.
Починає червоніти 
Червень ягідками, діти.
Спіє колос. Бджілки липнуть
До медових лип у липні.
Серпень серпика кладе 
На межу і в сад іде.
Вересень не верескливий,
Він птахам сурмить про вирій.
Сіє дощик. Листя жовкне.
Це десятий місяць — жовтень.
Опадає мертве листя
В листопаді-падолисті.
Рік завершити прибуде
У снігах старенький грудень.

Лідія ДЯЧЕНКО

Ішли Бог і Петро. Та й по-
дибали на дорозі кінську під-
кову. Та й Бог сказав:

— Підійми-но, Петре, цю 
підкову та й продамо її в ко-
валя. Коваль підкує комусь 
коня. А Петро вдарив підкову 
ногою та й каже: — Буду я ще 
пусте підіймати!

Бог узяв ту підкову, поніс 
до коваля й продав. Та й думає 
собі: «Що за то купити? Ку-
плю черешень». 
Купив Бог чере-
шень, а на Петра 
спустив великий голод. 
І почав непомітно ме-
тати на доро-
гу по одній че-
решні. А тих 
черешень було 
аж триста. Бог ме-

тав по одній, а Петро підіймав 
та й у рот. Як викинув Бог 
останню черешню, обернувся 
він до Петра та й каже:

— Скільки раз ти, Петре, 
похилився, щоб підняти кож-
ну черешню? 

А Петро каже:
— Не знаю.
— Видиш, не хотів ти раз 

похилитися за підковою, а 
за черешнями похилився 
триста раз.

Знайди мухомору пару

ТРАВЕНЬ
Я травень — сонця помічник, 
Я в сонця — сонячний двірник: 
Щоденно вранці на зорі 
Його стрічаю у дворі, 
Кажу до нього: — В добрий час, 
Ласкаво просимо до нас.

Я травень — місяць-килимар, 
Я ще вигадник і штукар: 
Луги вкриваю килимами, 
Дружу з бездомними птахами 
І в килимах отих густих 
Ліплю будиночки для них.

Я травень — місяць-золотар, 
Позолочу старий амбар, 
Нехай на сонці золотіє 
Старий амбар, і двір, і дім. 
Нехай старий світ молодіє 
Під диво-пензликом моїм.

Оксана СЕНАТОВИЧ

Українська народна казка

Святий Петро і черешні

Весняний день ще сонцем мружить, 
та вже зійшлися у селі 
на свято храму вірні друзі,
усі - дорослі і малі...

На фото Івана ПШОНЯКА: юні мешканці 
села Плотича Козівського району


