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10 червня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 15-18, вдень 
24-25 градусів тепла. Схід сонця - 
5.08, захід - 21.25.

11 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 14-16, вдень 23-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.25.

12 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 16-18, вдень 26-27 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.26.

13 червня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 16-18, вдень 
26-28 градусів тепла. Схід сонця - 
5.08, захід - 21.27.

14 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 28-30 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.27. 

15 червня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня дощ, тем-
пература повітря вночі 18-19, вдень 
29-30 градусів тепла. Схід сонця - 
5.08, захід - 21.28.

16 червня - хмарно, у другій по-
ловині дня дощ, температура пові-
тря вночі 18-19, вдень 22-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.07, захід - 21.28.

Погода 
в Тернополі 
й області

№22(103), 10 червня - 16 червня 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

“ЧЕРГОВИКИ” 
У ПАМПЕРСАХ 8  стор.

Магнітні бурі у червні
Червень 2015-го, як і попере-

дній травень, не буде турбувати 
нас частими і сильними магніт-
ними бурями. Особливо серйоз-
них спалахів на Сонці поки що 
не передбачається. І все ж кіль-
ка магнітних бур доведеться пе-
режити. 

Також геомагнітні коливання 
вірогідні 10, 15, 19, 23 і 26 червня.

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

Народний синоптик
10 червня - Микити сповідни-

ка. Якщо цей день тихий - урожай 
буде гарний. 11 червня - Феодосії. 
З давніх часів день Феодосії вважа-
ється нещасливим: «Один день свя-
тої Феодосії вартий усіх понеділ-
ків». 16 червня - Лук’яна. У наро-
ді - Лука Вітренник, оскільки вітер 
у цей день - головний персонаж. На 
Луку найбільше боялись північно-
східного вітру, який нібито при-
носить безперервні дощі, шкідли-
ві при дозріванні жита. Слід уваж-
но слідкувати за напрямком вітру: 
північний - віщує ясний день; про-
холодний - дощ із градом; з півдня 
чи заходу - до негоди; з південного 
заходу - негода надовго. 

«Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710

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.

Реабілітація 
на Дністрі

Воїнів та їх рідних запросили 
у незвичну мандрівку

Детальніше - 3 стор.

зістрибнув із… 
крила планера 

Неймовірний 
політ: 
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- Насамперед я поці-
кавився, чи існують про-
блеми хаотичної забудови 
міста та прозорості   виді-
лення комунальної землі, 
- каже пан Віталій. - Зокре-
ма, мене вразили там аку-
ратні й лаконічні зупинки 
громадського транспорту. 
Навколо – простора і нічим 
не захаращена територія. 
Максимум – типовий кіоск 
зі снеками та напоями. Так, 
це Європа. На жаль, Терно-
піль, здається, зараз рухається у протилежному напрямку…

Повернувшись додому, Віталій Цимбалюк дізнався, що на його 
окрузі завершилося скандальне будівництво магазину на зупин-
ці «вул. Пирогова», яке відтяло шматок лікарняної землі. Найбіль-
ше, за словами депутата, його обурила брехня керівника лікарні 
швидкої допомоги Ярослава Чайківського:

- Місцевим журналістам він божився, що сесія міської ради 
ЗОБОВ’ЯЗАЛА його передати землю відділу технічного нагля-
ду ТМР для впорядкування зупинки громадського транспор-
ту. Насправді ж у рішенні сесії чітко зазначено, що Чайківський 
сам написав відмову від ділянки (рішення ТМР №6/144/18 від 
31.01.2014р.: «2.Припинити право користування Тернопільській 
міській комунальній лікарні швидкої допомоги частиною земель-
ної ділянки площею 0,0105 га за адресою вул. Пирогова, врахову-
ючи ПИСЬМОВУ ЗГОДУ землекористувача»).

У ході зустрічі із віце-мером Вільнюса Лінасом Кведаравічю-
сом Віталій Цимбалюк поцікавився думкою посадовця щодо вирі-
шення земельних проблем Тернополя. 

- Вам потрібно негайно зупиняти непрозорість виділення ко-
мунальної землі, бо інакше будете мати таку ситуацію, з якою зі-
ткнулися ми, - сказав віце-мер. – 20 років тому у нас землю розда-
вали за таким же принципом, що й зараз у вашому Тернополі. Й 
сьогодні, коли потрібно будувати дороги чи якісь громадські за-
клади, ми маємо проблеми. Тобто те, що робили неправильно ко-
лись, тепер нам відгукується. Тому це потрібно негайно зупиняти. 

- Отож, як депутат міської ради, спільно з активістами нашо-
го громадського об’єднання «Тернопіль Європейський», я вже сьо-
годні шукаю шляхи вирішення цієї проблеми і найближчим часом 
запропоную реальний та дієвий механізм зупинки земельного де-
рибану в Тернополі, - резюмував Віталій Цимбалюк.

                   Зоряна ЮЗВІН.

За роки незалежності українці пережили ба-
гато реформ, більшість з яких були спрямова-
ні на пограбування нашого народу, нечувано-
го збагачення окремої касти олігархів. Прига-
даймо, як проходила приватизація державного 
майна. Тоді, коли держава гарантувала, що ко-
жен громадянин України стане власником 1/52 
мільйонної частки державного майна, яке було 
створено важкою працею декількох поколінь 
українців, майном заволоділи через різні шах-
райські схеми кілька десятків олігархів, біль-
шість з яких не є етнічними українцями.

Для реалізації цього злочину шляхом бан-
крутства було знищено високотехнологічні і 
наукомісткі галузі промисловості України.

“Реформування”  систем освіти, охорони 
здоров’я, пенсійна  реформа тощо призвели 
до  погіршення функціонування   освіти, охо-
рони  здоров’я, значного підвищення пенсійно-
го віку для жінок і чоловіків та суттєвого змен-
шення пенсій. Ухвалення Податкового Кодексу 
призводить  до знищення малого та середньо-
го бізнесу, масового безробіття. Реформування 
Збройних Сил України призвело до послаблен-
ня  боєздатності української армії, втрати ядер-
ної зброї та ядерного статусу держави.

Сьогодні розпочато реалізацію так званої 
адміністративно-територіальної реформи, яку 
влада проводить «згори», не радячись із укра-
їнським народом, а якщо такі консультації про-
водяться – вони носять досить  формальний 
характер з тієї  причини, що Верховною Ра-
дою України без обговорення із громадськіс-
тю, прийнято Закон України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад», а Кабі-
нетом Міністрів України, без відповідних кон-
сультацій, прийнято методику проведення ре-
форми, де закладено формальний підхід, що ба-
зується на не зрозумілих  математичних підра-
хунках, не беручи до уваги територіальних, іс-
торичних, культурних особливостей україн-
ських земель.

Більшість українського народу не розуміє 
суті запропонованих державою змін. В основно-
му дискусії, що мають місце у засобах масової 
інформації зводяться до територіального роз-
поділу. Рідкісні лектори оперують цифрами – 20 
кілометрів, не менше 12,5 тисяч, наявність інф-
раструктури та ін. Регіональна експертна гру-
па стала по своїй суті формальним придатком, 
який не має впливу на хід реформи, а є швид-
ше її рупором.

А як бути тим населеним пунктам, що в ра-
дянські часи через свою патріотичну позицію 
потрапляли в так звані «чорні дощечки» і при-
речені були на повільне вимирання? На зорі но-

вітньої Української держави їм теж не пощасти-
ло отримати якусь перспективу розвитку з при-
чини гіперінфляцій та інших фінансових нега-
раздів, а попросту за перерозподілом майнових 
благ тодішній правлячій еліті було не до таких, 
на їх думку, дріб’язкових питань.

Робота регіональної експертної групи на-
гадує нам спробу перевіреним стаханівським 
методом проштовхнути кимось погано спла-
новану зміну. Чому український народ був 
усунений на етапі напрацювання методики 
адміністративно-територіальної реформи? За-
кон України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» прийнято за старою фор-
мулою, – «Ви обрали депутатів, а вони зреалі-
зували делеговане вами їм право!» Український 
народ не делегував даному складу Верховної 
Ради України повноважень знищувати україн-
ське село. Даний Закон приймали в період, коли 
українці переживали за наших солдатів під Де-
бальцево!

Ми звертаємось до керівництва держави та 
місцевих органів влади:

– адміністративно-територіальну реформу 
держави ніхто в світі не проводив поквапом, 
тим більше в умовах війни;

– вимагаємо від Верховної Ради України вне-
сти зміни до недосконалого, на нашу думку, За-
кону України «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад» із врахуванням необхід-
ності зміни графіку проведення даної реформи;

– вимагаємо від Уряду України та Вер-
ховної Ради України переглянути методику 
проведення реформи. Змінити формально-
адміністративний вектор на широкий діалог в 
суспільстві в плані напрацювання методичних 
підходів, які будуть враховувати не лише ариф-
метичну складову, але візьмуть до уваги істо-
ричні, етнічні, географічні та культурні тради-
ції краю;

– на основі змінених методичних вимог ого-
лосити графіки широких громадських слухань, 
щоб у них могли взяти участь не лише мешкан-
ці певних населених пунктів, де часто відчува-
ється брак фахівців з адміністративного права, 
але й із залученням представників громадських 
організацій даного регіону;

– діалог із населенням вибудувати в кілька 
етапів – а) інформування та первинне обгово-
рення, б) вивчення пропозицій «знизу» та кон-
сультації і з регіональною експертною групою, 
в) остаточне погодження змін на рівні окремих 
територій;

– напрацьовані пропозиції винести на обго-
ворення та остаточне затвердження місцевими 
представницькими органами влади.

Українському народу
Президентові України 
Верховній Раді України 
Тернопільській обласній раді
Тернопільській обласній  
державній адміністрації

Ради національно-патріотичних 
сил Тернопільщини 
«Нація і держава»

ЗВЕРНЕННЯЩо робили 
неправильно колись – 
відгукується сьогодні

Нещодавно депутат Тернопільської 
міської ради, голова громадського 
об’єднання «Тернопіль Європейський» 
Віталій Цимбалюк перебував у Вільню-
сі. Ми попросили його поділитися вра-
женнями від цієї поїздки.

З повагою:

Тернопільська крайова організація  Народного Руху України 
Голова А.В. Вихрущ

Тернопільська обласна організація Політичної партії «Громадянська позиція»
Голова П.Д. Ландяк

Тернопільська крайова організація Української республіканської партії
Голова Т.П. Вашків

Тернопільська обласна організація Конгресу Українських Націоналістів 
Голова В.М. Ткач

Тернопільська крайова організація Політичної партії УНА–УНСО 
Голова Ю.В. Симчишин

3 червня 2015 року.
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Про це повідомляє голова молодіжно-
го крила міської організації партії Михай-
ло Жирівський.

«Більшість наших молодих партійців 
– волонтери, котрі постійно допомагають 
бійцям, які вже захищають країну і тим, 
хто готується вирушати на Схід. Тепер ми 
підготували оптичний приціл дальної ви-

димості і маскувальний костюм «Кікімо-
ра», котрий стане в нагоді снайперам», - 
розповідає голова обласної «молодіжки» 
Михайло Жирівський.

Окрім цього, бійцям передали сухі бор-
щі, які виготовили спільно з волонтерами.

«Ми самі зібрали необхідні овочі, по-
тім сушили їх в спеціальній сушці, пофа-

сували і тепер, щоб поїсти борщу, варто 
тільки залити сухі овочі гарячою водою», 
- пояснює голова міського молодіжного 
крила Партії «Солідарність – Блок Петра 
Порошенка» Павло Бич.

Оптичний приціл, маскувальний кос-
тюм і сухі борщі передали в перший окре-
мий батальйон морської піхоти.

У зону АТО 
з Тернопільщини 

відправили допомогу
Активісти Партії «Солідарність – 

Блок Петра Порошенка» передали 
допомогу захисникам в АТО.

Оригінальний відпо-
чинок для героїв, 
які захищають Укра-

їну від російського агресо-
ра, пропонують на Терно-
пільщині. Місцеві турис-
ти та небайдужі підприєм-
ці об’єдналися разом, аби 
допомогти хлопцям забу-
ти жахи війни. Бійцям АТО 
та їх рідним організува-
ли реабілітацію та водно-
му плесі Дністра. Зокрема, неординарну 
мандрівку на плоті із пластикових пля-
шок, екскурсію визначними природни-
ми пам’ятками Дністра та відпочинок з 
найріднішими людьми. 

У Тернополі перші родини, які вируша-
ють у мандрівку, проводжають небайдужі 
мешканці міста, які допомагали в організа-
ції акції, а також першими випробували пліт. 

- Усі, хто долучився до цього проекту, спо-
діваються, що час, проведений на воді Дні-
стра, та активний відпочинок допоможуть 
бійцям не тільки швидше повернутися до 
мирного життя, а й присвятити більше часу 
своїм сім’ям, які з тривогою та надією чека-

ли їх з передової, - зазначив голо-
ва правління Ліги підприємців 
«Українська справа» Михайло Ра-
тушняк.

У містечку Коропець Монасти-
риського району для гостей орга-
нізували екскурсію. А далі всі ви-
рушили до Дністра, аби розпоча-
ти подорож. Місцеві жителі при-
йшли на берег, щоб подякува-
ти героям та принесли їм нехи-

трі гостинці – полуниці, сир, 
консервацію. Бабусі обійма-
ли хлопців зі сльозами на 
очах. Перед від’їздом екіпаж 
плоту благословив місцевий 
священик отець Іван. 

Петро Бартош рік про-
служив у 95-й бригаді. Він 
пішов захищати Україну ще 
під час першої хвилі мобілі-
зації. Чоловік радіє, що випа-
ла нагода відпочити разом із 

сім’єю – дружиною, донечкою і сином. Олен-
ка та Костик вперше пливуть на плоту. Ка-
жуть, мандрівка їм подобається.

Оригінальний водний транспорт вигото-
вили з майже 10 тисяч пластикових пляшок 
активісти еколого-просвітницької ініціати-
ви «Данастріс - Альтернатива». 

- Ми робимо такий сплав уперше, - каже 
співорганізатор акції Валерій Сеньків. -  На 
жаль, така ситуація в країні. Тож ми виріши-
ли, що цього року будемо допомагати цим 
людям. Ми за багато років вивчили Дністер, 
можемо запропонувати хороші місця, екс-
курсії берегами річки.

Одночасно на плоту можуть перебувати 
до 15 пасажирів. Плавучий  табір мандрува-
тиме Дністром все літо. Пасажири і відпочи-
ватимуть, і харчуватимуться на плоту. Готу-
ватимуть їжу на вогнищі. Робитимуть це і на 
березі річки, і на самому плоті. Під час рейсів 
пасажири будуть змінюватися. Такі сплави 
планують проводити до кінця літа для бій-
ців АТО, тож закликають їх зголошуватися і 
приїздити на реабілітацію Дністром. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.

Реабілітація на Дністрі
Воїнів та їх рідних запросили 

у незвичну мандрівку
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Внутрішній ворог держави
Як би гарно урядовці не розповідали українцям про 

реформи, люди, крім підвищення цін, більше нічого не 
бачать. Зокрема, німецький експерт Вернер Елерс, який 
консультує наш уряд, повідомив: наразі український ре-
гулятор нічого не може зробити з інфляцією. «Нацбанк 
намагається обмежити зростання цін, проте ставити 
крапку тільки на цьому не можна. Тому, що фінансової 
стабільності неможливо досягти, поки немає солідарної 
роботи у владі», - заявив він.

За словами Елерса, українській владі необхідно за-
йнятися пошуком інвестицій і створенням умов роботи 
для іноземних інвесторів. Бо, «іноземців лякає не війна, 
яка все-таки закінчиться, а некомпетентність і корум-
пованість українських чиновників». 

Корупція - це внутрішній ворог України. Хоча мало 
не щодня лунають повідомлення про затримання того 
чи іншого корупціонера-хабарника, однак у «сітки» по-
трапляє переважно мілкіша риба. Корупція та розкра-
дання на вищому чиновницькому рівні ніде не поділи-
ся. І жоден корупціонер до в’язниці не потрапив. При-
кро, але факт: після перемоги Революції Гідності коруп-
ційні схеми Януковича-Азарова не ліквідували. Просто, 
змінилися керівники. І від урядовців-іноземців поки що 
користі також мало. Свої корективи внесла й війна, на 
яку влада списує чимало гріхів. 

Домовленість  
з кредиторами чи дефолт?  

Невідомо, куди котиться вітчизняна економіка. Ма-
ємо 60-відсоткову інфляцію, а падіння ВВП - на рівні 17 
відсотків на рік. Країна стоїть на порозі депресії. Хоча 
протягом року Україна отримала майже 10 мільярдів 
доларів від МВФ, чимала частина цих грошей пішла на 

виплату боргів. І виплачувати треба й далі. Але чим? Чи 
погодяться міжнародні кредитори на зниження відсо-
тків і продовження терміну виплати боргу? Якщо Укра-
їна не домовиться зі своїми кредиторами до 15 червня, 
під загрозою може опинитися липневий кредит МВФ у 
сумі 1,7 мільярда доларів і українська економіка зага-
лом, застерігає екс-проект-менеджер Агентства з між-
народного розвитку США (USAID), відповідальний за 
проекти на території колишнього СРСР Джош Коен. 

Міністр фінансів Наталія Яресько, у свою чергу, за-
вела мову про ймовірність дефолту. Однак вона запе-
речує девальвацію нацвалюти, якщо Україна оголосить 
дефолт за зовнішніми зобов’язаннями. І зазначила, що 
дефолту не потрібно боятися. Мовляв, єдині, хто відчує 
негативний ефект, - комерційні підприємства, які з про-
блемою можуть впоратися і мають можливість виходи-
ти на зовнішні ринки запозичень. Щоправда, для них 
відсоткові ставки підвищаться. Водночас, міністр ви-
словила впевненість, що Україна зможе домовитися із 
зовнішніми кредиторами про реструктуризацію боргів. 
«Хоча б тому, що коштів у нас немає», - сказала Яресь-
ко. І додала: на пересічних українців дефолт не матиме 
жодного впливу. 

Узагалі, важко погодитися з дивним оптимізмом 
пані Яресько. Бо міністр фінансів мала б знати, що де-
фолт - це дуже погано для перспективи держави. Тому 
що світові інвестори на довгі роки забули б про Україну. 
Банкам стало б надто важко отримувати кредити із-за 
кордону. Виникли б проблеми з поверненням депозитів. 
У результаті, девальвація гривні неминуча. 

Коли виникає дефолт, ніхто не створює нових під-
приємств. А чимало тих, що працюють, закриваються. 
Для людей - це зростання безробіття й падіння зарпла-
ти. Хоча, куди їй вже падати? Багатьом українцям дове-
лося б усерйоз замислитися про закордонні заробітки. 

Іншими словами, дефолт призвів би до нової хвилі тру-
дової еміграції.  

І навіть, кажуть експерти, якби у світі почався ін-
вестиційний та кредитний бум, післядефолтну Україну 
оминали б, наче прокажену. А ось пані Яресько не вва-
жає, що тут є якийсь ризик, бо, мовляв, Україна стала б 
не першою державою, яка оголосила дефолт.         

Замість того, аби розповідати людям байки про ре-
форми і втішати, що дефолт - не страшний вовк, міні-
страм разом із прем’єром Арсенієм Яценюком слід по-
вправлятися у дипломатії перед кредиторами, щоб 
переконати їх і не отримати поразки на фінансово-
економічному фронті. Бо народ точно цього не витер-
пить і повиносить кабмінівців разом зі стільцями.       

Індексація: світить, та не гріє
Свого часу урядовці запевняли: Нацбанк додаткових 

гривень «не друкує». Проте, як виявилось, торік НБУ ви-
пустив величезну кількість грошей. Обсяг емісії грив-
ні склав 176 мільярдів. Про це заявив член парламент-
ського комітету з питань фінансової політики та банків-
ської діяльності Павло Різаненко. «НБУ, фактично, сам 
себе підставив, або його змусили підставитися… Якщо в 
усі попередні роки гривнева емісія коливалася на рівні 
20-50 мільярдів, то торік сягнула 176 мільярдів», - пові-
домив Різаненко.

Незважаючи, що друкарський верстат НБУ «наштам-
пував» купу грошей, індексації зарплат і пенсій най-
ближчим часом не буде. Можливо, аж у кінці року. Як 
кажуть, світить, та не гріє… «На індексацію соціальних 
виплат у держави немає коштів, заявила міністр фінан-
сів Наталія Яресько. - Реального профіциту бюджету не-
має. Якщо я побачу якісь збільшення надходжень від де-
тінізації, знищення «податкових ям», контрабанди або 
будь-яких інших джерел, готова переглядати соцвипла-
ти». І пояснила, що крім індексації соцвиплат, міністер-
ству потрібно шукати гроші для Міноборони, на вико-
нання законів про судоустрій та про державну службу, а 
також на відшкодування імпортного ПДВ, яке збільши-
лося через девальвацію. Поки не будуть вирішені всі ці 
питання, про індексацію не може бути й мови. 

Пересічні українці зачекають. Так було завжди, при 
всіх урядах. І нічого не змінилося.  

Ольга ЧОРНА. 

Корупція в Україні 
лякає іноземців більше, ніж війна
Провідні держави світу під час саміту G7 вели мову й про долю України. У заключному комюніке вони 

висловилися за підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Крім того, країни Великої сімки 
наголосили, що не погодяться визнати анексію Криму. Водночас американські та європейські лідери ви-
знають: санкції щодо РФ не призвели до тих змін, на які сподівались. Однак значно зашкодили економі-
ці Росії й триватимуть далі. Стосовно летальної зброї, то, поки при владі Барак Обама, а це ще півто-
ра року, найімовірніше Україна нічого подібного від США не отримає. Як і від Європи, оскільки німецький 
канцлер Ангела Меркель наполягає воювати дипломатією проти російських танків і «Градів».      

Також на саміті G7 йшлося про підтримку реформ в Україні. 

Батьки Іван і Мирослава Горбатюки, 
дружина Діана, синочки Веніамін та Ра-
фаїл висловлюють велику вдячність за 
врятоване життя і здоров’я сина, чоло-
віка і татуся Вадима всім лікарям, се-
реднім і молодшим медичним праців-
никам анестезіологічного і нейрохірур-
гічного відділень Тернопільської об-
ласної університетської лікарні. Осо-
бливо щиро вдячні завідувачу нейрохі-
рургічного відділення, головному по-
заштатному нейрохірургу Тернопіль-
ської області, кандидату медичних 
наук Загрійчуку Ігорю Володимирови-
чу, лікарю-анестезіологу Яремишин Га-
лині Степанівні, лікарю-нейрохірургу 
Трибулю Олександру Олександровичу. 
Велике спасибі родині Андрусишиних із 
села Велика Березовиця за моральну та 
матеріальну підтримку. Зичимо вам, до-
брі люди, миру, щастя, здоров’я.

Родина Горбатюків також вислов-
лює щиру подяку працівникам підроз-
ділів управління ДСНС України в Терно-
пільській області, зокрема начальнику 
пожежно-рятувальної служби області 
полковнику служби цивільного захис-
ту Віктор Маслею, куратору Шумського 
районного сектору УДСНС майору служ-
би цивільного захисту Віталію Гуличу 
та всім небайдужим людям, хто долу-
чився до надання допомоги в лікуванні 
їхнього сина Вадима Горбатюка. 

 

Військовослужбовці 
зізнаються, що надзвичайно 
задоволені поїздкою. 

Зустрічав їх в аеропорту голова 
Верховної Ради Аджарії Автанділ 
Берідзе, медичними питаннями 
опікувався міністр охорони 
здоров’я.

У Грузії тернополяни пройшли об-
стеження, зокрема  високоякісне МРТ, 
корисні для здоров`я процедури. Також 
бійці  ознайомились із місцевими при-
родними, історичними та культурними 
пам’ятками, знайшли нових друзів, по-

бували в гостях у грузинських сім’ях, ко-
трі проживають високо у горах, позна-
йомились із місцевим колоритом, по-
спілкувались із українською діаспорою.

- Дуже корисними були процедури, 
надані нам лікарями Аджарії, та най-
важливіше – загальна атмосфера щи-
рості та добра, якою нас оточили гру-
зини, - зізнався  боєць 85 бригади Ві-
талій Зварич. - Сонце, море, спокій на-
вколо – усе це разом дало нам серйоз-
ну психологічну підтримку, адже важ-
ливо не тільки вийти із війни, ще важ-
ливіше, щоб війна вийшла із тебе, – на-

голошують бійці.
- Ми вдячні Аджарії за підтримку, - 

додав голова Тернопільської облради 
Василь Хомінець. - Більше того, нара-
зі ведуться перемовини для відправки 
дітей учасників АТО на відпочинок до 
Аджарії. Можливо, вдасться продовжи-
ти таку практику і для членів сімей во-
їнів. А ще ми направили відповідні лис-
ти із проханням посприяти реабіліта-
ції наших краян у Польщу, в Підкарпат-
ське воєводство. І теж сподіваємося на 
розуміння наших польських колег.

Катя ПОЛІВЧАК.

Вдячність Тернопільські бійці повернулися з Аджарії
Група тернопіль-
ських воїнів, які по-
страждали в зоні  
АТО, побували у Гру-
зії. Впродовж 15 днів  
вони проходили реа-
білітацію та відпочи-
вали у мальовничо-
му селищі Чакві, що 
неподалік Батумі, в 
прекрасному готелі 
«Оаза».
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Народився на світ Божий – марш до черги!
Пригадуєте мого файнівського знайомого – пенсіонера-активіста 

дядька Василя? Так от, попросив я його про допомогу в одній справі, 
але він тільки вибачився. 

– Ніяк, – каже, – не можу, бо нині он внука бавлю. Жінка в село до 
старенької мами мусіла поїхати, дочка із зятем – по роботах, то мушу я 
того малого бешкетника пильнувати. Нянька з мене - як із нашого мера 
циркач на дроті, але більше нікому!

– Чого ж ви його до дитсадка не віддасте? – питаю я (в цей момент 
малий бешкетник саме взявся малювати синім фломастером веснян-
ки сусідському котові. Руде котисько завмерло і з надією прислухало-
ся до нашої розмови).

– Та ми би з радістю прилаштувати свого зірвиголову до садочка! – 
гаряче каже дядько Василь. – Тільки ось уже рік минув, як онук в чергу 
на той садок записаний, а ніхто так і не знає, коли вона нарешті до нас 
дійде. Добре, що хоч ми зі старою вже на пенсії. Бо коли старший внук 
підростав і ніхто роботу не міг лишити, то де тільки та бідна дитина не 
поневірялася – і по сусідах, і по офісах, і по родичах-знайомих. Переда-
вали його з рук в руки, як перехідний прапор!.. 
Черга в дитсадок для... школярів

Виявляється, що місця у файнівських садочках – то великий дефіцит, 
причому вже давно. Ви не повірите, але чотири роки тому Файне навіть 
входило до п’ятірки міст України, де ситуація із місцями в дитсадочках 
була найскладнішою. Співпало то якраз зі стартом каденції теперішньо-
го складу міськради. В ті дні мер бив себе в худі  груди: мовляв, якщо “рай 
земний” можливий, то настане він насамперед у Файному. 

Пан Василь продовжив: –  Рада прийняла навіть Програму розви-
тку дошкільної освіти міста на наступну п’ятирічку. Вступ до цього 
душевного документу неможливо читати про без валер’янки (почув-
ши це, рудий кіт із синіми веснянками з надією нявкнув – авт.). Про-
грама констатувала, що кількість дошкільних закладів відчутно не за-
безпечує потреби населення. Що дитсадки відвідує лише 77% дітей до-
шкільного віку. Що групи дуже перевантажені, бо на кожну сотню місць 
в садочках припадає по 150 дітей. А ще понад 800 – «стоять» у довгій 
черзі. При цьому єдиний вихід із ситуації дуже стурбована файнівська 
влада бачила чомусь лише у «відкритті додаткових груп у вільних та 
орендованих приміщеннях садочків»...

– От лише нещодавно, – сумно засміявся пан Василь, – сусідам пові-
домили, що їхньому малому Петрусеві черга до садочка надійшла. Ма-
лий плаче: “Не піду до садочка!” – адже він уже перший клас закінчує! 
Відмінник...
Діти в садочку чи оселедці в банці?

Час минав, а “бурхлива стурбованість” Файнівчанської влади не 
спадала. В цьому я переконався, погортавши підшивки газет у читалці 
місцевої бібліотеки. П’ятий рік поспіль рясніють на шпальтах виступи, 
інтерв’ю та цитати  керівників різного рівня одного й того самого зміс-
ту. Проблема, мовляв, на контролі, можливості для вирішення вишуку-
ємо, як мисливський пес дичину, усіх діток місцями в садочках вже от-
от забезпечимо… Тим часом лелеки дуже полюбили Файне. Міська ста-
тистика свідчить, що за останні три роки кількість дошкільнят зросла 
в місті майже вдвічі! «От тільки жодного нового дитсадка, – поскаржив-
ся мені дядько Василь, – так і не збудували. Таких новобудов у місті вже 
років зо 20 не бачили, зате від торгово-розважальних центрів та розма-
їтих кнайп вже в очах рябіє». 

А ще він розповів, що кільканадцять років тому у Файному раптом 
пішла така пошесть: роздавати приміщення дитсадків в оренду напра-
во і наліво. Повернути їх усіх назад не вдалося донині, а знаючі люди ка-
жуть, що навряд чи й вдасться. І хто таке дозволяє? Не здогадуєтеся?..

Зате черга на місця у дитсадках міста Файного тепер «модна» – 
електронна. От тільки проблему переповнених садочків і нестачі віль-
них місць це аж ніяк не вирішило. Реальна можливість влаштувати ма-
люків так і коливається в межах 70% від потреби. А молоді файнівча-
ни починають сушити голови, куди приткнути дитину, ще з пологово-
го будинку! При цьому в багатьох молодих мам молоко пропадає від 
думки, що чиновники відмовлять їм у влаштуванні малят, аж поки тим 
не виповниться три роки. До цього часу, мовляв, держава відпустку по 
догляду надає.

Але й це ще не всі проблеми.  Оскільки боротьба з дефіцитом місць 
в дитсадках Файного вирішується в основному за рахунок «ущільнен-
ня», то групи у міських садочках нині суттєво переповнені. Як мені вда-
лося дізнатися, при нормі для ясельної групи 15 малюків, а для садо-
вої – 20, чиновники умудряються запхати туди і по 35 дітей! І оце гру-

бе порушення санітарних норм їм “до одного місця”. До того самого, по 
якому неслухняних дітей «виховують»...

Як це нам “гикнеться”
При такій ситуації у діток, кажуть вчені-педіатри, у 2,5 раза під-

вищується ймовірність порушення фізичного розвитку, знижуються 
адаптаційні можливості організму, у 1,5 раза падає розумова працез-
датність. Чого ж тоді дивуватися, що, за результатами досліджень Ін-
ституту педіатрії, акушерства та гінекології,  70% дошкільнят мають 
різні порушення стану здоров’я, 30% – хронічні захворювання. А у по-
над половини малечі – розумова та фізична працездатність недостатні, 
щоб справлятися з майбутніми шкільними навантаженнями. Не буду 
стверджувати, що всі ті негаразди  – лише від незадовільних умов у 
дитсадках, але, але, але…

– А ще виховательки в таких умовах не тільки належну увагу кож-
ній дитині не спроможні приділити, а й за елементарною безпекою не 
встигають, – сказав дядько Василь, взяв на руки і пригорнув онука. (Ру-
дий кіт, вирвавшись із чіпких лабет юного інквізитора, чкурнув у ти-
хий дворик найближчого дитсадка. “Вредних” дітей там не було взага-
лі. На будинку вже котрий рік висіла вивіска якогось ТОВ…)
Якби чиновники “виросли з дитячих  
штанців” і почали працювати…

По-людськи, тобто по совісті, вирішити проблему нестачі місць у 
дитсадках можливо трьома способами. 

Перший – це надбудова третього поверху в існуючих типово-
стандартних двоповерхових садочках. В таких «мансардах» запросто 
можна розмістити всі службові та технічні приміщення, кабінети педа-
гогів тощо. Тоді у звільнених внизу приміщеннях можна відкрити до-
даткові групи. І коштуватиме це все разів у 5 дешевше, ніж будівництво 
окремого закладу для такої ж кількості дітей. А заодно й вічнодіряві 
дахи в дитсадках нарешті буде надійно перекрито. 

Другий спосіб – створення так званих садочків «неповного дня» на 
перших поверхах житлових будинків. Вимоги до облаштування таких 
закладів із боку санстанції та інших служб спрощені, а виділення до-
даткових земельних ділянок при цьому взагалі не потрібне. Забудов-
ники легко могли б облаштовувати такі заклади у новобудовах замість 
сплати обов’язкового 6%-ого внеску до бюджету... 

І, нарешті, третій спосіб – це будівництво приватних дитсадків за 
кошти інвесторів (зараз таке активно практикує Київська міськрада). 
Отак і чергу до комунальних дошкільних закладів можна розвантажи-
ти, і міську казну поповнити…

Усі три варіанти хороші і цілком реальні. Треба тільки, щоб у місь-
кій владі були люди відповідальні й небайдужі: здатні любити не лише 
своїх, власних дітей... 

Закінчу фейлетона цитатою з виступу одного народного депутата 
(його прізвище й партійність тут ролі не грає). Цей народний обранець 
сформулював  проблему напрочуд чітко: «Нестача дитячих садочків зу-
мовлена не лише демографічним, а й комерційним фактором. Адже 
земля з кожним днем дорожчає, тож будувати вигідніше багатоповер-
хівки… Це замкнене коло, яке можна розірвати лише в один спосіб – об-
ранням до місцевих рад людей порядніших, моральних. Це мають усві-
домити насамперед самі міські громади». 

Із цими думками я пішов далі вулицями Файного до наступного 
свого “об’єкта”. А пан Василь заходився майструвати з онучком його 
першу в житті рогатку...

Далі буде…
Віталій ЦИМБАЛЮК.

“ЧЕРГОВИКИ” 
У ПАМПЕРСАХ

Читачі вже знають, що Файне – це місто-близнюк нашого Тернополя, де і проблеми 
точнісінько такі самі, типово тернопільські. От я й з’ясовую, як файнівчани їх вирішують: 
може, і нам знадобиться. Минулого разу провів для вас віртуальну екскурсію до «свята 
святих» міста Файного – міської ради. Тож тепер ви вже в курсі, як там тісно! Але вияви-
лося, що у Файному є ще тісніші заклади – це дитячі садочки…

Дивіться репортажі з міста Файного щовівторка 
о 20-30 год. на телеканалі ТТБ та на сторінці  

Віталія Цимбалюка на сайті www.youtube.com 

Зверніть увагу!
Ви директор чи  

уповноважена особа 
юридичної особи?
Доводимо до Вашого відома, 

що, відповідно до Закону Украї-
ни «Про запобігання  та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї 
масового знищення» крайня дата 
внесення бенефіціарного власни-
ка (контролера) продовжена до 25 
вересня 2015 року. 

Крім того, повідомляємо, що не-
своєчасне внесення даних про бене-
фіціарів тягне штраф у розмірі від 
5200 до 8500 гривень.

Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник Тернопільсько-

го міського управління
 юстиції.

Роз’яснює головний державний 
інспектор відділу комунікацій Гали-
на Оленин.

Про те, кого законодавець 
зобов’язав використовувати у своїй ді-
яльності РРО, йдеться в Законі України 
№ 265/95-ВР від 06.07.1995р. «Про за-
стосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг». Так, за-
стосовувати касові апарати зобов’язані 
суб’єкти господарювання, які здійсню-
ють розрахункові операції в готівко-
вій або безготівковій (із застосуванням 
платіжних карток, жетонів та ін.) фор-
мі при продажі товарів у сфері торгів-
лі, громадського харчування та послуг.

Вищезазначений Закон не визначає 
порядок здійснення розрахунків особа-
ми, що здійснюють незалежну профе-
сійну діяльність та відповідно не по-
ширюється на цих осіб.

Відповідно до чинного законо-
давства України, а саме Закону Украї-
ни від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ 
«Про захист прав споживачів» викона-
вець залежно від характеру і специфі-
ки виконаної роботи (наданої послу-
ги) зобов’язаний видати споживачеві 
розрахунковий документ, що засвідчує 
факт виконання роботи (надання по-
слуги). Однак, стаття 23 цього Закону, 
що визначає відповідальність за пору-
шення законодавства про захист прав 
споживачів, не передбачає будь-якої 
відповідальності за ненадання розра-
хункового документу.

Крім того, стаття 31 Закону Украї-
ни від 2 вересня 1990 року №3425-ХІІ 
«Про нотаріат» із змінами та доповне-
ннями визначено, що приватні нота-
ріуси, за вчинення нотаріальних дій 
справляють плату, розмір якої визнача-
ється за домовленістю між нотаріусом 
та громадянином або юридичною осо-
бою.

Отже, законодавство не встановлює 
вимог щодо надання нотаріусом розра-
хункового документа при наданні клі-
єнту послуги, а також не встановлює 
форму такого документу. 

Враховуючи наведене, особа, яка 
здійснює незалежну професійну діяль-
ність, може видати клієнту на його ви-
могу складений в довільній формі до-
кумент, який підтверджує факт наданої 
послуги або виконаної роботи.

Відділ комунікацій  
Тернопільської об’єднаної  

ДПІГУ ДФС у Тернопільській  
області.

Чи потрібні  
нотаріусам касові 

апарати?
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Винесли по півмільйона гривень  
– В області левову частку злочинів скоюють у 

Тернополі, – каже заступник начальника відділу 
розкриття майнових злочинів обласної міліції Сер-
гій Горяний. – Є і заїжджі злодії, і місцеві. Працю-
ють львівські, вінницькі, франківські “гастролери”. 
Люди помиляються, коли думають, що в домівку 
проникають тільки “за наводкою”, бо є гроші. Зазви-
чай злодії кілька разів стукають у двері,  грюкають 
клямкою і починають діяти, коли ніхто не відпові-
дає. Вибирають жертву за тими замками, які вони 
можуть відкрити.

Найчастіше злодії виносять з дому гроші, дріб-
ну техніку, коштовності. У Тернополі цього річ заре-
єстрували дві крадіжки, у яких власники позбули-
ся близько півмільйона гривень. В одному випадку 
грабіжники знайшли сховок із вітчизняною валю-
тою, в іншому – з доларами США. 

“Ювеліри” й “шукачі удачі”
Злочинці, за словами міліціонерів, використову-

ють найрізноманітніші методи – від відкриття зам-
ків підбором ключів до проникнення через вікна. 

– Доволі часто крадії застосовують “віджим” 
пластика, – продовжує Сергій Горяний. – Особливо 
потерпають від цього мешканці перших поверхів. 
Причому однаково уразливими є всі металоплас-
тикові вікна та двері. Відкрити їх можна звичайною 
викруткою, два-три натиски на вікно – і воно від-
кривається. Надійніші в цьому плані дерев’яні шпін-
галетні вікна. 

Нерідко люди самі допомагають злочинцям. На-
приклад, залишають вікна на провітрювання. Тоді 
потрапити у приміщення – справа кількох хвилин. 
Злочинець стає на підвіконня, просуває руку між 
рамою – і вікно відчинене. Не можна забувати і про 
кватирки. Крадії й через них можуть проникнути до 
оселі, навіть якщо шпарка зовсім невелика.

Окрім “шукачів удачі”, є серед грабіжників і 
справжні “ювеліри”.

Як правило, професійний злочинець має зв’язку 
ключів, якими може відкрити будь-який замок. 

Скупий платить двічі
Замка, який неможливо було б відкрити, прак-

тично не існує, кажуть у міліції. Але коли замок якіс-

ний, термін проникнення злочин-
ця відтягується. За цей час може на-
дійти сусід чи спрацює пульт охо-
рони.

Не рекомендують правоохорон-
ці економити і на вхідних дверях. 

– Звичайні китайські двері ви-
готовлені з тонкого металу, а все-
редині паперовий наповнювач, 
– каже начальник відділу криміна-
лістичних експертиз Сергій Джу-
гла. – Консервним ножем у таких 

дверях вирізається навколо замка отвір – і вони від-
криваються. Потрібно ставити два замки. Один з 
них має бути зсувальний – ключ у вигляді метелика. 
Також можна поставити врізний замок з циліндро-
вим механізмом. На цьому теж економити не варто. 
Нині є у продажу серцевини замка, що мають поси-
лення. Вздовж серцевини йде титанова пластина, 
яка не дозволяє швидко зламати замок.

Дружити з сусідами 
Літня пора – рай для крадіїв, адже саме в цей час 

люди роз’їжджаються на відпочинок. У міліції ра-
дять не розповідати про свої плани всім підряд, а 
ще – подружитися з сусідами. Від’їжджаючи кудись 
надовго, можна попросити сусідку, щоб вона нагля-
дала за дверима. Також можна дати родичам, зна-
йомим чи сусідам ключі, щоб вони періодично захо-
дили в квартиру, вмикали світло у різних кімнатах, 
створюючи враження, що там хтось є. Врешті-решт, 
можна поставити систему сигналізації. 

– Існує Державна служба охорони, спрацьовують 
вони дуже швидко – до п’яти хвилин максимум при-
їжджають на виклик. За два останніх роки крадіжок 
з квартир, які підключені до пульта ДСО,  не було, – 
розповідає Сергій Джугла.

Начальник управління ДСО Олег Іващенко каже, 
що в літній період реєструють 60-70% квартирних 
крадіжок. До 15 червня мешканці області можуть 
скористатися знижками на послуги, які пропонує 
Держслужби охорони.

Закатали в банку… гроші 
Також у міліції закликають людей бути пильни-

ми. З понад сотні крадіжок на Тернопільщини роз-
крити наразі вдалося 56.  Тож правоохоронці реко-
мендують зберігати усі цінні речі у важкодоступних 
місцях, а найкраще – в сейфах банків. 

– Крадії методично проводять обшук помеш-
кання, – зауважує Сергій Горяний. – Не минають 
шафи, серванти, полиці з одягом і книжками. Зазви-
чай жодна схованка вдома не є надійною. Минулого 
року, однак, був випадок, коли люди закатали гроші 
в банки, то злодії їх не знайшли. 

 Зоряна ЮЗВІН.

Квартира 
з китайськими 

дверима –
 не фортеця

Крадіжки з помешкань – чого боятися і як захиститися?
Останнім часом в Україні різко зросла кількість квар-

тирних крадіжок. За весь минулий рік у Тернопільській об-
ласті було скоєно 188 таких грабежів. А від початку цього 
року в міліції зареєстрували вже 102 злочини. 

Найбільше крадіжок влітку і в сезон відпусток, коли 
люди їдуть відпочивати. Люди намагаються вберегтися 
від злодіїв і навіть закатують гроші у… банки, проте й це 
не завжди допомагає. У тернопільській міліції прокомен-
тували резонансні злочини, а також розповіли, як працю-
ють злочинці.

Виконувати бойові завдання в зону АТО вчергове 
вирушили працівники оперативних служб 
міліції Тернопільщини. У складі зведеної групи  

– десять співробітників із обласного управління 
міліції та районних відділів внутрішніх справ.

Частина правоо-
хоронців вже несла 
службу в зоні прове-
дення антитерорис-
тичної операції, тож 
вони зможуть пере-
дати  свій досвід ко-
легам, які вирушили 
туди вперше.

Підтримати опе-
ративників прийшли 
батьки, дружини, діти, 
колеги та друзі.

Василя Гончарука 
проводжає на Схід ко-
хана дівчина Тетяна. 
Вона зізнається: дуже 
переживає, але водно-

час пишається Василем, адже він  їде захищати рідну землю. 
Заступник начальника обласного управління внутрішніх 

справ Григорій Рубчук побажав хлопцям добросовісного несен-
ня служби і повернення додому в повному складі.

 - Захищайте нашу землю з гідністю та честю. Підтримуйте 
один одного та повертайтесь живими і здоровими. Пам’ятайте, 
що тут вас чекають ваші рідні, - наголосив Григорій Рубчук. 

Після благословення священика тернопільські міліціонери 
вирушили на Схід.

Тернопільські правоохоронці 
вирушили на Схід

Жорстоку розправу над співмешканцем вчинила 53-річна жи-
телька села Горинка Кременецького району. Чоловік внаслідок 
чисельних травм помер, а жінці доведеться понести покарання.

В ході досудового розслідування стало відомо, що цивільне по-
дружжя разом з друзями розпивали спиртні напої. Коли всі вже 
були напідпитку, між господарем та одним із гостей розгорілась 
суперечка, яка швидко припинилася допоки не втрутилася жінка.

Господиня стала з’ясовувати стосунки зі своїм чоловіком. Далі 
вона взяла табурет й нанесла ним декілька ударів співмешканцю. 
Била допоки дерев’яний виріб не розлетівся навпіл. Продовжила 
наносити удари уже металевим гаком.

Господиню заспокоїли захмелілі гості. Жінка накрила побито-
го чоловіка покривалом й залишила на землі. Усі розійшлися по 
домівках.

Наступного ранку підозрювана прийшла до знайомих й попро-
сила, аби ті допомогли їй підняти чоловіка з підлоги й покласти 
його на ліжко. Тоді, як каже одна зі свідків, потерпілий ще був жи-
вим. Помер він через день після побиття.

За попередніми висновками експертів, смерть потерпілого на-
стала внаслідок масивної крововтрати, внутрішньо-тканинної 
кровотечі та масивних забоїв м’яких тканин тіла.

Підозрювана каже, що  лише декілька разів вдарила його. Од-
нак докази і свідчення очевидців вказують, що саме вона вкороти-
ла віку своєму співмешканцеві. За інформацією міліціонерів, жін-
ка також прибрала в оселі, помила та переодягнула загиблого, а 
закривавлений одяг спалила.

За скоєне підозрюваній загрожує від семи до десяти років не-
волі. 

Через горілку 
постраждала матір

У Кременці 56-річний чоло-
вік декілька днів поспіль жор-
стоко бив 78-річну матір. Від 
отриманих травм потерпіла  
померла.

Повідомлення про насиль-
ницьку смерть пенсіонерки на-
дійшло до співробітників  Кре-
менецького райвідділу міліції 
від медиків. Міліціонери вста-
новили – причетним до смерті 
старенької є її син.

Зловживаючи спиртним, чо-
ловік постійно бив матір. Цього 
разу агресія сина перейшла усі 
межі. Побив жінку так, що зго-
дом медики виявили на її тілі 
чисельні тяжкі тілесні ушко-
дження. А смерть, за попере-
дніми висновками, настала че-
рез сильні зовнішні та внутріш-
ні кровотечі.  Тіло пенсіонерки 
виявив сусід.

Підозрюваного затримано 
згідно статті 208 КПК. Кримі-
нальне провадження розпоча-
то за частиною другою статті 
121 ККУ - умисне тяжке тілес-
не ушкодження, що спричини-
ло смерть.  Санкція статті пе-
редбачає позбавлення волі на 
строк від семи до десяти років.

У Скоморохах 
викрили 

наркопритон
На Тернопільщині мілі-

ціонери спіймали підприєм-
ця, який продавав наркоти-
ки. 28-річний мешканець села 
Скоморохи Бучацького району 
у приватному будинку органі-
зував притон для незаконного 
вживання наркотичного засо-
бу – марихуани.

Як розповів  начальник від-
ділу боротьби з незаконним 
обігом наркотиків обласної мі-
ліції Володимир Строїч, мешка-
нець району  не тільки займав-
ся збутом наркотичних речо-
вин, а й перетворив власне по-
мешкання на наркопритон. Усі 
бажаючі  могли придбати та по-
курити марихуану в його бу-
динку. Працівники міліції ви-
крили підприємливого ділка 
під час чергового збуту нарко-
тиків.

В ході проведення санкціо-
нованого обшуку в помешкан-
ні підозрюваного оперативни-
ки виявили згорток з мариху-
аною та саморобний пристрій 
для вживання наркотичних ре-
човин.

 Відносно підозрюваного 
розпочато кримінальне про-
вадження відразу за кількома 
статтями Кримінального ко-
дексу України: організація або 
утримання місць для незакон-
ного вживання, виробництва 
чи виготовлення наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів (стаття 317 ККУ) 
та незаконний збут наркотич-
них засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів (307 ККУ).

 Правоохоронці встановлю-
ють звідки наркотики потра-
пляли до рук чоловіка. Стосов-
но підозрюваного суд обрав за-
побіжний захід у вигляді до-
машнього арешту.

На Кременеччині жінка вбила чоловіка
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Нещодавно журналістка «Нашого 
ДНЯ» побувала у Кременецькому об-
ласному дитячому психоневрологіч-
ному санаторії. Очолює його переселе-
нець з Луганщини. Рятуючись від об-
стрілів, сім’я лікаря-психіатра переїха-
ла на Тернопільщину. Бігли, прихопив-
ши з собою лише небагато речей і гро-
шей. Кілька місяців потому, медик очо-
лив і почав відновлювати заклад, який 
до цього був у занепаді. І колеги, і гро-
мадські активісти задоволені його ро-
ботою і радо підтримують усі починан-
ня. 

З Донбасу Григорій Братанич з дру-
жиною приїхав ще влітку минулого 
року. Зізнається, до останнього не по-
кидав рідну домівку. 

- Спершу виїхала сім’я, адже довкола 
зривалися міни, снаряди, потім до них 
приєднався і я, - згадує чоловік. – Пев-
ний час ми жили у містечку Приморськ 
Запорізької області на базі відпочинку, 
а тоді почали шукати місце, де можна 

перебути війну. Думали на місяць-
два, а затягнулося надовго. У Луган-
ську в нас залишився приватний бу-
динок. Я працював завідувачем від-
ділення судово-психіатричної екс-
пертизи в обласній психіатричній 
лікарні. Коли почалися бойові дії, 
довелося все покинути і поїхати. 

Із Приморська пан Григорій з ро-
диною переїхали на Тернопільщи-
ну. Кажуть, коли обдзвонювали різ-
ні міста у пошуках прихистку, саме у 
нас їм найпривітніше відповіли і за-
пропонували допомогу. Добрі люди 
посприяли їм  із житлом й вони осе-
лилися у Кременці в одному з номе-
рів місцевого готелю, який власни-
ця надала безкоштовно. Знайшлася і 
робота для досвідченого психіатра з 
28-річним стажем у районній лікар-
ні. Згодом колеги рекомендували Гри-

горія Братанича на посаду го-
ловного лікаря Кременецького 
обласного дитячого психонев-
рологічного санаторію як му-
дрого організатора та компе-
тентного лікаря.

Цей заклад знаходиться у 
мальовничому куточку Кре-
менця, оточений зеленими на-
садженнями та неповторни-
ми краєвидами. За свою довгу 
історію санаторій кілька ра-
зів змінював профіль. Сьогодні 
тут надають допомогу діткам 
із легкою розумовою відсталіс-
тю, неврологічними захворю-
ваннями, ДЦП від 6 до 14 років. 
Є школа, лікувальний корпус, 

затишні кімнати, спортивний та ігро-
вий майданчики.  Влітку заклад пра-
цює як літній табір і запрошує на відпо-
чинок школярів з усієї області.  

- Про наш санаторій мало знають, 
тому восени і взимку дітей небага-
то, - додає пан Григорій. – Хоча пере-
бування у ньому для діток безкоштов-
не. Ми проводимо багато ефективних 
лікувальних процедур, які корисні для 
здоров’я і покращують самопочуття на-
ших маленьких гостей.  

Співробітники санаторію позитив-
но відгукуються про головного лікаря 
і задоволені його роботою.

- Це надзвичайно компетентна і 
освічена людина, яка вдихнула нове 
життя в наш заклад, - каже старша мед-
сестра санаторію  Ганна Клим’юк. – 
Звичайно, ми дуже хотіли б розшири-

ти базу лікувального корпусу, онови-
ти приміщення, але все це залежить від 
фінансування. Ми докладаємо макси-
мум зусиль, аби у нас лікувалися і оздо-
ровлювалися діти, а від процедур був 
позитивний ефект. У нас є кабінети фі-
зіотерапії, лікувальної фізкультури, ма-
сажу, галотерапії, теплолікування, фі-
тотерапії.  

Не нарікають на головного лікаря і 
самі кременчани. Кажуть, вже з перших 
місяців роботи помітні позитивні зміни. 

- Ми зрозуміли, що людина достой-
на, має моральні чесноти, - каже  гро-
мадський активіст Віталій Савчук. -  
Працює на совість і хоче зробити щось 
хороше для нашого міста. 

Разом з паном Григорієм і його дру-
жиною приїхала на Тернопільщину і 
мама дружини Лідія Марківна. Жінка 
із болем згадує ті неспокійні безсонні 
ночі, коли з-за вікна долинали лише 
звуки мін та снарядів.  

- Я народилася у Дебальцевому, а 
після заміжжя переїхала в Луганськ 
– розповідає жінка. -  Коли покидали 
рідний дім, було дуже тривожно і важ-
ко. Але ми вірили, що всюди є хороші 
люди. Були вражені, що тут нас так гар-
но зустріли. 

Сьогодні родина  вже звикла до спо-
кійного життя і облаштовується у ма-
льовничому Кременці, дякує  Богу, що 
допоміг врятуватися, та молиться про 
мир. І мріє про повернення додому. 

Юля ТОМЧИШИН. 

З-під куль – 
у мирну невідомість

Лікар з Луганщини вдихнув нове життя у санаторій на Тернопільщині

Війна змінила життя мільйонів людей. Ще 
два роки тому ми навіть не підозрювали, 
що у 21 столітті в  Україні  з’явиться зона 

АТО, переселенці, зруйновані міста і скалічені 
долі. Сьогодні усе це звична реальність. 
Щоправда, серед тих людей, які втратили свої 
домівки, одні постійно сподіваються на чужу 
допомогу і сидять склавши руки, а інші будують 
нове життя і завдяки своїм вмінням приносять 
користь суспільству. 

Відтепер українці 
можуть отримувати 
товари з 

китайських інтернет-
магазинів набагато 
швидше – за 7-10 днів 
з моменту замовлення. 

Саме у такі строки 
Укрпошта, йдучи 
назустріч клієнтам, 
з квітня ц.р. почала 
доставляти посилки з 
товарами e-commerce.  

У найкоротші строки до-
ставлятимуться пакунки з то-
варами вагою до 2 кг, придба-
ними на китайських торго-
вих майданчиках «AliExpress», 
«Taobao», «Tmall» та китай-
ському підрозділі «eBay». При-
швидшена доставка стала 
можливою на підставі підпи-

саної угоди про обмін дрібни-
ми пакетами між Укрпоштою 
та підрозділом послуг експрес 
та логістики групи компаній 
Пошта Китаю. 

Завдяки розширенню 
співпраці між поштовими опе-
раторами двох країн, створе-
но окремий потік для переси-
лання товарів з китайських 
он-лайн майданчиків до укра-
їнських покупців. Віднині тер-
міни доставки споживачам 
е-пакетів складатимуть один-
півтора тижні, а не три, як ра-

ніше. 
«Пошта Китаю є одним з 

найбільших поштових опера-
торів світу, – відзначає в.о. ге-
нерального директора Укрпо-
шти Ігор Ткачук. – Бум елек-
тронної торгівлі відчутний 
у цій країні, як ніде. Лише за 
останні п’ять років кількість 
бандеролей і посилок з Підне-
бесної за кордон щороку зрос-
тала майже на порядок. Саме 
тому розширення співпраці з 
головними гравцями на ринку 
електронної комерції є одним 

з основних на порядку денно-
му Укрпошти». 

Прискорене пересилан-
ня посилок із Китаю є надзви-
чайно популярною послугою 
серед користувачів України. 
Лише за квітень з Китаю на-
дійшло українцям 2200 поси-
лок. Обсяги цих відправлень 
постійно зростають. 

Ця послуга є ексклюзив-
ною, адже лише Укрпошта на 
українському ринку співпра-
цює з Поштою Китаю щодо пе-
ресилання дрібних пакетів. 

Посилка за 7 днів: Укрпошта прискорила доставку з Китаю
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Депутатці від 
«Блоку Петра 
Порошенка»  

Оксані Продан 
спробували приписати 
дуже дорогу брендову 
сумочку. З нею 
вона неодноразово 
з’являлася у Раді, чим 
викликала осуд з боку 
деяких ЗМІ, - пише 
ТаблоID. 

Журналісти повідомили, 
що сумка Продан – унікаль-
на річ від бренду “Hermes”, 
яка коштує понад 400 тисяч 
гривень.

Як повідомило видан-
ня “Vsemisto.info”, пані Окса-
на “прийшла на роботу в бі-
лосніжному костюмі, під-
жак якого оголював живіт, а 
штани звабливо демонстру-
вали щиколотки”. Образ де-
путатки доповнювала сум-
ка нібито від французького 
бренду за 19 тисяч доларів.

Подібні сумки шиють зі 
шкіри бика, використову-

ючи ручну роботу, тому на 
кожній є штамп з інформа-
цією про ім’я майстра і да-
тою виробництва.

Утім, сама Продан, поба-
чивши публікації, заявила, 
що її сумка вироблена у Ки-
таї. Про це депутатка напи-
сала у своєму Facebook.

“На днях декілька сайтів 
розповсюдили інформацію 
про те, що я ходжу в парла-
мент з начебто ексклюзив-
ною сумкою ручної робо-
ти вартістю, як одна хоро-
ша автівка. Офіційно пові-
домляю: моя сумка не брен-

дова і не ручної роботи. І на-
віть не шкіряна. Країну ви-
робника добре видно на 
фото, з яких можна скласти 
уявлення і про її ціну”, - зая-
вила Продан.

“Шкода, що останнім ча-
сом для декого стало звич-
ним публікувати непереві-
рену інформацію. І не реа-
гувати на офіційні комента-
рі. Те, що це не вперше, на-
водить на думку, що такі по-
відомлення з’явилися неви-
падково. Якщо це так, пе-
редаю привіт своїм “добро-
зичливцям”, - додала вона.

8 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Недавно в аеропорту, що 
поблизу Рівного, хлопець 
виконав неймовірний 

трюк. Він на висоті 1,5 тисячі 
метрів виліз на крило планера і 
зістрибнув звідти з парашутом. 
Сміливцю дошкуляв вітер, адже 
планер продовжував рухатися з 
чималою швидкістю. Але і це не 
завадило екстремалу стрибнути. 
Каже, схожого задуму ніхто у 
Західній Україні не втілював.

Свій політ Назар зняв на мініатюр-
ну камеру. Захоплююче дух відео з трю-
ком швидко розповсюдилося в мережі. 
Клаптики землі, зарослі травою, з ви-
соти видаються іграшковими. Хлопець 
обережно, без будь-якої страховки, ви-
лізає з кабіни на крило літального апа-
рату. Ще мить – і Назар, відштовхнув-
шись від “борту”, летить у безодню. А 
наблизившись до землі, розкриває па-
рашут. 

За майже сім років, відколи терно-
полянин займається стрибками, такий 
виконав вперше. Хлопець розповідає, 
що стрибки з планера – вже доволі рід-
кісне явище, бо зазвичай для цього ви-
користовують літак чи вертоліт. 

– Цей трюк ми з другом Олексієм 
Шарадкіним, який був пілотом апара-
ту, готували досить довго, – каже На-
зар. – Спеціально облаштовували пла-
нер, зняли з нього кабіну, щоб можна 
було вилізти без перешкод. І от коли 
злетіли на висоту, пілот дав команду, 

що можна покидати апарат. Це все ро-
билося на швидкості 140 кілометрів за 
годину. Тому втриматися на крилі було 
трохи важко – здував вітер.

Попри свій юний вік, Назар є ін-
структором з парашутної підготовки. 
Найбільша висота, з якої доводилося 
стрибати, становила п’ять кілометрів, 
цей стрибок був у Києві. Думку про те, 
щоб влаштувати трюк на крилі літаль-
ного апарату, виникла у хлопця давно. 
Каже, це своєрідна акція, щоб привер-
нути увагу до парашутного спорту. 

– У нас в Тернополі є лише кілька 
парашутистів, які постійно займаються 
цим спортом, – зауважує хлопець. – Хо-
четься це якось популяризувати, адже 
відчуття при по-
льоті справді не-
ймовірні. Люди, які 
хоча б раз спробу-
вали це, захочуть 
ще раз пережити 
такі ж відчуття. У 
США є парашутист, 
який під час війни в 
Афганістані втратив 
обидві руки й ноги. 
Для нього пошили 
спеціальну підвісну 
систему – і він про-
довжує стрибати. 

Назару любов до 
висоти й польотів 
передав дідусь, який 
був пілотом. Тож інко-

ли замість того, щоб вести внука в дит-
садок, брав його з собою на аеродром. 
Назар досі пам’ятає всі свої стрибки. А 
перший поготів. 

– Коли я прийшов додому і вперше 
сказав, що хочу стрибнути з парашу-
том, мама зі мною два дні не говори-
ла. Але на третій день сама дала номер 
телефону, до кого звернутися, – усміха-
ється хлопець. – І так досі не можу зу-
пинитися. 

Стрибки з парашутом, каже Назар, 
доступні всім, навіть дітям. Головне – 
не легковажити правилами безпеки і 
навчанням. Найменший “клієнт”, яко-
го йому доводилося тренувати, – хлоп-

чик восьми років. Стри-
бок з парашутом юно-
му екстремалу подару-
вали батьки. 

А от ті, хто хоче про-
фесійно займатися та-
ким спортом, повинні 
мати і відповідне спо-
рядження: костюм, па-
рашут, ранець, шолом. 
Коштує це недешево – 
за приблизними під-
рахунками, доведеть-
ся віддати за все при-
близно 10 тисяч до-
ларів.

Але, зауважує На-
зар, відчуття польо-
ту, коли  є тільки ти і 
небо, неможливо за-

бути. Двох однакових стрибків немає. 
Кожен – це інші, нові й захоплюючі від-
чуття.

– Що більша висота, то більший час 
вільного падіння. Якщо стрибати з ви-
соти 4 км, то десь орієнтовно хвили-
ну можна летіти без парашута. І під 
час цього почуваєшся справді вільним. 
Коли я стрибав вперше, то падав всьо-
го дві-три секунди. Але мені здавало-
ся, що тривало це дуже довго. Час ніби 
“розтягнувся”, і це неймовірно. 

На свій шолом Назар зазвичай при-
кріплює камеру, аби в режимі онлайн 
фіксувати польоти з парашутом, а по-
тім монтує з них відеоролики. У планах 
екстремала – здійснити стрибки з гір і 
з повітряної кулі, з висоти 2,5-3 тисяч 
метрів. 

Катя ПОЛІВЧАК.

зістрибнув із… 
крила планера 

Неймовірний політ: 

Небо – його життя. За 22 роки тернопільський екстремал Назар Гарматюк  
здійснив 507 стрибків із парашутом і щоразу повертається на аеродром  
без вагань – за черговою порцією позитивних емоцій.

На сесію із сумкою за … 400 тисяч
Володимир Кличко  
хрестив доньку в Києві

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі похрестив 
доньку – піврічну Кайю-Євдокію 7 червня. Обрали 
Хрестовоздвиженський храм Києво-Печерської лаври.

39-річний Володимир Кличко з на-
реченною, американською акторкою  
Хайден Панаттьєрі, вирішили провес-
ти обряд хрещення у столиці, тільки-но 
народилося немовля. Доньку назвали 
на честь бабусі Володимира по матери-
ній лінії – Євдокії. Але дівчинка отрима-
ла подвійне ім’я.

У церкві були найближчі родичі та 
друзі. Приїхав брат – мер Києва Віталій з 
дружиною Наталією та дітьми. Кого об-
рали хрещеними батьками, священики 
не розповідають. Раніше у ЗМІ повідо-
мляли, що, ймовірно, кумом стане брат.

Володимир Кличко з  25-річною Хай-
ден живуть у передмісті Лос-Анджелеса в США. Офіційно вони не одруже-
ні – весілля постійно відкладають. Раніше – через трагічні події в Україні. 
Вирішили почекати завершення війни. Цього разу завадили зйомки філь-
му Хайден. Після пологів актриса повернулася до роботи за три тижні.

Екстрим
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Із Скотленд-Ярду виженуть 
 товстих поліцейських

Комісар Скотленд-Ярду сер Бернард 
Хоган-Хау заявив, що в Лондоні не пови-
нні працювати поліцейські з надмірною 
вагою. Ті співробітники, чия вага переви-
щує норму і заважає виконанню службових 
обов’язків, будуть звільнені, повідомляє 
«The Independent». Крім того, Хоган-Хау 
розкритикував стандарти тестування з 
фізпідготовки, яке британські поліцейські 
повинні проходити щорічно. Він назвав ви-
моги занадто низькими і додав, що у свої 57 
років легко проходить всі передбачені тес-
тування без попередньої підготовки. Тес-
тування на рівень фізпідготовки, яку пови-
нні проходити британські поліцейські - це 
аеробне навантаження, відоме як човнико-
вий біг; багаторазове проходження однієї і 
тієї ж короткої - 20 метрів - дистанції у пря-
мому і зворотному напрямку для тестуван-
ня швидкості й спритності.

Індійський мільйонер роздав  
свої статки і пішов у ченці

Бханварлал Доші, делійський міль-
йонер, відомий також як «пластиковий 
король» Індії, відмовився від свого стат-
ку і став джайністським ченцем, повідо-
мляє «The Times of India». Церемонія, ві-
дома як дікша, була проведена з великою 
пишністю. На ній були присутні 1000 садху 
(«святих людей») і близько 150 тисяч гля-
дачів, з-поміж яких - найбільші бізнесмени 
країни. Як пояснив «пластиковий король», 
статок якого оцінюють у шість мільярдів 
рупій (близько $100 мільйонів), він вирі-
шив прийняти дікшіт ще в 1982 році піс-
ля проповіді одного з джайністських чен-
ців, але його родина тоді виступила катего-
рично проти. Щоб переконати рідних, Доші 
знадобилося 33 роки.

У США з’явиться шосе  
для метеликів-монархів

Адміністрація Барака Обами оголо-
сила про створення нового шосе для ме-
теликів, інформують іноЗМІ. Річ у тім, що 
за останні 20 років популяція метеликів-
монархів у США скоротилася на 90 відсо-
тків. Біологи стверджують: це сталося че-
рез істотну урбанізацію та індустріалізацію 
традиційного маршруту їхньої міграції. На 
1500-кілометровому маршруті, який з року 
в рік долають метелики, залишається все 
менше місць, де вони могли б «перепочити». 
Шлях міграції метеликів збігається із 35-им 
шосе, яке з’єднує кілька штатів. Території, 
прилеглі до нього, на всій протяжності авто-
дороги й вирішили зробити своєрідним ко-
ридором комфорту для прольоту метели-
ків. Очікується, що ширина такого коридору 
складе по 100 км у кожен бік від 35-го шосе. 
Крім монархів, які бувають тут зрідка, шосе 
метеликів забезпечить сприятливі умови 
проживання для різноманітних видів рос-
лин, тварин, птахів і комах. 

Будинок у винагороду  
за зниклого пса

У Китаї жителька на прізвище Лю, 
яка втратила собаку, запропонувала 
свій будинок як винагороду за повер-
нення домашнього улюбленця, пише 
«The Daily Mirror». 70-річна жінка роз-
клеїла оголошення про зникнення твари-
ни в околицях свого будинку. Вартість бу-
динку складає близько $650 тисяч. За ін-
формацією видання, через деякий час ки-
таянка почала отримувати величезну кіль-

кість дзвінків від людей, які стверджували, 
що знайшли тварину або знають, де вона 
знаходиться. Дехто навіть намагався ви-
дати іншого пса за зниклого вихованця. Зі-
ткнувшись зі шквалом недостовірних пові-
домлень, племінник власниці зниклої со-
баки заявив, що їх сім’я перенаситилася по-
милковими викликами і має намір відмо-
витися від пошуків.

Лондон - найпопулярніше  
місто світу

Найпопулярнішим містом світу ви-
знали столицю Великої Британії Лон-
дон. Про це йдеться у щорічному дослі-
дженні компанії «MasterCard», присвячено-
му глобальному туризму, повідомляє «The 
Independent». Очікується, що цього року 
Лондон відвідають 18,82 мільйона туристів, 
які витратять 13,3 мільярда фунтів стерлін-
гів. Загалом перелік топ-10 найпопулярні-
ших міст світу виглядає наступним чином: 
Лондон, Бангкок, Париж, Дубай, Стамбул, 
Нью-Йорк, Сингапур, Куала-Лумпур, Сеул, 
Гонконг. Крім того, Лондон виявився ліде-
ром серед міст Євросоюзу за найвищим по-
казником ВВП на одного жителя.

Винахідливі японці
Влада Японії розглядає можливість 

обладнати ліфти туалетами і запасами 
питної води, які можуть бути викорис-
тані у випадку раптової зупинки ліфтів, 
повідомляють токійські ЗМІ. Прихильни-
ки цієї ідеї обгрунтовують свою позицію 
тим, що землетруси в Японії часто порушу-
ють роботу ліфтів. Люди застрягають і зму-
шені проводити у ліфтах деякий час. Пе-
редбачається, що туалети в ліфтах склада-
тимуться з відкидного сидіння разом із во-
донепроникним мішком або мішком із аб-
сорбуючими матеріалами. Останнім часом 
ліфти в Японії почали обладнувати сидін-
нями для літніх людей. 

Росіян ніде не хочуть бачити
Протягом першого кварталу цього 

року число російських туристів, які ви-
їжджали на відпочинок за кордон, ско-
ротилось на 40 відсотків, порівняно з 
аналогічним періодом 2014-го. Про це 
повідомили у Федеральному агентстві ту-
ризму Росії з посиланням на дані статис-
тичного відомства РФ. За перші три місяці 
із турвізами з Росії виїхали 1,89 мільйона 
людей, а за аналогічний період минулого 
року - 3,18 мільйона. Скоротилась і чисель-
ність росіян, які їздили у відрядження за 
кордоня на 17 відсотків: із 216-ти - до 179 
тисяч. Німеччина, приміром, недорахува-
лася 30 відсотків російських туристів, а Іта-
лія та Греція - 31 та 29 відсотки відповідно. 
На 50 відсотків менше туристів із РФ пої-
хали в Об’єднані Арабські Емірати. А число 
росіян, які відпочивали в Таїланді, зменши-
лось на 55 відсотків.

Круїзи для… злочинців  
і наркоманів 

Починаючи з 2010 року, 26 муніци-
палітетів Данії витратили 42 мільйони 
крон на програму реабілітації 59 моло-
дих злочинців і наркоманів, під час якої 
вони здійснювали круїз на яхті острова-
ми Карибського басейну. Програма три-
ває рік, а в окремих випадках і два. Одним із 
найактивніших її реалізаторів є муніципа-
літет Фредерікссунда, який через реабілі-
тацію урізав бюджетні витрати і вдався до 
скорочення працівників дитячих установ 
та закриття шкіл, а в будинки престарілих 
почали поставляти їжу в економних ваку-
умних упаковках. Тим часом, один із учас-
ників програми розповів в інтерв’ю видан-
ню «Metroxpress» що під час карибських 
турів наркоманія і алкоголізм серед учас-
ників процвітають. Хелле Хальд - заступ-
ник голови організації «Foreningen Hjælp 
Voldsofre», яка допомагає жертвам насиль-
ства, заявила, що карибські тури - це нару-
га над людьми, права яких були порушені 
згаданими злочинцями і наркоманами.  

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
У бюджеті закінчуються  

гроші на АТО

За п’ять місяців Міноборони ви-
користало 80 відсотків коштів річно-
го оборонного бюджету. Таку суму у ві-
домстві пояснюють багатьма контракта-
ми на постачання важкої техніки, озброєн-
ня і додаткового оснащення. Цифри опри-
люднив міністр оборони Степан Полторак 
під час засідання Міжпарламентської ради 
«Україна-НАТО». Міністр зазначив, що у 
зв’язку з цим Міноборони змушене збіль-
шити свій річний бюджет на сім мільярдів 
гривень. 

Продається партія
На українських сайтах можна при-

дбати політичну партію усього за $17 
тисяч. Як пише «Сьогодні», на сайті OLX 
у розділі «Продаж бізнесу» опублікува-
ли оголошення: «Продаю нову політичну 
партію». Продавці пропонують за 17 ти-
сяч доларів партію, зареєстровану 19 лю-
того 2015 року, у річницю трагічних подій 
на Майдані. В оголошенні, зокрема йдеть-
ся: «Обласних організацій немає, але мож-
на зареєструвати за додаткову вартість. 
Також є можливість придбати партію 2014 
року - під місцеві вибори, а також з готови-
ми осередками…» Назва партії, яку виста-
вили на продаж, - «Перемога» - з печатка-
ми реєстрації у Мін’юсті. На сайті «Єдиного 
реєстру громадських формувань» справ-
ді є така політсила. Якщо покупець бажає 
партію з партосередками, ціна зросте до 
$50 тисяч. Допомога у перереєстрації ко-
штує $2 тисячі й це займає 2-3 місяці. До-
помога з представництвами у регіонах ко-
штує $150 за кожне представництво.

США не дадуть Україні  
наступальну зброю

У Білому домі заявили, що США не 
мають наміру поставляти в Україну на-
ступальні види озброєння, оскільки це 
не сприятиме мирному вирішенню кон-
флікту на Донбасі. «Можу сказати, що по-
зиція президента США не змінилася щодо 
того, аби поставляти додаткове насту-
пальне озброєння в Україну... Постачання 
додаткового озброєння, на думку прези-
дента, тільки б призвели до подальшої ес-
калації ситуації, яка повинна бути виріше-
на дипломатичним шляхом», - повідомив 
прес-секретар Білого дому Джош Ернест 
журналістам на саміті G7, повідомляють 
іноЗМІ. За словами Ернеста, Штати рані-
ше вже надали військову допомогу Києву, 
що «відображає глибину зобов’язань США 
перед Україною». На саміті G7 президент 
США Барак Обама заявив: конфлікт на схо-
ді України може бути вирішений мирним і 
дипломатичним шляхом. 

ОБСЄ з ранку до ночі  
глушить пиво й віскі

Спостерігачі місії ОБСЄ в Україні не 
впоралися із завданням, яке було на них 
покладене, оскільки вони не доклада-
ють зусиль, щоб об’єктивно оцінити си-
туацію по обидва боки в зоні АТО. Про 
це в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав голо-
ва Луганської військово-цивільної адміні-
страції Геннадій Москаль. «Вони не вико-
нали мінських угод. Шановне ОБСЄ мало 
б не сидіти постійно у ресторані в готелі 
«Мир» і з ранку й до ночі пиво та віскі «жи-
ганити», а їхати на цю територію», - сказав 

політик. І додав, що представники ОБСЄ не 
хочуть їздити на території, тимчасово під-
контрольні террористам. «Я їх постійно 
бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас 
прийде в адміністрацію, повезеш на обід, 
і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціан-
там: «Це англійський клуб, чи що?» - роз-
повів Москаль.

Де взяти трильйон 
на ремонт доріг?

Україні на ремонт усіх автодоріг 
може знадобитися один трильйон гри-
вень, сказав у інтерв’ю «Hubs» радник 
міністра інфраструктури з автошляхів 
та автотранспорту Роман Хміль. «Тільки 
для того, щоб відремонтувати дороги дер-
жавного значення, а це близько 50 тисяч 
кілометрів, потрібно щорічного витрача-
ти від 50 до 100 мільярдів гривень. Якщо 
це буде 50 мільярдів на рік, ми зможемо 
капітально відремонтувати в середньому 
близько п’яти тисяч кілометрів щорічно й 
вирішити проблему якості доріг за десять 
років. Якщо ж буде 100 мільярдів на рік, то, 
відповідно, удвічі швидше. А для того, щоб 
привести усі дороги в порядок, зокрема 
місцевого значення, знадобиться близько 
трильйона гривень», - пояснив чиновник. 
І додав: будівництво нових доріг у цю суму 
не входить.

На окупованих територіях  
друкують фальшиві гривні

Президент Петро Порошенко заявив 
про друкування фальшивих гривень на 
окупованих територіях. Про це він сказав 
на прес-конференції. «У нас є перші зразки 
виготовлених фальшивих гривень на те-
риторії Донецька. І ми повинні захистити 
фінансово-банківську систему України», 
- зазначив глава держави. І  підкреслив, 
що на окупованих територіях фінансово-
банківська система відновить функціону-
вання тоді, коли бойовики перестануть 
грабувати банки й коли державний регу-
лятор зможе здійснювати регуляцію ді-
яльності банків згідно з українським зако-
нодавством, а також, коли бойовики пере-
стануть друкувати фальшиві гроші. 

На Донбасі 
 42,5 тисячі путінських зайд 

Міністр оборони Степан Полторак 
стверджує, що на непідконтрольній те-
риторії Донецької і Луганської облас-
тей знаходиться близько 42,5 тисячі бо-
йовиків і російських військовослужбов-
ців, повідомляють ЗМІ. Крім того, на Дон-
басі є велика кількість озброєння, зокрема 
558 танків. А в Криму чисельність росій-
ських військ за рік збільшилася вдвічі - до 
24 тисяч осіб. Також значно зросла кіль-
кість озброєння і техніки. Полторак не ви-
ключив можливості того, що до 2017 року 
число російських військовослужбовців на 
півострові може збільшиться до 43 тисяч 
осіб. А ще існує велика ймовірність розмі-
щення в Криму носіїв стратегічної ядерної 
зброї.

Безкоштовна медицина - міф
Петро Порошенко наголосив на не-

обхідності запустити реформу системи 
охорони здоров’я, передає прес-служба 
гави держави. «Досить ховати голову в пі-
сок і обманювати людей байками про без-
коштовну медицину», - сказав гарант. Ра-
ніше президент заявив, що реформування 
галузі охорони здоров’я для країни - один 
із головних пріоритетів. За його словами, 
важко знайти галузь, де ситуація була б на-
стільки проблемною, запущеною і корум-
пованою. Національна система охорони 
здоров’я перетворилася на національну 
катастрофу. На думку Порошенка, «голо-
вне, чого бракує у цій сфері, - правди,  від-
повідальності й чесного визнання, що без-
коштовна медицина - це один із найбіль-
ших міфів сучасності, яким українські по-
літики з року в рік дурять людей. Прези-
дент закликає позбутися цього міфу. 

Україна Світ
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Сумує небо краплями дощу.
Сумує сонце, 

сховавшись за хмари.
Сумують звірі, 

забившись в нору.
Сумують птахи, 

зібравшись по парах.
Сумує Вкраїна у вогні 

та диму.
Сумують люди, 

зібравшись по хатах.
Сумують за рідними ті, 

що в бою.
Країну від ворога 

йшли захищати.
Його забрали в армію… 

Донбас. Війна. 
І вже не пісня лине – 

ворон кряче
Над мертвими й 

вмираючими від ран.
І не одне спинилось 

серце там юначе.
І не один солдат героєм впав.
Донбас. Війна… Вогонь і дим.
А смерть кривавими очима
Шукає жертву, 

ходить по слідах…
Який це жах, 

коли вбивають сина!
Який це жах, коли 

вмирають хлопці юні,
Та сиві вже не по літах.
Який це жах, коли юначі руки,
Якими ніжно 

він кохану обіймав,
З жорстокістю і сильно, 

аж до муки,
Стискають чорний 

з сталі автомат.
Як страшно бачити, 

що хрест чорніє
Над тілом юним, 

зовсім молодим.
Як страшно бачити 

загиблих сотні.
Як страшно бачити, 

що то не він – один…
В жалобі всі: 

Вкраїна, мати, небо. 
В жалю проходять наші дні.
Спиніться! 

Скільки жертв ще треба?
Хай не вмирають 

люди молоді!
Ольга, смт. Підволочиськ.

- Ти переможеш його лише тоді, коли 
переможеш саму себе, - сказала найкра-
ща подруга. 

Леся погодилася. Пора закінчува-
ти зустрічатися-прощатися, мучитися-
розкаюватися... Цей недозволений ро-
ман Леся називала головоломкою для 
двох. Вони писали його, а потім рвали на 
клапті свої почуття. 

Треба придумати епілог. Що вкласти 
в останні миті їхнього дивного кохання? 
Можливо, повернутися назад, до проло-
га? 

«Мені не давали спокою його очі. 
Вони були схожі на погляд самітнього 
вовка. Я подумки запитувала: 
чому? Він повинен бути щасли-
вий і задоволений життям. 
Такі чоловіки досягають, 
чого хочуть. Ніколи 
не зупиняються…» 

- Признач мені 
побачення, - зате-
лефонував Анато-
лій.

«Більше побачень 
не буде, - хотіла відпо-
вісти. - І чи потріб-
не воно? Наш ро-
ман закінчився». 
Проте вголос мовила:

- Добре. У наш час. Як завжди. 
Передчуття не підвело. Анатолій не 

прийшов. І раділа з того й сумувала. Сама 
ж не прийти не могла. Йшла, аби поверну-
тися до минулого літа, спогадів, до магії їх-
ньої першої зустрічі… Посеред великої га-
лявини горить, палає вогонь. Полум’я га-
ряче, наче звабливі поцілунки. Тріщить 
хвоя. Сотні іскринок створюють дивовиж-
жя фейєрверку. І летять у темні небеса. Й 
розсипаються оранжевими зорями. Лесю 
охопило неймовірне відчуття нереальнос-
ті. Світ здавався особливими. І вона була 
особливою. І її біле вбрання на фоні темної 
ночі й вогню було особливим. Наче язич-
ницька магія заволоділа нею. А ще була 
присутність незнайомця, якого нарекла 
Вовком. Усе це творило з неї диво-жінку. 

- Вона така... така... - почула перешіп-
тування.

«Я просто захотіла побути щасли-
вою», - безмовно відповідала. І вперше, 
за останні кілька років самітності, тіши-
ла себе цим відчуттям. Незнайомий сіро-
манець це повинен бачити... Чому вона 
зупинила свій вибір на ньому? Чому не 
могла обминути його погляд? Чому він 
зупинив свій вибір на ній? Що ти робиш, 
Вовче, у цій строкатій, шаленій компанії? 
Навмисно втік від звичного життя? Тут 
усе надто просто для тебе. Не твій стиль. 

Не твої розваги. 
Тоді до їхньої компанії прибило-

ся ще дві. Де чужі, де свої? Навколо ба-
гаття свої з чужими забавлялися, жар-
тували, танцювали. Хтось увімкнув му-

зику в автівці. Леся не могла пригадати, 
коли востаннє у її житті був такий імп-
ровіз. 

Сіроманець запросив її до танцю. Дав-
но до її тонкого стану не торкалися ніжні 
й сильні чоловічі руки. 

- Анатолій.
- Леся. 
- Ви гарно танцюєте. 
- Ви - також. 
- Даруйте, що завадили вашому відпо-

чинку.
- Ви зробили його веселішим. 
… Ні, епілогом має бути дорога, яка, 

веде у невідомість або в нікуди. Дорога, 
якою Леся з Анатолієм поверталася із за-
бави. Шлях був схожий від місячного сяй-
ва на срібний ланцюжок. 

- Куди б ви хотіли зараз поїхати? - за-
питав Анатолій.

- На край світу, - засміялася.
- І де це?
«Край світу - це ти», - мовила про 

себе. Відповіла ж:
- Хтозна.
... А, можливо, роман закінчити про-

стими словами: «Не потрібно ні за чим 

шкодувати. Святість і гріх, каяття і про-
щення, правда і обман, зустріч і розлука 
- це двоє людей - чоловік і жінка, яких зво-
дить випадок. І ми стали його обранця-
ми, точніше, бранцями. Хтось із нас зму-
шений був переболіти, перетліти, впасти 
й піднятися... Не варто запитувати: а що 
опісля?..» 

Ти переможеш його тільки тоді... 
«Я перемогла тебе, Вовче. Бо прости-

ла і ні за чим не шкодую. Оманливим ви-
явилось моє коротке 
щастя. Але воно було. 
Ти повернувся у свій 
звичний світ. До дру-
жини, яку не кохав і яка 
вперто не бажала ощас-
ливити тебе сином чи 
донькою. Тобі личить 
товариство вишуканих 
жінок і хижих чолові-

ків. Ми були коротким епізодом у нашім 
бутті…» 

А, може, хай їхній роман буде без епі-
логу? Хай залишається недописаним. У 
житті має бути щось незавершене…

…Леся відчула прохолоду, коли впали 
перші краплі дощу. Парасолька залиши-
лася вдома - синоптики обіцяли погоду. 
Швидше б у автобус. На зупинці море лю-
дей. Усі поспішають. Пощастило тим, хто 
взяв переповнений автобус штурмом. 
Зупинилася автівка. 

- Куди вам потрібно? - запитав водій-
незнайомець. - Сідайте швиденько.  

Леся назвала вулицю. 
- Я вас упізнав. І нам по дорозі. 
- Не пригадую, що ми зустрічалися. 
- Куди ж ви тоді пропали? Торік, на га-

лявині… Я так і не встиг запро-
сити вас до танцю. Хто ж 
вас украв?

Леся його не 
пам’ятала. А він її 
запам’ятав. Він був з 
тих, що прибилися до 
їхньої компанії мину-
лого літа. І це він уві-
мкнув музику у своєму 
авто. 

«Я нікого тоді не помі-
чала. Лише Анатолія», - 
подумала. 

- Ви були тоді такою гарною і… щас-
ливою.

- А зараз я щаслива?
- Ні.
- Чому?
- Щасливі такого не запитують. Ви не 

повірите, але я знав, що зустріну вас. Не 
раз їздив на цю галявину. Але там завжди 
були інші люди. 

«Ось тобі епілог до роману», - насмі-
халася сама з себе. 

- Ви дозволите запросити вас на поба-
чення? Коли вам буде зручно. 

- Не дозволю, бо не знаю вашого іме-
ні, - пожартувала. 

- Антон. 
- А, давайте, зараз поїдемо на цю га-

лявину, - попросила і осіклась. 
«Поводишся, як нерозважливе ді-

вчисько, - лаяла себе подумки. - Ти ж зо-
всім не знаєш цього чоловіка. Вже зустрі-
ла одного на галявині».

- Антоне, вибачте. Все-таки, ліпше за-
везіть мене додому. 

- Ви мене боїтеся? Я не заподію вам 
зла. І, знаєте, існує повір’я: хто зустріча-
ється в дощ, буде щасливим. 

…Леся розповідала про колишньо-
го чоловіка, який невдовзі після їхнього 
одруження заблукав у тенетах чужих обі-
ймів. І про майже десятиріччя самітності 
після цього. І про замок у квартирі, який 
«заїдає» через раз… Про Анатолія про-
мовчала. Казка про звабливо-зрадливого 
сіроманця закінчилась.    

А в житті Антона все прозаїчно: холос-
тяк, власник невечликого приватного під-
приємства, прагматик і трохи романтик…

Небо краяли громи й блискавиці. Дере-
ва танцювали химерний танок під акомпа-

немент вітру. Плакали від дощу ві-
кна Антонового авто. На галя-

вину зізнань спадали про-
моклі сутінки. 

«Як ми виїдемо звід-
си?» - подумала Леся. 

«Якби можна було 
звідси нікуди не їха-
ти», - подумав Ан-

тон.       

Ольга 
ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

Ольга збиралася на уроки до 
школи. Сьогодні разом із своїми 
вихованцями вона буде вивчати 
лірику Сосюри. Засміялася у душі: 
у конспектах їй вдається розклас-
ти любов на полички. А от у жит-
ті… «Так ніхто не кохав, через ти-
сячу літ лиш приходить подібне 
кохання…» Господи, хто не знає 
цих поетичних рядків, а їй здаєть-
ся ніби вони лише про неї, Ольгу. 

Зітхнула. Схоже, той, за ким 
вона страждала і не здогадується 
про її почуття. Хоч і росли Ольга 
з Валерієм на одній вулиці, ходи-
ли до одного класу, а потім разом 
вступили у педагогічний. Правда, 
після закінчення вишу Ольга діс-
тала направлення до школи. Ва-
лерія залишили на кафедрі. 

Вони і далі зрідка зустрічали-
ся. То у тролейбусі, то на вулиці. 
«Привіт, як справи?», «Дякую, до-
бре», - ось майже і всі їхні розмови. 

Якось Ольга наважилася зате-
лефонувати Валерію, мовляв, тре-
ба поговорити. 

- Вважай, я тебе запрошую на 
побачення, - намагалася відшука-
ти у голосі жартівливі нотки. 

Ользі дуже хотілося, щоб Ва-
лерій прийшов з квітами. Приніс 
їй троянди. Темно-вишневі у тон її 
сукні. Або ні, краще жовтогарячі – 
кольору сонця. Вони бродитимуть 
старими вуличками, а потім…

Валерій запізнився. Вона че-
кала у прохолодних сутінках і вже 
жаліла, що не взяла з собою пла-
ща. Утім, він не помітив ні її де-
кольтованого плаття, ні того 
святкового настрою, який ще ві-
дображався усмішкою на Ольжи-
ному обличчі. 

Без квітів, з дипломатом у 
руці. Простягнув Ользі руку – як 
давнім друзям. Перейшов одразу 
до справи, мовляв, що сталося, що 
потрібно?

Нічого особливого, просто 
вона надумала вступати в аспі-
рантуру. А оскільки Валерій там 
уже вчиться, можливо, підкаже, 
як, звідки починати – придумува-
ла щось на ходу. 

Валерій запросив її на чашку 
гарячого шоколаду. Сиділи у на-
скрізь прокуреному кафе. Ольга 
пила солодко-тягучий, чомусь аб-
солютно несмачний, хоч і пахучий 
шоколад, і відчувала, як ниє кож-
на клітинка її тіла. Від байдужості 
Валерія, чоловіка якому вона го-
това присвятити усе життя. 

- Ну що ж, телефонуй. Я, прав-
да, переїжджаю у нову квартиру, в 
інший кінець міста, тож дам чути-
ся сам. 

Валерій провів її до зупинки і 
розлучилися вони, як і зустрілися: 
просто так, без емоцій. 

Ольга чекала на його дзвінок. 
Але збігали місяці, складалися 
у рік за роком. Давно повиходи-
ли заміж однокурсниці. Усе часті-
ше ловила Ольга в очах матері за-
таєну тривогу: мовляв, як же так, 
її донька, красуня і розумниця… 
І котрогось дня вона дозволила 
провести себе додому учителю 
фізики, старшому чоловікові, у ко-
трого померла дружина. Вона жа-
ліла Сергія, а він – її. Називав Оль-
гу беззахисним метеликом, якому 
за законами фізики потрібне те-
пло. Їй і без усяких формул та те-
орем хотілося цього тепла, чиєїсь 
уваги, а тут ще надворі – весна…

Вона замкнула почуття до Ва-

лерія на кілька ключів 
і вийшла заміж за Сер-
гія. Від цього шлюбу на-

родилася донька, названа краси-
вим старовинним ім’ям – Анаста-
сія. Утім, мабуть, це був єдиний 
дотик, перетин ліній їхнього існу-
вання поряд. А так – не рідні і не 
чужі. Просто доля звела під одним 
дахом двох людей, життя яких 
ішло паралельно. 

Хоча, гріх нарікати. Сергій був 
хорошим чоловіком і добрим бать-
ком. Настя часто хворіла, не спа-
ла ночами, і він без зайвих нагаду-
вань відправляв Ольгу відпочити, 
оберігав свого «метелика». Може, 
був ввічливим аж надто. Як і вона з 
ним. Але серцю таки не накажеш…  

 Тож коли чоловіка привабив 
інший «метелик», Ольга не відчу-
вала того болю, коли розлучають-
ся двоє. Тим паче, Настя забігала 
частенько до батька у гості, а сам 
Сергій щоразу запевняв Ольгу, що 
вони залишилися друзями. 

Ох, це слово «друзі»… Воно так 
надійно увійшло у її життя, що 
Ольга вже й не сподівалася на ін-
ший поворот долі. Але…

Вона стояла на зупинці, чека-
ла свого тролейбуса. Падав мо-
крий лапатий сніг. Проникав хо-
лодом за комір пальто, а під нога-
ми одразу перетворювався у мі-
сиво води і бруду. Ховала замерз-
лі пальці у кишені – як на зло, за-
була рукавички. І раптом:

- Ольго, сідай…
Дверцята легківки відчинили-

ся і вона побачила вистраждане у 
думках, у снах обличчя Валерія. Не 
могла повірити, що це справді він.

Розпитував її про життя. Чув, 
що вийшла заміж і що розлучила-
ся. А от він і досі – сам. Але захис-
тив дисертацію, Ольга може його 
привітати – кандидат наук.

- О, а ти красива. Майже не змі-
нилася, - розглядав Ольгу, ніби ба-
чив уперше. – І парфуми у тебе ви-
шукані, солодкі, - нахилився зо-
всім близько, аж паморочилася 
голова. 

Після цієї зустрічі, мов на ві-
трі осіннє листя, закружляв їх за-
пізнілий роман. Валерій побачив 
її ніби уперше і, як запевняв, знай-
шов жінку свого життя. Іронія 
долі: Ольга думала те саме, тільки 
про нього, уже багато літ. 

Спочатку вона приховувала 
своє щастя. Утім, навіщо? Валерій 
не пропонує їй заміжжя? Хіба це 
так важливо: штамп у паспорті? 

Якось вона вибиралася від Ва-
лерія додому. Якщо чесно, іти не 
хотілося: з теплої хати…

- Заночуй сьогодні. Зателефо-
нуй Насті, що будеш у мене, - при-
тримав Ольгу за руку. 

І хоч вона залишалася у Вале-
рія не раз, щось змусило її відмо-
витися. Передчуття не обмануло. 
На кухні гірко плакала Настя. На-
решті, крізь сльози і плутані пояс-
нення, Ольга зрозуміла: у її донь-
ки буде дитина. 

- Господи, ти ж лише на першо-
му курсі. Як ти могла? – дорікала, 

а за мить уже заспокоювала донь-
ку. – Головне – це здоров’я, решта 
– владнається. 

Утім, не все було гладко. Май-
бутній зять щез, навіть не позна-
йомившись з Ольгою. Настя по-
чувала себе погано. З токсикозом, 
анемією та іншими невтішними 
діагнозами більше часу проводи-
ла у лікарняній палаті, ніж на на-
вчанні в університеті. Ольга роз-
ривалася між роботою, донькою і 
Валерієм. На нього, до речі, зали-
шалося усе менше часу. 

Валерій ображався. Як же так? 
Навіщо йому слова, що він єдиний 
чоловік у її серці, якщо Ольги не-
має поруч? Анастасія – доросла ді-
вчина, мала б дбати про себе хоч 
трохи сама. 

Ольга мовчки вислуховува-
ла ці гнівні монологи. Якби мож-
на було поділити серце на дві по-
ловини. А тут ще Валерію випа-
дає закордонна поїздка. Вони дав-
но домовилися, що поїдуть удвох. 

- Мамо, це справді твій шанс. 
Стати щасливою. Якось я обійду-
ся без тебе. Тато он мене відвідує, 
- Настя обіймала Ольгу. Вони дав-
но були подружками. – Обіцяй, що 
не упустиш свого щастя. 

Ця розмова відбувалася зран-
ку. А під вечір Ользі зателефону-

вали: в Анастасії почалися поло-
ги. На щастя, усе обійшлося добре. 
Немовля, хоч і народилося перед-
часно, здорове, а вагу – набере. 

Удома Ольга збирала речі. Для 
Насті, для крихітної внучки. І рап-
том знову пронизливий телефон-
ний дзвінок. 

Слава Богу – не з  лікарні. Те-
лефонував Валерій. Про те, що по-
їздку за кордон пришвидшили, 
тож післязавтра вони виїжджа-
ють. Сподівається, Ольга готова? І 
взагалі, він пропонує їй руку і сер-
це. А ця поїздка – весільний пода-
рунок Ользі, вважай, медовий мі-
сяць. Тільки чому вона мовчить? 
Хіба не вона, не Ольга, казала, що 
з ним – хоч на край світу?

Боже, скільки часу вона мріяла 
почути ці слова. Але зараз… Вона 
не може.

Більше не встигла нічого ска-
зати. У слухавці – короткі теле-
фонні гудки. Переривчасті, немов 
її життя. Коли до щастя, здається 
рукою подати.

А й справді, хіба не так? Варто 
сісти тільки на маршрутку і прої-
хати кілька зупинок. Туди, де її че-
кають донька і маленька дівчин-
ка, яку Анастасія уже нарекла 
Ольжиним ім’ям. 

Зіна КУШНІРУК.       

Просто життя

Етюд 

На галявині
зізнань

А доля призначила – любити мене
Ти кажеш, що знову сумуєш без мене. Що 

тобі не вистачає моєї любові і ніжності. Я слу-
хаю у телефонній слухавці ці слова і подумки 
повертаюся у минуле. Коли ти просто пішов – 
не прощаючись. Не пояснивши, що ж сталося 
між нами? 

Я була надто гордою, аби розшукувати 
тебе і запитати: а як же наше вічне кохання, 
у якому ти мене запевняв? Мене так страш-
но боліло через нашу розлуку серце, що я про-
сто не знаю, якими зусиллями волі забороня-
ла собі думати про тебе. Удень мене рятувала 
робота. А ночі вперто приходили у снах твоїми 
обіймами. Я так зримо відчувала дотик тво-
їх рук, твоїх губ, що здавалося реальність за 
якусь мить стане дійсністю. 

Я точно знаю: від кохання можна збоже-
воліти. Але його не можна випросити, вимо-
лити, виплакати. Кохання, напевне, як хворо-
бу, треба пережити. Наодинці з болем і світом, 
який здебільшого тебе не розуміє. І не тому, 
що люди жорстокі, просто у кожного свої про-
блеми. 

І раптом випадкова зустріч, а може, і ні, бо 
кажуть, що у житті немає нічого випадкового. 
Моє серце знову закричало від болю і розпу-
ки. Так голосно для мене і так тихо для тебе. 
Правда ж, ти навіть не почув?

Бо я усміхалася. Красива і сильна жінка. 
Якби я розказала тобі, як сумувала, хіба це 
щось змінило б? Загублених у розлуці почут-
тів уже не повернути. Мої сни були міражами, 
у яких насправді не було тебе. 

Ти запросив мене на каву. Я прийшла, але 
тоді, коли захотіла сама. Бо тепер я вільна 
птаха, яка колись так важко і гірко перехво-
ріла коханням до тебе. Ти ж просиш про зу-
стрічі знову і знову. Вимолюєш хоч крихітку 
любові.

Але пам’ятаєш – любов не можна випроси-
ти. Я знаю – ти самотній. Чоловік, який праг-
нув знайти щастя з іншою – може, не такою 
впевненою у собі, тихою домашньою жінкою. 
Віриш, якби ти її знайшов – я була б щаслива. 
Але доля призначила тобі любити мене...

Інна З. м. Тернопіль.

Запізнілий 
роман

Доля подарувала  
їм шанс – стати 
щасливими. Але…

Метелики барвисті 
Над квітами яскравими 
Махали собі крильцями 
Привітними, ласкавими. 
Пелюсточкам 

легесеньким 
Із вітерцем би гратися, 
Де квіти, 

де метелики –  
Уже й не розібратися. 

На фото позаштатного 
кореспондента “Нашого ДНЯ” 
Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
п’ятирічна ланівчанка 
Марічка Аллабергенова.

Поетичним рядком
На полотні життя
ангели долю малюють.
На полотні буття
Час виводить наш вік.
На полотні доріг –
візерунки від наших слідів.
На полотні дощів –
коралики сліз.
На полотні зими –
літо в сонцях.
На осінньому полотні –
весна в ранніх квітках.
На полотні прощань –
фарба, подібна на ніч.
На полотні чекань –
молитви
і віск від свіч…

Ольга ЧОРНА.



№22 (103)/10 червня - 16 червня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Берлінський фінал Ліги чемпіонів жодних сюрпризів футбольній 
Європі не приніс. Була справді класна гра від обох команд, а переміг 
найсильніший. Шансів «Ювентусу» у цьому матчі не давав ніхто, а 
нинішня «Барселона» Луїса Енріке, можливо, найсильніша у синьо-
гранатових за останні роки. Яскравим доказом цього є те, що цьо-
горіч команда спочатку виграла першість та кубок Іспанії, а у субо-
ту – ще й Лігу чемпіонів, обігравши «Ювентус» з рахунком 3:1.

Рік тому «Динамо» виграло 
Кубок, обігравши гірників з ра-
хунком 2:1. Це був перший тро-
фей Сергія Реброва в якості на-
ставника киян. 

У цьому сезоні команда вже 
виграла чемпіонат і у неї був 
шанс вперше з 2007 року офор-
мити золотий дубль. Так воно 
у підсумку і трапилось. Кияни 
вперше з 2009-го року залиши-
ли «Шахтар» без жодного тро-
фею, адже з того часу команда 
Луческу щорічно вигравала як 
мінімум один турнір.

У фінальному поєдинку піс-
ля основного та додатково-
го часу серія пенальті для киян 
розпочалася зовсім невдало. 
Перший же удар зіпсував Вело-
зу, пробивши повз ворота. Срна 
та Драгович свої спроби реалі-
зували, а Адріано і зовсім вивів 
донецький клуб вперед. До точ-
ки підійшов співввітчизник Ве-
лозу Антунеш, який «підтри-

мав» свого партнера по коман-
ді і збірній, пробивши точно у 
П’ятова.

Здавалося б, що для «Ди-
намо» все завершилося. Коста 
свою спробу також матеріалі-
зував у забитий гол, Гусєв від-
повів точним ударом. Саме Олег 
своїм холоднокровним пострі-
лом у 9-тку воріт П’ятова надих-
нув киян на перемогу. Підтри-
мав Гусєва і Шовковський, який 
парирував удар Тайсона. Лі-
дер «Динамо» Ярмоленко свою 
спробу реалізував, а от захис-
ник Шахтаря Ярослав Ракиць-
кий поцілив у поперечку воріт!

Все почалося спочатку, те-
пер до першого промаху. Бе-
ланда та Тейшейра свої голи за-
били, кульмінація припала на 
спробу від Хачеріді. Євген його 
забив, і саме цей удар у підсум-
ку став переможним, адже пе-
нальті від Гладкого не змінило 
рахунку на табло.

В останньому турі чемпіонату України серед команд пер-
шої ліги ФК «Тернопіль» зазнав великої поразки від ФК 
«Суми» – 1:5.

Відтак тернополяни з негативним для себе результатом завер-
шують перший сезон у першій лізі на одинадцятій сходинці тур-
нірної таблиці. Сподіваємося у міжсезонні будуть зроблені пра-
вильні висновки, пройде плідна підготовка до наступного чемпіо-
нату і команда достойно в ньому гратиме.

У 30-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» у рідних 
стінах поступився київському «Динамо-2» з рахунком 1:2.

Хоч наша команда і залишилась серед колективів Першої ліги 
на наступний рік – підсумкове 13-е місце, але цей сезон можна 
справедливо вважати невдалим.

Зусиль керівництва клубу, нового тренерського штабу та фут-
болістів, на жаль, виявилось занадто мало для досягнення кращо-
го результату. Наслідком цього стала бездарна гра окремих вико-
навців, які не спромоглися здобути жодного очка у рідних стінах. 
Проте клуб був змушений завершити сезон із тими гравцями, які 
вже мали чинні контракти із «Нивою».

З новими надіями на наступний сезон команду продовжить 
вести тандем тренерів Роман Толочко та Любомир Вовчук. Проте 
більшість гравців, які не достойні одягати жовто-зелену футбол-
ку «Ниви» — уже розпрощалися з командою. Далі у колективі за-
лишається лише перспективна молодь — Ігор Кохман, Роман Ку-
харський, Андрій Кухарук та Ігор Озарків. Керівництво клубу про-
довжує вести переговори з Олегом Керчу, Романом Гудаком, Вікто-
ром Яневичем та Іллой-Айет Емерсоном.

«Молодіжна» виграла  
груповий турнір Кубка світу 

10 червня збірна України зіграє матч 1/8 фіна-
лу Кубка світу з футболу серед 20-річних. Супер-
ник — Сенегал. 

Груповий турнір для нашої команди закін-
чився 5 червня. Підопічні Олександра Петрако-
ва зіграли успішно. Посіли перше місце. З одно-
го боку — суперники були не сильні — Нова Зе-
ландія, М’янма та США. З іншого — наші почали 
турнір непереконливо — 0:0 проти Нової Зелан-
дії — і перед останнім поєдинком у групі поступа-
лися американцям двома очками.

Гра проти «штабників»,  у якій ми перемо-
гли — 3:0, стала для українців найкращою на тур-
нірі. З кожним матчем наша команда додає. 

Наступний наш суперник, Сенегал, посів тре-
тє місце у своїй групі. Поступилися Португалії — 
0:3, зіграли внічию з Колумбією — 1:1 та подола-
ли Катар — 2:1.

Переможець матчу Україна — Сенегал 
у чвертьфіналі зустрінеться з найсильнішим 
у протистоянні Австрія — Узбекистан.

Футбол. Кубок світу серед 20-річних.  
       Фінальна частина:

Нова Зеландія. Група “А”
Перший тур
Нова Зеландія — Україна — 0:0. 
США — М’янма — 2:1
Другий тур
Україна — М’янма — 6:0
Нова Зеландія — США — 0:4
Третій тур
Україна — США — 3:0
Нова Зеландія — М’янма — 5:1

Підсумкова таблиця: 1. Україна — 7 очок. 
2. США — 6. 3. Нова Зеландія — 4. 4.  М’янма — 1
Коноплянка про все  
домовився з «Севільєю»

Один з провідних гравців 
українського футболу Євген 
Коноплянка узгодив умови осо-
бистого контракту з іспанським 
клубом. «Севілья» надзвичайно 
задоволена, що грошей за пе-
рехід Коноплянки давати не 
доведеться, адже вже незаба-
ром він стане вільним агентом. 

Клубний рейтинг УЄФА. 
«Дніпро», «Шахтар» і «Динамо» вдалими ви-

ступами у цьому сезоні заробили хороший клуб-
ний коефіцієнт. Дніпропетровський клуб завдяки 
виходу до фіналу Ліги Європи посів 16-ту сходин-
ку за підсумками цього сезону. Донеччани стали 
20-м клубом Європи, а київське «Динамо» займає 
22-ге місце.
Ярмоленко розповів деталі 
свого можливого трансферу 

«Я відкритий для пропози-
цій, оскільки виконав свою обі-
цянку. Але міняти  «Динамо» 
на, умовно кажучи, середня-
ка англійської або італійської 
ліги я не хочу, бо не бачу нія-
кого сенсу переходити в колек-
тив, який не ставить перед со-
бою високих завдань», — зая-
вив він.    

Упродовж трьох днів на 
стадіонах Тернополя 
тривали футбольні 

баталії Четвертого 
чемпіонату світу серед 
команд української 
діаспори. 

Спочатку поділені на дві гру-
пи футбольні колективи україн-
ців Білорусі, Польщі, Іспанії, Угор-
щини та минулорічного чемпіона 
світу -  Румунії виборювали право 
зустрітися у фіналі змагань. Для 
рівності груп в одній з них грала 
поза конкурсом і тернопільська 
команда «Креаторбуду».

І ось минулої суботи заключ-
ний матч відбувся.  На централь-
ному стадіоні нашого міста у ви-
рішальному поєдинку за почес-
ний трофей зійшлися збірні укра-
їнців Румунії та Угорщини. Упро-

довж півтора години уболіваль-
ники на трибунах були свідками 
чесної та безкомпромісної спор-
тивної боротьби за звання най-
сильнішої команди світу серед 
української діаспори. І хоча ще у 
першому таймі українцям з Угор-
щини вдалося забезпечити собі 
доволі комфортну перевагу у ра-
хунку, напруга на полі тривала аж 
до фінального свистка головного 
арбітра матчу, а заодно й ініціато-
ра вже четвертого поспіль Чемпі-
онату Ігоря Бокія.

Остаточний рахунок на та-
бло 6:1 у жодному випадку не ві-
добразив волі українців з Румунії 
до перемоги. Проте, цього вечо-
ра спортивне щастя було на боці 
їх суперників, які й стали новими 
володарями Кубка світу та Кубка 
організатора Чемпіонату - міжна-

родного об’єднання громадських 
організацій «Четверта хвиля».

Після фінального матчу від-
булося нагородження команди-
переможниці, кращих футболіс-
тів та урочисте  закриття змагань. 
А, так званий  «третій тайм» між-
народної зустрічі команд діаспо-
ри уже традиційно відбувся у рес-
торані «Рандеву», власником яко-
го є відомий у нашому краї ресто-
ратор, учасник Ліги підприємців 
«Українська справа» Ігор Парій. До 
речі, саме Ліга цьогоріч, як і у по-
передні роки, взяла на себе вели-
ку частку матеріальних витрат, 
пов’язаних з розміщенням та хар-
чуванням спортивних делегацій 
і власним коштом організувала 
прощальний фуршет.

Фото Івана ПШОНЯКА  
та Ігоря КРОЧАКА.

«БАРСА» - найсильніший 
клуб Європи

Золотий дубль 
«Динамо» Українці з Угорщини 

завоювали Кубок світу

Тернопільські клуби 
не потрапили у десятку сильніших
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Серце древньої цивілізації - майя
Яка ж вона, справжня Мексика? Збираємось на екс-

курсію до одного з найвідвідуваніших місць на плане-
ті Чичен Ітци - стародавнього міста майя, що входить 
до семи новітніх чудес світу. Пригадуєте грудень 2012 
року, коли говорили про кінець світу, напророкований 
жерцями майя? Тоді телеканали демонстрували, як ти-
сячі людей поспішали до піраміди Кукулькана, очікую-
чи здійснення пророцтва. І ми туди вирушили.

Коли мікроавтобус занурився углиб півострова по-
далі від пляжів, ресторанів та інших туристичних при-
над, обабіч дороги стояли бідненькі халупи й напівроз-
валені мури з каміння, що трималося купи на чесно-
му слові. Але навіть найубогіші хатинки потопають у 
яскравому квітуванні кущів і дерев.    

Від розглядання «позарезортної Мексики» відволі-
кала хіба що розповідь тамтешнього гіда про славетних 
предків його народу. Одна із найрозвиненіших цивілі-
зацій стародавнього світу, що процвітала багато сторіч, 
залишила після себе стільки таємниць, що над ними 
досі ламають голови вчені з різних країн. 

- Як ви собі уявляєте традиційного мексиканця? - за-
питував наш гід Гонсало. - Такий собі простакуватий чо-
ловічок у сомбреро, який попиває текілу та закусує бо-
ріто. Це - поширений стереотип, який часто відповідає 
дійсності.  Але, водночас, мексиканці - спадкоємці одні-
єї із найвисокорозвиненіших цивілізацій стародавньо-
го світу… 

Майя створювали архітектурні шедеври неймовір-
ної краси. Ці люди були надточними астрономами. Спо-
стерігаючи у своїх обсерваторіях за небесними світи-
лами, передбачили усі космічні події на півтори тися-
чі років наперед. Виконували складні математичні роз-
рахунки, уперше в історії людства ввели в обчислення 
поняття нуля. Цей народ створив календар, поділивши 
рік на 365 днів, винайшов папір на тисячу років рані-
ше від китайців і увіковічнив на ньому свої пророцтва 
й дослідження, використовуючи власну складну систе-
му письма. 

За методом, схожим на сучасний, вони 
прокладали дороги крізь джунглі, у той час, коли Єв-
ропі таке й не снилося. Робили складні операції, вико-
ристовуючи анестезію. Водночас, не знали колеса й не 
мали тяглових тварин, металевих знарядь праці чи ін-
струментів. Просто розвивалися своїм, ні на що не схо-
жим, шляхом. Дослідники припускають: якби не поява 
іспанських «визволителів», які безжально знищили пи-
семні надбання майя і багато населення, то, ми мали б 
унікальну цивілізацію, яка не поступалася б індійській 
чи китайській... 

Найбільше іспанців вразило те, що майя практи-
кували жертвоприношення. Тож іменем католицької 
церкви й Бога вони вирішили навернути «примітивні» 
племена на шлях праведний, нещадно убиваючи тисячі 
аборигенів. Хоча, бути принесеним у жертву, для майя 
було честю. Вони вважажали, що мусять віддячувати 
богам за блага, якими ті їх обдаровували. Тому віддава-
ли найдорожче - людську кров. Так би мовити, задля ба-
лансу у Всесвіті...
Чичен Ітца

Одна з найбільших загадок цих племен полягає 
в тому, що вони залишили величні міста й подалися 
вглиб півострова. Коли конкістадори вперше побачи-
ли Чичен Ітцу, джунглі вже майже «проковтнули» тися-
чолітні мури і кам’яниці. Що спонукало майя залишити 
розкішні міста? Хвороби? Війни? Засухи? Ніхто не знає 
відповіді на ці запитання. Уявлення про реалії загадков-
го народу вчені черпають із містичних ієрогліфів та ма-
люнків, витесаних на каменях.

Чичен Ітцу. Знаменита піраміда Кукулькана (в пере-
кладі з майя - «змій, вкритий пір’ям»). Не така гіганська, 
як піраміда Хеопса, проте не менш загадкова й велич-
на. 24-метрова споруда була не лише усипальницею, а 
функціональною будівлею, у якій мешкала знать. Із чо-
тирьох боків - сходи, що ведуть на вершину, по 91 схо-
динці на кожному боці. Разом із верхнім плато маємо 
365, як днів у році. Цю піраміду називають наочним ка-
лендарем майя. Тут відображені кількість місяців, сто-

рони світу і космічні цикли.  
Гід, розповідаючи про особливості архітектурного 

стилю майя, креслив палицею на потрісканій землі всі-
лякі квадрати й прямокутники, сипав цифрами і розра-
хунками, згадував «золоте січення» та іншу математич-
ну й фізичну термінологію… Не давала спокою думка: 
як майя дійшли до цього? Чи, може, їм допомогали якісь 
позаземні істоти? Чому вони з допомогою прив’язаних 
дощечок робили свої лоби плескатими й витягнутими? 
Хотіли бути схожими на ягуара, якому поклонялися? 
Їхні зображення нагадують прибульців з космосу. Це ще 
одна з історичних головоломок, які, можливо, ми ніко-
ли не розгадаємо…  

Видряпатись на піраміду Кукулькана не вдалося. 
Кілька років тому прадавні споруди Чечен Ітци відго-
родили від туристів. Бо люди відколупували на згадку 
камінці, вишкрябували власні «ієрогліфи», а часом па-
дали долу з кількаметрової висоти. Але навіть усвідом-
лення того, що ступаєш землею, яку топтали воїни та 
жерці майя і слухаєш ехо піраміди від плескання в доло-
ні, яке нагадує крик священої птахи кетцаль, викликає 
священий трепет. 

Найбільше туристів з’їжджається до Чичен Ітци у 
дні весняного й осіннього сонцестояння, коли гра світ-
лотіні створює на західних сходах ілюзію гіганського 
повзучого змія. 

Переможця - у жертву богам
Крім жертвоприношень і спостережень за зоря-

ми, майя мали й спортивні розваги. Приміром, грали у 
м’яча. На території Чечен Ітци збереглось велетенське 
поле для гри. Дві команди граців мали право відбива-
ти м’яча стегнами, плечами, ліктями й колінами. Матч 
тривав доти, поки комусь не вдавалося втрапити ним у 
кам’яне колесо на стіні. Воно кріпилося так високо, що 
важко уявити, яким спритним мав бути гравець, аби 
здійснити такий кидок. 

Після завершення гри, капітана переможців... уро-
чисто приносили у жертву богам.  

…Розкопки у Чичен Ітці та інших містах майя, які 
принишкли у непролазних джунглях Юкатану, трива-
ють. Тож, як матимете нагоду побувати в Мексиці, не-
одмінно навідайтесь до цих загадкових місць. Архітек-
турний та історичний спадок прадавньої цивілізації 
збентежить вас і, можливо, переверне догори дригом 
попередні уявлення про розвиток людства.  

Наталя ВАНОВСЬКА, 
Едмонтон, Канада.

За планетами пильнували, 
а колеса не знали

Мексика для мешканців Канади й США - те ж 
саме, що Туреччина чи Єгипет для українців. 
Близько, відносно недорого, гарний сервіс...  

Серед знайомих українців, які проживають в 
Едмонтоні, майже нема тих, котрі не побували у 
цій сонячній екзотичній країні. Всі так щиро нею 
захоплювалися, що хотілося й собі там опинитися. 

…Кількагодинний переліт до аеропорту Канкун, що на 
півострові Юкатан,  година в сучасному кондиціоновано-
му автобусі бездоганною дорогою до містечка Плайя Дель 
Кармен - і ось ми на рецепції готелю. Втомлені, простує-
мо до свого номера ледь освітленою кам’яною доріжкою, 
що звивається поміж пальм і гібіскусів. Тепла волога ніч 
п’янить екзотичними запахами й звуками, від яких аж 
паморочиться в голові. Здається, ніби потрапив у дикі 
джунглі...

Власники готелю значно зберегли недорканість при-
роди, забудувавши лише 30 відсотків величезної терито-
рії резорту. Решту залишили у її первозданному вигляді. 
Так ось звідкіля ці нічні звуки! Будиночки для туристів 
оточують справжні джунглі. Поряд із людьми вжива-
ються мавпи, єноти, носухи, папуги та інша чудернацька 
перната й чотирилапа живність. І «випрошують» у ту-
ристів смаколики. 

Все, що ми плекаємо у вазонках, як декоративну зе-
лень, буяє тут просто неба.
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Страви корисні й смачні 
приготуймо на вогні

Шашлик в гірчично-майонезному маринаді
Потрібно: 2 кг свинини, 4-5 цибулин,  2ст. ложки гірчи-

ці, 4 ст. ложки майонезу, лимон, 3-4 шт. лаврового листка, 
сіль, чорний мелений перець.

Приготування: М’ясо порізати на порційні кусочки і 
шарами поскладати в каструлю. Шари м’яса посолити, по-
перчити, добавити майонез, гірчицю, лавровий листок і по-
різану кільцями цибулю. Всі шари зверху залити соком 1 
лимона. Залишити на 1 годину, потім поставити на холод 
на 5-7 годин.

Шашлик з яблуками
Потрібно: 600 г курячих грудин, половина яблука, ¼ 

цибулі, 2 зубчики часнику, 1 ст. л. томатної пасти, 4 ст. л. со-
усу для грилю. 

Приготування: Змішати соус-гриль, томатну пасту, по-
дрібнене блендером яблуко, цибулю і часник. Грудку порі-
зати шматками 3х3 см і замаринувати на 2 години. Наниза-
ти м’ясо на шампури і запекти над вугіллям, постійно по-
вертаючи. 

Курячий шашлик з медом
Потрібно: 1 кг курячого філе, сік одного апельсина, сік 

половинки лимона, 1 ст. л. меду (розвести у невеликій кіль-
кості води), декілька роздушених зубчиків часнику, сіль, пе-
рець, гострий червоний перець

Приготування: Філе порізати на смужки та залити ма-
ринадом і поставити в холодильник на декілька годин. 
М’ясо нанизати на шампури. Шашлик найкраще смакує з 
соусами. Зокрема, можна змішати порівну майонез зі сме-
таною, додати розчавлений зубчик чи два часнику, подріб-
нений кріп та прованські трави, подавати до овочів.

Овочевий шашлик
Це чудова альтерна-

тива для вегетаріанців. 
Але крім того, ця різно-
барвна страва може ста-
ти ідеальним гарніром 
для м’ясного шашлика.

Потрібно: 1 невели-
кий кабачок, нарізаний кільцями завтовшки 1 см, 1 вели-
ка цибулина, 4 великих грибних шапочки, 1 червоний пе-
рець, розрізаний на 8 частин, 1 баклажан, нарізаний кіль-
цями в 1 см, 3 ст. л оливкової олії, 2 ст. л червоного винно-
го оцту, сік 1 лимона, 1 ст. л гірчиці, 1 ст. л нарізаного свіжо-
го базиліку, 1 ст. л нарізаної свіжої петрушки, 2 зубчики час-
нику, подрібнених, 1/4 чайної ложки солі, 1/4 чайної лож-
ки чорного перцю.

Приготування: Змішати оливкову олію, оцет, лимон-
ний сік, гірчицю, базилік, петрушку, часник, сіль і чорний 
перець разом у невеликій мисці. Порізані овочі помістити 
в ємність і залити маринадом, перемішати, щільно закри-
ти ємність, поставити у холодильник на 2-3 години. Розігрі-
ти гриль або приготувати мангал. Нанизати замариновані 
овочі на шпажки, чергуючи за своїм смаком.

Маринадом поливати овочі в міру приготування. Готу-
вати 10-12 хвилин, змащуючи маринадом кожні 3-4 хви-
лини. Зняти з вогню, коли овочі розм’якнуть і матимуть 
рум’яну скоринку.

Картопля із салом
Потрібно: 8 карто-

плин, 100 г сала, сіль, пе-
рець, розмарин за смаком. 

Приготування: Карто-
плю помити. Якщо берете 
молоду картоплю, то чис-
тити не обов’язково. Якщо 
стару, то краще почистити. 
Порізати її кружечками товщиною 1 см. Натерти сіллю, пер-
цем та розмарином. Сало порізати пластинками розміром 
як кружечки картоплі. Насадити на шампур, чергуючи кар-
топлю та сало. Пекти над вугіллям 20 хв.

Риба на решітці
Потрібно: 2 філе скумбрії чи лосося, 1 скл. сухого чер-

воного вина, 1 ч. л цукру, 1ч. ложка гірчиці, 1 ст. л чебрецю, 

1 ст. л розмарину, 2 лаврових листки, 1 лимон, білий перець 
та сіль за смаком, 

Приготування:  Зробити винний маринад: цукор 
з’єднати з вином, гірчицею, перцем, лавровим листом, роз-
марином, посолити, поперчити. Залити філе маринадом і 
залишити на 1 годину. Загорнути рибу у фольгу, смажити 
на решітці 10 хв. з одного боку, 10 – з іншого. Готову рибу 
полити лимонним соком.

Бограч
Потрібно: 200 г си-

рого сала, 100 г копчено-
го сала, 1 кг свинини, 0,5 
кг курятини, 0,7 кг різ-
них копченостей, 0,5 кг 
картоплі, 1 кг помідорів, 
0,5 кг. червоного солод-
кого перцю, 1 гострий 
перець, 2 цибулини, 1 

морквина,  зелень петрушки і кропу, сіль, перець, припра-
ви (лавровий лист, духмяний перець, паприка солодка ме-
лена).

Приготування: В розігрітому казанку підсмажити  по-
різане сало сире і копчене. До нього додати  часник  зуб-
цями, порізану цибулю, потерту моркву. Далі кинути м’ясо 
шматками. Постійно все помішувати. Потім додати помі-
дори, очищені від шкірки, а також порізаний соломкою пе-
рець. Ця вся суміш м’яса, помідорів і перцю має добре про-
тушкуватись. 

Далі  нарізати різні копченості і додати в казан, тоді 
кинути картоплю і долити води, щоб вона накрила м’ясо і 
овочі. Бограч має бути густий. Додати гострий перець, сіль 
і приправи, нехай все вариться. Коли картопля звариться – 
кинути зелень і бограч готовий!

Реберця з медово-гірчичним соусом
Потрібно: 2 кг сви-

нячих реберець, 2 ци-
булини, 1 зубчик час-
нику, 6 ст. л. бульйо-
ну, по 4 ст. л. рослин-
ної олії, томатної пасти 
і оцту, 2 ст. л. меду, 1ч. л. 
гірчиці, сіль.

Приготування: Цибулю почистити, нарізати кільця-
ми, обсмажити на олії, покласти подрібнений часник, потім 
додати змішану з оцтом томатну пасту, покласти гірчицю, 
мед, підсолити і влити бульйон, перемішати. Залити ребер-
ця приготовленою сумішшю, залишити на 30 хв для мари-
нування або на довше залишити в холодильнику. Виклас-
ти реберця на решітку для смаження, смажити над розжа-
реним вугіллям, періодично поливаючи маринадом, до го-
товності.

Пікантні шампіньйони 
Печериці почистити, 

скласти в ємність, зверху 
полити соусом, добре за-
крити, добре потрусити,  
щоб все гарно перемішало-
ся, поставити в холодиль-
ник (можна на годину, а 

можна і на ніч). Потім  нанизати на дерев’яні шпажки та під-
смажити на решітці. 

Для соусу можна використати все, що забажаєте. Один 
з варіантів: соєвий соус (замість солі), сметана, майонез, то-
матний соус, діжонська гірчиця, паприка. Вегетаріанський 
варіант – олія, соєвий соус, суміш спецій за смаком, подріб-
нений часник. 

Фантастичий шашлик за півгодини 
1. На 2 кг м’яса бере-

мо один великий ківі і пе-
ремішуємо його з м’ясом. 
Додаємо спеції та цибулю. 
М’ясо стане м’яким всього 
за півгодини.

2. На 4 кг м’яса: гранат 
(2 шт.) або склянку соку, 
2/3 склянки сухого черво-
ного вина (приблизно 150 
мл), цибуля.

3. Залийте м’ясо газованою мінеральною водою і по-
ставте під гніт на 2 години, потім злийте залишки мінерал-
ки, додайте спеції (за смаком) і перемішайте з майонезом 
або кефіром. Витримайте 10-15 хвилин і смажте. Будь-яке 
жорстке м’ясо стане м’яким

Лаваш на вогні
Потрібно: 1 

упаковку лава-
шу - 3 листи, 200 
г твердого сиру, 
2 огірки, зелень, 
0,5 зеленого пер-
цю, 1 морквина, 1 
червоний болгар-
ський перець, лис-

тя салату.   
Для соусу: майонез – 200 г, гірчиця – 1 ч.л., мед – 1 ч.л., 

кетчуп – 2 ст.л.,  чорний мелений перець. 
Начинка: 1. Твердий сир  натерти на дрібній терці 

(можна комбінувати сири – використовувати твердий сир 
навпіл з бринзою  чи з моцарелою) і додати зелень.  2. Сві-
жі огірки нарізати (або натерти) соломкою, додати 2 пуч-
ки дрібно нарізаної зелені – петрушки та кропу, ½ зеленого 
перцю, нарізаного соломкою. 3. Моркву нарізати дрібною 
соломкою або натерти на грубій терці, додати 1 червоний 
болгарський перець, нарізаний дрібною соломкою.

Приготування: На чисту поверхню викласти лист лава-
шу, довшою стороною до себе, рівномірно розподілити на 
ньому натертий сир. Саме цей сирний прошарок захищає 
лаваш від розповзання і дає хрустку смачну скоринку. Дру-
гий лист лавашу (а потім і третій) викласти на перший, зсу-
нувши до себе на 4 – 5 см, щоб дальній довгий край не ви-
ступав при загортанні за найнижчий лист. Змастити лист 
соусом, акуратно розкласти начинку з другої тарілки. Звер-
ху викласти третій лист лавашу, змастити соусом, викласти 
начинку з третьої тарілки. Вздовж довгого краю (найближ-
чого до вас) викласти листи салату, накладаючи один на 
другий, туго загорнути лаваш від себе, притискаючи лис-
ти та начинку, розрізати навпіл, викласти на гриль, пекти з 
обох сторін, акуратно перевертаючи, щоб сир розплавився і 
лаваш був гарячим. Готується на вогні дуже швидко.

Чорнослив в шпондері 
Чорнослив без кіс-

точок на 10 хвилин за-
лити кип’ятком, тим 
часом нарізати тонкі 
пластинки шпондеру – 
бажано вибрати висо-
кий шпондер або нарі-
зати довгими бокови-
ми пасочками, щоб було зручно обгорнути чорнослив. Ско-
лоти зубочистками, щоб не розпадалися. Викласти на по-
двійну фольгу, згорнути конвертом, запікати на решітці з 
обох сторін.

У всіх нас є комфортні кухні, ми маємо вдома плити і духовки, але коли приходить літо, невідо-
ма сила манить нас на природу, щоб приготувати там просту їжу на дровах та вугіллі. Все, ма-
буть, тому, що її смак  неповторний. Він наповнений енергією живого вогню. Жодна страва з  духо-
вки не зрівняється з тією, ароматною, і , можливо, трішки припаленою простою їжею, що пахне 
справжнім вогнем, справжнім димом. І хоч це не завжди зручно й часто доводиться користувати-
ся підручними засобами під час готування,  навколо літають комарі та мухи, від диму сльозять-
ся очі,  та тільки на вулиці стає тепло, чи не кожна родина збирається разом та вирушає в ліс або 
на берег озера чи річки на пікнік. Бо саме там можна сісти на дерев’яну колоду або зелену травич-
ку, насолоджуватися красою природи і безупину вдивлятися в магічні язики полум’я. Це неповтор-
ні відчуття! 

«Наш ДЕНЬ» підготував для вас підбірку цікавих смачних ідей для відпочинку на природі. Тож не 
бійтеся експериментувати і гайда на пікнік! 
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Продаю
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.
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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
- Марічко, виходь за мене заміж.
- Чоловік, за якого я вийду, повинен бути від-

важний і кмітливий.
- Хіба ти забула, як я врятував тебе, коли тонула?
- Ну, так, ти відважний, але це не означає, що 

також і кмітливий.
- А як ти думаєш, хто човен перевернув?
* * *
Вирішив чоловік спробувати новий метод у 

боротьбі з тарганами. Одного вечора заходить на 
кухню і каже: 

- Ех, зарплату затримують, у магазинах все 
дороге, навіть хліба немає за що купити... 

Таргани це почули й пішли геть. День немає, 
другий, третій... Чоловік радий, що нарешті по-
збувся шкідників. І задоволений лягає спати. Аж 
тут посеред ночі чує якийсь шум. Вмикає світло і 
бачить цілу орду тарганів: 

- Прокидайся, чоловіче, ми тобі їсти прине-
сли.

* * *
«Есемеска» до весілля: «Люблю, чекаю, су-

мую». «Есемеска» після весілля: «Хліб, туалетний 
папір, молоко».

* * *
Cин запитує у батька:
- Тату, які жінки найменше зраджують чолові-

ку? Блондинки, брюнетки чи руді?
- Синку, відносну гарантію може дати лише 

сиве волосся.
* * *
На суді.
- Розкажіть, підсудний, чому ви не кинулись 

рятувати свою дружину?
- Я не знав, що вона тоне. Кричала, як завжди.

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не 

обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення 

власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0966589493
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ГОРОСКОП
з 10 червня
по 16 червня
Овен  

На роботi та вдома вам 
доведеться грати роль пер-
шої скрипки. Багато зале-
жатиме вiд прийнятих вами 
рiшень.
Телець 

Радимо вiдпочити і на-
лаштуватися на позитивні 
зміни у вашому житті. Дове-
деться закiнчити розпочатi 
ранiше справи. 
Близнюки 

Вам здається, що вашо-
му життю не вистачає яскра-
вих барв. Удалий час для но-
вих знайомств i зустрiчей iз 
давнiми друзями.
Рак 

Якщо у вас є плани, не 
поспiшайте їх реалiзовувати. 
На вашi плечi ляжуть новi 
обов’язки. Вихідні проведіть 
із сім’єю.
Лев 

На цьому тижнi ви отри-
маєте фiнансову винаго-
роду. Сприятливий перiод 
для пiдписання важливих 
документiв та поїздок.
Діва 

Над вашим сiмейним бла-
гополуччям нависли хма-
ри. Через свою гордiсть ви 
не помiчаєте чужих успiхiв. 
Будьте прихильнi до близь-
ких.
Терези 

Перед вами постане 
вибiр, радимо прислухати-
ся до iнтуїцiї. Самотнiсть 
часто пригнiчує, бiльше 
спiлкуйтеся з друзями та ко-
легами.
Скорпіон 

Ваш розум всотуватиме 
всю iнформацiю i успiшно її 
засвоюватиме. Не женiться 
за захмарними цiнами, зараз 
вони недоступнi для вашої 
кишенi.
Стрілець 

Нарештi ви зможете 
владнати фiнансовi про-
блеми. Про себе нагадають 
давнi знайомi, можливо, 
саме їм доведеться присвя-
тити вихiднi.
Козеріг 

Дасться взнаки ваша 
творча натура. Але за бу-
денними клопотами важко 
буде насолодитися плодами 
майстерностi.
Водолій 

Побутовi клопоти заби-
рають увесь вiльний час. 
Треба перепочити, i життєвi 
сили та енергiя знову повер-
нуться.
Риби 

Удалий перiод для по-
купок, можете дозволи-
ти собi шопiнг. Родинний 
вiдпочинок принесе мораль-
ну й фiзичну розрядку.

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції тижневика  
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном 

(0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 50 грн.

Вітаємо!
Працівників служби цивільного захисту 
у Козівському районі та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини –
Іменинників червня 2015 року!

Іллю Кукочкіна, Ігоря Жука, 
Сергія Сороку, Уляну Христинич, 

Віталія Пирога. 
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнанням і вдячністю вінчають!

З повагою – колектив працівників 
служби цивільного захисту
 в Козівському районі та 18 

державної пожежно-рятувальної 
частини (смт. Козова).  

Вітаємо
Юриста НСЖУ  

в Тернопільській області 
Романа 
Руснака 

з Днем народження!

Хай стрічає доля калиною в лузі,
Хай крокують поруч добрі, вірні друзі.
Як вода джерельна будь завжди здоровим,
У праці успішним, в житті – гоноровим.
Серце нехай гріють почуття високі, 
А Господь дарує сто щасливих років.

З найкращими побажаннями колек-
тив газети «Наш ДЕНЬ»

Вітаємо
Талановитого дизайнера, 

чудового друга 
Олександра 

Гуцалова
з ювілеєм!

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай палають в серці почуття високі,
 А доля дарує повні щастям роки.
З любов’ю колектив газети «Наш ДЕНЬ»

Вітаємо 
Петра Гнатишина зі Зборова з ювілеєм! 

Дружина Оля, сини Микола, Тарас, невістка Оксана, 
внучка Софія, батьки, дідо, кума Галя з сім’єю, 
швагро Олександр із сім’єю та вся родина.

Хай щастя та мир 
зігрівають оселю

І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.

Нехай тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки. 

Вони ще зовсім 
маленькі. Але 
кожен зі своїм 

характером, талантами, 
уявленнями про добро і 
зло. І саме від дорослих 
залежить, якими вони 
виростуть. 

Адже  дитячий садок – це   
невтомна й самобутня кольо-
рова країна, з якої починаєть-
ся дорога у великий, не завжди 
зрозумілий світ. Це те середо-

вище, у якому малюки живуть 
у найважливіший період свого 
розвитку. 

Дитячий садок «Росинка» 
у Плотичі Козівського району 
відкрили у 2002 році. Відтоді  
його колектив дбає, аби їхнім 
вихованцям було комфортно і 
затишно. Через ігри, індивіду-
альний підхід до кожної дити-
ни, співпрацю з батьками, під 
час прогулянок, свят, розваг – 
педагогічний колектив забез-
печує загальний розвиток ма-
люків. 

А найважливіше – дітей 
вчать любити свій рідний дім 
і свою велику Батьківщину – 
Україну.

Тож батьки щиро вдячні за-
відувачці «Росинкою» Людми-
лі Якубовській, виховательці 
Лесі Козак, помічнику вихова-
теля Ользі Малишевій. Смачні 

сніданки, обіди та вечері для 
малят щодня готує кухар Надія 
Яриняк. Недавно відбувся ви-
пуск, на святковому дійстві ма-
лята дарували присутнім пісні, 
декламували віршики, танцю-
вали. Бо – 
«Росинка – веселий дім,
Тут робота є усім,
Тут майструють, 

тут будують,
Лисові хвоста малюють.

З пластиліну ліплять вовка,
Швидко шиють 

нитка й голка,
А тому батьки і мами,
І сестрички із братами,
Бабусі і дідусі – 

дитсадочок люблять всі!
Тож дуже хочеться, щоб 

Плотичу не оминали лелеки. 
Нехай частіше народжуються 
діти – наші квіти.

Катя ПОЛІВЧАК. 

«Росинка» - наш веселий дім
Колектив дитячого 
садочка,  
що у селі Плотича  
Козівського району, 
дарує малечі  
затишок і любов


