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Цього разу професор Василь Ященко
з Тернополя побував у найгарячішій
Триває передплата на
незалежний
громадсько-політичний тижневик Тернопілля
точці України – місті, яке стало символом
1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
агресії та сепаратизму
Детальніше на 7 стор.
3 місяці – 22,29 8 місяців – 57,74 індекс -

«Наш ДЕНЬ»

68710
«Наш ДЕНЬ»

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання
до передплатників

30 квітня - хмарно з
гроза, температура
проясненням, у другій по- Погода
повітря вночі 11-12,
ловині дня можливий дощ, в Тернополі
вдень 15-16 градутемпература повітря вно- й області
сів тепла. Схід сонця
чі 8-11, вдень 18-19 граду- 5.49, захід - 20.39.
сів тепла. Схід сонця - 5.54,
4 травня - хмарзахід - 20.35.
но, дощ, температура повітря вно1 травня - хмарно з проясне- чі 7-10, вдень 11-12 градусів тепла.
нням, вдень дощ, температура пові- Схід сонця - 5.47, захід - 20.41.
тря вночі 9-10, вдень 18-19 градусів
5 травня - хмарно, без опатепла. Схід сонця - 5.52, захід - 20.36. дів, температура повітря вночі 6-8,
2 травня - хмарно з прояснен- вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонням, у другій половині дня дощ, тем- ця - 5.45, захід - 20.42.
пература повітря вночі 8-9, вдень
6 травня - хмарно, без опа17-18 градусів тепла. Схід сонця - дів, температура повітря вночі 4-6,
5.51, захід - 20.38.
вдень 11-13 градусів тепла. Схід сон3 травня - хмарно, сильний дощ, ця - 5.44, захід - 20.44.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будьякому поштовому відділенні або у листоноші.

Народний синоптик

1 травня - Кузьми. Якщо на Кузьми тепло, то в кінці травня обов’язково буде холодно, і навпаки. Це - пора ранніх гроз. 3 травня - Федора. Дощ у цей день віщує гарний
урожай. 6 травня - Георгія Побідоносця (Юрія). За народним повір’ям, Юрій Весняний
володіє чарівними ключами, якими відмикає весняну землю і випускає росу, від чого
починається швидкий ріст трав.

Інформацію
про магнітні
бурі у травні
читайте
у наступному
номері
«Нашого ДНЯ»
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Анатолій Гриценко:

Наш ДЕНЬ
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«Україна сьогодні має дві масштабні проблеми –
дестабілізація на Сході та обвал економіки»
Російські бойовики майже місяць дестабілізують
ситуацію у східних областях України, продовжуються зникнення та викрадення людей, антитерористична операція українських силовиків не дає результатів. Неспокій в країні підриває і її економічну складову. Як зробити дії влади ефективнішими в умовах
розгулу сепаратизму, агресії Росії та падіння економіки, що допоможе Україні - федералізація чи децентралізація, газеті розповів лідер політичної партії
«Громадянська позиція», народний депутат України
Анатолій Гриценко.

Щодня від сепаратистів з окупованих територій ми чуємо вимоги із закликами до федералізації. Російські диверсанти з російською зброєю, які проникають сюди з-закордону з ворожими
намірами, закликають до від’єднання, входження до складу Росії,
проголошення неіснуючих республік тощо. Ці люди, виставляють поперед себе жінок і дітей, поводяться як мерзотники, а не
як воїни. Всі повинні розуміти, що вони вороги і злочинці! Прикладом цинізму та наміром дестабіліВимоги
зувати політичну ситуацію на Харківщині є замах на життя міського голо- федералізації –
ви Харкова Геннадія Кернеса. Злочинце брехливе
ці не зупиняються ні перед чим і ні
гасло
перед ким.
Заклики до так званої федералізації та присутність російських диверсантів є факторами, які сьогодні дестабілізують ситуацію на сході України. Однак, вимоги
федералізації – це брехливе гасло. Це означає, що ті, хто закликає
до цього хочуть ресурси й повноваження з Києва передати не селищам і містам, а місцевим царькам, які весь цей час розкрадали
і Донбас, і всю Україну. Насправді ж люди виступають за децентралізацію влади, і ці вимоги абсолютно правильні. Їх треба почути і задовольнити.
Для вирішення питання деценДецентралізація тралізації влади не потрібно проводити референдумів. Я гарантую,
влади
є незворотною, що більше 90% громадян України
хочуть цього. Це може підтвердити
бо цього
будь-яка соціологічна служба. І не
хочуть люди
потрібно витрачати гроші на друк
бюлетенів для проведення референдуму. Це питання можна було і потрібно було вирішити ще до
15 квітня, як і було заплановано, але чомусь парламент вирішив
перенести термін внесення до парламенту законопроекту щодо
змін до Конституції України аж до 15 травня. Я голосував проти
цього, і зараз ми бачимо, що ситуація тільки загострюється.

Люди напружено чекають
вирішення цього питання, особливо тут, на Сході. Але так само
децентралізацію підтримують і
в Миколаєві, і в Херсоні, і в Луцьку… Цей процес незворотній, бо
це логіка нормального розвитку
країни.
Очікування, що Україну можуть захистити ззовні – примарні. Зараз НАТО проходить рубіжний момент свого розвитку
– або цей військово-політичний
союз зміцниться, або зруйнуєтьСьогодні НАТО
ся. НАТО проходить тест на міцне буде спроможне ність, тому що дуже довго, на
захистити будь-яку щастя, не було війни. А без вііншу європейську йни армії та штаби мають здатність перетворюватися на такі
країну
собі паперотворчі бюрократичні установи. Якщо Путін захоче
провести бліцкриг, скажімо, в Латвії чи Естонії, я не впевнений,
що НАТО спроможне буде захистити ці країни.
Після військової небезпеки другою важливою проблемою
для України є падіння економіки, промислового виробництва і
відповідно, падіння соціальних стандартів життя людей. Тут потрібно дуже швидко, рішуче і чесно діяти. Ключове слово – чесно. Не можна до обіду скорочувати бюджетні видатки, знижувати соціальні стандарти, а після обіду красти бюджетні гроші. Тому я голосував проти антикризового пакету, який приЗараз вся
ймався Верховною Радою 27 беекономіка країни
резня. Всім було зрозуміло, що 5
мільярдів гривень там вкрали. віддана на відкуп
Про це відкрито говорив прем’єр
декільком сім’ям
Яценюк. Вкрали зернотрейдери
олігархів
– не ті, хто виробляє зерно, а ті,
хто перекладає папірці.
Щоб втримати економіку, треба, щоб умови ведення бізнесу були рівними для всіх підприємців. Однак зараз вся економіка країни віддана на відкуп декільком сім’ям олігархів. Доступ
будь-якої іншої людини туди закритий. Ми повинні зруйнувати
цю монополію в країні, тому що, насправді, більшість того бізнесу не є бізнесом - це монопольний доступ або до бюджетних ресурсів або до приватизації. Так далі не може бути – олігархи збагачуються, в державі доводиться знижувати соціальні виплати
для чорнобильців, афганців, матерів-героїнь і інших громадян.
Це неприпустимо!

Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів
на пост Президента України, громадських організацій

Офіційний спостерігач — суб’єкт виборчого (референдумного) процесу, особа, правомочна вести
спостереження за ходом голосування, підрахунком
голосів, іншою діяльністю учасників виборів (референдуму) в період голосування та при встановленні
їх результатів.
Відповідно до закріплених положень у статті 69
Закону України «Про вибори Президента» (надалі Закон) офіційним спостерігачем від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації може бути виборець.
Про те не може бути офіційним спостерігачем:
член виборчої комісії; посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронного органу, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
Про реєстрацію офіційного спостерігача від партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидата на пост Президента України, громадської організації рішення приймається окружною
виборчою комісією за поданням уповноваженого на
підставі довіреності від партії представника партії,
довіреної особи кандидата на пост Президента України у відповідному окрузі або керівника відповідної
громадської організації.
Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія.
Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженого представника партії,

довіреної особи кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому окрузі, керівника відповідної громадської організації вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п’ять
днів до дня виборів.
Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію
офіційних спостерігачів у відповідному територіальному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.
З дня реєстрації відповідною виборчою комісією
починаються повноваження офіційних спостерігачів.
Офіційний спостерігач від партії, кандидата на
пост Президента України, громадської організації
має право: бути присутнім на засіданнях дільничних
та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі; робити фото- та кінозйомки,
аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування; бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців
за місцем перебування, та при проведенні такого голосування; звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення
порушень Закону в разі їх виявлення; складати акт
про виявлення порушення Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх пріз-

вищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси
житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду; отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і
встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених Законом; реалізовувати інші права, передбачені Законом для офіційних
спостерігачів.
Достроково припинити повноваження офіційного спостерігача може виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, у разі встановлення
фактів грубого або систематичного порушення ним
Конституції України та законів України або уповноважений представник партії, кандидат на пост Президента України (його довірена особа у відповідному
окрузі) або керівник громадської організації, звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача
у закордонному виборчому окрузі - до Центральної
виборчої комісії).
Офіційний спостерігач від партії, кандидата на
пост Президента України, громадської організації має
право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (а офіційний спостерігач у закордонному
виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії)
із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідно окружна виборча комісія
чи Центральна виборча комісія приймає рішення про
скасування реєстрації офіційного спостерігача.
Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник Тернопільського
міського управління юстиції.

Тема тижня

Жереб
кинуто
а Першому

Н

національному
відбулося
жеребкування щодо
участі у проекті
«Національні дебати».
Кандидати у президенти
по троє відповідатимуть на
запитання громадян.
Як визначило жеребкування, Петро Порошенко дебатуватиме із Зоряном Шкіряком та Василем Цушком.
Ефір із ними відбудеться
10 травня.
Лідер “Правого сектору” Дмитро Ярош дебатуватиме із Вадимом Рабіновичем та Василем Куйбідою 17
травня.
Натомість, як визначив
жереб, останньою трійкою,
що дебатуватиме напередодні виборів, будуть Юлія
Тимошенко, Сергій Тігіпко
та Валерій Коновалюк.
Дебати із ними відбудуться 23 травня.
Як відомо, спочатку всі
23 кандидати підтвердили
свою згоду на участь у дебатах на Першому Національному. Згодом два кандидати – Михайло Добкін та
Олег Царьов висунули свої
умови участі, що суперечать запровадженим НТКУ
щодо забезпечення рівних
можливостей для всіх кандидатів.
Тому в теледебатах братиме участь 21 кандидат.

Царьов «поза
грою»
андидат у

К

президенти
Олег Царьов
під час засідання
Координаційної ради
Громадського руху
“Південно - Схід”
заявив, що знімає свою
кандидатуру з виборів.
«Південний Схід охоплений протестами проти нової
«влади». Для їхнього придушення уряд застосував військові сили. Я зареєструвався кандидатом на пост президента, щоб донести голос Південного Сходу до жителів решти України, в тому
числі Західної», - сказав Царьов, зазначивши, що київська влада позбавила його
цієї можливості.
«Я прийняв рішення
зняти свою кандидатуру,
бо бачу: в подібних умовах
кандидатський статус неефективний. Ми шукатимемо інші інформаційні канали і можливості для донесення своїх думок і позицій
до мешканців центральної
і західної України», - йдеться у повідомленні Олега Царьова, повідомляє «Українська правда».
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Петро Порошенко:
«Якщо люди будуть
заможними,
вони стануть вільними.»

Лідер президентських перегонів справедливо вважає, що наша революція гідності відбулася не для того, щоб не було багатих, а для того, щоб
не було бідних. Про це політик заявив під час свого візиту на Тернопілля

У

наш край Петро Порошенко
завітав після того, як побував
на Луганщині. За словами політика, Схід та Південь, як і решта регіонів України, хочуть жити у єдиній соборній державі, у розвинутій самодостатній демократичній країні з європейським обличчям.
І на велелюдних вічах у Кременці, Бережанах та Тернополі, і на пресконференції для представників всеукраїнських та регіональних засобів масової інформації Петро Порошенко висловив своє бачення найактуальніших
завдань, без виконання яких неможливо зберегти єдність України.
- Зараз людей і, зокрема на Тернопіллі, найбільше турбують гарантії
того, що Росія не розпочне повномасштабну війну, що ми зможемо захистити
територіальну цілісність нашої держави, наростити боєздатність нашої армії, підвищити патріотизм наших воїнів, їх бойовий дух та престиж нашого війська, а, відтак, забезпечити непо-

рушність кордонів країни, - наголосив
Петро Олексійович.
За словами кандидата у президенти, друге, не менш важливе, завдання,
яке без зволікань необхідно вирішувати, це – подолання економічних загроз.
Люди вже давно чекають господаря,
який створить нові робочі місця, приведе гроші у регіон, не допустить жодної корупційної складової, створить

високопрофесійні та високооплачувані робочі місця і поверне українців додому.
- Я вмію і знаю, як це зробити, - наголосив Петро Порошенко, що створив
більше 25 тисяч нових робочих місць,
а середньомісячна заробітна плата
на підприємствах фірми «Рошен» становить приблизно 7 тисяч гривень.
- Якщо люди будуть заможними, вони

стануть вільними. Їхні голоси не можна буде купити.
Уже після прес-конференції на віче
у Бережанах кандидат на посаду президента під аплодисменти громади озвучив суть свого виборчого гасла:
- Жити по-новому, це – жити безпечно, жити чесно.
Справді, безпекові проблеми нині
тісно пов’язані з проблемами економічними і навіть моральними. Їхнє вирішення лежить у площині подолання корупції на усіх рівнях, забезпечення єдності демократичного середовища країни та об’єднання політиків навколо загальнонаціональних пріоритетів. Адже, хто ще й зараз працює на розкол, той працює не на Україну і фактично стає співучасником усіх дестабілізаційних процесів.
У нас зовсім не залишилося часу, зауважив гість Тернопілля. Країна перебуває фактично у стані війни і є
об’єктом іноземної агресії. Тож, або
вона об’єднається і 26 травня матиме
президента та почне ефективні дії як
на зовнішньому, так і на внутрішньому
фронтах, або загроза існуванню держави стане майже у стократ реальнішою.
Олег ГРУШКОВИК.

Вишневий цвіт – дарунок Кобзареві Коли у двері тихо стукає біда…

Д

о ювілею Кобзаря,
який безмежно любив
Україну і мріяв, щоб
житом-пшеницею, як золотом
покрита, не розмежованою
зосталася, навіки од моря до
моря – слов’янська земля,
учні школи вирішили
посадити сад.
До цього активно долучилася
вся шкільна сім’я. Вчителі та учні
висадили на шкільному подвір’ї
оспівані поетом вишневі дерева.
Щиро віримо, що 200 саджанців
приживуться і тішитимуть нас усіх
своїми пахощами та цвітом. А учні,
які навчаються зараз, і ті, що прийдуть до школи у майбутньому, доглядатимуть свій сад, який стане
оберегом вічності та пам’яті поета.
Тож тепер у мальовничому селі
на Тернопіллі буде затишний куточок, про який у своїй ліриці мріяв
поет:
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають, ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть…
Ольга БАРЧУК,
вчитель української мови
та літератури Великовікнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ручний, кульковий. Також у Центрі лікують
фітотерапією та ароматерапією. Психологи закладу проводять лекції,
бесіди, зустрічі, допомагають вирішити непрості життєві ситуації. Постійно діє клуб
спілкування, де проводять зустрічі, присвячені державним
та релігійним святам, влаштовують виїзні екскурсії.
Та найприємніше, що у цьому Центрі завжди радо йдуть
назустріч кожному, хто потребує допомоги та поради. Директором
Тернопільського
міського центру обслуговування населення є депутат обласної ради Яворський Назар Іванович. Він планує розширити
спектр послуг – як соціальномедичних, так і соціальнопобутової адаптації.
Я щиро вдячна цим людям
за їхню працю, людяність, доброту. Низький уклін вам за
допомогу та співчуття. Спасибі за те, що стараєтесь для людей, яким так необхідне милосердя і терпіння.
З глибокою вдячністю та
повагою – відвідувачка Центру Наталія ГУЩИНА.

Коли у двері тихо стукає біда,
І віри у майбутнє вже нема,
Хороший, вірний друг тобі поможе,
Бо все у світі починається з добра.

До 200-ліття Тараса Шевченка
учні Великовікнинської школи
на Збаражчині висадили
двісті саджанців вишень

Саме з таким настроєм у
січні я потрапила у міський
Центр обслуговування населення, що у Тернополі.
Сюди приходять люди, у
яких проблеми зі здоров’ям,
аби підлікуватися, поспілкуватися, знайти розраду у відвертих розмовах з такими ж людьми.
Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує
громадян незалежно від їхнього сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань. Тут надають соціально-педагогічні,
реабілітаційно-психологічні
послуги, сприяють розвитку
різнобічних інтересів і потреб,
організовують дозвілля і відпочинок. Крім цього, Центр надає і соціально-оздоровчі послуги, консультації для підтримання здоров’я, проводить
лікувально-оздоровчі
заходи. Досвідчені фахівці роблять
різні види масажу – апаратний,
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Що не так

Де генеруються
провокації?
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У суспільстві штормить. Хоча Майдан завершився і люди
змели центральну владу, проте представники нової мало чим
кращі від попередників, а на місцях змін практично немає. Принаймні, у Тернополі я їх не бачу. Знаю міську владу ізсередини:
така собі лукава, цинічна, танкоподібна у своїх апетитних
устремліннях та тісно пов’язана із силовими структурами,
що дозволяє їй бути недосяжною для громади.
Подібно як в Києві Янупідприкович руйнував країну, так
ємству МШЕД, які кілька місяі в нас, прикрившись націців не віддає міська рада, а виональними гаслами, міська
лучення землі з користуванвлада практично не чує люня цього підприємства віддей, а своїми діями знищує
бувається навіть після жорстопарки, спотворює архітеккого виступу протестувальнитурне обличчя міста, будуків. Не бачу жодних висноючи за межами ліній забувків! Крім цього, міська рада,
дови в т. ч. безархітектурні
підписавши два акти виконан«стайні та стодоли». У той
ня робіт у 2013 році на загальже час мовчить бездієва
ну суму 850 тис. грн., не хоче
обласна рада і облдержадвизнавати ці акти, хоча там
міністрація. В місті нещадно
є печатки і підписи житлововирубують дерева, зменшили площі пар- комунального господарства та відділу техків більше ніж на 20 га. У них зараз ведуть нічного нагляду, тобто реальний борг міста
будівництво і також 29 квітня розпочали вже становить 1950 тис.грн.. І як це оцінюбудівництво готелю біля заправки ОККО вати? Чи не є це провокацією з боку міської
у парку Національного відродження. влади? Чи не подібні ці дії до дій Януковича?
Влада міста запланувала ще кілька інТривають роботи і щодо забудови сташих забудов в парках.
діону ХБК (ВАТ «Текстерно»), творяться безНині отримати рішення міської влади, чинства на ринках, в питаннях паркування,
не домовившись з нею, на моє глибоке пе- у відношенні до підприємств і підприємців,
реконання, стало практично неможливо. які створюють та утримують робочі місця.
Люди думали, що після Майдану у Києві
Наведу один приклад із останньої сесії.
почнуться зміни на місцях, в тому числі і у Розглядалось питання щодо продовження
нас в Тернополі, але де там. Влада залиши- договорів оренди дев��������������������
’яти земельних ділялася залізобетонною і дуже подібною до по- нок розміром по кілька квадратних метрів
передньої київської.
товариству з обмеженою відповідальністю
У протестних акціях, на які громадя- «Інтерпрес» і при розгляді кожного з них
ни мають повне право, я не підтримую підтримувало його лише 10-12 депутатів,
погромів, вандалізму, також проти прово- серед них я також голосував за ці рішенкацій. Особисто знаю багатьох учасників ня. Я зрозумів, що не голосують депутати
мітингу-протесту, який відбувся минулої «Свободи», і тому запитав міського голоп’�����������������������������������������
ятниці біля міської ради і серед них про- ву: «Поясніть, чому депутати від «Свободи»
вокаторами точно не є колектив комуналь- не голосують? Які аргументи? Можливо, і я
ного підприємства «МШЕД», яке знищує до них прислухаюсь та не буду голосувати.
міська влада. Немає провокаторів і в коо- Скажіть, в чому проблема?». І що ви дуперативі «Аляска-авто», Екологічній гро- маєте, не промовивши ні слова, видно не
мадській раді Тернополя, Раді бізнесу Тер- було що відкрито сказати, міський голова
нополя, Майдану Тернополя та багатьох ін- продовжив далі ставити на голосування
ших організаціях. Справа в тому, що люди питання по цьому підприємству. В резульроками не можуть захистити, як свої ін- таті не пройшло жодне із 9-ти рішень, а
тереси, так і загальноміські, коли дбають земельні ділянки підготували для комуза екологію та вимагають дотримуватись нального підприємства «Тернопільтранс»
встановлених державою правил в забудо- (тролейбусний парк). Для чого? Адже місві нашого міста. Одночасно стверджую, що ця, де розміщенні кіоски газет товариства
25 квітня біля міської ради серед мітингу- «Інтерпрес», не на зупинках транспорту,
ючих були і провокатори - так часто буває, і вони не потрібні тролейбусному парку.
що щирі наміри намагаються використати Переконаний. незабаром ми побачимо там
деструктивні сили, однак їх легко іденти- торгівлю газетами, але нею буде займатись
фікувати, хоча це вже робота правоохорон- вже інша структура, яка вміє домовлятись.
Чому так діє влада? Чому не відкрито? Які
них органів.
Однак і влада мало чим відрізнялася, працюють аргументи, можна лише догадучасто діючи провокаційно. Хіба не є про- ватись.
Виходячи з цього, можу сказати, що
вокацією з боку влади дальше загострення ситуації з комунальним підприємством провокації в основному генеруються з боку
«МШЕД», яке багато років займалось приби- влади. Коли нарешті розпочнеться спокійне
ранням міста, адже на останній сесії вже ви- та врівноважене життя у місті? Коли люди
лучили з користування земельну ділянку, на відчують себе господарями міста? Коли влаякій розміщені будівлі підприємства. В чер- да відкрито повернеться обличчям до своєї
говий раз Сергій Надал називав це підпри- громади?
Ці питання, я переконаний, таки знайємство банкротом, по ніби-то тій причині,
що одна із приватних фірм Тернополя звер- дуть свої відповіді. Головне, щоб це сталося
нулась із позовом до суду про стягнення з якнайшвидше.
Петро ЛАНДЯК, депутат
міських комунальників 400 тис. грн. Мер чоТернопільської міської ради.
мусь не чує моїх вимог віддати 1100 тис. грн.

До Тернополя повертаються

В

кримінальні 90-ті?

же кілька днів
тернополяни
обговорюють події,
які відбулися під міською
радою 25 квітня. Тоді до
муніципалітету, де саме
проводили сесію, прийшли з
пікетом близько двох сотень
людей.
Напередодні громадські активісти анонсували мирну акцію проти дерибану землі в Тернополі. Депутати
планували розглянути понад 200 земельних питань, тож мешканці міста
вимагали від них прозорості виділення ділянок. Люди обурювалися хаотичною забудовою обласного центру
й набережної ставу, вирубкою зелених насаджень і знищенням дитячих
майданчиків.
Проте низка молодих людей спровокувала сутички. У дверях муніципалітету вибили скло, всередину закидали шини, а з натовпу почали летіти яйця. Врешті почалася бійка, яка
зіграла на руку проросійським силам – колоритні картинки з боями за
міську раду Тернополя миттю облетіли інтернет.
Міський голова Сергій Надал те,
що відбулося у п’ятницю, пояснює
не гнівом громади, а загрозою криміналітету. Сутичку, за його словами,
спровокували так звані кримінальні авторитети, які діяли у місті в буремні 1990-і. Він також назвав такі дії
«репетицією» провокацій, які планують проросійські сили на 9 травня.
Невдоволені рішеннями міськради люди справді розчинилися в масі
молодиків кримінальної зовнішності.
За версією Надала, озброєні нападники, мовляв, планували захопити будівлю міської ради і змусити депутатів прийняти рішення на їх користь.

Зокрема, представники кримінальних структур начебто претендували
на територію комунального підприємства МШЕД. На останній сесії ця
ділянка була передана у фонд комунального майна міста.
– Правоохоронці уже ідентифікували декількох «героїв» 90-х років, –
розповів Надал. – У тернопільських і
всеукраїнських ЗМІ з’явилося ім’я Євгена Степанова – керівника кримінального угрупування «Аракс», який
свого часу займався розбоями та викраденням людей. Він за це відбував
покарання у Португалії. Офіс злочинного угруповання Степанова розташований біля Центрального стадіону. Там здійснювали незаконну торгівлю, тож було рішення виконкому
про демонтаж. Крім того, у нас є низка питань щодо ринку на вулиці 15
Квітня.
Згодом міський голова звинуватив міліцію у бездіяльності, адже
вона не надала достатньо людей для
охорони муніципалітету 25 квітня, а
потім закликав покарати винних.
Водночас, Тернополем ширяться
чутки про те, що у сутичках під міською радою були люди з неоднозначним минулим по обидва боки барикад.
А от прості тернополяни, які стали заручниками конфліктної ситуації, вважають, що громаду втягнули у
спровокований конфлікт.
«Ми відмежовуємось від неправомірних дій групи осіб, які чинили їх
під стінами міської ради, хоч підтримуємо мирний протест», – йдеться у
заяві Координаційної ради громадських організацій Тернополя.
У міліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як хуліганство.

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

23 квітня у Києві знову зібрався медіаклуб «На власний погляд» під егідою Українського журналістського фонду для регіональних ЗМІ. Його гостями були кандидати на посаду президента України Ольга Богомолець та Валерій Коновалюк. Політики відверто відповіли на різноманітні, інколи і не дуже зручні, запитання
журналістів.

Ольга Богомолець:

«Україна потребує не лише
зміни облич у системі,
а зміни самої системи»
Кандидат у президенти України
Ольга Богомолець на засіданні медіаклубу «На власний погляд» презентувала регіональним ЗМІ свою передвиборчу програму змін в країні. Перш за
все, пані Ольга подякувала усім тим
людям, які допомагають своїми коштами вести їй передвиборчу кампанію.
- За мною не стоїть жоден олігарх,
жодна фінансова установа, - зауважила Ольга Богомолець. – Такою передвиборчою кампанією ми хочемо продемонструвати суспільству, що влада і гроші
не мають бути обов’язково пов’язаними.
Я відмовляюся від надто дорогих методів агітації. Ми не агітуємо виборців за
рахунок прямих ефірів, де одна секунда
коштує 300 доларів, бігбордами тощо. Ці
кошти, натомість, можуть бути вкладені
в соціальні програми. Навпаки, виборці інвестують, довіряючи мені, а я, разом з командою, ці гроші відпрацьовуватиму сумлінно, чесно, аби збудувати
зовсім іншу державу, на інших підвалинах, – зазначила кандидат у президенти. Вона також уточнила, що її виборчий
фонд абсолютно прозорий, ім’я кожного, хто передає кошти, як і звіт про їх використання, публікуються на офіційному сайті та сторінці у Фейсбуці.
Ольга Богомолець представила журналістам і членів своєї команди, зокрема Володимира Ланового (макроекономічні питання), Семена Глузмана (гуманітарні питання), Олександра Ольшанського (нова економіка), Андрія Длігача
(Громадська ініціатива «Нова країна»).
Загалом же над програмою зміни країни, за словами Ольги Богомолець, працювали тисячі експертів і будуть залучені ще немало бажаючих.
- Програма розвитку держави відкрита для всіх, і це головний наш меседж, - підкреслила кандидат у президенти. – Після того, як програма буде
доопрацьована, доповнена потрібними
суспільству законами, я відкрито підпишу її, як трудовий договір з українцями. - наголосила Ольга Богомолець. - Я
візьму на себе зобов’язання подати до
Верховної Ради всі закони, які міститиме програма зміни країни.
Кандидат у президенти підкреслила, що перемога в президентських перегонах не головна мета, а лише перший
крок на шляху до початку змін у державі.
- Щоб змінити країну, – наголосила Ольга Богомолець, – її потрібно очолити. Але ні порядність, ні чесність, ні
будь-які інші моральні якості та чесноти президентові не допоможуть, якщо
він не вміє системно мислити, якщо не
може думати про майбутнє країни.
Ольга Богомолець переконана, що
глава держави має бути передусім професіоналом. Ось чому робота над програмою розвитку країни – це ключовий

аспект в її передвиборчій кампанії.
- Наша програма базується на якісних, а не кількісних показниках, - запевняє Ольга Богомолець.
Отже, перший пункт програми – це
справедливість. Другий – боротьба з корупцією.
- Для того, щоб відновити справедливість в Україні, ми плануємо створити
чесне, незалежне та справедливе правосуддя, яке стоятиме на захисті прав кожної людини, – підкреслила Ольга Богомолець.
Відродженню справедливості сприятиме й можливість зміни влади правочинним шляхом.
- Ми дамо право громадянам відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли межу закону, які не відповідають за своїм характером, професіоналізмом, моральними якостями посаді державних службовців, – наголосила Ольга Богомолець.
– Це якраз те, що дасть нам можливість
контролювати владу і не доводити ситуацію до пострілів, створення майданів та барикад.
До законів, які сприятимуть відновленню справедливості, кандидат у президенти пропонує додати ще й закон
про люстрацію. Також, за словами Ольги Богомолець, потрібно внести зміни в
процесуальний кодекс щодо підвищення доступності судочинства. Загалом же
треба негайно розпочати реформування
системи правопорядку.
- Наше завдання збудувати нову систему, а для цього маємо сформувати
інше бачення нашої країни, – підкреслила Ольга Богомолець. – Ми маємо розуміти, що лише закон – це той шлях, який
дозволить нам збудувати Україну такою, про яку ми мріємо і в якій не соромно буде жити.
Як наголошує Ольга Богомолець,
вона, разом з командою, ставить собі
за мету не змінити обличчя в системі, а
змінити саму систему. І це потрібно робити, на її переконання, вже з перших
кроків.
- У нашій команді немає політтехнологів, немає тих людей, які створюють імідж, контролюють тексти тощо, а
є люди, які відповідально, з чистою совістю, можливо, роблячи якісь помилки, але з відкритим серцем намагаються змінити Україну вже сьогодні, - підкреслила Ольга Богомолець. – І ми доти
нарікатимемо, що політика, це суцільна
брехня і бруд, доки туди не прийдуть порядні й відповідальні люди. Тож моє завдання – продемонструвати, що саме порядні та чесні люди, які не мають великих статків, але хочуть, аби Україна процвітала, можуть прийти в політику, звісно, якщо суспільство їх підтримає, - підсумувала кандидат в президенти, заслужений лікар України Ольга Богомолець.
Лариса ЧЕРНИЧЕНКО.
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Валерій Коновалюк:

«Чесні вибори – останній
шанс змінити сутність
української політики»

Люди настільки втомилися від корупції, погроз, брехні політиків і власної бідності, що це будуть найбільш чесні вибори за останні 25 років. У
цьому переконаний кандидат у президенти України народний депутат трьох скликань Валерій Коновалюк, якого двічі виключали з Партії регіонів.
– Що спонукало вас повернутися в Мабуть, більше мене в цьому плані ніхполітику?
то не працював. Я 12 років був співго– Виключно ситуація у державі. Якби ловою російсько-української міжпарлаУкраїна успішно розвивалася, покращу- ментської групи і робив усе, щоб Росія
валися умови життя, я б, напевно, за- все-таки вибудовувала системні відносиймався чимось іншим. Але дивитися, як ни з Україною. Російську політику можна
руйнується держава, як росте громад- порівняти висловом «як слон у посудній
ське протистояння, і бути в стороні я - не лавці»: вона грубувата. Імперське мисможу. Тому виступаю за оновлення вла- лення заважає Росії. Але ж останнім чади, оновлення Верховної Ради, бо пере- сом великі кошти вкладалися і в те, щоб
конаний, що на цьому парламенті – кров цей розкол був неминучим, щоб українці
людей. У мирний час Україна втратила більше ненавиділи Росію. Бо Заходу видва мільйони співгромадян без єдино- гідна зона нестабільності в Центрі Єврого вистрілу. А спроба силовими метода- пи і послаблення Росії.
ми вирішити проблему – безнадійна. Ни– Ви говорите про те, що політинішні вибори – не просто шанс вплину- ки не цікавляться долею Сходу. Одти на ситуацію, а й переосмислити при- нак жителі Західної України теж перечини, через які країна опинилася в тако- живають безробіття, мільйони людей
му становищі.
шукають заробітків на чужині. Один
– Якими ж є ці причини?
з попередніх президентів дивився на
– Усе, що відбувається в нашій країні Схід, інший – на Захід. Чи готові ви
– це наслідки тієї політики, яка проводи- об’єднати ці погляди?
лася щонайменше 10 років. Україна жила
– Мій батько народився на Івановід майдану до майдану, розвалювалась Франківщині, мати – з Полтави. Я нароекономіка, руйнувалася система управ- дився в Донецьку. Тож можна сказати, що
ління. Суспільство все більше і більше я представляю всю Україну. Є багато простикалося з наростаючими проблема- тиріч. Великі проблеми через те, що люми. Народний протест – це закономір- дей спекулятивно зіштовхували лобаність, яка стала наслідком руйнівної по- ми, загострювали проблеми мови, релілітики попередньої влади і колишнього гії. Але ж і на Заході, і на Сході люди прагпрезидента. Два роки тому я голосно за- нуть до миру та стабільності. Ганебною
явив про свою незгоду з тією політикою, була практика, коли в кожному регіоні
вийшов з Партії регіонів та склав повно- на керівні посади призначалися вихідці з
важення радника президента. Неодно- Донецька, і це викликало супротив і неразово направляв на його ім’я різні до- гативну реакцію людей. Державна полікументи з приводу недієздатності ство- тика повинна відображати думки житереної системи, котра абсолютно не була лів і Заходу, і Сходу.
спрямована на реалізацію його передви– Нещодавно закликали збирати
борних обіцянок. Я проаналізував про- кошти на потреби української армії, і
граму «Україна для людей», в тому чис- люди відгукнулися…
лі з міжнародними експертами. Вона ви– Уже зібрано більше ста мільйонів
конані на 5%. Якби ті обіцянки були ви- гривень. Але повірте, що при тому жахконано хоча б наполовину, то повірте, не ливому стані, в якому перебуває армія,
було б ні майдану, ні втрати Криму, ні тих це крапля в морі. Свого часу одним з ниважких наслідків, які переживає народ. нішніх кандидатів у президенти було
До речі, я вніс близько 150 законопро- ліквідовано практично весь тил армії,
ектів, будучи народним депутатом. Бага- розформовано дієздатні військові частито з них стосувалися актуальних питань ни, всю навчальну базу… Таких проблем
розвитку держави. Але коли державне могло би не бути, якби кожен ніс персоуправління перетворилося в «клуб смо- нальну відповідальність. Тепер виявлятрящих», а президент – в інкасатора, це ється, що винен один тільки Янукович.
був шлях до банкрутства країни.
А де всі решта? Я можу перерахувати де– Зараз чи не кожного жителя кра- сятки прізвищ тих, хто має відповідати.
їни цікавить доля Сходу. Як, на вашу Але таке враження, що певні представдумку, там можна навести лад?
ники старої влади просто відкупилися…
– Як військовий за фахом, я переко– Кажуть, що ваше завдання на винаний, що в громадянській війні пере- борах – відібрати голоси у Добкіна і
можців не існує. Страждають мирні жи- Царьова…
телі. Зараз відбувається багато прово– Я ні в кого нічого не хочу відібрати.
кацій, які готуються навмисне, щоб по- Я просто хочу довести свою позицію. Засилити конфлікт. Ситуація трагічна тим, галом, коли в Партії регіонів з’являється
що усе, що відбувається в Україні, – має кілька кандидатів, незрозуміло, кого ж
штучний характер. Нам привносять цю вони висувають. Добкін і Царьов не закризу ззовні. І я хотів би звернутися до являли відкрито про зловживання у влаРосії та США з закликом відійти від Укра- ді, а я це робив публічно. Якби система
їни. Не треба перетворювати нашу кра- залишалася, і адмінресурс визначав реїну у військовий полігон. Будь-які спро- зультат, я б не йшов у політику. Але поби силового вирішення обернуться кро- вірте, люди настільки втомилися від повопролиттям. А зараз ще є шанс шляхом гроз, що це будуть найбільш чесні вибокомпромісів вирішити проблему. Ви по- ри за останні 25 років. Я кажу олігархам:
дивіться: жоден чиновник останнім ча- прийшов час повернути борги державі і
сом не приїхав на Схід і не вислухав лю- народу. Це, мабуть, останній шанс змінидей. Безумовно, російсько-українські ти сутність української політики.
відносини могли б бути більш партнерськими, стратегічними і паритетними.
Інна ЗАРІЧНА.
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Тернопілля зібрало для армії понад 220 тисяч гривень
Мешканці області продовжують активно підтримувати армію. Наші краяни
долучилися як до загальнодержавної акції «Підтримай
українське військо», завдяки чому на рахунок Міністерства оборони надійшло вже
понад 110 мільйонів гривень, так і до допомоги військовослужбовцям на території Тернопілля.
На рахунок обласного військового комісаріату надійшло понад 220 тисяч гривень.
Левова частина цих коштів –
від простих громадян. Також

– У цей складний для України час висловлюю слова найщирішої шани людям, які допомогли вітчизняному війську.
Армія обов’язково віддячить
своєму народу за підтримку, –
каже тимчасово виконуючий
обов’язки обласного військового комісара полковник Володимир Катинський (на фото).
Кошти, які надходять на
рахунок установи, використовують на потреби мобілізації,
зокрема для оповіщення
тернопільських військових фівійськовозобов’язаних,
збір і
нансово підтримують аграрії,
транспортування
їх
у
військобюджетні організації та церкві частини.
ва.

Днями працівники “Тернопільрибоохорони” та міліціонери затримали трьох
чоловіків, які ловили рибу
електровудкою на території Чистилівського заказника. Брайоньєри наловили 14
кілограмів риби. Збитки становлять 44 тисячі гривень.
– Ми вражені тим, що браконьєри наловили таку велику кількість дрібної риби, –
розповідає головний державний інспектор сектору оперативної роботи “Тернопільрибоохорони” Андрій Гатала. – Довжина найбільшої становила близько 20 сантиметрів. Наприклад, було десять
щук вагою 75 грамів. Не розумію, що з нею можна робити. Однак такий вилов приніс
значну шкоду природі. Сюди
з Тернопільського озера піднімається вся риба на нерестилище. Тож це правопорушення завдало збитків всьому озеру.
Троє браконьєрів, які ловили рибу електровудкою - мешканці Чистилова, їх подвір’я
прямо перед водою, затримали чоловіків навпроти їх будинків.
– Збитки становлять 44 тисячі гривень тільки по рибі, – за-

б нести потомство.
Браконьєрів з електровудками в Тернопільському районі затримали
вперше. Найчастіше такі
порушення трапляються
на Борщівщині.
За даним фактом працівники Тернопільського райвідділу міліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесли
до єдиного реєстру досудових
розслідувань. Правопорушникам загрожує штраф від 200
до 400 неоподаткованих мінімумів або обмеження волі до
3 років.

Нарибалили на сорок тисяч

значає начальник відділу охорони водних біоресурсів в Тернопільській області Андрій
Об’єщик. – Зараз ми звернулися
в іхтіологічну службу, адже риба
мала нереститися, в ній була
ікра і, можливо, у сумі збиток
варто врахувати, яке вона могла

Через горілку дружина звела
зібивство
світусталося
власного
чоловіка
у селищі Мельниця-

В

Подільська Борщівського району. Під час
сімейної сварки дружина нанесла декілька
ножових поранень чоловікові.
Наступного дня, вимивши підлогу та виправши одяг від
крові, викликала уже до мертвого медиків. Та людям у білих
халатах залишилося тільки констатувати смерть.
Жінка не заперечує своєї причетності до злочину. Зі слів
підозрюваної, чоловік повернувся додому напідпитку, через
це і виникла сварка. Серед ночі вона начебто попросила його
увімкнути тихіше телевізор, та він накинувся на неї з кулаками. Відтак, вона вхопилася за ніж. Вдарила тричі і пішла додивлятися сни.
Сумніви щодо правдивості свідчень підозрюваної виникли одразу, щойно експерт оглянув на місці злочину тіло загиблого. Лише візуально було видно п’ять ножових поранень.
Підозріло, що до приїзду правоохоронців підлога
була вимита від крові й жінка встигла випрати свій одяг.
Тож чи справді, поранивши чоловіка, вона пішла спати,
чи може навмисно чекала смерті благовірного, з’ясує
слідство. Наразі правоохоронці дії підозрюваної кваліфікують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – навмисне
вбивство.

У Бучацькому районі
знайшли застреленого
міліціонера

Н

а Тернопільщині
встановлюють
обставини загибелі
міліціонера. 27 квітня
близько 7 години ранку
в Бучацький райвідділ
внутрішніх справ надійшла
інформація про те,
що знайдено мертвим
правоохоронця.
Тіло 28-річного працівника
райвідділу виявили в автомобілі
марки «ВАЗ-21013».
Було встановлено, що смерть
дільничного інспектора міліції
настала внаслідок вогнепального поранення в голову. Як повідомляють в обласній міліції, капітан міліції, за попередніми даними, вчинив самогубство.
За цим фактом проводять розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Право на відповідь

Провівши службове розслідування по статті «Коли права
рука не знає, що робить ліва, або Звернення до начальника Кременецького РЕМ Григорія Грінякова» опублікованої в газеті «Наш
день» №14(13) від 2 квітня – 8 квітня 2014 року, надає спростування неправдивої, неперевіреної інформації, яка наводить тінь
на працівників Кременецького РЕМ.
Відповідно до нормативних документів міжповірочний інтервал повірки лічильників для трьохфазних лічильників (типів СА4УИ672М; СА4УИ677, И678; И679; СА4У-195 і 196 і т.д.) становить чотири роки.
5 березня 2014 року працівниками Кременецького РЕМ була проведена планова заміна приладу обліку електроенергії типу СА4УИ672М у с.Лідихів на об’єкті «Водонапірна башня», який споживає
електроенергію на підставі Договору на постачання електричної
енергії№945 від 30.07.2004 року (юридичний споживач ПП Батюх
В.П). Відповідно тоді ж на місці, 5 березня 2014 року, був складений
Акт заміни електролічильника.
При заміні приладу обліку на вказаному об’єкті були зафіксовані
показники 09990 кВт, так як попередній оплачений показник лічильника становить 94281 кВт, тому була виявлена заборгованість за використану електроенергію в кількості 5709кВт/год на суму 7072 грн.
76 коп., на підставі чого, був виставлений рахунок на оплату, відповідно до діючих тарифів для юридичних споживачів.
Згідно Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ України від 31 липня 1996 року №28, дія яких
поширюється всіх юридичних та фізичних осіб (окрім населення), п.
6.11 остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунка відповідно
до даних за фактичне споживання електроенергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку, які фіксуються в терміни передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у випадку передбачених цими Правилами.
Оскільки споживач являється юридичною особою, керуючись
п.3.24 Правил користування електричної енергії планова повірка розрахункових засобів обліку має здійснюватись за рахунок власників
цих засобів обліку в терміни, встановлені нормативними документами. Тому ПП Батюх В.П. був виставлений рахунок за заміну лічильника
на суму 175 грн. 33 коп. Електропостачальна організація (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом) здійснює контроль за вчасним проведенням повірки розрахункових засобів обліку.
19 березня 2014 року у Кременецький РЕМ надійшла скарга на дії
працівників РЕМ від Степанюк Л.А., жительки селі Лідихів. Зі змісту
скарги РЕМ дізнався, що їй жителі вулиць, які користуються водою
від вказаної водонапірної башні доручили збирати кошти і проводити розрахунок за спожиту електроенергію. Варто зазначити, що заяву
принесла не особисто Степанюк Л.А., а голова сільради Горбаль М.В.
24.03.2014р. Степанюк Л.А. особисто звернулась до РЕМ та власноруч написала заяву, в якій надала пояснення причин виникнення боргу і відмовилась від претензій викладених у попередній заяві до РЕМ,
посилаючись на те, що скаргу від 19 березня 2014 року вона не писала
та будь-яких претензій до роботи РЕМ не має.
25 березня 2014 року за №23 до Кременецького РЕМ надійшла
скарга від голови Лідихівської сільської ради Горбаля М.В.
Тож хочемо звернутись до шановного Миколи Горбаля.
Постачання електроенергії на водонапірну башню здійснюється
на підставі Договору про постачання електричної енергії з ПП Батюх В.П., який зобов’язаний щомісячно здавати звіт про використану
електроенергію у розрахунковий відділ РЕМу. На підставі звіту дається рахунок за використану електроенергію та протягом п’яти банківських днів споживач повинен провести оплату. Керуючись п.7.5. Правил постачальник електричної енергії зобов’язаний, попередивши
споживача не пізніше ніж за три робочі дні, припинити повністю або
частково постачання йому електричної енергії.
На підставі вище вказаного, 17 березня 2014р. було вручено повідомлення про припинення електропостачання, яке передбачалось
на 20 березня 2014р., що цілком відповідає ПКЕЕ. Але оскільки було
оплачено повністю рахунок за використані кВт/год, водонапірну башту від електропостачання ніхто не вимикав.
З приводу того, що працівники Кременецького РЕМ не склали Акт
про порушення ПКЕЕ, повідомляємо наступне. Акт і не повинен складатись в даній ситуації, адже порушення Правил не має, оскільки на
лічильнику були виявлені не оплачені використані кВт/год, що не
відноситься до порушень ПКЕЕ. Питання виникає в іншому, чи належно знімались показники приладу обліку башні відповідальною особою, та чи в повному обсязі проводився розрахунок.
Що стосується коштів, які за вашими словами, «незаконно отримані за повірку лічильника», то відповідно до ПКЕЕ п.3.24 дана послуга для юридичних споживачів проводиться за рахунок споживача. Також хочемо вам пригадати, що у с.Лідихів знаходиться ще вісім водонапірних башт, в яких теж проводилась планова заміна лічильників.
Микола Васильович, на жаль, ви припустились великої помилки,
посилаючись своїми доводами на Правила користування електричною енергією для населення, а не Правила користування для юридичних споживачів.
Ваші твердження, які висвітлені що у заявах, що у вище вказані
статті є відвертим наклепом на працівників Кременецького РЕМ, та
зокрема начальника РЕМ, Грінякова Григорія Леонідовича. Викладене вище переконливо свідчить про порушення особистих немайнових
прав: на повагу до гідності та честі (ст. 297 Цивільного кодексу України) та на недоторканність ділової репутації (ст. 299 Цивільного кодексу України).
Кременецький РЕМ залишає за собою право про вирішення даного питання у судовому порядку.
Начальник
Кременецького РЕМ Г. Л. Гріняков

З місця події
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чинник головний. Важливо валість стану протистояння
те, що жителі не мають потре- та загрози кожної особистості
би в українській пісенній і му- виснажила містян, і одна лише
зичній культурі. В них немає загадка про антитерористичну
найменшого прагнення відчу- операцію викликає в них спазти насолоду від мелодій сучас- ми на рівні фізичного болю,
них гуртів Буковини, Покуття, а психологічного – й поготів.
Волині, Гуцульщини. Для них Зараз розвідники-диверсанти
це terra incognitа. Тут не мають виступають майже друзями, а
відчуття емоційного піднесен- силовики на підходах до міста
ня від народного та сучасного – противниками. Час, моральукраїнського мелосу, більше на пригніченість, призвели до
того, українське сприймаєть- стихійних мікростресів у непося як дещо недозріле, недовер- внолітніх та алкогольного «зашене, маргінальне, а значить, є спокоєння» в дорослих. Стан
цікавим лише в одноразовому страху виробив у багатьох живикористанні. І оскільки Росія телів слухняність та синдром
домінує культурно, а зараз це гвинтика у зграях російських
право нібито хоче забрати у неї офіцерів і самооборони.
українська влада, сусідня дерЯ не знаю, що сниться
жава силою рветься забезпе- слов’янцям щоночі, не відаю,
чити свою інформаційну пере- чи спокійно сплять діти. Але
Кожне місто незнайомцеві відвагу. В мешканців Слов’янська мені в очах досі картини, які
кривається людьми. І їх обличв ці дні сум’яття, розгубле- шокують: голос молодої мачя свідчать, як вони почуваютьність і страх. Не за українські тері у розмові з грудною дися в ньому. Коли молодь безтурбопріоритети, а за себе, свій ком- тиною – без трепету й замитно сміється, закохані цілуютьфорт, своє “чужокультурне” лування, сміх дівочого гурту
ся, діти радіють, продавці, кондукблагополуччя. Вони не можуть на вулиці не заражає, хлопчатори, міліціонери, офіціанти, кідля себе остаточно прийня- ки не веселяться, дідусів і баоскери з привітністю вступають
ти рішення: важливіше дер- бусь не видно по дворах, у гроу розмову – тут здоровий ритм і
жавність, незалежність, єди- мадському транспорті підозріпанує людяність. А коли над дахана територія країни – чи “всьо, ла мовчанка, подруги не обніми попід небеса ще й пливуть хвикак било”. Тож коли захопили маються, відпочинкові афіші
лі церковних дзвонів, буяє веснямерію, СБУ, міліцію, всі орга- відсутні. Хоч у магазинах, буний цвіт – хочеться жити щаслини управління міста, обличчя тиках, кав’ярнях все як і мало
во: неділя, відпочинковий день, свято душі, серця і почуттів.
мешканців взялися острахом і би бути, та приміщення, вулиТа у Слов’янську все навпаки. Вулиці спорожнілі, лиця
переляком, “каму охота погіб- ці, людей пронизує незвична
перехожих похмурі й задубілі, у рухах молодих підвищена
нуть?” А ті, котрі з’юрмилися холоднуватість. Спазми страху
обережність, інколи – явна агресивність, а весь обслуговубіля бандитів і російських ди- у собі люди тлумлять, не підвоючий люд механічно виконує свою роботу, ніби повсюди поверсантів – взагалі не здатні дячи голови і не розкриваючи
шесть і єдиним рятунком від цього лиха є відторгнення
щось путнє висловити, окрім своїх сердець: чи то від безнаспіврозмовника.
туманно-недолугого просто- дії, чи в пошуку індивідуальнодають афіші, не ласують без- тим у найближчому часі, якщо рікування щодо федералізації го рятунку: не чую, не бачу, не
турботно морозивом, не беш- почнете «рятувати» російсько- та ущемлення прав російсько- знаю.
кетують, не ходять зграйками, мовних і весь народ України мовних. Таких у місті лише деТернополі, як і по всій
не катаються на велосипедах і своєю армією та головорізами сятки, але розпоряджаютьГаличчині, за подіскейтах. Діти якось ніби розчи- із Слов’янська?
ся вони всією громадою. Мовбних обставин танилися поміж небезпекою і виочую у знайомого по чазна пасивність мешкан- кої моторошності не могло би
мушеною присутністю в місдокторантурі універ- ців на фоні озброєних чоло- бути. І лінією, яка розмежоті. Гірке відчуття тривоги в
ситету ім. Драгома- віків та збуджених нападни- вує боягузливість від спротимені посилювалося постійним нова. У моїй програмі поїздки ків на державні установи ста- ву, стали би гідність та патрівідлуннями російської мови, до Слов’янська, зважуючи на ла зрозумілою, коли почув мір- отизм, закодовані в генах ков якій – у цю весняну піднесе- небезпеку, вирішив ні з ким не кування господаря квартири. лисковими піснями, народнину пору – були відсутні звуко- вступати у дискусію, нічого не Янукович вартував у них рів- ми обрядами, українським слові теплі октави російських лі- доводити, не користуватися іс- но стільки, скільки добра зро- вом, ідеалами звитяжців, кориків Фета, Майкова, Тютчева, торичними, соціальними, по- бив для Слов’янська. Майже ні- трі гинули, не задумуючись, в
тонке вокальне суголосся Тол- літичними аргументами, зре- чого. Але він був свій не лише ім’я вільної України. Три місяці
кунової, гурту «Самоцвєти» і, штою, своїм досвідом участі у територіально. Він є своїм по тому мене на київському Майбезперечно, ємке слово Л. Тол- революції на граніті, помаран- духу. Якщо буде бійня, де ря- дані подивували своєю відвастого чи багатогранне – Сарта- чевій та останній, яка започат- туватися від куль українських гою і рішучістю російськомовкова. Цією мовою була створе- кувала громадську силу й гід- силовиків і російських спецна- ні патріоти. Це були хлопці з
на філософія Бердяєва, фантас- ність. Змусив себе тільки слу- зівців? То, може, краще змири- Дніпропетровщини, Сумщини,
тика Стругацьких, психологіч- хати випадкових співбесідни- тися із ситуацією, тим більше, Запоріжжя. У Слов’янську мене
ні теорії Менчинської, Небилі- ків, запитувати те, у чому вони що ціннісно Росія зрозуміліша, гнітила апатія та холодне очіцина, Лурія, інженерія Яковлє- переконані. І переконався сам, ніж українська Україна. Три- кування самозмін.
ва, пісні Висоцького та інших що інформаційна
У психології є поняття екстремальної ситуації, коли за короткий час
достойників великої росій- однобокість дивнеобхідно
людині визначитися, виходячи з сукупності своїх достоїнств і
ської культури. А тут, в україн- но викривлює лювад.
Гідність
людину випростовує – страх ставить на коліна. Та коли розському місті на Донеччині, ця дину інтелектуальгублене
й
перепуджене
все місто, люди не здатні чинити опір. Хто має
ж мова має такий хижий оскал. но й психологічно.
відповідати
за
бездіяльний
стан тисяч жителів Слов’янська? Янукович,
Хто споганив її так? Ви не від- Вона не здатна реякий
втік
у
Росію,
мер
пані
Штепа,
котра просить самого Путіна приїхачуваєте себе, пане Путін, при- ально й об’єктивно
ти
до
них,
чи
самопроголошений
мер
Пономарьов? А може, необхідно
четним до цього? Винуватим оцінювати ситуаспитати
тільки
чоловіків
Слов’янська
за
персональну втрату людських
за те, що пригнічені жінки і цію, чіпляється за
і
державних
орієнтирів?
діти у Слов’янську і не тільки? найменші неузгоВасиль ЯЩЕНКО.
Це ви назвали київську владу дження, аби не вихунтою, жителів Західної Укра- вести себе із власїни – людьми другого сорту і ного, хай примізобов’язали свій спецназ «мо- тивного комфорту.
чіть терорістов в сортірах». Я
У Тернополі гане можу позбутися цієї думки зет
української
хоча б тому, що всі ті уявлен- спрямованості та
ня й цінності, якими ви живете російської – скільстосовно теперішньої України, ки завгодно, телепоставлені з ніг на голову, по- каналів так само.
будовані на історичній маячні У Слов’янську ЗМІ
й хворобливому переконанні. суто проросійські.
Вам не страшно бути прокля- Та навіть не цей

спазми страху

Я

порівнюю цей російськомовний райцентр із «бандерівським» недільним Тернополем і мені хочеться кричати:
«Люди, покладіть руку на серце, піднесіть очі до небес, і вам
відкриються світлі думки. Світ
такий безмежний, Земля така
красива, Україна така працьовита. Це велика правда. І коли
одному в нашій державі замало багатства, а іншому, у ще
більшій державі, замало своєї
землі, не вірте їхнім облудним
словам, лицемірній брехні про
нас, фашистів, убивників, різунів, нациків. Бо я був у Сімферополі, Донецьку, зараз дивлюсь і прислухаюся до мешканців Слов’янська. Не можу
зрозуміти, звідки у росіян така
ненависть до українців. Невже
вони тільки обдурені?!»
Треба речі називати своїми іменами. Хто в Києві із самооборони Майдану ловив на
вулицях столиці журналістів,
іноземців, росіян, щоб їх катувати, випускати кишки, а потім
топити у Дніпрі чи обмінювати
їх як заручників на своїх? Хто
нападав на військові частини,
міліцейські відділення? Хто із
бійців самооборони був запакований у захисну міліцейську
амуніцію і мав сучасну автоматичну зброю? Де перебували американські офіцери для
щоденних інструкцій командирам сотень? Не було цього і
не могло бути! Фашизм сьогодні не в Києві, не на Заході України. Він сьогодні в Донецьку та
Слов’янську. І поведінка російських офіцерів ГРУ – фашистська, як і їх інформаційнодиверсійні технології. Проте ці
запитання я міг задати лише
сам собі.
місті порожньо. Воно
безлюдне, і зовнішньою пусткою нагадує
мені моє місто у величну Великодню суботу – тернополяни
перебувають у своїх батьків і
рідні по селах. У цій порожнечі дибаю повільно тротуарами
та вуличками, кружляючи центром міста, його бічними асфальтівками та дворами. Сполохане й тривожне одноманіття. Розмови жителів короткі й
глухуваті, діти тільки з батьками, в очах школярів – настороженість і полохлива зосередженість. Вони не розгля-
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«Нам повідомили: ЇДЕМО НА ТРИ ДНІ.
Виявилося – НА ВСЕ ЖИТТЯ»
Т

«Від однієї радіації
втекли до іншої»

ернопільська художниця Світлана Шинкаренко
ніколи не зображала на своїх картинах
Чорнобиль, хоча прожила із сім’єю неподалік
атомної станції дев’ять років. Коли сталася
аварія, з вікон своєї квартири вона бачила сяйво,
але не могла зрозуміти: горіло щось чи просто
освітлювали прожекторами територію. Знову до
свого колишнього помешкання потрапила лише за 20
років. Чорнобильська трагедія для неї – це не просто
слова із виступів, які ми вже звикли чути 26 квітня,
у роковини аварії. Це – іграшковий
ведмедик доньки, залишений у домі
з побитими вікнами, вишня на порозі
школи, яка проросла крізь бетонні
сходи, розкидані банки з фарбами у
класі, де навчала дітей малюванню…
У своєму кабінеті - через 20 літ
Спогади, які не можна забути.
ніде.
З року в рік усе менше людей, які можуть розповісти, яким раніше було місто троянд і дітей. А воно береже спогади і про тих, кого вже давно немає.
– Чоловік після Чорнобиля хворів, у 56 років його не
стало, – розповідає пані Світлана. – Він теж був у нашій
квартирі після катастрофи, розписався на порожній стіні фломастером. Коли я зайшла в кімнату, одразу побачила цей напис. А чоловіка тоді вже не було...

Якби колись їй сказали, що
своїм рідним вважатиме місто на
Західній Україні, Світлана не повірила б. Вона народилася у столиці Литви, у Вільнюсі. Батько працював там актором у російському
драматичному театрі. Коли Світлані минуло півтора року, сім’я переїхали до Петербургу. У місті над
Невою жили всі батькові родичі.
Там дівчина закінчила школу, художнє училище. Отримавши диплом, потрапила за розподілом у
нинішній Желізногорськ, а тоді – закрите місто в Сибіру Красноярськ-26.
Місто жило своїм особливим, інколи драматичним життям і для зовнішнього світу
ніби не існувало. У Красноярську-26 розміщувались військово-промислові об’єкти з особливим режимом, зокрема, підземні заводи, на
яких збагачували уранове паливо для атомних станцій.
Світлана навчала дітей кресленню та малюванню у школі, вела студію і гуртки на
станції юних техніків. А потім вирішила повернутися у Петербург. Її зарахували на навчання в інститут, але доля привела назад у закрите місто.
– За мною вирушив мій майбутній чоловік.
Два його слова – їдьмо назад – змінили мою долю. Коли
ми повернулись, за моїм робочим столом сиділа вже
інша людина. Три роки я працювала на одному з підземних заводів. Після зміни доводилося повністю перевдягатися: біля пропускного пункту вимірювали рівень радіації і не випускали, якщо прилади «дзвеніли».
У Красноярську сім’я прожила 9 років, а потім захворів син і лікарі порадили змінити клімат. Світланині батьки на той час жили в Харкові, на маминій батьківщині. Аби бути ближче до них, переїхали в Україну, у
місто Прип’ять.
– Його називали містом троянд і дітей, сподівалися
– нарешті почнеться спокійне життя, – згадує художниця. – Хто б міг подумати, що ми втечемо від однієї радіації й потрапимо у ще більшу.

«Діти робили зарядку на вулицях,
де лежав графіт»

Спершу Світлана з чоловіком знімали кімнату в селі
Копачі поряд із атомною станцією. Після вибуху там
була настільки висока радіація, що всі будинки знесли
бульдозерами, а саме село зрівняли із землею.
У Прип’яті сім’я художниці отримала квартиру на
9-му поверсі, від їхнього будинку по прямій до реактора було чотири кілометри.
– 26 квітня 1986 року, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, ми нічого не знали,
– згадує пані Світлана. – Ввечері бачили з вікна, як горіло, але не розуміли, що саме сталося. Зранку дивимося – миють дороги, піна на асфальті. Думали, готують
місто до 1 травня. І школа працювала. Дітей, як завжди,
вивели на зарядку, хоча по вулицях вже лежали шматки

Життя з чистого листа

Сьогодні художниця готує книжку спогадів про
Прип’ять, яку планують видати у Польщі.
– Іноземцям цікаві деталі, – зауважує вона. – А коли
радіоактивного графіту. Тільки розповідаєш, то в пам’яті оживає те, що довелося відчупісля обіду сказали позачиняти ти, пропустити через своє серце. Ми починали життя з
вікна. А ввечері стали розноси- чистого листа. Усі речі, картини залишилися у Прип’яті.
ти таблетки йоду, хоча вони вже Донечка Оксана плакала за іграшковим ведмедиком Дінікому не були потрібні. Вночі до мою, з яким любила засинати. У Тернополі ми довго шулікарні почали привозити опро- кали такого ж. Знайшли, але іншого кольору. Вигадувамінених людей.
ли, що його довго мили, тому він і став білий. Але доньНаступного дня по радіо ого- ка і далі сумувала. А якось син телефонує і каже: «Мамо,
лосили про евакуацію. Сказали ми зайшли в магазин іграшок, Оксанка схопила ведмевзяти з собою документи, про- дика і сказала, що це її Діма…»
дукти харчування, одяг для діНині в художниці вже підростають внуки, наймотей, вийти на вулицю і – чекати. лодшій Майі – лише півтора року. Коли вона стане стар– Синові тоді було 12 років, а доньці – лише 4, – розпо- шою, бабуся обов’язково розкаже їй про далеке місто,
відає художниця. – Ми простояли ще кілька годин, поки яке колись було для них рідним.
приїхав автобус. На футбольне поле біля нашого дому сі– Хтось сказав: коли зрубають останнє дерево, задали вертольоти, які гасили полум’я, з них кидали мішки бруднять останню річку – тоді зрозуміють, що гроші не
з піском на реактор. А дітям же було цікаво – вони впер- можна їсти, – зауважує жінка. – Тому дітям потрібно розше побачили справжні літаки… Ніхто не попередив, як повідати не лише про Чорнобиль, але про екологію, понебезпечно дихати пилом, який піднімався навколо.
яснювати, що за нашою планетою треба доглядати, а не
«На порозі школи виросла вишня»
знищувати. А якщо будемо ставитися до природи так,
Людям повідомили, що вони їдуть на три дні. А ви- як зараз, то жити буде ніде. У приміщенні тернопільявилося – на все життя. Чорнобильців «розпорошили» ської Спілки чорнобильців ми створили музей. Там бупо всьому колишньому Союзу. Через це, каже художни- дуть проводити екскурсії, зокрема і для школярів.
ця, не такими помітними для всіх були їхні проблеми.
Творчість врятувала від депресії
Світлана та її сім’я приїхали до Тернополя, у якому
Коли було найважче, їй допомагало мистецтво. Сьоі залишилися. Через 20 років після катастрофи Спілка годні картини Світлани Шинкаренко дарують тепло
чорнобильців організувала екскурсію у Чорнобильську всім, хто їх бачить. Саме в Тернополі почався новий пезону відчуження, тоді жінка знову побувала у Прип’яті. ріод у її творчості. Можливо, через те, що стільки всього
На пошук свого будинку мала лише півгодини, бо все ще довелося пережити, свої полотна вона наповнює світможна було отримати досить високу дозу радіації. Зна- лими й ніжними барвами. Пише яскраві натюрморти й
йти колишній дім було нелегко – вулиці заросли дере- ліричні пейзажі, а свого часу першою в Тернополі почавами і травою.
ла малювати на бересті. Особливої уваги заслуговують
– Я вибігла на свій дев’ятий поверх, – пригадує ху- монотипії художниці – картини на склі.
дожниця. – Квартира видалася дуже маленькою – сира,
Її роботи розлетілися по світу, чимало з них – у Польпорожня… Після аварії речі викидали на вулицю, щоб щі, де часто буває на міжнародних мистецьких пленене розкрадали, й вивозили на захоронення – усе «дзве- рах. Наступного року в галереї міста Ярослава покажуть
ніло» від радіації. І школу ледве знайшла: у заростях по- акварелі Світлани Шинкаренко, а згодом вона запробачила хвіртку й вийшла до будинку. На порозі, просто сить тернополян на ювілейну виставку.
на сходинках, виросла вишня. А в моєму кабінеті збереА в Прип’ять повертатися більше не планує – важко
глися фарби – перевернуті баночки, кілька дитячих ро- бачити це місто зруйнованим... Хоч про Чорнобиль, ввабіт. У місті й зараз стоять порожні будинки без вікон і жає, мають пам’ятати всі, щоб, не дай Боже, історія не
дверей. Хоча в селах, у 30-кілометровій зоні, мешкають повторилася.
старі люди. Вони повернулися, не прижилися більше
Антоніна БРИК.

Україна і світ
Україна
Влада змінилася корупція залишилася

Незважаючи на зміну влади в
країні, торгівля посадами у новій парламентській коаліції триває. Про це заявив виконавчий директор «Transparency International»
Олексій Хмара, представляючи проект Антикорупційної стратегії України під час «круглого столу», організованому головою Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. «Хоча країна
і робить перші кроки у справі боротьби з корупцією, торгівля посадами
триває. Єдина відмінність - тепер вимагають не тільки гроші, а й довідку
від Люстраційного комітету або членства у «Transparency International».
До нас вже вишикувалася черга охочих вступити в організацію. Зрозуміло, ми таких кандидатів відсікаємо. І
можу сказати: цим займаються всі політичні партії, які увійшли до коаліції - крім тих, що не делегували своїх представників до Кабміну», - зазначив Хмара.

США видаватимуть
українцям візи на 10 років

Державний департамент США
розширив режим візової взаємності,
дозволяючи українцям отримувати десятирічні візи, а не п’ятирічні.
«Тепер українці, як і громадяни Польщі, Румунії, Болгарії, Кіпру, Хорватії,
матимуть змогу їздити до Сполучених
Штатів протягом десяти років без додаткового поновлення візи. Це вплине на життя десятків тисяч українців
і допоможе їм спростити законний бізнес та приватні подорожі», - йдеться
у повідомленні держдепу. Раніше посольство США видавало візи для бізнес- або туристичних подорожей терміном максимум на п’ять років.
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бояться. Зараз порушуються всі писані й неписані правила стосовно роботи ЗМІ у гарячих точках», - наголосив
голова незалежної медіа-профспілки
України Юрій Луканов.

Турчинов підписав закон
про окуповані території

В. о. президента Олександр Турчинов підписав закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України». Тимчасово окупованою територією визначаються території АР Крим та Севастополя, повітряний простір над ними,
а також внутрішні води й територіальне море України, включаючи підводний простір, їх дно і надра. Тимчасово окупована територія оголошується зоною з обмеженим доступом в’їзду та виїзду. «Для громадян
України, іноземців та осіб без громадянства в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї допускається лише за спеціальним дозволом і через пункти в’їзду-виїзду в порядку, встановленому Кабміном»,
- йдеться у документі. Закон передбачає, що тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України, на неї поширюється українське законодавство, однак відповідальність за порушення прав людини
на ній покладається на Росію. Забороняється ввезення та/або вивезення товарів військового призначення,
організація залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних,
повітряних перевезень та інше.

СБУ затримала на Львівщині три диверсійні
групи з Донбасу

Працівники СБУ затримали на
Львівщині три диверсійні групи з
Луганської та Донецької областей.
Затримані планували влаштовувати
провокації, зокрема, на 9 травня. Про
це «Zaxid.net» стало відомо з джерел в
СБУ. Найбільша з груп налічувала 12
осіб. Громадян інших держав, зокрема, Росії, серед затриманих не було.
Офіційно в управлінні СБУ у Львівській області інформацію не коментують. «До 10 травня ми не будемо нічого коментувати. Я не можу ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію», - сказала речниця управління
Ореста Кутна.

Україна подає
до суду на «Газпром»

Міліція надає
Україна формує позов до Стоксепаратистам інформацію гольмського
арбітражу на «Газппро журналістів?
ром» через ціни на газ, заявив

Міліція сприяє затриманню журналістів на Cході України, зазначив під час прес-конференції стрімер «Спільнобачення» Володимир
Карагяур. За його словами, саме МВС
передає списки людей проросійським
організаціям. «Більшість затриманих
і побитих журналістів страждають через міліцію. Адже інформація, яку про
них розповсюджують, явно зібрана
джерелами МВС: контакти, паспортні
дані, особисті дані. Їх передають в організації, що боряться з «Правим сектором». Є цілеспрямоване відслідковування стрімерів з Майдану», - сказав Карагяур. «Все, що зараз відбувається, приписують «Правому сектору». Мене також оголосили шпигуном і пропонували покалічити. Сепаратисти на Сході вважають, що під
виглядом преси до них приїжджають
шпигуни «Правого сектора», дуже їх

прем’єр Арсеній Яценюк, інформує
«Українська правда». За його словами, Україна вже надіслала передарбітражну вимогу до «Газпрому» і очікує на обговорення її з російською
стороною «на нейтральній території,
а саме у Лондоні». «Україна готова
платити за російський газ ціну, встановлену на початку 2014 року - 268
доларів за 1000 кубометрів. Якщо
російська компанія дасть позитивну відповідь на продовження ціни і
підпише відповідну угоду, то Україна
невідкладно погасить борг у розмірі
2,2 мільярда доларів від попереднього уряду… Коли ж протягом тридцяти днів відповідні домовленості не
будуть досягнуті, це означає, що з передарбітражної стадії ми переходимо у стадію судового спору з російським газовим монополістом», - сказав Яценюк.

№18 (47)/30 квітня - 6 травня 2014 р. 9

Світ
Чий паспорт кращий
для подорожей світом

Свобода пересування, право вибору місця проживання та роботи, можливість без перешкод подорожувати світом - одне із фундаментальних
прав людини, визначених «Загальною декларацією прав люди», яку
прийняла Генасамблея ООН у 1948
році. Наскільки вільно можуть пересуватися світом громадяни різних країн,
дослідили упорядники рейтингу «Visa
Restrictions Index». Вони проаналізували правила візового режиму 219 держав. Найкраще подорожувати з паспортом країн лідерів рейтингу - Фінляндії, Швеції, Великобританії - для їхніх
громадян дозволений безвізовий в’їзд
у 173 країни. На другому місці - Данія,
Німеччина, Люксембург, США, паспорт
яких дозволяє відвідати 172 країни без
візи. Далі - Бельгія, Італія, Нідерланди,
Канада, Франція, Ірландія, Японія, Португалія, Іспанія, Австрія, Нова Зеландія,
Швейцарія. З українським паспортом
можна відвідати 77 країн без візи. Україна посідає 52 позицію у рейтингу, випередивши Молдову, Грузію, Білорусь, але
поступившись Перу, Албанії, Росії. Найгірші справи у Косово, Судану, Пакистану, Іраку, Афганістану.

ний устрій і переконують, що Росія сьогодні намагається перетворити Україну на таку ж бідну й розділену країну,
як їхня. За повідомленням ТСН, насильницька федералізація, яку тут провели поза бажанням боснійців і яку Москва досі контролює, перетворили органи влади на повний абсурд. Ледь не
кожне село має свій уряд, парламент
і міністрів. Президентів у Боснії три,
прем’єр-міністрів - 13 і майже 130 міністрів та міністерств. Крім того, в країні є 13 парламентів, три з яких - двопалатні. А населення в Боснії і Герцеговині всього 3,5 мільйона осіб. Причина такої кількості чиновників - надто велика
кількість автономій. У Боснії кожен третій є чиновником, якому треба платити
зарплату з держбюджету. Тому кожен
працюючий боснієць змушений віддавати державі 63 відсотки заробленого.
Якщо середня зарплата у Боснії та Герцеговині складає 800 місцевих марок,
то майже 600 з них йде на платню армії чиновників.

Наступна ціль Путіна Балкани

Дислокація сухопутних військ
НАТО на східних кордонах Альянсу
повинна охолодити запал Росії. Поведінка Москви в Криму та на Сході України - це частину плану Путіна з розширення свого впливу. Про це заявив в
інтерв’ю «Голосу Америки» вашингтонський експерт з питань зовнішньої по«Facebook» запускає
літики, екс-посол США в Албанії, Туречвласне агентство новин
чині та Іраку Джеймс Джеффрі. Путін,
якщо його не «загальмувати», не зупиниться на досягнутому, переконаний
експерт. «Апетит Росії зростатиме з поглинанням частин інших країн… Вона
обов’язково захоче й балканські країни,
з якими має історичні, етнічні та реліНайбільша у світі соціальна ме- гійні зв’язки. Вона їх спробує повернурежа «Facebook» запускає новин- ти, якщо не зупинити», - сказав Джеффний агрегатор «FB Newswire». Про це рі. Щодо Женевських домовленостей,
йдеться у повідомленні «Facebook». Но- то вони не варті паперу, на якому напивий сервіс дозволить журналістам зна- сані, переконаний екс-посол.
Зомбовані «совки» ходити у мережі контент і поширювати
його в ЗМІ. За допомогою «FB Newswire»
за повернення
будуть поширюватися оригінальні фов радянське минуле
тографії, відео і статуси, присвячені сусБільше
половини росіян хочуть
пільним подіям. Сервіс буде доступний
в
СРСР,
яким
він був до перебудови.
на сторінці у «Facebook» і через акаунт
Згідно
з
опитуванням,
56 відсотків роу «Twitter». Інформація буде оновлювасіян
вважають,
що
запущена
у 1985
тися у реальному часі.
році перебудова принесла Росії загалом
Росія хоче політичний
більше шкоди. Протилежної думки дотримуються близько 23 відсотків опиконтроль над Молдовою
Екс-прем’єр-міністр
Республі- таних. Майже 21 відсоток респондентів
ки Молдова, голова правлячої вагалися з відповіддю. Такими є дані
Ліберально-демократичної партії опитування «Левада- центру».
Влад Філат висловив сподівання, що
Європа - наймирніша,
воєнної інтервенції Росії до Молдови
але Московія може
не буде. Проте політик переконаний:
Росія планує встановити повний полівсе зіпсувати
тичний контроль над територією країУ глобальному індексі миролюбни, повідомляє «Укрінформ». Філат за- ності, складеному Інститутом еконозначив, що багато подій, які відбува- міки та миру, Україна посіла 111 місються у Молдові, включаючи так зва- це серед 162 країн світу. У свою чергу
ний референдум про Митний союз у Га- Росія із 155 місцем у рейтингу увійшла
гаузії, організовано саме за підтримки до десятки найменш миролюбних краРосії і певних деструктивних політич- їн світу. Індекс враховує як внутрішні
них сил всередині Молдови. Головною чинники - рівень насильства в країні
проросійською силою в країні, на думку та злочинність, так і зовнішні - міжнаполітика, є Партія комуністів.
родні відносини країни, витрати на військові потреби та інші параметри. За інФедералізація зробила
дексом найбільш мирними країнами є
з Боснії і Герцеговини
Ісландія, Данія і Нова Зеландія - зі стабільною демократією. Також до топ-10
країну збіднілих людей
Федералізація, як компроміс між увійшли Норвегія, Сінгапур, Словенія,
сербами, хорватами і бошняками, пе- Швеція, Бельгія, Чехія, Швейцарія, Япоретворила Боснію і Герцеговину на нія. Наймирнішим континентом виявикраїну, в якій урядів та чиновників лася Європа. На останньому - 162 місці
значно більше, ніж тих, хто працює. - розташувався Афганістан, а перед ним
Мешканці Боснії мріють про унітар- Сомалі та Сирія.
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Для всієї родини
Просто життя

Фіалковий вальс

Пророчі слова
розтинають віки –
Гучні, урочисті, привітні:
– Даруйте коханим
і сестрам квітки
Весняні, осінні та літні.
Приносьте півонії
цвіт матерям
За ласку, турботу і болі.
Встеляйте стежини
тюльпанами там,
Де ходять їх втомлені долі.
Вітайте волошками друзів своїх,
Несіть однокласникам айстри.
Розсиплеться щиро
дзвіночками сміх,
Всміхнеться ромашками
щастя.
Нарвіть незабудок
у вранішній час,
Вручіть незнайомці красивій.
І світ заквітчає
фіалковий вальс,
Скупає в трояндовій зливі.
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Сокровенне
Юльці знову снився Париж.
Вона йшла вулицею, яка несамовито пахла кавою і весною.
Вітер бешкетував, забавлявся її
вогняно-рудим волоссям. А молодий, незнайомий художник
просив намалювати її портрет...
Ранок украв Юльчин сон. А
їй було так добре в оманливому,
далекому світі.
Юльчину мрію про Париж
знав лише однокласник Ромко.
Смішний Ромко, який бездоганно володів французькою мовою
і мав вічні проблеми з фізкультурою. Юльці здавалося, що він
про Францію знає все. Вона полюбила цю романтичну країну і
«втікала» туди, коли вчерговий
раз сварилися батьки.
За руде волосся Ромко назвав Юльку Лисицею. Нове
«ім’я» дружно підхопив клас.
Вона не ображалася. За Францію
Ромко був прощений.
У десятому класі помер Ромків тато. Матір переїхала жити
в іншу область - тут у неї нікого
не було. А там - вся родина. Юлька сумувала за Ромком і його
розповідями. Товариство високомірних і пустоголових хлопців її не цікавило.
...Увечері батько знову повернувся «під шафе». Дістанеться матері, дістанеться і Юльці.
Матері за те, що погано жити,
все дороге і мало платять на роботі. А Юльці батько вкотре нагадає, що в двадцять сім років
вона «вийшла в тираж», і що в
його родині рудих не було.
Спасінням для Юльки була
сусідка. Тітка Софія жила одна.
Дівчина ніколи не розпитувала
її про особисте. А Софія не розповідала. У Софіїній квартирі
творилася висока мода. Хай сховаються кутюр’є зі своїми моделями й вишуканими тканинами.
Тітка Софія може зі старої одежини таке пошити... Її машинка
«Зінгер», певно, годилася Юльці в бабці. Софія мала нову, дорогу. Але часто користувалася
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Це оголошення Сергій вичитав у рубриці «Знайомства»
кілька років тому. Точніше, короткий лист незнайомої жінки.
Про те, що у тридцять з хвостиком років дуже незатишно жити
одній. Що доля досі не подарувала їй зустріч з тим єдиним, який
би зрозумів, розділив і радість, і
страждання. Або став хоча б надійним другом. Замість адреси
чи номера мобільного – короткий таємничий підпис: Наталя. І
номер абонентної скриньки, на
яку можна писати.
Чомусь кілька разів перечитав це оголошення. А наступного дня взявся писати листа незнайомці. Те, що він також самотній. Що йому майже сорок,
а ні сім’ї, ні дітей. Був одружений. Але життя не склалося. Розлучився. У колишньої дружини
давно нова родина, а він дотепер – один. Хочеться уже чогось
свого, рідного. Повідомив адресу, телефон. Якщо Наталя забажає, нехай відгукнеться, а там і
зустрінуться.
Щодня заглядав у поштову
скриньку. Листа не було. Мовчав
і телефон. Хіба друзі настирливо
запрошували на пиво чи якусь
вечірку. Не хотів нікуди іти. Навіть від недільної риболовлі відмовився: раптом Наталя зателефонує на домашній? Боявся пропустити дзвінок.
Котрогось вечора у слухавці врешті пролунав незнайомий
жіночий голос. Сергій відчув: це
вона, Наталя.
- Я чекав на вас, - випередив
її пояснення. – Ви ж не озивалися так довго…
- Якось я уже поспішила, - голос у слухавці притих, повертаючись, напевне, у минуле.
Він хотів сказати, що також
колись поспішив. Але ніхто у

Сімейне

гніздечко
У світі все
цікаво нині:
Коли і як,
чому і де?
Ми на планеті
Україна
Вчимося,
бавлячись,
ростем.
На фото
Івана Пшоняка:
вихованці
Тернопільського
дитячого
садочка №28

Квиток
до щастя

старим «Зінгером». На Юльчине «чому?», тітка віджартовувалась:
- Це - як перша любов.
У батька на роботі затримали зарплату. «Друзі» сто грамів
поставили. Але це не врятувало
від скандалу. Цього разу батько
почав з Юльки. Її безпутня руда
голова винна, що сім’я живе не
так, як нормальні люди. Її інститутський диплом - нікому не потрібний шматок паперу. І вона
нікому не потрібна...
Юлька не відсварювалася.
Просто забралася з хати.
- Що, знову? - запитала тітка Софія.
- Знову.
- Я тут такий фасон маю! Треба тобі костюм пошити. Французькі модниці луснули б від заздрості. Підберемо тканину зеленого кольору. До твого волосся буде супер!
- Може, мені заміж вийти? зіскочила з модної теми Юлька.
- За кого?
- Не знаю. В сусідній ріелтерській фірмі є холостяк. Якось
мене на каву запрошував.
- А ти?
- Не пішла.
- На каву не пішла, а заміж за
нього підеш?
- Мені Париж снився. (Юлька посвятила Софію у свої таємні мрії).
- Снився, значить, будеш там.
- Софіє (Юльці було дозволено сусідку називати без додатку
«тітка»), чого я чекаю? І кого?
Мені вже двадцять сім. Однокласниці й однокурсниці встигли заміж вийти, дітей народити і навіть розлучитися.
- Значить, колір буде зеле-

ний. Юлько, треба купити пристойне взуття до костюма.
- Я вам про серйозне, а ви...
- Взуття, люба моя, - дуже
серйозний аксесуар для жінки.
- Та я не про це...
- Юлько, не городи тин з дурниць. Нема путнього чоловіка - нема мови. А костюм і туфлі треба.
- Навіщо? Я ж не ходжу нікуди.
- Сьогодні не ходиш, завтра підеш...
Софія любила Юльку. Її дитині (вона не знала, хлопчик це
чи дівчинка) було б приблизно стільки, як Юльці. Софія колись працювала у модному ательє. Там і познайомилася зі своєю недолею. У нього була сім’я,
посада, статки і велике юне кохання на ім’я Софія. Але неземні почуття вмить зникли, коли
вона сказала, що чекає дитину. Він силоміць заволік її до лікаря. Софія просилася, щоб не
убивав крихітне життя. Обіцяла сама виховати. І нікому нічого не говорити. Ніхто й не здогадався б. Він не вірив. А, може, не
мав часу повірити. Поспішав. Та
й дитина на стороні не входила
у його плани.
Наступного дня забув про існування Софії. А вона пам’ятала
і мучилася. Потім утекла в інше
місто. Її ремесло годиться всюди. І її адреса невдовзі стала відомою заможним та вибагливим модницям.
Але найбажанішою клієнткою для Софії була сусідська дівчина. Скромна руда розумниця, якій поки що не пощастило
у житті. В уяві Софія приміряла на Юльку вишуканий одяг, то
розпускала, то збирала у чудер-

нацьку зачіску її вогняне волосся. А потім плакала від шаленого смутку.
... Новий костюм Юльці сподобався.
- А туфлі так і не купила? –
запитала Софія.
- Не встигла.
- Не обманюй. Знаю, що не
хотіла. Піди у вихідні пошукай
взуття. Юлько, послухай мене.
- Обіцяю.
У суботу Юлька намотувала
кілометри по магазинах. Одне
- дороге, інше - немає вигляду,
третє... Нарешті знайшла те, що
шукала. Гарні туфлі на акуратних підборах. І, основне, за помірну ціну.
Треба купити квіти для Софії, подумала Юлька. З дитинства обшиває і жодної копійки
не взяла. Коли Юлька була школяркою, дарувала Софії свої нехитрі малюнки, вироби з пластиліну. Софія донині їх береже.
Юлька розгубилася серед
моря квітів. Вона любила терпкуваті, вишукані аромати.
- Юлька! Лисиця! Ти?
- Ромко???
- Упізнала!
- Звідкіля ти взявся?
- Приїхав на татову могилу.
Давно не був. Квіти хочу купити. Як ти, Юлько?
- Працюю.
- Як сім’я, діти?
- Заміж не кличуть, бо руда.
А ти як?
- Французька допомогла.
Маю хорошу роботу. Буваю у
Франції. Маємо там бізнесових
партнерів. Одружитися не встиг.
У моєму місті немає рудої Юльки.
- Ромку, не будь хлопчиськом.
- Я пам’ятаю твою адресу,
Юлько. Обов’язково зайшов би
до тебе.
- А якби я була заміжня?..
Ромку, мені Париж сниться.
- Значить, мої шанси не зовсім втрачені, - усерйоз пожартував колишній однокласник.
Удома, в товаристві захмелілих друзів, проводив уікенд

батько. Юлька запросила Ромка
до тітки Софії.
Софія світилася від щастя.
Вона змусила Юльку одягнути
новий костюм, взути нові туфлі, розпустити вогняно-руде волосся.
- Юлько, будь нарешті щасливою, - шепотіла на кухні.
- Ви думаєте?..
- Я не думаю, я знаю! О, я бачила неймовірно гарну тканину. Кольору морської хвилі. Будемо шити сукню. Я придумала
фасон. Хай нам заздрять французькі модниці!
- Я ще нікуди не їду.
- Юлько, вважай, що квиток
у твоїй кишені. Не загуби його…
Ольга ЧОРНА.

Дівочими устами

Як тебе
приворожити?
Я давно закохана у тебе.
Ще відтоді,
як ти приїжджав до
бабусі на канікули у село. Веселий, засмаглий, міський
хлопчина із заможної родини, ти був насправді дуже
простим і привітним. Пригощав усіх цукерками, мандаринками, апельсинами,
які передавали тобі батьки.
Не оминав і мене. А оскільки
ми жили по-сусідству, то і
багато часу проводили разом.
Для тебе я була ще одним другом. Ти розказував
мені різні хлопчачі таємниці. І, на жаль, не помічав,

моїх очей, у яких світилася
любов.
Ми виросли, наші дороги розійшлися. Ти вступив
до одного вишу, я – до іншого. Але серце моє і далі належить тобі. Та при зустрічах ти і далі поводишся, як
друг, навіть розповідаєш
мені свої любовні походеньки, просиш поради. Я слухаю,
щось підказую, а душа плаче. Як розказати, що я люблю тебе. Як мені тебе приворожити?
Олеся М.

Наш ДЕНЬ

житті на всі сто відсотків не знає,
як ліпше вчинити.
Не встиг. Щось роз’єднало їх, у
слухавці залунали короткі гудки.
Він злився на зв’язок, на цю жінку,
яка, не знати чому, розтривожила
його душу. І як? Через якесь оголошення у газеті. Довкіл стільки

вилися іронічно- насмішкувато.
Чого ж ви, Сергію, на порозі стоїте? Чи вже перехотіли заходити?
Тільки тепер він помітив, що
Наталя опиралася на милиці.
Та ні. Хоча я справді трохи здивований. І винен. Це – вам,

«Вибачте,

але я вас
не знаю…»

претенденток на його руку і серце.
Та коли знову задзвонив телефон, зрадів. Намагався одразу домовитися про зустріч. Де, коли?
Наталя пригасила його пориви. Навіщо спішити? Дізнаються одне про одного трохи більше,
тоді зустрінуться. Вона йому ще
обов’язково зателефонує.
Сергій чекав цих вечірніх розмов. Цієї ніжності і таємничості. Не розумів одного: чому вони
спілкуються лише телефоном?
Чому не можуть зустрітися?
Не хотів чекати. Якось Наталя
назвала йому номер свого домашнього телефону – це вже була ниточка, за якою людину можна знайти. Не полінувався – перелистав увесь телефонний довідник.
І таки натрапив на потрібний номер. Тепер Сергій уже знав прізвище Наталі, вулицю, номер будинку. Відшукати квартиру було неважко – у дворі завжди знайдуться цікаві, ті, хто про чуже життя
знають більше, ніж про власне.
Купив червоні троянди, шампанське, коробку цукерок. Уявляв,
як подзвонить до Наталі у двері.
Вибачиться за трохи несподіваний візит. Утім, крім чашки кави
він ні на що не претендує. А можна посидіти і просто так.
Був певен: Наталя зрозуміє
його, простить. Він лише хоче побачити її.
Натиснув на «ґудзик» дзвінка.
Чув, як хтось довго ішов до дверей. Нарешті повернувся замок.
Сергій уявляв Наталю саме такою. Вродливе молоде обличчя в
обрамленні каштанового волосся. Тільки сірі очі чомусь сполохано затріпотіли віями.
- Я думала, це сусідка. Вона інколи заходить поговорити. А це,
напевне, ви, мій телефонний знайомий? Як же ви мене розшукали? Треба було усе -таки попередити. Я би хоч протез одягла. А так
я його знімаю, незручний, тисне.
Кажуть, імпортний ліпший, але на
нього коштів не вистачає.
Сірі очі уже не тріпотіли – ди-

- простягнув квіти.
Вони сиділи у затишній кухні.
Пили каву й шампанське.
- Знаєте, я теж трохи винна.
Що не сказала одразу. Про те, яка
я, - сірі очі знову сполохано заховалися під вії.
- Ви дуже гарна, Наталю, - притулив долоню до її щоки.
- Якби я був художником, то
намалював би ваш портрет.
Чи то шампанське подіяло,
чи справді його хвилювала гарна жінка, яка сиділа навпроти. Та
й навіщо псувати вечір? Сергій зараз не хоче слухати, що трапилося з нею, яка біда. Сьогодні вони
не розмовлятимуть про сумне. Він
навіть не знає, чого хоче більше:
залишитися чи піти.
Наталя допомогла йому.
- Вам пора, Сергію. Завтра – на
роботу. А мені – у поліклініку, маю
пройти деякі обстеження.
Ну ось, здавалося б, і все. Наступного дня Наталя не зателефонувала. Ні потім, ні через тиждень.
Якось Сергій не витримав. Розвернув легківку. Піднімався сходами
і так само довго натискував дзвінок. Без слів пригорнув до себе
Наталю.
У них було багато днів і ночей.
Сповнених довірливої ніжності й
турботи.
- Я чекаю дитину, - повідомила
вона якось з усмішкою.
Йому треба було зрадіти. Сказати щось особливе. Але як же так,
про дитину вони не домовлялися.
Це ж тепер почнуться нові клопоти, проблеми. Дізнаються у нього
на роботі.
- А досі про нас ніхто не знає?
Невже, Сергію?
Уникав Наталиного погляду.
Хоча чому? Справді, він приховував свої стосунки з Наталею. Якщо
чесно: боявся. Насмішок товаришів, докорів рідних. Стільки часу
всі чекали на його одруження. Не
раз навіть жартували, мовляв,
Сергій шукає принцесу. І хто знає,
чи вони б його зрозуміли.
- І як би сприйняли мене. Чому
ж ти не договорюєш, Сергію? Того,
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що ти просто соромишся
мене, - гірка складка лягла у
кутиках Наталиних уст.
Він намагався пояснити. Що хотів усіх підготувати. Але слова були замалі, непереконливі. І тоді, як у перший день їхньої зустрічі, Наталя прийшла йому на допомогу.
- Я поїду до батьків, у
село. Мені тепер треба більше свіжого повітря.
Не питала його ні про що,
не зобов’язувала. Врешті, він
їй нічого не обіцяв, про одруження у них, справді, не було
й мови.
Думав про це самотніми
вечорами. А потім якось помалу повернулися старі друзі, завелися нові знайомства,
інші жінки. Упоміж цього згадував Наталю, її тонкі руки,
запах волосся. Приховував
від самого себе, що сумував
за нею.
Вона
зателефонувала
йому ще лиш раз.
- Я уже в місті, Сергію.
Мені пора народжувати.
Він обіцяв прийти.
- Як хочеш. Якщо чесно,
я хотіла від тебе тільки дитини.
Знав непевне: Наталя обманює його. Та знову зранив
жіночу гордість.
- А, коли так, тоді – щасливо…
Ось, здається, і вся історія. Чоловік, який зайшов до
редакції, щоб розказати її,
на мить замовкає. Мовчу і я.
Що тут скажеш? Мені, наприклад, хотілося б, аби у цієї історії було інше закінчення.
- Мені – теж, - ніби вгадує
мої думки Сергій. – Але, на
жаль, нічого не вернути.
У нього є все: успішний
бізнес, обставлена найновішими меблями квартира,
дорога машина. Якось нею,
цією сріблястою іномаркою,
проїжджав біля дитячої поліклініки. І раптом побачив
Наталю. Ішла за руку з маленьким хлопчиком. Щось
завмерло усередині: малий,
мов дві краплі води, схожий
на нього, Сергія у дитинстві.
Зупинив машину.
- Сідайте, підвезу.
Вийшов з легківки, щоб
допомогти Наталі. Вона здивовано глянула на нього.
- Ви нас запрошуєте? Але
я вас не знаю.
Між ними пролягла довга секунда мовчання. Наталя ще раз прошепотіла:
- Не знаю. Пробачте, Сергію.
Хлопчик пригорнувся до
мами.
- Знаєте, чому я до вас
прийшов? – Сергій знову
повертає мене у своє життя. – Дізнався, що Наталя читає ваше «Сімейне гніздечко». Може, воно допоможе
мені її повернути? Я зрозумів, що люблю тільки її, цю
жінку. І свого сина. І я зумію
їх завжди захистити. Зараз
Наталя не хоче спілкуватися зі мною. Та, може, все-таки
простить?..
Зіна КУШНІРУК.

Струни серця
* * *
Буде день, наче день.
Буде сонце, мов сонце.
Було вчора, і завтра прийде,
як завжди.
Нам життя принесе
у маленькій долоньці
Кусень щастя земного
і крихту журби.
Буде мрія, мов сон,
або ж сон, наче мрія,
Буде усміх весни
чи солона сльоза.
Та не буде того,
чого бути не сміє:
Хочеш сонця, а кажуть,
що близько гроза…
Буде музика, й дощ,
і любові цілунок,
Будуть хмари пливти
у зелених очах,
А хтось серце твоє,
як небесний дарунок,
Прийме в душу свою,
коли віра згаса.
Буде все, мов колись,
як по писаній книзі:
Промінь світла живого,
цілюща краса…
Глянь, краплинка води
на потрісканій кризі,
То не смуток ріки,
а солодка весна!

Мій апофеоз
Я буду твоєю зброєю,
Твоїм найгострішим мечем,
Найбільшим у світі ворогом,
Тихим янголом за плечем.
Стану броньованим
панциром,
Слабинкою в сильній душі.
Я зраджую власні принципи,
Коли плачуть в тобі дощі.
Гіркущий той присмак
зболений,
Що заснув на твоїх губах,
Зцілую, візьму з собою я,
Щоб ти лише був у світах.
Тривогу, зібрану скронями,
Захоплю до себе в полон,
Всміхнусь очима й долонями,
Розбуджу реальність і сон.
Як щезнуть сніги

притрушені,
Теплом озоветься земля,
Скажеш: «Я їхати
змушений…»
У відповідь – тихе: «Твоя!..»
Мар’яна Баран,
с. Куропатники
Бережанського р-ну
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Володимир Кличко НОКАУТУВАВ
Алекса Леапаї
У німецькому місті Обергаузен український боксер, чемпіон
світу за кількома версіями переміг австралійського боксера нокаутом у 5-му раунді.

Це був 65-й бій у спортивній кар’єрі Володимир Кличка.
У цей вечір великого боксу
хороший настрій Володимиру
Кличку забезпечила й дружина його старшого брата - почесного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Віталія
Кличка. У її виконанні перед
боєм пролунав гімн України на
тлі величезного національно-

П

го прапора.
Володимир Кличко взявся за справу зі старту. У першому ж раунді бою він відправив
австралійця з Самоа у нокдаун.
Після нетривалого відліку рефері Алекс Леапаї все ж встав.
У наступних раундах стало
зрозуміло, що австралієць не
створить особливих проблем
для українця. Кличко зробив

з суперника боксерську грушу.
Проте, у невисокому темпі поєдинок дійшов до п’ятого раунду. Цей період бою і став вирішальним. Австралієць знову
опинився спочатку у нокдауні,
а потім і в нокауті.
Володимир Кличко здобув
чергову дострокову перемогу. Українець утримує чемпіонський пояс вже восьмий рік.

Спадкоємець Кличка

еред поєдинком Володимира
Кличка у рамках вечора боксу в
Оберхаузені також відбувся бій
Олександра Усика .
Українець був змушений «звикати» до свого
противника у стислий термін. 17 квітня відбулася заміна - опонентом Усика став потужний,
але маловідомий Бен Нсафоа з Гани, який давно
живе в Німеччині.
Олександр - олімпійський чемпіон Лондона,
минулоріч він залишив любительський ринг і
зараз намагається зробити успішну кар’єру в у
професійному спорті під крилом промоутерської компанії братів Кличків.
Хоча Усик народився у кримському Сімфе-

20 тур (перенесений)
«Зоря» - «Карпати»
- 2:2
Тривалий вояж галичан на Південь і Схід
України міг принести їм
максимальний здобуток,
якби не остання 15-хвилинка луганської зустрічі.
«Севастополь» - «Металург» З. – 5:0
Запоріжці не стали
перепоною для додання своєму супернику 3-х
очок, а севастопольці
встановили рекорд результативності.
«Шахтар» - «Таврія» - 2:1
«Гірники» надзвичайно скромно переграли
аутсайдера змагань на очах у своїх уболівальників.
«Іллічівець» - «Ворскла» - 1:2
Вдруге у сезоні Микола Павлов поступається
своїй колишній команді, після чого маріупольці
перервали 3-матчеву виграшну серію.
«Говерла» - «Дніпро» - 0:2
Гості зуміли проявити характер, забити переможний гол у меншості і не відстати у «золотій»
гонці від «Шахтаря».
«Волинь» - «Металіст» - 1:4
Лучани програють вчетверте поспіль,
харків’яни знову, як і у Запоріжжі, перемагають з
великим рахунком.
«Чорноморець» - «Динамо» - 1:1
Обом командам до повторення сценарію попередніх вдалих матчів відповідно проти «Дніпра»
та «Ворскли» забракло зовсім мало.
27 тур
«Іллічівець» - «Севастополь» - 0:0
З огляду на всі обставини, що супроводжували поєдинок, нічия більше влаштувала представ-

рополі, проте він – справжній патріот України серед вітчизняних спортсменів. На підтвердження цього в Оберхаузені вже традиційним
став вихід Усика на ринг під пісню «Їхали козаки» з «оселедцем» на голові та стрічкоювставкою «під вишиванку» на боксерських
трусах.
Перші два раунди бою пройшли у спарингрежимі. У третьому Усик звалив африканця на
настил відмінною «двійкою». Вийшов швидкий
нокаут на класі.
Інтриги в бою не було. Олімпійський чемпіон Лондона легко здобув третю перемогу поспіль в профі. Його наступний поєдинок заплановано на 31 травня в Одесі.

На фінішній прямій
ників Криму.
«Зоря» - «Говерла» - 1:0
Господарі у Луганську явно не планували
втрачати очки, і їм вкотре на допомогу прийшли
заміни.
«Карпати» - «Металург» З. – 2:2
Запоріжці продемонстрували чи не найкращий матч у весняній частині змагань, заслужено
уникнувши чергової поразки.
«Металург» Д. - «Динамо» - 2:1
Реванш донеччан за розгромну поразку у першому колі був менш скромним, але від того не
менш потрібним та переконливим.
«Металіст» - «Дніпро» - 2:1
Харків’яни одночасно повернули собі 3-ю позицію і дуже сильно знизили шанси на продовження боротьби дніпропетровців за чемпіонський титул.
«Ворскла» - «Таврія» - 1:1
Полтавчани стали авторами чергового парадоксу, коли здолавши чемпіона країни, не впорались з відвертим аутсайдером.
«Волинь» - «Чорноморець» - 1:2
Завершальний поєдинок туру продовжив тенденції попередніх матчів для обох команд.
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Кримські пригоди
тернопільських футболістів

Н

еприємний
інцидент спіткав
футболістів ФК
«Нива» уже при перетині
кордону з кримським
півостровом.
З різних причин, пов’язаних
з паспортним контролем, Миколу Лазорика, Ярослава Сворака та Михайла Басараба не
пропустили на територію Криму.
Також проблеми виникли
із Тимуром Рустамовим, але у
підсумку гравець поїхав в Армянськ.
Крім цього, кримські прикордонники утримували автобус із футболістами нашого
клубу впродовж 2,5 годин та
провели дуже ретельний обшук кожного члена команди.
Відтак, «Нива» прибула на стадіон за кілька хвилин до початку гри і матч довелося перенести на 15 хвилин.
При таких розкладах, годі
й продемонструвати змістовну гру, а тому єдиний гол «Титана» у ворота нашого голкіпера вирішив долю цього поєдинку 25-го туру Першої ліги.
Таким чином «Нива» перервала свою 6-ти матчеву безпрограшну серію.
Пригоди футболістів та
тренерів ФК «Нива» на кримському півострові продовжилися і після завершення матчу
з «Титаном», повідомила пресслужба клубу.
Нашу команду цього разу
впродовж двох годин утримували на кордоні з Україною, не
випускаючи на материк. При
цьому російські прикордонники поблизу автобуса з гравцями дозволили собі стрільбу

з автоматів у повітря. На щастя, делегацію ФК «Нива» таки
випустили з окупованої території і автобус з командою направився у Нову Каховку.
Усі ці екстремальні перипетії спонукали президента тернопільської «Ниви» Автанділа Мдінарадзе виступити з гострою заявою.
Зокрема, він наголосив:
Президент ПФЛ гарантував нам, що жодних проблем
в Армянську немає. Він запевнив, що кордон ми перетнемо
за 40-50 хвилин, що представники силових структур Армянська будуть нас супроводжувати, що ніяких документів не
потрібно, а потрібно тільки
подати список делегації клубу.
Говорив одне, а робилося зовсім
інше. Чемпіонат України перетворили на клоунаду! Звичайно, ми це так не залишимо. Ми
зараз готуємо протест. Коли
футболістів принижують і
лякають — це не чемпіонат.
Грати під прапором іншої країни ... Порушено все, що тільки
можна порушити — всі норми
регламенту.
Результат гри проти «Титана» не визнаємо. Якщо компетентні органи приймуть рішення, що матч потрібно переграти на нейтральній території - переграємо. Якщо вважатимуть за потрібне зарахувати «Титану» технічну поразку, а я вважаю, що це вірне
рішення, звичайно, нас це влаштує. Але, крім всього, дуже
хочу, щоб відповідальні люди з
ПФЛ, які мають забезпечити
нормальне проведення поєдинку, понесли за це відповідальність.

«Муніципали» розділили
очки з господарями

Н

епростим видався вояж ФК «Тернопіль»
до Овідіополя на календарну гру 30 туру
чемпіонату України з футболу серед команд
другої ліги проти місцевого «Реал Фарма».
У напруженому поєдинку тернополяни так і не зуміли
здобути перемогу та записати до свого активу такі важливі з турнірної точки зору три очки. У підсумку арбітр з ІваноФранківська зафіксував нічию – 0:0.
Перший тайм матчу нічим особливо не потішив малочисельну овідіопольську публіку. Команди створили всього кілька гольових нагод, які у підсумку до взяття воріт не призвели.
Початок зустрічі був за тернополянами, проте потім гра заспокоїлася, господарі час від часу стали турбувати Миколу Плетеницького, але до реальних загроз справа довго не доходила. Натомість ближче до завершення першої 45-хвилинки вже
гості згадали, що вони фаворити матчу, тому стали помітно активнішими.
Старт другого тайму залишися за тернополянами. Але,
якщо перші небезпеки з боку гравці ФК «Тернопіль» не сильно
стривожили воротаря господарів, то вже чергова спроба гостей ледь не завершилася голом. Саме тому тренер місцевої команди лише проведеними замінами намагався збити атакувальний запал тернополян. І йому до певної міри це вдалося
–табло стадіону так і залишилося «світити» нулями.

Уже сьогодні у гості до Тернополя завітає безпосередній конкурент за путівку до першої ліги кременчуцький «Кремінь». Початок матчу о 18.00.

Долі
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Іван Космина мріє

змінити
Україну
І
За власну пенсію хлопець у візку
придбав будматеріали
для спорудження пандуса у лікарні
Іван за освітою вчитель фізкультури,
протягом трьох років працював водолазом. Звільнився через низьку зарплатню
та почав займатися будівництвом. Їздив
на роботу до Києва. Там він добре заробляв, праця йому подобалась, він радів,
що навчився багато нового. Одного спекотного дня разом з хлопцями вирішив
покупатися і стрибнув у став.
– У воді я відразу зрозумів – щось зламав, – пригадує Іван. – Але вперто не хотів вірити, що це шия… Спершу подумав
– руки, тому через шок я не можу рухатися. Добре, що поруч був мій товариш Володя, який одразу кинувся на допомогу.
Тоді викликали «швидку», і мене оперативно прооперували. Операція тривала
чотири з половиною години замість запланованих двох.
Діагноз лікарів шокував усіх – перелом шийних хребців.
Іван чотири доби перебував у реанімації на межі між життям і смертю. Потім на нього чекали десятки днів в лікарняних палатах, реабілітація і повернення
додому.
Зараз він каже, що так повинно було
статися. Адже трагедія звела його з багатьма чудовими людьми, які допомогли,
підтримали та змусили змінитися. Але
таке усвідомлення прийшло з часом. Зізнається, віднайти сенс життя допомогли друзі та хороші люди, які старалися
бути поряд, підтримували і не дозволяли
падати духом.
– Тоді я зрозумів, що не можна опускати руки. Потрібно допомагати іншим,
вчити їх цінувати життя й не витрачати
його на непотрібні речі, – каже хлопець.
ідтоді змінилося життя не лише
Івана, а й усього Вільхівчика.
За кілька тижнів на сільському пустирі з’явився спортивний майданчик. На нього Іван витратив свою місячну пенсію. Далі почали допомагати друзі
й небайдужі мешканці села.
– До травми я викурював за день півтори пачки цигарок, випивав у компанії
друзів, – розповідає Іван. – Тепер шкодую
про це. Розумію, що то було неправильно.
Працюючи з молодими людьми, побачив
у їхніх очах бажання жити краще. Вони

В

сторія 26-річного Івана Космини
із села Вільхівчик Гусятинського
району надзвичайно повчальна і
вражаюча. Чотири роки тому його життя
кардинально змінилося. Вода, яка завжди
була його рідною стихією, цього разу
підвела його і забрала найцінніше –
можливість ходити. Але хлопець не здався.
Він не лише знайшов у собі сили боротися
з недугою, а й вирішив допомагати іншим
та змінювати світ довкола.

хочуть змінити цей світ, майбутнє, нашу пандуса. Чиновниця оглянула лікарню
країну, але їм потрібна допомога.
і пообіцяла, що вирішить цю проблему.
Іван заснував у Вільхівчику Навіть повідомила про це на офіційному
спортивно-оздоровчий рух «Вікторія», сайті райради. Однак на обіцянці все запроводить свята здоров’я, їздить із ді- кінчилось.
тьми на чемпіонати з воркауту. СпортивУ березні хлопець знову звернувся
ний майданчик з кожним роком розши- до районної влади та керівництва лікаррюється та вдосконалюється – з’явилися ні, однак жодних змін не відбулося. Гонові турніки, майданчик для бадмінто- ловний лікар медичного закладу Василь
ну. З ініціативи Івана у сільському клу- Веселовський пояснив, що кошти досі не
бі встановили тенісний стіл, тож мо- перерахували.
лодь має можливість займатися спортом
Тож Іван вирішив допомогти районі взимку.
ній владі у вирішенні цієї проблеми і,
хлопця ще багато планів і про- отримавши пенсію, закупив будматеріали, витративши
ектів. Він
щ о д е н н о Допомогти Іванові в облаштуванні близько 450 гривень. До лікарні він
працює над їх втіспортивного майданчика може
привіз по десять
ленням. Найголокожен із нас. Рахунок для
мішків піску та щевнішим зв’язком зі
всіх охочих допомогти:
беню й три мішки
світом для Івана є
Відкритий Банк Хрещатик,
цементу. Після цьоінтернет. Вранці він
№6768160200311653,
го пандус таки спопрокидається, вмидійсний до 01\16.
кає комп’ютер, чи- А про новини спортивно-оздоровчого рудили. Щоправда,
тає новини і спіл- руху «Вікторія» можна дізнатися він не зовсім відпокується з друзями. у групі http://vk.com/id145322598. відає нормам. Коли
Іван виставив фото
Потім від трьох до
в інтернет, його
п’яти годин займається лікувальною фізкультурою. Все за- друзі з усієї України скритикували панлежить від того, як він почувається. Для дус, зроблений з Іванових матеріалів, і
спортивних занять у будинку обладна- назвали його «недолугим пам’ятником
ний спеціальний спортзал. Тут є різно- архітектури».
Дивує, що лікарі, які мали б знати про
манітні тренажери, станки. Багато з них
потреби людей з обмеженими можлизробили власними руками друзі Івана.
Хлопець бере активну участь не лише востями, використали будматеріали, аби
в житті свого села, а й переживає за долю спорудити у селищі ще один пандус, який
країни. Він приїжджав на акції протес- не відповідає вимогам. Запитую про це у
ту, які відбувалися у Гусятині. Також під- головного лікаря. Той пояснює, що, мовтримав флешмоб українців з обмежени- ляв, триває ремонт у лікарні і якщо збуми можливостями, які пересуваються на дувати пандус, який відповідає всім виінвалідних візках, проти дій режиму Яну- могам, то він заважатиме під’їзду машин
ковича.
з матеріалами. Коли ремонт закінчиться,
Вже не перший рік Іван Космина бо- запевняють, що зроблять все відповідно
реться за те, щоб районний центр Гуся- до європейських стандартів.
тин, який розташований за 5 кілометрів
Очільники району кажуть, що впервід його села, став доступним для людей ше дізналися про цю проблему з публіказ обмеженими можливостями. Зокрема ції в інтернеті. Тож пообіцяли, що поверхлопець довгий час не міг добитися від нуть Івану гроші за придбані ним будмамісцевої влади установки пандуса в ра- теріали.
йонній лікарні.
А от біля поліклінічного відділенІван звертався до екс-голови Гуся- ня пандус облаштували близько 8 років
тинської райради Надії Хоптян з прохан- тому. На жаль, Іван у візку не зміг самоням виділити кошти на встановлення тужки здолати зависокий поріг. Недо-

У

сяжне для нього і УЗД, яке розташоване на третьому поверсі, оскільки в будівлі немає ліфта. Тож напередодні відвідин
лікарні чи поліклініки хлопець просить
друзів про допомогу, адже разом з мамою йому важко долати всі бар’єри української медицини.
– Цей пандус потрібен не тільки мені,
а й іншим людям з інвалідністю, мамам
з візочками, вагітним, людям похилого
віку, які хочуть потрапити на прийом до
лікаря, – зазначає хлопець. – У листопаді
минулого року мене привезли в лікарню,
коли падав дощ, тож поки мене зі «швидкої» занесли в приймальне відділення, я
весь був мокрий. Будучи здоровим, я ніколи не задумувався, наскільки черстві
люди від органів влади, які мали б вирішувати такі проблеми. Зазвичай, чиновники нарікають на недостатню кількість
коштів. Але ж вони повинні знати і про
те , що в Україні існують спеціальні будівельні норми, що визначають критерії
доступності будинків і споруд для людей
з обмеженими можливостями. І це добре
знають контролюючі органи, інспектори
Держархбудконтролю .
На власні очі переконуюсь, що прогулянка Гусятином для людини, яка пересувається на візку – це справжнє випробування. Незручні тротуари, високі бордюри. А пандусів або немає, або їх не під
силу здолати людині на візку. Хлопець
розповідає, що лише два пандуси в місті
відповідають нормам – у будівлі обласної
ради та будинку культури.
– Чиновники, мабуть, думають: скільки ті інваліди будуть їздити. Раз приїдуть, два – і дадуть собі спокій, – каже
Іван. – Однак я не здамся і все робитиму
для того, щоб люди з обмеженими можливостями не мали перешкод. Коли зі
мною трапилась біда, думав, що все закінчилось. Але зумів вижити завдяки
хорошим людям. Змінилася моя свідомість, погляд на світ. Я почав закладати
фундамент і будувати інше життя.
ван мріє організувати в своєму
селі реабілітаційний центр для лікування людей з травмами спини та шиї. Адже у Вільхівчику приємна атмосфера, мальовнича природа. Та
поки що це в далекій перспективі. Зараз
він активно займається молоддю. Планує далі розбудовувати спортивний майданчик, щоб юним вільхівчанам хотілося
сюди приходити.
Іван каже, що не буде миритися з байдужістю влади й боротиметься за те, щоб
не лише Гусятин, а й вся Україна стала
державою без бар’єрів для людей з обмеженими можливостями,
Юля ТОМЧИШИН.
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ДОМАШНЄсМОРОЗИВО
–
ієї родини
ласощі для в

Яких тільки видів морозива не існує сьогодні! Фруктове, вершкове й молочне з різними
ароматизаторами та наповнювачами. Шоколадне й ванільне, полуничне і бананове, з мигдалем і фісташками... Але ж ці, улюблені ласощі дітей і дорослих, неважко приготувати і
вдома. Тоді морозиво буде містити, звісно, ж лише натуральні інгредієнти.
Для того щоб морозиво вийшло по-справжньому ніжним і повітряним, найкраще скористатися електричною морозивницею. Утім, напрочуд смачний холодний продукт можна
приготувати й без неї. По-перше, ви можете періодично збивати суміш, що заморожується, за допомогою міксера, це лише потребує трохи більше часу й уваги. А по-друге, існує кілька перевірених часом секретів, які допоможуть зробити морозиво більш м’яким без механічного впливу. Наприклад, достатньо додати 50 г рому або коньяку на 500 мл молочної чи
вершкової суміші. Фруктові ж щербети стануть ніжними, якщо додати до них трохи ананасового або лимонного соку.

ФІСТАШКОВЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 3 жовтки, 100 г цукру, 1
скл. молока, 200 мл жирних вершків, 150
г фісташок.
Приготування: за допомогою міксера збити добіла жовтки з цукром, потім
додати молоко і збивати все разом ще 3
хв. Окремо збити в міцну піну вершки.
З’єднати збиті вершки й молочну суміш,
додати здрібнені несолоні фісташки і ретельно перемішати. Готову суміш помістити в морозилку на 10 год. Збивати суміш вінчиком щогодини протягом перших чотирьох годин заморожування. Готове морозиво розкласти у креманки, полити розтопленим шоколадом і посипати здрібненими фісташками.

ЛИМОННЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 500 мл жирних вершків,
банка згущівки (380 мл), сік 1 лимона, 1
ч. л. здрібненої лимонної цедри.
Приготування: за допомогою міксера або вінчика збити вершки. Не збивати
занадто довго, припинити, як тільки почнуть густіти. До збитих вершків додати
згущівку, сік лимона та цедру. Ретельно
перемішати за допомогою вінчика, перелити масу у форму для заморожування і
помістити в морозилку на 10 год. Кожні
2-3 години збивати морозиво за допомогою вінчика або виделки. Готове морозиво дістати з морозилки за 10-15 хв. до подачі до столу - це надасть йому додаткову м’якість і ніжність.

ПОЛУНИЧНЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 100 г цукру, 250 мл вершків, 250 мл молока, 3 жовтки, 2 чашки свіжої полуниці, ванільна есенція — 1 ч. л.
Приготування: перемішати з 50 г цукру свіжу вимиту полуницю. На годину
поставити ягоди з цукром у холодильник. Перемішати жовтки, цукор і молоко. Поставити каструльку на невеликий
вогонь, помішувати, не доводячи до кипіння. Маса повинна бути однорідною, а
цукор повністю розчинитися. Суміш перелити в окрему миску, дати охолонути
до кімнатної температури. Після того поставити її в морозильну камеру не менше, ніж на 3 години. Кожні 20 хв. масу
слід перемішувати. Якщо ви не будете
цього робити, то в морозиві утворяться невеликі шматочки льоду. Після того,
як витримаєте морозиво в холодильнику належний час, додати до морозива ваніль і полуницю.

З ПОЛУНИЦЕЮ
НА ОСНОВІ ЙОГУРТУ

Потрібно: 230 г полуниці, 300 г нежирного йогурту, 1 білок, 2 ч. л. желатину.
Приготування: нарізати ягоди полуниці, додати їх в йогурт, перемішати
і збити міксером. Збивати треба доти,
поки суміш не стане однорідною. Желатин залити 2 ст. л. окропу. Мисочку поставити на водяну баню і почекати, поки
желатин сам розчиниться. Готовий желатин змішати з йогуртовою масою. Налити суміш у низький посуд, що підходить
для заморожування, і поставити в морозильну камеру. Щойно краї затвердіють,
дістати морозиво і перекласти в прохолодну ємність. Збити його блендером до
однорідного стану і повернути в морозилку. Коли краї знову затвердіють, дістати морозиво і знову збити в прохолодній посудині. Збити також білок до стану пружної піни і поступово ввести у морозиво. Поставити суміш у холодильник
до остаточного застигання. Зазвичай це
- 2-3 год. Перед подачею дати морозиву
злегка відтанути – перекладіть його з
морозилки на 20 хв. у холодильник. Прикрасити морозиво ягодами свіжої полуниці.

МОРОЗИВО КЛАСИЧНЕ

Потрібно: 3 жовтки; 200 мл молока
(кип’яченого); 200 мл вершків, 150 г цукру; 1,5 ч.л. ванільного цукру.
Приготування: змішати цукор і ванілін. Додати жовтки, збити. Не припиняючи збивати, акуратно влити молоко.
Поставити суміш на вогонь або на водяну баню. На бані процес заварювання буде тривати довше, але ймовірність
того, що маса пригорить, значно нижча.
Якщо суміш помішати ложкою, а потім
провести по ложці пальцем, і залишиться виразний слід - масу потрібно зняти
з вогню. Остудити, потім додати вершки, добре все перемішавши. Перекласти
суміш в спеціальну, придатну для цього
ємність і залишити в морозильній камері на 2-3 год. Після цього морозиво викладати в холодну миску і збити. Робити це можна за допомогою міксера або
вінчика, причому дуже швидко, щоб морозиво не почало танути. Потім поставити знову в морозильну камеру на 2-3
год. Повторити процедуру. Після того,
як все морозиво кілька разів було перемішано і заморожено, його потрібно поставити в холодильник ще на півгодини. Перед подачею викласти морозиво
кульками, прикрасити фруктами або полити сиропом.

БАНАНОВЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 100 г цукру, 375 мл вершків, 375 мл молока, 3 стиглих банани
(фруктове пюре).
Приготування: банани помістити в
блендер, збити в однорідне пюре. Вершки, молоко, цукор покласти в миску, поставити на повільний вогонь, помішувати постійно, але не доводити до кипіння.

Суміш охолодити, покласти туди ж бананове пюре, гарно збити. Поставити на 2
год. в морозилку.

ШОКОЛАДНЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 75 г цукру, 250 мл вершків, 250 мл молока, 125 г тертого на дрібну тертку гіркого шоколаду.
Приготування: взяти невелику каструльку, налити туди молока, всипати
цукор. Поставити на слабкий вогонь, перемішати - цукор повинен повністю розчинитися. Тоді зняти з вогню і залишити
до повного охолодження. Додати вершки, поставити в морозильну камеру. Періодично помішувати морозиво або збивати хоча б два рази блендером і, як тільки воно почне густіти, додати до нього
тертий шоколад. Перед подачею прикрасити сиропом.

МОРОЗИВО
ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ

Потрібно: 3/4 банки згущеного молока; 650 мл жирних вершків.
Приготування: ретельно збити
вершки. Влити до них згущене молоко,
не зупиняючи процес збивання. Вилити
підготовлену масу в посуд для заморозки і поставити в морозилку. Періодично – раз на 2 год. – діставати морозиво і
збивати. Робити так, поки воно остаточно не заморозиться. Зазвичай достатньо
3 разів. Перед подачею дістати морозиво з морозильної камери і дати йому відтанути півгодини. Подавати морозиво з
горішками, цукатами або шоколадною
крихтою.

ВЕРШКОВЕ - ДЛЯ КОХАНИХ

Потрібно: сметана густа домашня 230 г, цукрова пудра з ваніллю - 3 ст. л.,
апельсин - 1 шт, шоколад тертий - 2 ст. л.
Приготування: сметану збити з цукровою пудрою, додати сік і цедру апельсина, тертий шоколад. Ще раз все добре
збити. Масу розкласти у формочки і помістити в морозильник до повного охолодження.

ВЕРШКОВЕ МОРОЗИВО

Потрібно: З скл. вершків або сепараторної сметани, 6 яєчних жовтків, трішки ванілі, 150-200 г цукру.
Приготування: вершки вилити в каструльку і поставити на вогонь – нехай

закиплять. Цукор, ванілін і жовтки добре
розтерти, щоб вийшла однорідна маса.
Перелити туди гарячі вершки і перемішати.
Поставити на слабкий вогонь, весь
час помішуючи, поки маса не загусне, але
до кипіння не доводити. Охолодити суміш. Після цього збити її міксером — нехай стане трохи пишнішою. Поставити
в морозилку на години дві. Потім знову
збити міксером — тоді не будуть утворюватися кристалики льоду. Знову помістити в холодильник на 2-3 год. Після можна
різати на порційні шматки і подавати до
столу з будь-яким сиропом чи фруктами.

ВАНІЛЬНЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 4 жовтки, дрібний цукровий пісок - 150 г, молоко - 250 мл, вершки - 150 мл, ванілін.
Приготування: жовтки розмішати з
цукром, поставити на водяну баню і прогріти на малому вогні, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
Тоді збити у міксері: жовткова маса повинна посвітліти і збільшитися в об’ємі.
З’єднати жовткову масу з молоком, вершками та ванільним екстрактом. Збивати
ще (можна, якщо є, у чаші морозивниці)
протягом 50 хв. до загущення. Після цього перекласти у формочки та заморозити
протягом 2-3 год.

ПЛОМБІР ДОМАШНІЙ

Потрібно: 100 г масла, 2 скл. цукру, 1
ч. л. крохмалю, літр молока і 5 жовтків.
Приготування: молоко поставити
на вогонь. Одразу покласти в каструльку масло. Поки закипає молоко, перемішати крохмаль і цукор, додати до них
жовтки і розтерти. Після того, як у вас
вийде однорідна маса, додати до неї
трохи молока. Суміш за консистенцією
має бути схожа на рідку сметану. Влити
в молоко цю масу, весь час перемішуючи. Як тільки суміш повторно закипить,
зняти каструльку з вогню і поставити
в холодну воду. Перемішувати суміш до
тих пір, поки вона повністю не охолоне. Після цього поставити суміш у морозильник.

КАВОВЕ МОРОЗИВО

Потрібно: 4 жовтки, 2 скл. завареної
натуральної меленої кави; 250 г цукру; 1
скл. вершків або молока.
Приготування: розтерти жовтки з
цукром. Додайте до них каву і вершки. Перелити суміш у каструльку, довести до кипіння. Зняти каструльку
з вогню, почекати, поки суміш охолоне. У цей час потрібно її перемішувати.
Остиглу суміш перелити у форму для
заморозки і поставити в морозильник. Морозиво заморожується близько 7 год. Протягом цього часу потрібно 3-4 рази дістати його і збити блендером. Перед подачею дістати морозиво, щоб воно злегка розтануло. Подавати у вигляді кульок, покритих збитими вершками. Зверху посипати шоколадною крихтою.
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Загублений диплом бакалавра
№23543094, виданий 01.10.2003 р. на
Кривохатька Петра Миколайовича;
***
Загублений
диплом
магістра
№28196964, виданий 20.07.2005 р. на
Кривохатька Петра Миколайовича.
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Українські анекдоти
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Курйоз

Підліток, ризикуючи життям, летів
з Каліфорнії на Гаваї у відсіку для шасі

16-річний американець пішов на
ризик для життя, аби безкоштовно
потрапити з Каліфорнії на Гаваї після сварки з батьками, повідомляє
ТСН.
П’ять з половиною годин хлопець летів у відсіку для шасі. Горемандрівник був непритомним протягом усього перельоту й дивом залишився живим та неушкодженим, незважаючи на холод і нестачу кисню - літак іноді набирав висоту до 12 тисяч
метрів.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Помітили його вже на гавайському
летовищі, коли хлопець вибрався з технічного відсіку й почав блукати посадковою смугою.
Із сотні безквиткових пасажирів, які
намагалися потрапити на літак саме таким чином, за всю історію перельотів,
три чверті загинули під час подорожі.
Подібний переліт у відсіку для шасі
у серпні минулого року влаштував собі
кіт - він летів із Афін до Цюріха. Тварина після мандрів пройшла реабілітацію
у ветеринарній клініці.

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

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

Гарний спеціаліст валяється на дорозі тільки у день зарплати.
***
Лише наші працівники можуть повернутись із лікарняного засмаглими.
***
Студент, мов ящірка: щойно відпав один
«хвіст» - уже виріс другий.
***
Чоловік повернувся з туристичної поїздки
з Італії й показує дружині знимки. Побачивши
фотографію Пізанської вежі, дружина сказала:
- Я так і знала, що ти й там нап’єшся!
***
Чоловік і дружина вечеряють у ресторані.
До чоловіка підходить чарівна панночка, чмокає його в щоку і йде, нічого не сказавши. Дружина злісним тоном запитує:
- Хто це така?
- Відстань, я зараз думаю, як пояснюватиму їй, хто ти така.
***
- Тату, чим займалися піонери?
- Е-е-е, наприклад, вони збирали макулатуру, металобрухт...
- Як бомжі?
***
Летять в літаку росіянин і американець.
Росіянин запитує:
- Як ти живеш? Де?
- У мене, - каже американець, - є кімната
для сина, для доньки, спальня, кімната для
спортінвентаря, для гостей, їдальня… А ти як
живеш?
Росіянин відповідає:
- У мене є те ж саме, лише без перегородок.
***
Оголошення на дверях студентської їдальні: «Шановні студенти! Просимо вас не кидати котлети на підлогу, бо вже три собаки здохли».
***
Дружина відповідає на телефонний дзвінок. Чоловік запитує:
- Хто це?
- Пам’ятаєш, дев’ять місяців тому ти їздив
ловити форель? Одна з форелей зателефонувала й повідомила, що ти став батьком.
***
Дуже забавно спостерігати, як люди, що
глузують з наукової фантастики, вірять метеорологам і економістам.
***
Кактус - це огірок, який глибоко розчарувався в житті.
***
Два приятелі засиділися допізна в барі:
- Що ти скажеш дружині, коли повернешся
додому? - запитує один із них.
- Скажу: «Добрий вечір!». А все інше вона
додасть сама.
***
Вона хотіла мати гарну фігуру, але душа вимагала ковбаси.
***
Справжній чоловік нашого часу завжди робить перший крок - лайкає фото.
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Вітаємо!
Чарівну, вродливу жінку, мудру колегу і наставницю, щиру подругу,
члена Конгресу ділових жінок України, директора Гадинківської школи на Гусятинщині

Любов Василівну БІЛИК з красивим ювілеєм!

Прийміть вітання найкращі наші
Нехай очі сяють ніжністю,
І побажання в цей святковий день,
А серце розквітне радістю,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
Хай доля красива, як соняшник,
А ще любов і шана – від людей!
Дарує Вам щастя райдугу!
Нехай жіноче щастя квітне веселково,
Хай в серці весна розквітає,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Мати Пречиста у силі тримає,
Хай Бог благословляє Вашу долю,
Господь хай дарує надію й тепло,
Убереже від бід, незгод та болю.
На многії літа, на щастя й добро!
Конгрес ділових жінок України Західного регіону.

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
з 30 квітня до 6 травня
Овен

Усi справи, намічені цим часом,
пройдуть успiшно. Але не покладайтеся на iнших, перевiряйте все самi.
Вiдповiдальнiсть i охайнiсть створять
вам чудовий дiловий iмiдж.

Телець

Довiряйте своїй iнтуїцiї. Термiнова
робота, власна справа принесуть прибуток, якщо ви вчасно звернулися по пораду до потрiбної людини. У
п’ятницю велика вiрогiднiсть, що на
вас зведуть наклеп.

Близнюки

Можливо, вас дратуватиме
нерiшучiсть партнера. В особистому життi можливi перемiни. До середи ви можете вiдчути знесилення.
Зустрiч iз друзями у вихiднi пiднiме
настрiй.

УВАГА! КОНКУРС!

Вишиванко моя, вишиваночко!

Рак

П’ятниця пiдходить для романтичного побачення. Ви отримаєте
задоволення вiд прояву вiдвертих
почуттiв. Середа сприятлива для
реалiзацiї iдей. Ви знайдете спосiб
умовити потрiбних людей до спiльної
працi.

Лев

Андріанка Швігар.

«Ми є діти українські,
славний український рід!»

Данилко зі старшим
братом Денисом.
«Наш ДЕНЬ» продовжує конкурс
«Вишиванко моя, вишиваночко!».
Надсилайте на адресу редакції чи
на електронну пошту ваші світлини у вишиванках. А ще можете
розповісти, хто й коли подарував
вам сорочку, а можливо, вона передається з покоління у покоління і їй уже не один десяток років…
Звичайно ж, не забудьте вказати
прізвище та ім’я, зворотну адресу
та контактний номер телефону.
Конкурс триватиме до 1 червня,
коли у всьому світі відзначають
День захисту дітей. Переможці
отримають цікаві призи та подарунки.

Наша родина пишається вишиванками, які вже стали справжніми реліквіями. Усі народні
свята ми намагаємося відзначати, дотримуючись традицій. А
особливим доповненням до них
є українська вишита сорочка.
Своїх синів виховую патріотами. Молодшого Данилка охрестили як справжнього українського козачка, а старший Денис
щоразу на святкові події та урочистості одягає вишиванку. Отакі у нашій родині сини-козаки.
Козаки-Волянюки!
Я – козак і ти – козак,
Я – вояк і ти – вояк,
Щоб в бою стояти мужньо
Ми повинні бути дружні.

На цьому тижнi ви зумiєте налагодити потрiбнi для вас зв’язки. Колеги по роботi – не виняток. Доведеться виступати посередником у рiзних
справах. Зустрiч iз друзями нагадає
про щасливi днi.

Діва

Вам вдасться i шефу догодити, i заслужити повагу колег. Близькi потребують вашої допомоги, тож доведетьМи – хоробрі вояки,
ся взяти тайм-аут i придiлити їм уваПобратими – козаки-Волянюки
У повазі до звичаїв, традицій гу. Вихiднi будуть напрочуд веселими.
свого народу росте і моя племінТерези
ниця Андріанка Швігар. Я сама
Поспiшнi рiшення завдадуть удапрацюю вчителем, і в своїх учнів ру вашiй репутацiї. В iнших же випадтеж виховую любов до України, ках шарм i винахiдливiсть достойно
що зараз дуже важливо. Адже оцiнять. У родинi весь тиждень панузробити країну багатою, а людей ватиме спокiй.
– щасливими, зможе тільки той,
Скорпіон
хто любить свою Вітчизну, своїх
Ваше становище в колективi
батьків, свою оселю.
змiцниться. Однак є ризик зiпсувати
Ми, українці, нація прадавня,
стосунки через вашу нестриманiсть.
На цій землі – багато тисяч літ, Настав час вiдкривати свiй бiзнес. До
Культурою й традиціями славна, вихiдних у вас з’являться новi iдеї.
І багатющий в нас духовний світ.
Стрілець
Лілія ВОЛЯНЮК,
Вiдпочити вiд недiльних клопотiв
с. Борсуки Лановецького
вийде
тiльки в понедiлок. У вiвторок
району.
доведеться займатися не тiльки своїми проблемами – у вас з’являться
додатковi
зобов’язання
щодо
партнерiв. Радимо не витрачати марно грошi.

Козеріг

Ви чудово впораєтеся зi справами завдяки вмiнню знаходити
компромiс. На цьому тижнi вам нагадають про давнi борги. У суботу сприятливий час для вiдвiдання виставок
i презентацiй.

Водолій

Вашi бажання справджуватимуться, тiльки треба рiшучiше
вiдстоювати свої позицiї. Кохана людина схильна проявляти байдужiсть,
вашi стосунки значно погiршаться.

Лілія Волянюк з родиною.

Чекаємо на ваші фото й розповіді.
Пишіть нам на електронну пошту nday-te@ukr.net,
а також на адресу редакції:
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

Риби

Рукавичка

П’ятниця сприятлива для особистих справ: зробiть нову зачiску,
обновiть гардероб. Вас порадують
зустрiчi з давнiми друзями. Вихiднi
проведiть у сiмейному колi.

