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Наш
Заснований у червні 2013 року

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29

6 місяців – 42,93
8 місяців – 57,74

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

Триває передплата на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Магнітні бурі 
у травні

21 травня - з 4 до 7 год.
23 травня - з 3 до 6 год.
29 травня - з 8 до 9 год.

21 травня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 11-12, вдень 
21-22 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.23, захід - 21.05.   

22 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 11-12, вдень 23-24 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
5.22, захід - 21.06.

23 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 13-14, вдень 24-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
5.21, захід - 21.07.

24 травня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 14-15, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід 

сонця - 5.20, 
захід - 21.08.

25 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 14-17, вдень 25-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
5.19, захід - 21.10.

26 травня - хмарно 
з проясненням, увечері 
дощ, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 26-27 
градусів тепла. Схід сонця 
- 5.18, захід - 21.11.

27 травня - хмарно 
з проясненням, у другій 
половині дня можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 24-25 
градусів тепла. Схід сонця 
- 5.17, захід - 21.12.

Погода в Тернополі 
й області

Народний синоптик
24 травня - рівноапостольних 

Мефодія, брата його Кирила і Мокія. 
Цей день вважається показником по-
годи для всього літа. Якщо мокро, 
то й літо буде мокрим, і навпаки. 27 
травня - Ісидора. Якщо цей день хо-
лодний - варто було очікувати й та-
кого ж літа. Якщо теплий - літо буде 
тепле.  

Життєві історії  у «Сімейному гніздечку» 6  стор.

22 травня о 12 годині за адресою В.Чорновола, 4 ВПЗ -1 Тернопіль пройде  
«День передплатника» 

Запрошуємо та чекаємо на вас у відділенні поштового зв’язку! Передплачуйте та отримуйте улюблені 
періодичні друковані видання на ІІ півріччя 2014 року через мережу УДППЗ «Укрпошта»! 

Відділ розповсюдження періодичних видань Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Незряча дівчина з невеликого села на Тернопільщині має шанс знову 
побачити світ, але для цього їй потрібна допомога небайдужих людей

Лікарі  кажуть:  є  надія,  що  зір  повернеться»
«Я бачу кольорові сни.

 3 стор.

Бузкова
доля 10-11  стор.

Братовбивчу війну 
в Україні благословив 

російський 
патріарх Кирило на Кременеччині

Один із найстаріших 
ботанічних 

садів України – 

   13 стор.

Церкви 
на Тернопіллі 

спалив рецидивіст 
із Донбасу

Заїжджий «турист» 
влаштував багаття 
із церковних книг…

Тернопільські 
міліціонери 
затримали 

підозрюваного у 
підпалі двох храмів 
у селищі Залізці 
Зборівського району. 
Святині понищив 
33-річний  уродженець 
Донеччини.

Нагадаємо, одразу дві 
пожежі за одну ніч  ста-
лися у храмах селища За-
лізці 11 травня. Близько 
другої години ночі вини-
кла пожежа в приміщен-
ні греко-католицької церк-
ви Покрови Пресвятої Бого-
родиці. Храм – унікальний, 
збудований ще у 1740 році, 
є пам’яткою архітектури на-
ціонального значення.

Менш ніж за півгодини ви-
никла пожежа і в приміщен-
ні 100-річної церкви Пресвя-
тої Трійці. Святиня належить 
до Української автокефальної 
православної церкви.

Закінчення на 7 стор.
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Напередодні 
президентських виборів, 
які заплановані на 25 

травня, дедалі частіше лунають 
заклики з боку окремих 
політиків про необхідність  
проведення голосування в 
один тур. Про те, чи обрання 
Президента України за один 
день кардинально вплине на 
ситуацію в країні та миттєво 
зупинить агресію Путіна, у 
коментарі лідера політичної 
партії «Громадянська позиція», 
народного депутата України  
Анатолія Гриценка.

Заклики до кандидатів у президен-
ти знімати свої кандидатури на чиюсь 
користь я вважаю  ще однією передви-
борчою технологією, яка використову-
ється на цих виборах. 

Досить вже гратися в технології! 
Люди повинні усвідомити, що вибори 
– це вибір, це демократія, це процеду-
ра, визначена Конституцією України. 
А один кандидат – це вже було: люди 
зранку приходили на дільниці, голо-
сували за «єдиного кандидата від ко-
муністів і безпартійних», а вже ввече-
рі оголошували 98% «за». Це було в Ра-
дянському союзі, зараз таке в Росії. В 
Україні такого не буде!

Ще з початку виборчої кампанії по-
чався такий технологічний «зуд», мовляв, 
давайте всі познімаємося, щоб  був тільки 
один кандидат і один тур, бо буде війна.

Я хочу, аби люди усвідомили: за-
гроза війни не пов’язана з виборами, 
що відбудуться наступної неділі.  Ві-
йна почалася вже давно і продовжуєть-
ся зараз. Щоб знайти шляхи вирішення 
цих проблем, треба визнати факт ро-
сійської воєнної агресії щодо України і  
негайно перекрити кордон з Росією на 
Сході. Якщо і далі спокійно через кор-
дон будуть проходити нові диверсан-
ти, які несуть нову смерть, то врешті-
решт постане питання - а де держава?  
Тоді люди самі почнуть брати зброю в 
руки і захищати себе.

Переконаний, що навіть, якщо ви-
бори відбуватимуться  хоч в 4 тури, Пу-
тін все-одно не зупиниться у своїх пла-
нах. Путін не прив’язує своїх планів до 
наших виборів. Він йде настільки да-
леко, наскільки йому дозволяє чинна 
українська влада. І це ніяк не залежить 
від кількості турів. Тому ми не можемо 
підлаштовувати виборчий процес під 
плани Путіна, які насправді виходять 
за межі України, оскільки Путін – це за-
гроза для всього світу.

Вибори – це наша спільна відпові-
дальність за долю України - і кандида-
тів, і кожного, хто прийде на виборчу 
дільницю. Різні соціологічні служби 
фіксують від 25 до 45 відсотків людей, 
які ще не визначилися за кого віддати 
свій голос на виборах 25 травня. Але у 
людей є вибір, і загрози, що до влади 
прийде якийсь бандит чи рецидивіст, 
- немає. Тому я закликаю усіх прийти 
25 травня на виборчі дільниці і зроби-
ти свій свідомий вибір. 

Ми повинні сприймати владу, як 
СЛУЖІННЯ   і  в ході виборів народ 
повинен  найняти  для себе на роботу, 
в тому числі і на посаду  президента  
країни  найбільш достойного з кан-
дидатів, який служитиме людям, а 
не прислужуватиме групці багаті-
їв! Ніхто й ніщо — ані технології, ані 
олігархи, ані Путін — не мають права 
диктувати українцям, як і коли вони 
мають обирати свого президента.
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Ми не можемо підлашто-
вувати виборчий процес                                 
під плани Путіна

Вибори – це відповідальність 
і кандидатів, і кожного, хто 
прийде на виборчу дільницю

Олігархи не будуть служити 
народу!

«Єдиного кандидата за один 
день ми вже обирали в Ра-
дянському союзі»

Заклики до проведення ви-
борів Президента в один тур 
– це передвиборча технологія

Анатолій Гриценко: 

«ОЛІГАРХИ НЕ БУДУТЬ 
СЛУЖИТИ НАРОДУ»

Кандидат в Президенти України Анатолій Гриценко визнаний 
одним з небагатьох «європейських кандидатів» за підсумками 
експертного дослідження «Європейський президент», 

проведеного Інститутом світової політики. Про це 19 травня 
оголошено на презентації результатів дослідження в Києві.

Окрім Анатолія Гриценка, «європейськими кандидатами» в Президенти ви-
знано Ольгу Богомолець та Петра Порошенка. Причому Гриценко визнаний лі-
дером в номінації «чесність ведення виборчої кампанії».

У ході дослідження «європейськість» кандидатів оцінили шляхом експерт-
ного опитування 80 вітчизняних і зарубіжних політологів та журналістів. Також 
кандидати особисто заповнили спеціально розроблені анкети. Крім того, були 
проаналізовані програми, публічні заяви та досвід роботи восьми найпопуляр-
ніших кандидатів у Президенти.

Анатолія Гриценка визнано «європейським» 
і найчеснішим кандидатом на виборах Президента 

Під час дострокових 
виборів президента, які 
відбудуться цієї неділі, 

посилять заходи безпеки. На 
Тернопільщині громадський 
порядок охоронятимуть 2,3 
тис. міліціонерів. З них 1,3 тис. 
працюватимуть безпосередньо 
на дільницях.

Правоохоронцям допомагатимуть 
працівники податкової міліції, спів-
робітники недержавних охоронних 
структур, а також учасники громад-
ських формувань, зокрема «Автомай-
дану» та «Самооборони». Крім того, до 

охорони громадського порядку залу-
чать власників вогнепальної зброї.

За словами начальника обласно-
го управління внутрішніх справ Васи-
ля Облещука, ці люди чергуватимуть 
спільно з міліціонерами на територіях, 
прилеглих до виборчих дільниць.

Загалом в області діятимуть 5 
окружних виборчих комісій у Збаражі, 
Зборові, Теребовлі, Чорткові й Тернопо-
лі, на яких будуть розміщені 1 тис. 183 
дільниці.

Безпеку руху 25 травня забезпе-
чуватимуть працівники ДАІ з громад-
ськими активістами.  

До охорони виборів залучать 
власників вогнепальної зброї

Ахметов виступив проти ДНР 
Власник компанії СКМ Рінат Ахметов 

закликав працівників своїх підприємств 
вийти на попереджувальний страйк про-
ти сепаратизму й підкреслив, що катего-
рично проти так званої «Донецької народ-
ної республіки». Олігарх обурений, що вули-
цями Донбасу відкрито ходять люди з авто-
матами й гранатометами, проливається кров, 
здійснюються мародерства і грабежі. «Це хіба 
мирне життя?» - дивується Ахметов. Він на-
гадав, що минулого понеділка близько 50 
тисяч жителів Маріуполя мали намір вийти 
на Марш миру. Однак, дізнавшись, що про-
ти мирних учасників акції сепаратисти гото-
ві застосувати кулемети, попросив співробіт-
ників своїх підприємств призупинити її. «Я 
хочу сказати всім: нас не залякати і не зупи-
нити. Нікому, в тому числі, тим, хто називає 
себе якоюсь Донецької республікою. Хто чув 
про неї? Хто знає імена лідерів ДНР? Що вони 
зробили для Донбасу?» - риторично запитав 
Ахметов. І закликав трудовий Донбас до про-
ведення попереджувальних страйків у всьо-
му регіоні. 

Мін’юст зробив перший 
крок до заборони КПУ

Міністерство юстиції скерувало запи-
ти у Генпрокуратуру і Службу безпеки, в 
яких просить розслідувати можливі зло-
чини з боку керівництва Комуністичної 
партії, заявив міністр юстиції Павло Пе-
тренко, інформує «РБК-Україна». «Необ-
хідно провести розслідування можливих 
фактів кримінальних правопорушень з боку 
керівництва Компартії. Ми працюємо у тіс-
ному зв’язку з правоохоронцями. Збираємо 
доказову базу», - сказав міністр. За його сло-
вами, після отримання матеріалів від право-
охоронних органів буде підготовлено позов 
щодо ліквідації Компартії. Варто зазначити, 
в.о. президента Олександр Турчинов підпи-
сав офіційного листа до Мін’юсту, в якому 
пропонує негайно розглянути питання неза-
конної антиконституційної діяльності КПУ. 

Залізниця взялася за «зайців» 
«Укрзалізниця», з метою підвищен-

ня рівня доходів від перевезень паса-
жирів у приміських потягах, посилює 
контроль за оплатою проїзду, повідоми-
ли у прес-службі держадміністрації за-
лізничного транспорту. Зокрема, з 12 трав-
ня по 12 червня Придніпровська, Південна, 
Південно-Західна, Одеська і Львівська заліз-
ниці проводять місячник контролю за по-
рядком оформлення проїзних документів. 
Протягом цього часу не лише вживатимуть 
заходи для запобігання безквитковому про-
їзду пасажирів, але й перевірятимуть робо-
ту провідників, касирів, чергових на турні-
кетних системах та інших працівників. При-
міський сектор пасажироперевезень - збит-
ковий. Коефіцієнт покриття витрат дохода-
ми складає лише 13 відсотків. Особливу ува-
гу залізничники звертатимуть на перевір-

ку посвідчень і наявність документів, що до-
зволяють пільговий проїзд. 
Митники продовжують брати хаба-

рі й не боряться з контрабандою
Міністерство доходів і зборів недо-

статньо ефективно бореться з контрабан-
дою і корупцією, а співробітники митних 
органів продовжують брати хабарі, пові-
домив заступник міністра доходів і збо-
рів по боротьбі з корупцією Михайло Но-
няк, інформує «Інтерфакс-Україна». Хоча 
побори начебто й зменшилися, але вони іс-
нують, зазначив посадовець. За його слова-
ми, зараз розглядають кандидатури нових 
кадрів, «які можуть прийти з чистою сові-
стю і працювати на благо держави, а не сво-
го особистого збагачення». А заступник міні-
стра доходів і зборів, куратор служби фінан-
сових розслідувань, Володимир Хоменко на-
голосив, що найбільші корупційні проблеми 
існують на Одеській та Ужгородській регіо-
нальних митницях Міндоходів. Не все гаразд 
і на Львівській митниці. Особливо багато пи-
тань виникає у зв’язку з контрабандою. 

Імпорт російських товарів впав 
Імпорт російських товарів в Україну 

у січні-лютому скоротився на $700-800 
млн., порівняно з аналогічним періодом 
минулого року, - через їх бойкот українця-
ми. Про це заявив аналітик міжнародної фі-
нансової компанії «Альпарі» Олександр Ми-
хайленко. На його думку, імпорт російських 
товарів до України знижуватиметься й на-
далі. Михайленко наголосив, що прослідко-
вується скорочення імпорту й товарів із Єв-
ропи та Китаю. Це зумовлено зниженням ку-
півельної спроможності українців. За резуль-
татами інтернет-дослідження «TNS» в Украї-
ні, 52 відсотки українців позитивно або рад-
ше позитивно ставляться до бойкоту росій-
ських товарів. При цьому, 39 відсотків рес-
пондентів відповіли, що самі їх бойкотують.

Янукович і його оточення вивезли 
закордон близько $100 мільярдів 

Оточення Януковича незаконно вивез-
ло закордон близько $100 мільярдів, час-
тина з яких готівкою, заявив міністр юс-
тиції Павло Петренко, передає «INTV». $2 
млрд. з цієї суми зараз заблоковані на рахун-
ках у Швейцарії, а проти 25 осіб, пов’язаних із 
корупційною діяльністю в Україні, запрова-
джено індивідуальні заморожувальні санкції 
в Євросоюзі та США. Міністр зазначив: голо-
вним завданням українських правоохорон-
ців є активна комунікація з компетентними 
органами ЄС і Штатів, щоб через судові про-
цедури підтвердити причетність заблокова-
них там коштів до корупційних схем в Україні, 
а в подальшому повернути їх у нашу держа-
ву. Петренко повідомив і про попередні дані 
слідства щодо корупції в державному секторі, 
де було виявлено схеми зловживання на суму 
майже 65 млрд. грн. Розкрадання державних 
коштів здійснювали на всіх рівнях. Із держ-
бюджету торік чиновники вивели 290 млрд. 
грн. А в Федерації роботодавців, підрахували: 
обсяг хабарів, які український бізнес був зму-
шений виплачувати чиновникам, сягнув 160 
млрд. грн. на рік. 

Україна
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«Лікарі дивувалися, 
як в дитини може бути 

така хвороба»
Село Божиків, розташоване у вісім-

десяти кілометрах від обласного цен-
тру, розкинулося на мальовничих па-
горбах. До хати Наді ведуть звивис-
ті дороги, по яких гуляють гуси. Взим-
ку снігом перемітає всі стежки, і вибра-
тися з вулиці непросто навіть зрячому.

– Я в цьому селі виросла, закінчила 
дев’ять класів у школі, – розповідає На-
дійка, якій у жовтні виповниться 25 ро-
ків. – А потім поступово почав погіршу-
ватися зір. Виявилося, що в мене ката-
ракта. Навіть лікарі дивувалися, звідки 
в дитини може взятися така хвороба. В 
Одесі мені невдало зробили операцію, і 
у вісімнадцять років я осліпла на оби-
два ока. У нашій родині не було незря-
чих, усі здорові, тільки я не бачу… 

Якби рідні раніше забили на спо-
лох, то, можливо, вдалося хоча б част-
ково зберегти зір. Але дівчина змал-
ку росла без батьків. Коли їй минуло 
лише три роки, померла мама. А тато, 
забравши старших дітей, поїхав жити 
у сусідній район. До молодшої доньки, 
яка залишилася з бабусею, він майже 
не навідувався. І нині, каже Надя, не 
переймається її долею.

– Буває, що й плачу. Бо друзі телефо-
нують, розповідають про своїх батьків. 
А я не маю що сказати. У двох братів і 
сестри – уже свої сім’ї, вони рідко теле-
фонують чи приїжджають. Даємо собі 
раду вдвох з бабцею. Дай, боже, їй до-
вгих років життя. Мене весь час триво-
жить думка: що я робитиму, якщо її не 
стане?.. 

Невисока Парасковея Іванівна по-
рається у скромно облаштованій сіль-
ській хаті. Бабусі вже минуло 78 років, 

але досі доводиться виконувати всю 
домашню роботу. Коли її невістка, мама 
Надійки, померла, саме їй довелося за-
мінити для маленької внучки найрідні-
шу людину.

– Я її ростила від трьох років, зда-
ється, що то моя дитина, – каже літ-
ня жінка. – Але роки йдуть... Усе життя 
я працювала на фермі дояркою, тепер 
здоров’я вже не маю. Батько Наді не 
приїжджає, а сама вона допомагає, чим 
може: посуд помиє, кукурудзу зі мною 
полущить. 

«Страшно, коли не знаєш, 
що навколо тебе»

Втративши зір, дівчина всьому вчи-
лася заново: їсти, ходити, орієнтуватися 
у просторі, впізнавати людей по голосу. 

– Вдома простіше, бо я знаю тут 
кожну річ, – пояснює Надя. – А в но-
вому приміщенні спершу лячно і крок 
ступити – боюся наштовхнутися на 
перешкоду. На щастя, у мене хоро-
ша пам’ять. Трьох днів достатньо, аби 
запам’ятати, як облаштоване примі-
щення. Страшно тоді, коли не знаєш, 
що навколо тебе.  

Відчути світ на кінчиках пальців 
Надійці допомогли у школі для сліпих і 
слабозорих. Цей заклад розташований 
у селі Березовиця неподалік Тернопо-
ля. Незрячі учні зі всієї області освою-
ють тут крапково-рельєфний шрифт 
Брайля, з допомогою якого можуть чи-
тати та писати. 

– Коли я втратила зір, то ще десь рік 
чи два сиділа вдома. А згодом познайо-
милася із завідувачем цього закладу 
для незрячих, Ганною Богатирьовою. 
Вона приїхала у наше село, розказала, 
що є така школа. Бабця спершу боялася 
відпускати мене з дому. Але врешті ми 
зібрали всі потрібні документи і я пої-
хала вчитися, – каже дівчина.

Зараз Надійка знову повернулася до 
рідного села. Її дні схожі один на одного: 
прокинеться вранці, а тут уже й вечір... 

– Слухаю музику – дуже люблю ме-
лодійні пісні, – розповідає. – Хтось із 
незрячих зателефонує… З друзями мо-
жемо розмовляти і до третьої ночі. Для 
людей, які не бачать, так швидше ми-
нає час. 

Ще однією втіхою Наді є поезія. У 
школі вона охоче вчила вірші, а тепер 
любить їх декламувати. Ніжний і ду-
шевний голос дівчини нікого не зали-
шає байдужим. Нехай вона не бачить 
написаних рядків, але відчуває поезію 
серцем. 

«Слід навчитися жити 
з тим, що маєш»

Дівчина каже, що за десять років 
уже змирилася з життям у темряві. 
Вона втомилася чути від лікарів чер-
гові невтішні діагнози. Коли ж дізнала-
ся, що є шанс бачити, сприйняла це як 
диво.

– Майже десять років я живу із за-
критими очима, – ділиться Надія. – Це 
не десять днів, і спершу втрата зору 
була для мене великим ударом. Але я 
мусила перебороти себе і жити далі. У 
світі багато незрячих. Серед них є маса-
жисти, вчителі. Слід навчитися жити з 
тим, що маєш. Але якщо доля дає шанс, 
його треба використати. 

Сьогодні лікарі кажуть дівчині, що 

вона зможе бачити хоча б на одне око. 
Попереду в неї непроста операція. Вже 
тепер, після першого етапу лікування, 
вона розрізняє світло та кольори, змі-
ну дня та ночі. 

На операцію та медикаменти по-
трібні кошти – бабусі з незрячою внуч-
кою непросто зібрати необхідну суму 
самотужки. Нині разом з ними живе 
дядько Наді, але від нього теж помо-
чі небагато. Чоловік є інвалідом другої 
групи і сам потребує підтримки. 

Поки до операції залишається май-
же місяць, Надя більшість часу прово-
дить удома. Сівши на вулиці та ніжа-
чись у теплих промінчиках сонця, що, 
жартуючи, граються на її обличчі, вона 
здогадується, що на вулиці прекрасна 
сонячна погода. 

Мальовничі краєвиди, які видно з 
її подвір’я, дівчина зараз бачить лише 
у снах. Як і блакитне небо та весняний 
цвіт яблунь.

– Мої сни – кольорові, – усміхається. 
– Іноді сниться щось зовсім незнайоме, 
ніби з майбутнього життя. Я розповіда-
ла про це лікарям, і вони кажуть: є на-
дія, що я все-таки буду бачити. 

Надя обережно говорить про свої 
мрії, адже у її житті вже й так було бага-
то розчарувань. Але коли заводимо мову 
про подорожі, зізнається: дуже хоче по-
бачити море. Коли вона лікувалася в 
Одесі, то вже могла його лише чути…

Антоніна БРИК.

«Я БАЧУ КОЛЬОРОВІ СНИ.

Незряча дівчина з невелико-
го села на Тернопільщині має 
шанс знову побачити світ, але 

для цього їй потрібна допомога 
небайдужих людей

Аби мрії стали реальністю
«Наш ДЕНЬ» вдячний за допомогу в організації поїздки обласному від-

діленню Фонду соціального захисту інвалідів. 
– Покликання кожного з нас – допомагати тим, хто цього потре-

бує, – каже керівник установи Ірина Базилевська. – Думаю, разом нам 
вдасться втілити бажання Наді й невдовзі вона зможе побачити омрі-
яне море. 

Сьогодні працівники відділення готують листи до керівників уста-
нов і організацій краю з проханням про допомогу незрячій дівчині.

Наблизити її мрії до реальності може і кожен з нас, 
перерахувавши кошти на рахунок у «ПриватБанку»: 

5168 7572 3845 0003 
(власник картки – Гайдукевич Надія Богданівна).

А ще Надійка мріє мати багато друзів. 
Підтримати її можна, зателефонувавши 

на номер 096-070-88-67.

«Надю шукаєте? Вона живе на горбку, на виїзді», – кажуть меш-
канці села Божиків, що у Бережанському районі. Односельці охоче по-
казують дорогу до хати незрячої Надії Гайдукевич, однак рідко захо-
дять у гості. Дівчина вже звикла до самотності й темряви, у якій 
живе майже десять років. Єдиною її підтримкою є старенька бабу-
ся й телефонні розмови з незрячими друзями... І те, що вночі до неї 
приходять кольорові сни. 

Недавно лікарі подарували дівчині надію на те, що зможуть по-
вернути їй зір на одне око. Операцію Надійці мають зробити у черв-
ні – для неї це останній шанс побачити світ.

Лікарі  кажуть:  є  надія,  
що  зір  повернеться»
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25 травня громадяни України 
обиратимуть собі нового президента. 
Минулий - тиран Янукович - втік 

від народного гніву з країни, бо перемогла 
Революція. Але чи є ця перемога остаточною, 
якщо президентські вибори виграє представник 
олігархії - такий самий, як Янукович?..  Звісно, ні. 
Тоді, за що ми боролися?

ЛЯШКО 
або ОЛІГАРХИ?

Сьогодні в державі над-
складна ситуація. Іде війна. 
Вороги окупували Крим, ди-
версанти “розхитують” ситу-
ацію на Сході, подекуди вби-
ваючи людей тільки за те, що 
вони розмовляють україн-
ською мовою, чисто заради 
свого садистського задоволен-
ня... Чи зможе олігархат захис-
тити Україну?.. Відповідь оче-
видна - ні! Бо для них політика 
- це філіал своїх бізнес-імперій. 
Вони на ній лише наживають-
ся. І коли Кремль запропонує 
допомогу їм та їхньому бізнесу 
взамін на здачу Сходу і Півдня 
- вони радо погодяться. Для 
них гроші дорожче Батьківщи-
ни і співвітчизників.

А Революція Гідності пе-
реможе тільки тоді, коли цін-
ності Майдану стануть реаль-
ністю. Чи виконають це пред-
ставники олігархії? Ніколи! Це 
політики вчорашнього дня, 
які вже були при владі і нажи-
вали мільярди, витягуючи гро-
ші з кишені кожної української 
родини. Їхні статки - це все за 
рахунок втрачених робочих 
місць для молоді, жалюгід-
них зарплат, пенсій і стипен-
дій, розбитих доріг, закритих 
шкіл та лікарень і т.д. Якщо 
прокремлівські диверсанти - 
це зовнішні окупанти. То олі-
гархи виконують функцію во-
рогів внутрішніх. Вони забра-
ли у нашої країни - у кожного 
з нас - майже все. І сьогодні хо-
чуть відібрати майбутнє.

Для чого ж тоді обирати 
олігархів?.. “А нема за кого го-
лосувати?” - почув від однієї 
знайомої... Є! У країні мільйо-
ни достойних людей, які бо-
ролись за звільнення Украї-
ни від тирана Януковича і сьо-

годні продовжують боротьбу 
вже проти окупантів. І серед 
них єдиний, хто за нашої під-
тримки зможе перемогти на 
президентських виборах - це 
Олег Ляшко. Я, студент 3 кур-
су, на власні очі бачив, як він 
запалював людей на Майдані. 
Як він особисто брав участь у 
боях на Грушевського, в урядо-
вому кварталі, в обороні Май-
дану. Він нічого не боїться. З 
таких людей можна цвяхи ку-
вати.

...Коли диверсанти і сепа-
ратисти почали “кошмари-
ти” ситуацію в моєму рідно-
му Маріуполі, я не зміг не пої-
хати туди. Яке ж було моє зди-
вування, коли і там, на війні, я 
побачив ...Ляшка. І одразу за-
писався у Батальйон “Украї-
на”, яким Ляшко керує особис-
то. Він - справжній боєць. Ляш-
ко здатен визволити Україну 
від окупантів, повернути Крим 
і врегулювати ситуацію на Схо-
ді і Півдні. Ляшко зможе навес-
ти порядок в Україні і забезпе-
чити кожному українцю робо-
ту, нормальну зарплату і гідне 
життя. Бо він - така сама лю-
дина, як і ми з вами. І болить 
йому те ж саме...

У інших людей доброї волі 
шансу потрапити у другий 
тур немає. А у Ляшка рейтинг 
зростає щодня. Ми бачимо, що 
йому вірять. Бо він щирий і 
справжній.

Для перемоги йому потріб-
не лише одне - наша підтрим-
ка. А кого нам ще підтримува-
ти? Нікого. Бо голос за олігар-
ха - це голос за нового Януко-
вича. А голос за Ляшка - це го-
лос за народного президента.

Слава Україні!
Дмитро ШЕВЧУК.

− Я переконаний, що нам вдасться об’єднати зу-
силля, консолідувати громадян для того, щоб ми 
своїми зусиллями змогли не тільки припинити ту 
кризу, від якої вже гинуть люди, а й зробити все, 
аби наша країна відбулася як демократична дер-
жава,  − сказав він. 

Створення «Нової України»  − це ініціатива 
«знизу», від людей. І це засвідчує, що українці хо-
чуть  самі активно брати участь у політичному 
житті країни, робити все можливе для того, аби 
в ній були мир, безпека, стабільність і нормальні 
умови для кожної родини. 

− Люди хочуть стабільності і нового рівня 
життя. І програмні принципи Всеукраїнського 
об’єднання «Нова Україна» якраз і стосуються цьо-
го, − зазначив Валерій Коновалюк. 

Під час прес-конференції, яку Валерій Коно-
валюк дав для представників ЗМІ, в тому числі й 
учасників медіа-клубу «На власний погляд», він 
поділився своїм баченням вирішення ключових 
проблем в Україні. 

Україна може стати мостом, 
який об’єднає Захід та Росію

«Під час передвиборної кампанії я побував 
і у Вашингтоні, і в Євросоюзі, і в Москві. І, гадаю, 
мені вдалося донести ті посили, з якими я висту-
пав як політик та просто як громадянин України. 
Основний із них – щоб і США, і Росія віддалилися 
від України і дали нам змогу самостійно вирішува-
ти свої внутрішні проблеми. Ми повинні вироби-
ти чіткий план, який дозволить нам повернути на-
ціональний мир, створити механізми і умови при-
йняття нової Конституції, закріпити в ній позабло-
ковий статус держави і зняти всі питання з боку 
Росії про власну безпеку і національні інтереси. 

Україна повинна стати мостом який об’єднає 
Росію і Захід. Адже і Росія зможе розвиватися в ба-
гатьох напрямках, і для Заходу важливо, аби не від-
булося нової холодної війни. Я, мабуть, перший по-
літик, який зміг об’єднати навколо цієї ідеї певну 
кількість членів Сенату і Конгресу США. І це дуже 
важливо, бо всі бачили результати поїздки нашої 
влади в Брюссель. Вони практично нульові. Нам не 
потрібні короткі й абсолютно несуттєві види до-
помоги, яку пропонує Брюссель. Ми порушили пи-
тання про те, щоб громадяни України могли отри-
мати безвізовий режим і вільно переміщатися кра-
їнами Європи. Це перший крок, який повинен зро-
бити Євросоюз.»

Причина кризи – 
невиконані обіцянки політиків 

«Те, що відбувається на Сході, для мене – осо-
бливий біль, бо я там народився. І більшість людей 
там виступають за єдність країни. Але я бачу, що ці 
люди живуть у страху. Влада не почула їх за останні 
три місяці, коли ще можна було вести діалог. Я пе-
реконаний, що об’єднати Україну здатна нова наці-
ональна ідея. І для цього потрібно, щоб люди самі 
могли впливати на ситуацію, а не чекати  роками, 
коли ж політики приймуть якісь рішення. 

У 2009 році я активно брав участь у підготовці 
програми Віктора Януковича. Нещодавно з групою 
експертів ми проаналізували її виконання. Вияви-
лося, що вона виконана усього на 5 відсотків! Якби 
хоча б наполовину передвиборні обіцянки колиш-
нього президента були реалізовані, ми б не мали 
такої масштабної кризи, не було б майдану та не 
проливалася кров. Наша мета – не просто поверну-
ти довіру до влади, а зробити так, щоб усі обіцян-
ки виконувалися. Я звернувся до багатьох політи-
ків із закликом: не давайте нових обіцянок. Вико-
нуйте ті, що давали протягом багатьох років, і тоді 
країна буде мінятися.»

Крим сам захоче повернутися 
до України, якщо людям забезпечити 

краще життя 
«Втративши Крим, ми без єдиного вистрілу 

втратили два мільйони своїх громадян. Але я пе-
реконаний: якщо наше життя буде ефективно мі-
нятися, ставати дійсно європейським, якщо рівень 
його буде зростати, то кримчани повернуться на-
зад. Крим може бути каменем розбрату, але може 
бути і об’єднуючим фактором.  Треба переконати 
людей, що наші умови життя, освіти, медичних по-
слуг – набагато кращі. Але це повинно відбутися 
мирним шляхом. Ми разом повинні виробляти цей 
компроміс, розуміючи, що поганий мир – це краще, 
ніж хороша війна.»

Росіяни теж хочуть компромісу
«Днями я був у Москві, де зустрічався з полі-

тиками і громадськими діячами. Відчутно, що там 
живе багато українців, багато людей мають певні 
зв’язки з Україною. Громадська думка налаштова-
на виключно на те, щоб і Росія робила певні кроки 
для вирішення кризи. Адже від додаткових санк-
цій щодо Москви можуть постраждати підприєм-
ства, зрештою, навіть прості громадяни. Тому що-
дня зростає вплив громадської думки на керівни-
цтво держави щодо необхідності вирішення кон-
флікту.»

Без подолання корупції неможливо 
розвивати економіку

«Серед першочергових кроків розвитку еконо-
міки нашої країни я бачу створення ефективної по-
даткової системи. Ми повинні детінізувати еконо-
міку, відійти від олігархічної системи, яка знищи-
ла бізнес, створити конкурентні умови, щоб люди, 
котрі мають бажання трудитися, могли вільно це 
робити. Зверніть увагу на наших співвітчизників, 
які живуть за кордоном, − вони всі успішні люди. Їм 
просто треба створити умови і не заважати. Тому 
участь держави в процесах розвитку бізнесу пови-
нна бути мінімальна. Але, не подолавши корупцію, 
про це годі й говорити. Країна має вийти з цієї зло-
чинної системи.»

Треба не вступати до Євросоюзу,
а будувати Європу в Україні 

«Говорячи про перспективи вступу України 
до Євросоюзу і НАТО, маю сказати, що це не вирі-
шить наших внутрішні проблем. Я переконаний, 
що Україна повинна зберігати позаблоковий ста-
тус. Це не тільки запорука миру, а й великі пере-
ваги. Наша армія повинна бути професійною і су-
часно, я не будуватися на призовній системі. Поди-
віться, як за ці роки її цілеспрямовано розкрадали! 
НАТО не вирішить питання безпеки. А щодо Євро-
союзу, то наші громадяни прагнуть насамперед не 
до формального вступу, а до тих стандартів, за яки-
ми живуть люди в розвинутих країнах ЄС.  Євросо-
юз для більшості людей асоціюється із високим 
рівнем життя, чесними політиками, справедливи-
ми судами, чистими дорогами. Ми повинні будува-
ти Європу в Україні, щодня формувати той рівень 
розвитку, який дозволить нам наближатися до Єв-
ропи, а не просто про це говорити. І тоді питання 
вступу кудись відпаде саме собою.»

Валерій Коновалюк: Ми хочемо об’єднати всю 
країну, щоб вона не ставала заручницею тих про-
тиріч, які навмисно нагнітаються, аби забезпечити 
підтримку певних політиків на чергових виборах. 
Національна ідея повинна ґрунтуватися на тому, 
щоб Україна була європейською державою, щоб 
ми нею пишалися. Щоб розвивалася кожна укра-
їнська родина. І ця ідея стане головним фактором 
для об’єднання народу. 

Валерій Коновалюк: 
«ОБ’ЄДНАТИ УКРАЇНУ 
ЗМОЖЕ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ»
Відомий політик, народний депутат кількох 

скликань Валерій Коновалюк нині очолив 
політичну партію «Нова Україна». Установчий 

з’їзд нового Всеукраїнського об’єднання відбувся 17 
травня у Києві. Як зауважив Валерій Ілліч, цей день 
він вважає чи не найголовнішим у житті, адже ті ідеї, 
з якими він багато років виступав як політик, зараз 
надзвичайно потрібні людям. 
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Сталося це знамення 
десь чотириста 
років після Ісуса 

Христа. То був час, коли 
християни ще становили 
абсолютну меншість у 
світі, а не так, як зараз, 
коли нас, хто вірить в Ісуса, 
– найбільше на Землі, і 
наша християнська церква 
поширила Святе Письмо 
по усьому світу. То був час, 
коли бути християнином 
було небезпечно, а часом 
смертельно небезпечно. 

І було  на березі Середземно-
го моря дуже заможне і процвіта-
юче місто Карфаген, відоме у сві-
товій історії з інших подій. Харак-
терним для міста було те, що у 
ньому уже на той час було нема-
ло християнських родин, і, влас-
не, вони й забезпечували добро-
бут, мир і любов між людьми.

Але прийшла на цю благодать 
лиха година, як зараз на Україну, 
на яку напали московські сата-
ністи. А тоді на Карфаген напали 
такі самі варвари-безбожники.

 Руйнували, палили, вбива-
ли, брали у полон. І серед  поло-
нянок таких, як і наша дочка ро-
гатинського священника Роксо-
лана, була християнська дівчина, 
яку звали Юлія. 

Ще у юному віці вона втрати-
ла не тільки батьків, рідних, рід-
не місто, а й свободу. У нелюд-
ських умовах, у яких утримували 
полонених рабів, вороги повезли 
її у невідомий світ. І тривала ця 
страсна дорога довгі місяці. Яких 
тільки поневірянь не довелося 
зазнати сиротині, бо, як тепер ка-
жуть, заручників транспортували 
то у трюмах кораблів по морю, то 
небезпечними гірськими схила-
ми суходолом.

 А відтак на торжищі у Да-
маску, де безбожники торгували 
людьми, багатий купець пригле-
дів собі юне красиве створіння. 
Юля на той час уже ставала врод-

ливою, невимовної краси дівчи-
ною.

Серед усіх рабів, що були у 
дворі цього рабовласника, вона 
відзначалася винятковою побож-
ністю. Тут були бранці зі всіх сві-
тів, які й не чули про Ісуса Хрис-
та. І вона розповідала їм про сво-
го Бога, у якого беззавітно віри-
ла. І ця палка віра не могла не ви-
кликати захоплення. Молода і ча-
рівна християнка була ще й ви-
нятково розумною. Господар до-
ручав їй багато справ, і в усьому 
вона вміла давати лад. Бо була ще 
й дуже працьовитою, кмітливою, 
винахідливою. 

Для нового міста, у якому 
вона опинилася, Юлія стала ві-
домою своєю винятковістю і осо-
бливими рисами характеру, яки-
ми нагородив її Всевишній.

Одного разу господар Юлі зі-
брався у далеку дорогу у гості до 
одного могутнього правителя. Ця 
нова і невідома земля називалася 
Галлією. І взяв той рабовласник 
у дорогу свою виняткову раби-
ню –  як талісман у небезпечних 
морських мандрах. І довелося ко-
раблю пропливати неподалік бе-
рега, на якому світився її рідний 
Карфаген, до якого – рукою по-
дати, але рабські пута невільни-
ці прикували її до галери рабства. 
Усю дорогу вона плакала і моли-
лася у невимовній тузі за батьків-
ською землею, за рідними. 

Невдовзі прибули на острів 

Корсика, у якому й владарював 
всесильний владика, гостем яко-
го був її господар.

Оказія була така, що ці багаті 
і жорстокі, практично дикі, як ни-
нішні москалі, безбожники зібра-
лися на своє велике свято. Були 
вони затятими ворогами христи-
янства і мали своїх богів. І був у 
цій їхній вірі такий кривавий ри-
туал, як жертвоприношення.

Господар Юлії зі свитою пішов 
на банкет своїх язичників, а її за-
лишив на кораблі. Але люди того 
повелителя, до якого й зібралися 
гості  із навколишніх царств, не-
сли варту і нишпорили по кора-
блях гостей. І на одному із них ви-
явили мовчазну, винятково кра-
сиву дівчину.

 Не важко було здогадатися 
безбожникам, що людина, яка не-
наче не звертає уваги на навко-
лишній світ, а розмовляє мовою 
молитви зі своїм Богом, і є хрис-
тиянка.

Стража доповіла тому язич-
нику, який вважав себе сам богом 
на Землі. О, для бенкетуючих вар-
варів ця новина розвідки видала-
ся більше, ніж забавкою. Госпо-
дар молодої християнки розповів 
про цю свою покупку на рабсько-
му ринку, про твердість її віри, до 
якої не можна не ставитися з по-
вагою.

Але для цього зборища варва-
рів, які впивалися кров’ю жертво-
приношень і були у стані не про-

сто святкового збудження, а без-
божного звиродніння, така миро-
любність дамаського гостя була 
сприйнята, як потурання христи-
янам.

Головний варварський цар 
звелів привести Юлю на берег. 
Ошаліла ватага нелюдів вистави-
ла її на показ. Тендітна, як били-
на, дівчина тільки молилася без-
упинно, а це ще сильніше розлю-
чувало безбожників. 

А відтак головний язичник 
звелів під улюлюкання усього на-
товпу знавіснілих безбожників 
– відректися від свого Бога, Ісуса 
Христа!

Язичники дали Юлі вибір – 
або Ісус, або життя. 

Вона мала вибір. Вона могла 
зробити так, як вимагали ті, у ру-
ках яких було її життя. І цей духо-
вний двобій тривав довго. Їй ра-
дили, її лякали, її навіть вмовля-
ли зробити так, щоб жити. Але 
вона, ця билина, стояла, як скеля! 
Вона не зреклася Ісуса. Вона ви-
брала смерть.

О, то мало сказати – смерть. 
Дияволи у людській подобі дов-
го думали – у який спосіб забра-
ти у неї життя. І їхня звиродні-
лість була неперевершена. Юлю 
розіп’яли на хресті так само, як 
був розіп’ятий її Бог, Ісус Христос.

І коли вона, понівечена і 
зганьблена, помирала на хресті, з 
її уст прозвучали останні її слова 
на цій Землі: «Господи мій і Вла-

дико, дай мені сили перетерпіти 
муки, щоб прославитися із Тобою 
у Царстві твоєму». 

І коли  останній подих вирвав-
ся із її грудей, то усі побачили, як 
біла голубка випурхнула з її єства 
і здійнялася у небо. І від цього 
чуда порозбігалися у жаху вороги 
її – нехристи. 

Неподалік, на маленькому 
острівці Горгона, був християн-
ський монастир. І прийшли звід-
там монахи, зняли тіло великому-
чениці Юлі і похоронили у своїй 
святій обителі, де воно спочиває 
донині впродовж довгих століть.

 А на місці її розп’яття верши-
лись чуда, і не самі вершились.  То 
вона, свята Юлія великомучени-
ця з того світу  брала під свій омо-
фор тих, хто вірив і вірить у  її і на-
шого Бога Ісуса Христа.

І коли я у цю страшну для 
України добу шукаю серед канди-
датів у президенти того, хто не-
зламний, як криця, хто маючи ви-
бір – скоритися ворогу чи втрати-
ти  свободу, обрав мучеництво за 
гратами, то уже для мене вибору 
нема. 

Юля Тимошенко з гідністю 
носить ім’я великомучениці Юлії 
із Карфагена. Вона не зганьбила 
це ім’я. Вона не зламалася. Хоча 
найменшим компромісом мо-
гла купити собі свободу і вийти 
з ув’язнення. Але вона не злама-
лася і вибрала трирічні тортури, 
приниження, знущання і поневі-
ряння. 

Хто ще серед українських по-
літиків і кандидатів у президен-
ти здатний на таку самопожерт-
ву, і не на словах, а у ділах своїх і 
вчинках, хто усією своєю поста-
вою - незламний і неперемож-
ний у  своїй духовній твердості, 
як карфагенська діва Юлія? 

Тільки – вона. Юлія Тимошен-
ко. Більше нема нікого. Вона – 
одна єдина, наша Юлія.  

Іван ПАЛЯНИЦЯ,
заслужений працівник 

культури.

Великомучениця 
Юлія із Карфагена 

прийшла до нас

Директор був на 
виробництві. Трохи 
згодом, підійшовши 

та привітавшись, він не зміг 
стриматися:

- Уже з самісінького ранку настрій зі-
псували. Зателефонував своїм партне-
рам на Херсонщині. Погомоніли про ви-
робництво, аж тут кажуть: «Давай, ми з 
тобою пізніше зв’яжемося, бо вже орен-
дували кілька бензовозів і маємо «пере-
скочити» у військову частину, що непо-
далік. Там «соляру» продають по 4 грив-
ні за літр. Подейкують, що можна й все 
інше сторгувати…». Розумієте, мене аж 
тіпнуло! Це ж треба: ми есемески шлемо, 
щоб підтримати армію, пенсіонери свої 
останні заощадження передають, а там, 
як на базарі, торгують наліво і направо.

Почуте вразило. Бо й, справді, важ-
ко повірити в те, що у час, коли укра-
їнські добровольці Національної 
гвардії гинуть від куль сепаратистів 
та російських найманців на Донеч-
чині чи Луганщині, інші «захисники» 
Вітчизни розгорнули власний успіш-
ний «бізнес» на самісінькому кордоні 

з окупованим Кримом. 
- Я не можу ані підтвердити, ані 

спростувати цю інформацію. Може, 
це чергова «качка» про безпорадність 
нашої армії, а, може, й правда, - дещо 
пом’якшує психологічний нокаут Ва-
силь Ярославович.

Загалом же керівник «Плотицької 
агропромтехніки» виявився привітним 
та комунікабельним і, незважаючи на 
свою постійну зайнятість вирішенням 
виробничих питань, охоче розповів і 
про підприємство, яке свого часу вдало-
ся врятувати від банкрутства та дериба-
ну, і про своїх працівників, які брали ак-
тивну участь у революції гідності.

- Наприклад, один з них тільки дня-
ми повернувся з Києва, де з першого дня 
спротиву був бійцем сотні самооборони. 
І то мені заледве вдалося впросити його 
приїхати, щоб допомогти своїй матері 
на обійсті. Проте, думаю, незабаром він 
знову повернеться до побратимів. При-
наймні, я вже чув про такі його наміри.

Також Василь Заліщук зізнався, що у 
найбільш напружені періоди протисто-
яння і сам не міг всидіти у Тернополі. 

- Був кілька разів на Майдані, ночу-
вав у наметах, захищав барикади, ро-
бив усе, що треба було робити. Якось зі 
всієї сили жбурнув «коктейль Молото-
ва» - щось аж хряснуло у хребті. Назад 
бігти вже не міг, а тут силовики пішли у 
наступ. Ну, думаю, ось і все… Слава Богу, 
підоспіли хлопці і відбили атаку, - роз-
повів Василь Ярославович.

Сказав так, ніби йшлося не про ре-
альну загрозу його життю, а про буденні 
речі. Натомість, коли зайшла мова про 
очолюване ним  виробництво, директор 
якось внутрішньо змінився. Було оче-
видно, що він фактично живе роботою.

-   Наша історія - це більше 65 років у 
сільському господарстві‚ це великий до-
свід служіння сільському трудівникові‚ 
це наша традиція, - йдеться на офіційно-
му сайті підприємства і, швидше всього, 
під кожним цим словом власноруч міг 
би підписатися кожен з кількох десят-
ків працівників та й сам Василь Заліщук.

Окрім вже освоєних видів продук-
ції, головним перспективним напрямом 
розвитку у найближчому майбутньому 
на підприємстві вважають освоєння ре-

монту всіх видів бурякозбиральних ком-
байнів іноземного виробництва‚ оскіль-
ки з кожним наступним роком кількість 
такої техніки в Україні зростає. Для цього 
у «Плотицькій агропромтехніці» є все не-
обхідне - виробничі території‚ виробни-
че обладнання‚ підготовлені висококва-
ліфіковані кадри‚ а головне – бажання й 
надалі вірою та правдою служити людям 
наймирнішої професії – тим, хто тримає 
землю у руках.

Юрко СНІГУР.

Василь Заліщук: «Зі всієї сили жбурнув 
«коктейль Молотова» - щось аж хряснуло 
у хребті. А тут силовики пішли у наступ…»
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- Ольго, ваше рішення балотувати-
ся в президенти для багатьох було не-
сподіванкою. Скажіть, Ви ще не пошко-
дували про це?

- Ні, не пошкодувала. Хоча сама я б 
ніколи не прийняла такого рішення. 
Люди принесли мені тисячі підписів, 
щоб я висунула свою кандидатуру. Я 
відчула підтримку. Прості українці зі-
брали гроші на заставу. У цей момент 
я зрозуміла, що вони насправді вірять 
у мене, - і не могла зрадити їхні надії.

Моя кампанія - волонтерська, і 
гроші на рахунок перераховують про-
сті люди. Для мене це важливо - це 
знак того, що суспільство дійсно гото-
ве до змін і буде ці зміни відстоювати.

Я йду на цей пост не заради влади 
чи амбіцій. Всі свої амбіції я реалізува-
ла: народила чотирьох дітей, у мене 
чудова сім’я, я стала професором, по-
будувала свій бізнес. Мені від держа-
ви нічого не було потрібно. Але я не 
могла жити в країні, де влада не чує, 
не розуміє людей. Саме тому я була 
на Майдані. Не тому, що я за сьогод-
нішню владу, ні - тому, що там поми-
рали люди. І перемога на виборах - це 
не мета - мета інша. Для мене перемо-
гою є відновлення, відродження чес-
ної, справедливої, незалежної країни .

- У вас дуже незвичайна кампанія - 
ні білбордів, ні роликів на телебаченні...

- Ви знаєте, скільки коштує секун-
да ефірного часу на центральному ка-
налі? 300 доларів. Одна секунда ефі-
ру коштує одну щомісячну зарплату 
українця. Вважаю, що зараз - при тако-
му економічному становищі в Україні 
- витрачати гроші на політичну рекла-
му - злочин. Рекламою повинні служи-
ти твої дії, твоє життя, твоя позиція.

І нехай кожен виборець, побачив-
ши обличчя кандидата в Президен-
ти на рекламному щиті, поставить за-
питання: звідки взялися на це гроші? 
Чому претенденти не віддали їх на по-
треби армії, соціальні проекти, бла-
годійність? Сьогодні політики витра-
чають колосальні кошти на вибор-
чу кампанію тому, що впевнені: прий-
шовши у владу, зможуть ці гроші по-
вернути.

- Ви говорите про олігархів?
- І про них теж. За мною не стоїть 

жоден олігарх , я не належу до жодної 
політичної партії. Ми не співпрацює-
мо з жодним політтехнологом, оскіль-
ки вони традиційно маніпулюють 
громадською думкою, а наше завдан-
ня – донести до людей правду, зроби-
ти інформаційний простір між наро-
дом і владою максимально прозорим.

Моє завдання - змінити систе-
му й довести, що у владу може при-
йти людина-професіонал з гро-
мадянською позицією, вільна від 
зобов’язань перед «спонсорами».  Я, 
як криголам, веду за собою велику 

нову професійну команду для того, 
щоб змінити систему в країні.

- Розкажіть докладніше про вашу 
команду.

- У моїй команді і молоді 
професіонали-ентузіасти зі свіжим 
поглядом і сміливими ідеями (у бага-
тьох з них - міжнародна освіта), і до-
бре відомі експерти з величезним до-
свідом і розумінням українських реа-
лій. Крім того, я активно співпрацюю 
з представниками української діа-
спори та міжнародними експертами 
з економічних питань, з державного 
менеджменту. Мої вимоги до людей, з 
якими я працюю, - це професіоналізм 
і висока моральність. Інтереси держа-
ви повинні стояти вище від особистих 
амбіцій.

Я переконана, що відродити Укра-
їну й перетворити її на розвинену єв-
ропейську  країну можна лише за двох 
найважливіших умов. Перша - прези-
дент повинен бути незалежним від 
олігархів. Друга - в парламент пови-
нна пройти політична сила, організо-
вана на принципово новій основі. А 
саме: кожна область повинна вибра-
ти по десять найдостойніших своїх 
представників, які спочатку навчать-
ся працювати у команді, а потім буде 
відібрано 3-5 осіб від кожної області, 
які й увійдуть до складу нового пар-
ламенту. Я не матиму жодного впливу 
на формування списків від нашої по-
літичної сили, яка візьме участь у пар-
ламентських виборах. 

- А хто буде прем’єром за прези-
дентства Ольги Богомолець?

- Це питання мені ставлять час-
то. Буде відкрите голосування за 
того претендента, який подасть кра-
щу програму розвитку країни, і якщо 
люди сприймуть цю програму, він під-
пише з ними відкритий договір. Та-
кою має бути нова відповідальна по-
літика. Києво-Могилянська академія, 
до речі, розробила зразок такого тру-
дового договору.

- Що ви маєте на увазі, говорячи 
про зміну системи влади?

- Для початку, доки не будуть пока-
рані всі, хто крав гроші з державного 
бюджету, доти ми нову країну не збу-
дуємо. Опубліковані дані, що Янукович 
і «клуб любителів Януковича» вивез-
ли з України 32 мільярди готівкою. По-
стає питання: як вийшло, що ми тільки 
зараз про це дізналися?! І як сталося, 
що вони так легко це зробили? Поки не 
буде проведено аналіз цих фактів, ми 
людям урок чесності не дамо.

Друге питання: хто буде бороти-
ся з корупцією? Ті самі люди, які деся-
тиліттями були при владі і мають ко-
лосальний корупційний шлейф? Самі 
себе вони, виходить, висічуть? Вибач-
те, але повірити в це неможливо.

Люди боролися за зміну самої сис-

теми влади, а не за заміну одних осіб 
іншими. Тому я вважаю, що чинний 
парламент треба розпустити і призна-
чити позачергові вибори. Пора зміню-
вати систему.

Як Президент, я ініціюватиму при-
йняття закону, в якому будуть пропи-
сані механізми зміни влади громадян-
ським суспільством. Коли б у нас діяв 
цей закон, ми не пережили б такої тра-
гедії: не було б смертей, крові, болю, 
відчаю і розколу країни.

- Розкол країни, ситуація на Сході - 
це зараз одна з найболючіших тем. Як 
вважаєте, що стало причиною розко-
лу?

- Не секрет, що основою правлін-
ня олігархічних кланів був принцип 
«розділяй і володарюй». Україна була 
поділена на електоральні поля проти-
борчих політичних сил. Людей пере-
конували в тому, що вони різні, штуч-
но роздмухуючи конфлікт, на тлі яко-
го так зручно було грабувати краї-
ну. Насправді, Схід і Захід єдині в ба-
жанні жити в достатку, виховувати ді-
тей у благополучній країні, бути впев-
неними в завтрашньому дні. От саме 
цю впевненість, почуття захищеності 
влада зобов’язана дати людям.

Ми втрачаємо Україну, взаєморо-
зуміння між Заходом і Сходом також 
тому, що ЗМІ нерідко спотворюють ін-
формацію. Людей на Сході неможли-
во переконати, тому що Майдан вони 
бачили тільки на картинці російських 
телеканалів, які товкмачили, що в Ки-
єві стався банальний конституційний 
переворот. Спотворення правди відбу-
вається сьогодні і на Заході щодо Схо-
ду. Комусь дуже вигідно зіштовхнути 
Захід і Схід, причому з однією метою 
- щоб і далі грабувати країну. Коли я 
була в Херсоні, Харкові, люди підхо-
дили й говорили: «Ми не сепаратис-
ти, нам просто призначили чергово-
го начальника податкової, прокурора, 
на якому вже клейма ставити ніде! Ми 
хочемо говорити російською мовою, 
але жити в Україні, ми хочемо, щоб по-
важали наше почуття власної гіднос-
ті. Ми за це боремося». І я цим людям 
кажу: я з вами, тому що теж хочу побу-
дувати справедливу країну.

- Часто доводиться чути, що лікар 
повинен лікувати, а не займатися по-
літикою…

- Я хочу мати можливість завжди 
бути з людьми. Я йду у владу не заради 
влади. Привівши до парламенту нову 
політичну силу, створивши громадян-
ське суспільство, я буду щаслива через 
п’ять років повернутися і працювати 
лікарем. Зараз я просто тимчасово «лі-
кую» країну. Бо більше немає кому. По-
вірте, з вашою допомогою, з вашим ен-
тузіазмом, з вашою громадянською по-
зицією у нас це вийде.

Галина БОЙКО.

Ольга Богомолець: 

«Зараз я тимчасово 
«лікую» країну»

Одна з найвідоміших лікарів України 1 грудня написала на своїй сто-
рінці в Facebook: «Пішла в декретну відпустку по догляду за країною». 
І вийшла на Майдан рятувати життя - по обидві сторони барикад ...
Люди знають її, люди вірять їй. І сама Ольга каже: «Найголовніше для 
мене - людська довіра». Дивлячись на неї, розумієш: вона відповідає 
за кожне слово і вона не зрадить.

Зверніть увагу! 
У зв’язку із прийняттям Закону України 

№1155- VII «Про внесення змін до деяких зако-
нів України» щодо включення відомостей про ді-
ючих юридичних осіб та фізичних осіб підприєм-
ців до Єдиного державного реєстру» юридичним 
особам та фізичним особам – підприємцям, які 
створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, 
відомості про яких невключені до Єдиного дер-
жавного реєстру, необхідно звернутись до дер-
жавних реєстраторів реєстраційних служб ра-
йонних, міського управління юстиції за міського 
управління юстиції за місцем знаходження юри-
дичних осіб та за місцем проживання фізичних 
осіб із заповненими реєстраційними картками 
(форма № 15 для фізичних осіб та Форма № 16 
для юридичних осіб) для включення відповід-
них відомостей до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Начальник відділу державної реє-
страції юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців реєстраційної служби 
Тернопільського міського управління 

юстиції Є.БЕРЕШ

Російський слід в анексії Криму 
і підтримці терористів на 
Донбасі відкрився трохи під 

іншим кутом. Виявляється, так 
званий «Стрєлок» Ігор Гіркін - один 
із очільників терористів на Сході, 
добре вивчив Україну ще до окупації 
Криму, під патронатом Російської 
православної церкви і кремлівського 
мільярдера, повідомляє ТСН. 

Факти свідчать: прикриваючись 
православ’ям, члени російської Думи разом зі 
«Стрєлком» готували спецоперацію в Україні 
задовго до кримського псевдореферендуму.

За місяць до захоплення Криму, 30 січня, 
до Сімферополя під патронатом РПЦ і патрі-
арха Кирила з Афону привезли православну 
святиню - Дари волхвів. Безпеку цінної релік-
вії християнського світу довірили охороня-
ти Ігору Гіркіну. «Фактично, Гіркін, прикри-
ваючись цією святинею, використав поїздку 
для проведення розвіддіяльності на терито-
рії України, в Криму, і проводив зустрічі з ке-
рівником самопроголошеного уряду Аксьоно-
вим», - розповів оперативник СБУ Володимир.

З’ясувалось, що Гіркін був майже постій-
ним членом православних делегацій в Укра-
їні, планомірно відвідував південні і східні 
єпархії УПЦ. Це можна розцінювати тепер, як 
розвідувальну і підготовчу місію. І, судячи з 
усього, він був не один такий паломник.

У січні, разом з Гіркіним, у Криму висадив-
ся цілий десант російських політиків у скла-
ді делегації. Серед них був російський мільяр-
дер Костянтин Малафєєв і депутат Держду-
ми від «Єдиної Росії» Дмитро Саблін. Останній 
- один із керівників всеросійської організації 
ветеранів «Бойове братство», відомий тим, 
що підтримував російські війська у Чечні, а 
пізніше - сирійську армію. Має відзнаки ФСБ.

Склад кримської делегації РПЦ не міг обі-
йтися без благословіння патріарха Кирила 
Гундяєва, який, фактично, віддав формуван-
ня релігійної делегації на відкуп ФСБ і ГРУ. 
«Очевидно, привезення Дарів волхвів в Украї-
ну - це була система, коли під прикриттям цієї 
акції перевезли терористів», - розповів свя-
щеник Московського патріархату, який живе і 
служить на Сході України. Його сповідь шокує, 
бо підтверджує: Дари волхвів були не єдиною 
спецоперацією під прикриттям російської 
церкви. У Слов’янську диверсійна група, яка і 
стала центром терору на Донбасі, взагалі була 
під опікою російської церкви.

 

Братовбивчу війну 
в Україні благословив 

російський 
патріарх Кирило
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Нестабільність в країні 
найсильніше б’є по 
найменш захищених 

верствах населення. 
Зрозуміло, що зменшення новим уря-

дом соціальних гарантій погіршує жит-
тя в усіх регіонах рівномірно. Однак саме 
жителі південних і східних областей осо-
бливо гостро відчувають наслідки масо-
вих заворушень, збройних зіткнень, за-
тримки соціальних виплат, паралічу бан-
ків і закриття підприємств.

На жаль, більшість політиків у цей 
час воліють використовувати «мову уль-
тиматумів», нацьковуючи жителів одних 
регіонів на жителів інших. Хоча така так-
тика приносить короткочасну вигоду і 
плачевні результати для країни в цілому.

Відповідальні політики повинні в 
першу чергу думати про реальну допо-
могу простим жителям постраждалих 
регіонів, а не про розпалювання ненави-
сті до них.

Цікавим може виявитися приклад На-
талії Королевської, яка відмовилася від 
передвиборної кампанії заради реальної 
програми допомоги людям. А кошти, зі-
брані на президентську виборчу кампанію, 
направила на допомогу постраждалим.

«У зоні конфлікту люди не можуть ку-
пити найнеобхідніше. Закінчуються хліб 
і продукти харчування. У цій ситуації не 
можна стояти осторонь і просто спосте-

рігати. Потрібно зробити все, щоб вря-
тувати наших співвітчизників та нада-
ти їм необхідну підтримку. Тому разом з 
командою ми прийняли рішення напра-
вити всі кошти, зібрані для ведення ви-
борчої кампанії, на допомогу постражда-
лим і тим, хто проживає в зоні конфлікту. 
І люди вже почали отримувати допомо-
гу», – сказала вона.

Однак, крім фінансової допомоги, 
люди мають потребу і в організацій-
ній підтримці. У деяких регіонах через 
збройне протистояння практично па-
ралізований транспорт. Наприклад, в 
санаторії під Слов’янськом застрягли 
інваліди-спинальники. Люди, яким і так 
нелегко, опинилися в місті, залізничне 
сполучення заблоковане заворушення-
ми. І колишній міністр Н. Королевська, 
знайома з проблемами інвалідів, що має 
добрі контакти з профільними громад-
ськими організаціями, вирішила нада-
ти конкретну допомогу. Її команда за-
безпечила транспорт і провела важкі, але 
успішні переговори заради безпечного 
виведення 30-ти інвалідів.

Ще один трагічний приклад – си-
туація в Одесі після трагедії 2 травня. 
Туди миттєво злетілося багато кандида-
тів у президенти і дали галасливі прес-
конференції. А після – швидко розлеті-
лися по своїх важливих партійних спра-
вах. Але ж тим, хто вижив у біді, теж 
потрібна допомога. Їм необхідні ліки, 

перев’язувальні матеріали та операції. 
Під час візиту до Одеси Н. Королевська 
зобов’язалася допомогти в лікуванні та 
реабілітації всім постраждалим, неза-
лежно від сторони конфлікту. «Сьогод-
ні в Одесі сотням людей потрібна допо-
мога. Всі громадяни України, незалежно 
від того, на якій стороні вони були, отри-
мають допомогу в лікуванні та реабіліта-
ції», – запевнила вона.

Важливою проблемою є те, що в цен-
трі уваги ЗМІ перебувають озброєні зі-
ткнення, стрільба, танки, БТРи. Про «нуд-
ні» побутові проблеми жителів охопле-
них заворушеннями міст писати не ціка-
во. Тим часом, в Краматорську закінчив-
ся хліб. Там немає свого хлібокомбінату, а 
хліб не привозять. Люди купують борош-
но і печуть його самі. А в Слов’янську пе-
рестали платити пенсії, закриті дитячі 
садки і школи.

«Закликаю всіх громадян нашої кра-
їни не бути байдужими і долучитися до 
допомоги. Ми повинні використовувати 
кожну можливість, щоб допомогти на-
шим співвітчизникам. Хто чим може. І як 
може. Давайте разом прокладемо «доро-
гу життя» до тих, кому зараз непросто і 
хто опинився наодинці з проблемами. І 
покажем, що в нашій країні немає своїх і 
чужих. А є громадяни України», – сказала 
Н. Королевська.

Робота з надання допомоги конкрет-
ним людям ведеться в рамках діяльнос-
ті Інституту соціального захисту грома-
дян, і продовжуватиметься надалі. На-
приклад, координатором цього процесу 
від Інституту в Донецькій області буде 
Поламарчук Надія Степанівна, яка бага-
то років займається питаннями соціаль-
ного захисту на Донбасі. Інститут соці-
ального захисту збирає відомості про со-

ціальні проблеми регіону. З прохання-
ми та пропозиціями можна звертати-
ся адреса: socialny.zahyst@gmail.com, 
або просто зателефонувавши за теле-
фоном: (044) 451-52-81, або написав-
ши лист «Королевській Н.Ю., а/с 70, м. 
Київ 2 , 01204».

Експерти вважають правильним курс 
на увагу до соціальних проблем жителів 
регіону. Так політолог Кость Бондаренко, 
вважає, що на тлі політичної боротьби за 
Схід різко відрізняється позиція Н. Коро-
левської, яка виділяє соціальну пробле-
матику як основну у східних областях: 
«Вона працювала міністром соціальної 
політики, сама родом зі Сходу (з Луган-
ської області), тому розуміє особливості 
регіону і особливості сприйняття грома-
дянами, які проживають на території Лу-
ганської та Донецької областей».

Розгляд соціальних проблем для на-
стання громадянського миру вважає 
важливим політолог Володимир Фесен-
ко. «Наталія Королевська діє вже не як 
кандидат, а як політик – виходець із цьо-
го регіону. Для неї це особиста політич-
на відповідальність і питання про її по-
літичне майбутнє, тому вона виступає в 
ролі соціального захисника для тих лю-
дей, які опинилися в складній ситуації, 
наприклад, вивозила інвалідів із санато-
рію у Слов’янську, передавала ліки в Кра-
маторську і Слов’янську», – зазначає він .

За словами В. Фесенка, такі дії і зая-
ви Королевської показують, що це вже 
не піар, а більш серйозні і ґрунтовні речі: 
«Навіть не будучи при владі намагання 
вирішувати гострі соціальні проблеми 
людей, які живуть у гарячих точках – це 
важлива відповідальна соціальна і полі-
тична роль».

Дмитро ШЕВЧЕНКО.

Через соціальну допомогу – 
до громадянського миру

Дорога життя з усієї України 
сьогодні повинна вести 
на Південний Схід, – вважає 
екс-міністр соціальної 
політики Наталія Королевська.

Закінчення. Поч на 1 стор.
Вогонь знищив духовну 

літературу в храмах, обря-
дові чаші та вінці, пошкодив 
внутрішнє оздоблення стін, 
килимове покриття й під-
логу, світильники… У греко-
католицькій церкві пошко-
джено жертовник і купол. Свя-
ті Тайни були вийняті з кивота 
та розсипані на престолі.

Основною причиною виник-
нення пожежі правоохоронці 

вважали підпал. Адже займання 
виникло в тих місцях, де немає 
електричної проводки, а в од-
ному з храмів зловмисник роз-
палив багаття з церковних книг, 
серед  яких – Євангеліє 17 століт-
тя.

Як повідомив заступник на-
чальника обласної міліції Ва-
силь Левицький, уже наступ-
ного дня міліціонери встано-
вили особу ймовірного палія. 
Затримали його поблизу По-
чаєва.

33-річний чоловік родом 
із Донеччини. Незважаючи на 
молодий вік, уже чотири рази 
був судимий. Минулого року, 
звільнившись з місць позбав-
лення волі, на малу батьків-

щину не повернувся, а вів на-
півбродячий спосіб життя.

У міліції вважають, що гро-
ші – основна причина, чому ли-
ходій зважився залізти до сіль-
ських церков. У скарбничці для 
пожертв одного храму знай-
шов 20, а в іншому – 33 гривні. 
Тому, мовляв, вирішив підпали-
ти святині, аби зігнати злість.

Донеччанина помістили 
в ізолятор тимчасового три-
мання. Йому інкримінують  
ч. 2 ст. 194 (умисне знищен-
ня або пошкодження майна, 
що заподіяло шкоду в особли-
во великих розмірах) Кримі-
нального кодексу України. По-
карання за це – від 3 до 15 ро-
ків ув’язнення.

Курйозний випадок 
трапився у місті 
Чорткові – під 

час затримання крадій 
поцупив у міліціонера 
мобільний телефон.

Зі слів начальника район-
ної міліції Олега Янчинського, 
оперативники виїхали на ви-
клик співробітників відділен-
ня Державної служби охорони, 
адже в одній з аптек спрацюва-
ла сигналізація. 

Тривожний сигнал надій-
шов близько п’ятої години 
ранку. На місці злочину пра-
воохоронці застали крадія, 
який нишпорив у касовому 
апараті.

Зловмисник привласнив 
увесь дріб’язок та, як був пере-
конаний, пачку банкнот. Роз-
дивитися, що насправді поцу-
пив, допомогли правоохорон-
ці. З’ясувалося, що замість гро-
шей він прихопив бланки ре-
цептів. А копійками та дріб-
ними банкнотами виніс понад 
150 грн.

Розчарований невдалою 
вилазкою, крадій вирішив бо-
дай чимось поживитися. Від-
так, під час затримання спро-

мігся витягнути з кишені пра-
воохоронця ще й службовий 
мобільний телефон.

Як з’ясувалося, досвіду в 
таких махінаціях йому не бра-
кує – лише у січні цього року 
підозрюваний вийшов з місць 
позбавлення волі, де відбував 
покарання за майнові злочи-
ни. Тепер за фактами краді-
жок щодо спритника розпоча-
ли нове кримінальне прова-
дження. Наразі він перебуває 
під вартою.

Грабіжник під час затримання 
обікрав… міліціонера

Церкви на Тернопіллі спалив 
рецидивіст із Донбасу

Несподіваного «гостя» знайшли 
у місті Борщові працівники 
районного відділу освіти. 

У кабінет на першому поверсі 
будівлі проникла змія та зручно 
влаштувалася на стосі паперу.

Плазун не бажав покидати зручного місця. 
Оскільки самотужки позбутися непроханого 

гостя працівники установи не змогли, викли-
кали рятувальників.

Черговий караул районного підрозділу 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
прибувши до місця виклику, виявив у примі-
щенні змію довжиною близько 70 см.

Вживши необхідних заходів безпеки, ряту-
вальники виловили плазуна та випустили в 
природну екосистему за межами міста.

У кабінет залізла змія
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Захід тривав 
кілька годин. На 
подіумі представ-
ляли більше десят-
ка різнопланових 
колекцій як профе-
сіоналів, так і по-
чатківців. Тож тер-
нопільські модни-
ки та модниці мо-
гли приглянути 
для себе багато ці-
кавого.

Не оминули 
світську подію дру-
жина міського го-
лови Олена Надал 
та дружина очіль-
ника області На-
таля Турецька. На 
подіумі дефілюва-
ли і дорослі, і діти. 
Справжній фу-
рор викликала ко-
лекція Андре Тана 
«Казки», етнічне 
вбрання Олени Се-
ребрової та неор-
динарні моделі Ка-
терини Тимочко. 

Андре Тан побував у Тернополі 
вдруге. Дизайнер зізнався, що у нашо-
му місті йому дуже подобаються дівча-
та. 

– Недавно я приїхав із Казахстан-
ського тижня моди, то там мені надзви-
чайно складно було відібрати дівчат 
для показу. А у вас дуже вродливі дівча-
та з найдовшими ногами і віями. Мені 
дуже подобається Тернопіль. Він як 
компактна маленька Європа. У вас гар-
на архітектура.  Для мене як для дизай-
нера це дуже важливо. Адже мене часто 
надихає те, що я бачу на вулицях міста. 

За словами Андре Тана, українська 
мода переживає новий розквіт і пере-

роджується. 
– Після подій, які відбу-

лися в Україні і відбуваються 
надалі, світ подивився на нас 
по-іншому, – додає він. – Укра-
їнськими дизайнерами цікав-
ляться. Вже ніхто не перепи-
тує, де знаходиться Україна. 
Наше завдання зараз – під-
тримати цей інтерес, не втра-
тити його знову. 

Дизайнери розповідали, 
що взимку під час кількох 
показів за кордоном органі-
затори плутали і називали 
їх російськими. Однак вони 
вимагали виправляти такі 
помилки. 

На Терно-
пільських днях 
моди презенту-
вали кілька етно-
колекцій, а також 
синьо-жовті сукні.  

Цікаву колек-
цію із українських 
хусток представи-
ла Олена Серебро-
ва із Києва. За за-

думом дизайнерки, у Міла-
ні створили унікальну ткани-
ну з поєднання шовку та укра-
їнських хусток. Киянка про-
демонструвала тернополя-
нам оригінальні пальта, голо-
вні убори, піджаки та сукні з 
українськими квітковими ві-
зерунками. 

Вразила публіку тернопо-
лянка Катерина Тимочко із 
чудовою колекцією «Вільні 
духом». Легке літнє вбрання з 
льону із старовинними укра-
їнськими орнаментами і ме-
реживом із бавовни, поєднан-
ня ніжних барв... На подіум мо-

делі вийшли у зручному взутті 
без підборів, у капелюшках та 
влаштували справжнє весня-
не дійство із букетами куль-
баб. 

Дизайнерка Голда Вино-
градська презентувала сучас-
ний одяг для учнів та вчите-
лів. Модний дім RITO тради-
ційно показав якісну трико-
тажну колекцію літнього одя-
гу. Наталя Стефанчук поті-
шила тернопільських модни-
ків весільним вбранням. Лі-
дія Яніцька продемонструва-
ла ніжну і витончену колек-
цію вечірніх суконь. 

Ірина Цайд-
лер із Мюнхе-
на презентува-
ла колекцію ді-
лового одягу. 
Дівчина наро-
дилася у Тер-
нополі, а зараз 
проживає у Ні-
меччині. Дні 
моди у рідному місті їй 
припали до душі.

– Мені дуже сподо-
бався цей захід, – каже 
Ірина. – Враження най-
кращі. Звичайно, я дов-
го готувалася до показу, 
хвилювалася, щоб все 
вдалося.

Приємним подарун-
ком для публіки ста-
ли виступи віртуозного 
Олександра Божека, ха-
ризматичної Олесі Ки-
ричук і талановитих ді-
вчат з “United people”.

Тернопільські мод-
ники приглядалися до 
дизайнерського вбран-

ня та цікавих об-
разів, створених 
майстрами. Зал 
був вщент запо-
внений гляда-
чами. Можливо, 
згодом ми поба-
чимо на вулицях 
творіння Голди 
Виноградської чи 
Катерини Тим-
очко. А поки що 
пропонуємо вам 
модні поради від 
знаменитого Ан-
дре Тана. 

– Осінню та 
взимку актуаль-
ним буде зеле-
ний колір, – каже 
Андре. – Якщо го-
ворити про весну 

та літо, то у моді будуть пастельні тони: 
бежевий, колір м’яти, колір ранкового 
неба. Головний тренд цього літа – від-
сутність каблуків. Модним буде взут-
тя на плоскій підошві з гострим носи-
ком. Щодо чоловіків, то в цьому сезоні 
в моді мужність. У тренді будуть брю-
ки, завужені до низу, з манжетами та на 
підтяжках.  Актуальними будуть стро-
гі лінії піджаків з великими підплечни-
ками. 

Уже 8 червня на тернополян чекає 
ще одне модне дійство. Під час фести-
валю «Галицька дефіляда» у літньому 
театрі парку імені Т. Шевченка відбу-
деться  всеукраїнський конкурс моло-
дих модельєрів-дизайнерів “Альтерна-
тива”.  

Юля ТОМЧИШИН.

На Зелені свята в обласному центрі 
відбудеться вже традиційний 
кулінарний фестиваль «Галицька 

дефіляда». Організатори обіцяють 
безпрецедентні кулінарні рекорди, 
безкоштовні частування для тернополян 
та безліч цікавих заходів, адже дефіляда 
триватиме три дні! 

– Ми хочемо приготувати найдовший шашлик, – 
розповідає один із організаторів фестивалю Ігор Па-
рій. – Поки що першість у цій страві належить росія-

нам. Вони зробили шашлик довжиною понад 180 ме-
трів, а ми хочемо зробити ще довший. Зваримо по-
над 500 літрів зеленого борщу, а також створимо ку-
лінарну карту Тернопільщини. Це буде смачний без-
коштовний десерт для гостей свята.

Насичена буде й культурна програма. Адже серед 
розваг – безкоштовний виступ відомих гуртів, се-
ред яких «Лісапетний батальйон», «Los Colorados», 
«Фолькнери» та інші.

– Мистецька програма була ініційована різни-
ми рестораціями міста, - каже начальник міського 

управління культури і мистецтв Олександр Смик. – 
Серед заходів: заквітчання пам’ятників у центрі міс-
та, конкурс на краще озеленення балконів, прове-
дення конкурсу краси «Найкраща мавка» та багато 
інших.

До слова, перед початком фестивалю «Галиць-
ка дефіляда», 6 червня, відбудеться родинний марш 
вишиванок під назвою «Українська родина – єди-
на Україна», під час якого тернополяни пройдуть 
маршем від пам’ятника Соломії Крушельницької до 
пам’ятника Степану Бандері.

Найдовший шашлик буде на «Галицькій дефіляді»

У п’ятницю, 16 травня, у місті вп’яте відбулися  
Тернопільські дні моди. Під час дійства презен-
тували свої колекції  кияни Андре Тан, Голда  Ви-
ноградська, Модний дім «RITO», Інна Ігнатевська, 
львівська дизайнерка Мalva Florea, Ірина Цайд-
лер із Мюнхена, а також тернополяни Катерина 
Тимочко, Лідія Яніцька, торгова марка «Наталі-
мода», вихованки Галицького коледжу.

ЗАЧАРУВАЛИ 
Андре Тана

Тернопiльськi дiвчата
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Повінь на Балканах
У балканських країнах - Сербії, Боснії та Герцоговині, а 

також Хорватії - велика повінь на річках Сава та Колубара 
забрала життя кількох десятків осіб. Крім того, почали над-
ходити повідомлення про вимивання водою великої кількос-
ті мін, що залишились із часів збройного протистояння на 
Балканах у 1990-х роках. За даними Мінного центру в Бос-
нії та Герцоговині, з мінних полів міни можуть бути віднесе-
ні водою за сотні кілометрів, аж до Чорного моря. Усього на 
території країни, за інформацією центру, розкидані близь-
ко 120 тисяч мін. Боснійська влада також повідомляє про не-
безпеку зараження води від трупів загиблих у повені тварин. 
У відомстві з питань охорони здоров’я в Сараєво повідоми-
ли про можливість поширення тифу і гепатиту через питну 
воду, передає агентство «dpa».

Єгипет вводить туристичний податок
Єгипет з початку червня почне стягувати з туристів по-

даток на розвиток у розмірі $7, повідомляє «Daily News 
Egypt». Податок стягуватимуть з туристів, які прибувають в 
аеропорти Олександрії, Південного Синая, Хургади, Луксора 
та Асуана. Раніше на $10 була збільшена вартість туристич-
ної візи до Єгипту. Із 1 травня її ціна складає $25. 

Дилема для Європи     
Продаж французьких військових кораблів «Mistral» Ро-

сії у розпал її воєнної агресії проти України означатиме 
слабкість Європи, пише газета «The Financial Times». Видан-
ня зауважує: від самого початку української кризи країни ЄС 
вагаються щодо того, на які економічні жертви вони готові 
піти, аби натиснути на Кремль. Британія боїться відтоку ро-
сійських олігархів з Лондонської фондової біржі. Німеччина 
й Італія переживають за поставки російського газу. А Фран-
ція «мучиться» з продажем військових кораблів «Mistral», які 
будує для РФ. Париж не хоче відмовлятися від угоди з Мо-
сквою на 1,2 мільярда євро. «Росія зможе використати ці бо-
йові кораблі для залякування найбільш уразливих своїх сусі-
дів у Чорноморському регіоні - Грузії та України, а також кра-
їн Балтії», - йдеться у статті. Видання пропонує країнам НАТО 
спільно вирішити проблему з продажем французьких кора-
блів і знайти для них іншого покупця. Наприклад, «скинути-
ся» й придбати кораблі «Mistral» для Альянсу. 

Українських зрадників росіяни 
відправили служити на Далекий Схід

Українських солдатів, які присягнули Росії під час оку-
пації Криму, переводять служити на Далекий Схід, повідо-
мив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тим-
чук. «Солдати-призовники з Криму вирушають служити на 
Далекий Схід. Ідеться про солдатів строкової служби - жите-
лів Криму, які проходили службу в ЗС України, і з окупацією 
Криму прийняли рішення присягнути на вірність Росії. З них 
була сформована команда, яку відправили для продовження 
служби у підрозділ забезпечення одного з військових вишів 
РФ на Далекому Сході», - зазначив він. 
Більше 7 тис. кримських татар залишили півострів 

Після анексії Криму Росією більше семи тисяч крим-
ських татар змушені були залишити півострів через тиск 
з боку окупантів. Про це під час церемонії, присвяченої 70-й 
річниці депортації кримських татар, у штаб-квартирі ООН 
заявив постпред України в ООН Юрій Сергеєв, повідомляє 
«Голос Америки». «Українська влада стурбована ситуацією 
в Криму - залякуваннями, обшуками та придушенням прав 
кримськотатарського населення. І тим, що лідеру кримсько-
татарського народу Мустафі Джемілєву заборонений в’їзд 
до Криму. Тим, що заборонені церемонії у пам’ять про жерт-
ви депортації... Тисячі кримських татар були вислані у 1944 
році, і 40 відсотків із них померли у поселеннях в Узбекиста-
ні, Казахстані, на Далекому Сході. Але тепер сталася ще одна 
страшна й трагічна подія - анексія Криму Росією», - зазначив 
Сергеєв.

Відмовились від найвищої у світі «мінімалки»
Громадяни Швейцарії на референдумі проголосували 

проти встановлення в країні найвищої мінімальної зарп-
лати у світі, повідомляє «Телеканал новин 24». Профспілки 
пропонували змусити роботодавців платити щонайменше 
25 доларів за годину роботи. А це приблизно 4,5 тисячі дола-
рів на місяць. Однак жителі країни на референдумі проголо-
сували проти. Більшість швейцарців вважають, що такі висо-
кі норми оплати праці призведуть до збільшення витрат на 
виробництво та зростання безробіття. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬТочка зору 9nday.te.ua

Незважаючи на ще відносно 
молодий  - принаймні для політи-
ка  вік, Тарас Чорновіл встиг побу-
вати:

• у “Нашій Україні” Ющенка – і 
покинути її.

• У Партії регіонів Януковича – 
і покинути її.

•  У парламентській “тушковій” 
групі “Реформи заради майбут-
нього” – і покинути її...

Нема потреби пояснювати, що 
за цей десяток з невеликим гач-
ком літ Тарас В’ячеславович устиг 
і почергово возвеличити, а згодом 
рознести вщент спершу Віктора 
Андрійовича, потім Віктора Федо-
ровича, витерти ноги об “Реформи 
заради майбутнього”... І, нарешті, з 
тріском програти парламентські 
вибори-2012 на одному з мажори-
тарних округів Київщини.

Так син незабутнього 
В’ячеслава Чорновола опинився за 
бортом великої політики. До сло-
ва, а чому б Тарасові було не ви-
пробувати свій потенціал на рід-
ній Львівщині, яка так трепетно 
шанувала і досі шанує його бать-
ка? Тут - без коментарів... Оскіль-
ки на свою маленьку батьківщину 
Тарас з певного часу навіть носа не 
показує - хто-хто, а земляки його 
знають чудово. І, на жаль, доброго 
слова від них на його адресу не по-
чуєш. 

Зате Тарас, “перекваліфікував-
шись” у чи то політолога, чи полі-
тексперта, продовжує сипати сло-
вами як у друкованих, так і в елек-
тронних ЗМІ. Тепер уже на язику в 
Чорновола – Тимошенко. Яку, під 
час Майдану, він дуже хотів бачити 
його лідером, більше того –  ліде-
ром новітньої української револю-
ції. Та минув якийсь місяць-другий 
– і Чорновіл почав звинувачувати 
Тимошенко:

а) у здачі Криму;
б) у дружбі з Медведчуком і 

симпатії до Путіна;
в) у намаганні зірвати прези-

дентські вибори - через начебто  
низький рейтинг.

Бог тобі суддя, Тарасе... Вже 
очевидно: категоричну засторогу 
свого батька  - нізащо не пхатися у 
політику! - ти або зумисне проігно-
рував, або міцно-преміцно  забув. 
Що, за великим рахунком, одне і 
те ж. На першому плані вчергове 
опинився черговий заробіток. Хто 
замовник цього разу - здогадати-
ся не важко. “Високорейтинговий” 
кандидат?

І, схоже, таких от чорноволів у 
нього  - ціла армія. Більш або менш 
відомих, але з однаково хворобли-
вою уявою. 

“В одеській бійні побачили слід 
Тимошенко”. О, Господи!? Слухає-
мо далі:

 – Причиною трагедії в Одесі є 

зацікавленість Юлії Тимошенко в 
зриві виборів 25 травня, – безапе-
ляційно заявив на одному з теле-
каналів широко відомий у вузьких 
колах політолог Валерій Песець-
кий. – Адже Тимошенко прекрасно 
розуміє, що на президентських ви-
борах однозначно перемагає Пе-
тро Порошенко.

Якими аргументами і фактами, 
оперує Песецький? Ніякими! І це 
– на тлі страхітливої трагедії, яка 
миттєво забрала майже півсотні 
людських життів. І чим, скажіть, 
такий ось “політолог” ліпший від 
екс-президента Януковича та його 
банди, котрі теж намагалися при-
писати Тимошенко причетність до 
вбивства Євгена Щербаня? Прав-
да, навіть у них нахабство зроби-
ти це з’явилось майже через півто-
ра десятиліття. Так що нинішні пе-
сецькі  їх суттєво випередили. 

До речі... Намагаючись деталь-
ніше ознайомитись із «творчістю»  
Валерія Песецького, з неприємніс-
тю констатую: за останні два роки 
він двічі засвітився в “Українській 
правді”, один раз – у “Дзеркалі тиж-
ня” і (увага!) 16 разів в “Украин-
ском выборе” Віктора Медведчука.

Ідемо далі, до іншого нашого 
сьогоднішнього героя. Куди біль-
ше потужнішого і відомішого, ніж 
вищезгадуваний Песецький. “Ге-
роя”, який, перебуваючи під до-
машнім арештом у Відні, – в очіку-
ванні екстрадиції до США, теж зро-
бив свій вибір. 

Точніше два вибори.
Перше - це Україна.
Тому що... “Мое счастье, и моя 

сила – это Украина”,  – за традиці-
єю  не по-українськи, стверджує 
уродженець заліщицьких Синь-
ківців, він же – “гаманець Путіна”, 
він же – власник переважно росій-
ськомовного телеканалу “Інтер” 
олігарх Дмитро Фірташ.

Другий його вибір, за власним 
зізнанням,– Петро Порошенко. Це 
–  на нинішніх президентських ви-
борах. 

На попередніх же Фірташ усіма 
фібрами  своєї олігархічної душі, 
не кажучи вже про фінанси, під-
тримував Віктора Януковича.

 І не тільки на виборах. При-
гадуєте, як під час розправи над 
Майданом фірташівський “Інтер” 
продукував відверту брехню, ви-
даючи біле за чорне і навпаки!

Все це  – маю на увазі прия-
телювання з Януковичем і Путі-
ним, відверте ігнорування прав-
ди, – на жаль, не завадило канди-
дату в президенти Порошенку зу-
стрітися з арештантом Фірташем 
у столиці Австрії. І настільки по-
розумітися, що Дмитро Васильо-
вич почав наліво й направо роз-
давати інтерв’ю, стверджуючи в 
них, що Тимошенко зацікавлена 

у зриві президентських виборів. 
Тому Фірташу імпонує Порошен-
ко - і ніхто інший. Один із аргумен-
тів: “Всі вже знають хто така Тим-
ошенко, а от хто такий Порошенко 
– ми зможемо побачити”. 

Ну-ну... А правду сказати олі-
гарху- “патріоту” язик не повер-
нувся. Занадто гірка? Але правда 
така здебільшого і буває. Не стаю-
чи солодшою навіть з плином ро-
ків...

Згадаймо: у 2009- му прем’єр 
Юлія Тимошенко забрала у Фір-
ташевого “РосУкрЕнерго” одинад-
цять мільярдів кубів газу - у раху-
нок боргу, який російський “Газп-
ром” переуступив “Нафтогазу 
України”. 

Однак, прийшовши до влади, 
Янукович (руками Азарова) по-
вернув своєму палкому прихиль-
никові той газ -  уже в грошовому 
обчисленні. Це обійшлося держ-
бюджету-2013 у 2 мільярди дола-
рів. І це після того, як “Нафтогаз 
України” частинами повернув Фір-
ташу (він тоді володів 90% акцій 
РУЕ) понад 3 мільярди доларів за 
вилучений газ.

Отже незаконну, а точніше – 
шахрайську компенсацію олігарх 
Фірташ отримав двічі.

На одній лише оборудці держа-
ву було пограбовано на 2 мільярди 
доларів. Це – три КамАЗи стодола-
рових банкнот. Це - 47 тонн золо-
та... Приватна компанія Фірташа 
свідомо обманула суд та державу, 
вимагаючи повернути газ, за який 
уже заплатили українські спожи-
вачі через державний “Нафтогаз”. 

Розповідаючи про це у публі-
кації “Хто стоїть за пограбуванням 
століття?” у перший день листо-
пада 2013-го журналістка Тетяна 
Чорновол і ще, безумовно, не мо-
гла передбачити ні жахливого по-
биття студентів в останній листо-
падовий день, ні розстрілу Майда-
ну, ні втечі Януковича – із багато з 
чим із награбованого, але без сум-
нозвісного золотого батона...

Тепер от я думаю: а чи не від-
литий він, бува, для свого патрона 
вірнопідданим Фірташем?

Котрий здавна сильно ненави-
дить Тимошенко. І котрому нео-
дмінно доведеться повернути на-
грабоване в Україну, якщо вона 
стане президентом. 

Тому олігарх Фірташ двома ру-
ками “за” олігарха Порошенка.

З тієї простої причини, що олі-
гарх олігарху ока не виклює.

Прикритися ж – заради власної 
вигоди – «борці» проти Тимошен-
ко готові чим завгодно: любов’ю до 
України, справедливості, безкомп-
ромісності  і т. д. і т. п. При цьому са-
мому Петру Олексійовичу навіть 
рота відкривати не треба. Що він, 
зрештою, і робить. Адже знає: хто 
платить - той і замовляє музику. 
“Музиканти” ж, чим ближче до ви-
борів, готові «грати цілодобово»…

Валентина Лобода,
доцент кафедри педіатрії 

№1 дитячої хірургії 
Тернопільського медич-

ного університету.

Брехлива «правда» 
від Фірташа і Ко, 

або Чому олігарх олігарху ока не виклює
Чим ближче до президентських виборів, тим 

потужнішими і бруднішими  стають словесні 
потоки, спрямовані проти Юлії Тимошенко. 

Її критикани не гребують нічим, використовуючи 
цинічну брехню, відверті наклепи, абсурдні 
твердження. Прикриваються при цьому лише любов’ю  
до  України і правди.  Ось лише кілька прикладів.

Світ



Моя співрозмовниця, як і я, їхала потя-
гом Тернопіль-Рогати. Світловолоса, мило-
видна, з великими зеленкуватими очима, 
вона першою почала розмову. Про неспокій 
у країні, високі ціни, невизначеність… Сло-
вом про те, що зараз хвилює усіх…

Її голос тремтів. Слова перепліталися з 
тривалими паузами, і я зрозуміла, що Софію 
(так звали жінку) більше турбує щось інше, 
суто особисте… Під стукіт наїждженої колії 
вичерпувала Софія мені свій біль, своє каят-
тя…

Вони з Андрієм 
жили по-сусідству. 
Малий Андрійко був 
першим бешкетни-
ком на вулиці. Він, 
мов тінь, слід у слід 
ходив за Софійкою. Не 
давав нікому образи-
ти її, ділився з нею цу-
керками. Звісно, ніхто 
й не думав тоді, що ця 
дитяча дружба з рока-
ми переллється у чис-
тий струмочок кохан-
ня… Заледве Софій-
ка закінчила школу, як 
Андрій запропонував 
їм одружитися.

Молоді забажали 
жити окремо. У домі, що 
дістався Андрієві у спа-
док від бабусі. Щоправ-
да, дім той потребував 
ремонту, а ремонт – чи-
малих коштів. Тому по-
годився Андрій  поїхати 
на роботу до Києва, куди 
давно його кликав най-
кращий друг Олег.

«Щаслива ти, Соню. Дбайливого, до-
брого чоловіка маєш», - заздрили подру-
ги. Софія не заперечувала. Проте щасливою 
себе не почувала. Сумно і сіро було їй серед 
яскравих кольорів домашнього інтер’єру.

І все тому, що гордий лелека забув про 
їх дім. Зате до Оксани, дружини Олега, при-
літав уже двічі. Пекучий клубок перетиснув 
Софії горло; ну чим вона гірша від своєї су-
сідки? А та ще й бідкається, мовляв, важко 
їй з дітьми. Олег – у Києві, то Оксана сама 
мусить раду давати. «Мені б твої клопоти», 
- зітхала Софія.

Вона по-доброму заздрила Оксані. Інко-
ли допомагала їй няньчити малечу. Зали-
шалася з дітьми, якщо Оксані треба було ку-
дись відлучитися з дому. Ось і тепер Окса-

на поїхала в село – несподівано захворіла її 
мати, а Настусю і Дмитрика забрала до себе 
Софія.

Телефонував з Києва Олег. Обіцяв, що 
скоро приїде і забере дітей. Але Софії вони 
не заважають. Навпаки – розважають її са-
мотність.

Соня накупляла дітям нових іграшок, 
усіляких ласощів, а коли ті спали, милувала-
ся їхнім солодким посапуванням і подумки 
уявляла, що вони її, рідні. Від таких думок їй 

ставало добре і світло, 
та мозок швидко нага-
дував про реальність, 
жбурляв льодом у сер-
це: «Ні, не мої».

Різкий дзвінок у 
двері заледве не роз-
будив дітей. На порозі 
стояв Олег. Веселий, 
усміхнений, обвіяний 
весняним вітром.

«Вибач, що так 
пізно, Софійко. Поїзд 
спізнився. Якісь там 
технічні неполадки. 
Як ви тут?» - кинув 
очима в кімнату, де 
спали діти.

У той вечір вони 
сиділи довго. Софія 
розпитувала Оле-
га про їхню роботу, 
про Андрія: чи не 
перевтомлюється, 
чи здоровий?

«Ти така добра, 
Сонечко», - неспо-
дівано погладив 

Олег її руку. Якось 
дивно поглянув у вічі…

Їй було приємно бесідувати з цим жит-
тєрадісним чоловіком. Чомусь захотілося, 
щоб цей вечір, ця ніч тривали ще довго. І 
вона дістала з холодильника шампанське…

Легкий хміль солодко запаморочив 
Соню. Теплом і млістю розлився по тілу. 
Вона забажала, щоб Олег ще раз торкнувся 
її руки. Щоб вислухав, пожалів. Не вона ви-
нна у тім, що у них немає дітей. Софія усе пе-
ревірила, з’ясувала. Щоправда, Андрій нічо-
го не знає. І ще плекає надію. «У мене ніко-
ли не буде дітей. Розумієш, Олеже, ніколи!» 
-  вона опустила голову на руки, складені 
човником, і заплакала.

Опам’яталася, як почула поруч із собою 
Олегове гаряче дихання, дотик його уст на 
своєму волоссі, його слова: «Буде у тебе ди-

тина, Сонечко, буде…»
Господи: куди поділася її гордість, її 

розум? Вона не відштовхнула Олега, не 
заперечувала навіть тоді, коли він узяв 
її на руки, як пір’їнку, і поніс у спальню…

Коли пізніше зрозуміла, що вагітна, 
розгубилася. Шість років чекала такого 
щастя, а коли воно припливло, як хвиля 
до берега, злякалася: як зреагує на таку 
новину її чоловік?

А він, почувши радісну звістку теле-
фоном, просив Софію повторити її знову 
і знову. «Я на сьомому небі від щастя. Ти 

чуєш Софійко?» - окрилено кричав їй у слу-
хавку.

Донечку вирішили назвати Даринкою – 
на честь покійної Андрієвої бабусі, у помеш-
канні якої вони поселилися. «Хресним бать-
ком буде Олег», - сказав, не роздумуючи Ан-
дрій. – Він мені, як рідний брат».

Обличчя Софії пополотніло. Протяжний 
зойк вирвався з її грудей: «Ні!»

Андрій здивовано прострелив дружину 
очима: чому б це?  Як не вмовляла його Со-
фія, навмисне вигадуючи усілякі нісенітни-
ці на Олега, Андрій не хотів поступатися.

Як зайшли до церкви хрестити малу 
Даринку, Софія подумки сказала: «Прости 
мені, Господи. Не відвернися від мене».

Вона підняла очі, втупившись ними в 
ікону Христа. І їй здалося, що його смирен-
ний лик відповів їй докором і сумом. Мот-
лок грішних думок, пов’язаних з її брехнею, 
її гріхом, заповнювали важку голову і не да-
вали щиро помолитися.

Блискотіли тонкими вогниками свічки. 
Священик помазував миром крихітне тіло 
Даринки, а присутні чомусь раз по раз пере-
водили погляд на хрещеного батька.

«Чого б це?» - захвилювалася Софія, і по-
вернула голову. Біла сорочка ще більше під-
креслювала білизну Олегового обличчя. 
Він жадібно вдихав повітря. « Мабуть, Олег 
теж хвилюється»,  - подумала Софія.  Добре, 
що церемонія хрещення закінчилася… Враз 
людський зойк прорізав церковну тишу. 
Хтось устиг перехопити дитя із рук Олега, 
хтось підтримати його тіло…

За лічені хвилини приїхала «швидка». А 
за якусь годину Олега не стало…

Лікарі констатували діагноз: обширний 
інфаркт. Але ж Олег був здоровим. Ніколи ні 
на що не жалівся…

Побивалася, підточена горем, Оксана. 
Горнулася до них з Андрієм: «Не залишайте 
мене одну. Ви мені – наче рідні.»

Ще довго говорили в селі про несподіва-
ну смерть Олега. Як зазвичай, кожен викла-
дав свою версію. І тільки одна Софія, зда-
ється, знає істину: не мав права Олег бути 
хрещеним, адже був рідним батьком Дарин-
ці. Хай людей вони обдурили, але щоб Гос-
пода…

«Опишіть мою історію. Може, кому пере-
сторогою стане…» З очей Софії викотились 
сльози. Я ж вважала недоречним заспокою-
вати її – хай виплачеться, щоб стало легше…

А за вікном потяга пливла над землею 
ще одна білопінна, квітуча весна…

              Марія МАЛІЦЬКА. 

Леся йшла з роботи пішки. Зна-
ла, дощ не в силі змити пере-
жите. Прийде час - зможе про-

стити. А забути - ні. 
Зупинилася біля розкішного буз-

кового куща. Притулилася обличчям 
до вимоклих, обважнілих кетяг. Цівки-
струмочки потекли по шиї. 

- Ой, Максиме, чи ти бачиш там, на 
небі, як мені… Здається, зовсім недав-
но ми шукали бузкове щастя. П’ять пе-
люсток… 

Максима не стало, коли Лесі було 
двадцять п’ять, а доньці лише п’ять 
рочків. 

- Така молода, а вже вдова, - пере-
шіптувалися на похороні. - Тяжко буде 
самій з малою… Такий добрий чоловік 
був… Дав би Бог, аби не засиділась Леся 
у вдовах довго. Гарна, розумна…

Леся байдуже сприймала знаки ува-
ги від чоловіків. Максима не могла за-
бути. І хвилювалася, що чужий дядько 
доньку не буде любити. Так і не впус-
тила нікого у своє життя. Аж поки, два 
роки тому, шеф не послав на семінар у 
сусідній обласний центр. 

- Там менеджерів збирають. Запро-
сили й від нас когось. Твоя тема. 

Звичайне триденне відрядження 
стільки натворило у її житті! 

Їм випало сидіти на семінарі за од-
ним столом. 

- Григорій, - представився незнайо-
мець.

- Леся. 
- Ви тутешня? 
- З сусідньої області.
- Я хотів би запропонувати вам про-

гулянку містом після наших «уроків». 
Якщо, звісно, не маєте інших планів. Я 
живу тут. О, лише не переймайтеся ба-
нальною думкою, що мене чекає вдома 
сім’я. Я вічний холостяк. 

Григорій знав історію вулиць, ста-
рих будинків. Його розповіді були ці-
каві. А ще він був галантним, що прита-
манне багатьом мешканцям цього до-
брого старого міста. 

Довівши Лесю до готелю, запитав: 
- Якщо ви не втомилися, може, про-

довжимо нашу екскурсію завтра? 
Вона погодилася. 
Минуло завтра й післязавтра. Лесі 

хотілося, аби цей семінар тривав і три-
вав. Зізналася собі: до душі Григорій. 

Він провів Лесю до поїзда. 
- Я кажу вам до побачення, що озна-

чає, ми ще побачимось. З вашої згоди, 
звичайно. 

- Буду рада.
Григорій приїжджав до Лесиного 

міста. Інколи вона їздила в сусідню об-

ласть. 
- Ма, - якось сказала донька, - а твій 

залицяльник кльовий.
- Ніно, кльовий - це для твого віку. 

Я б сказала - вихований, порядний. До 
речі, коли Григорій приїде наступного 
разу, не одягайся так виклично. 

- Мені вже дев’ятнадцять. Бачила б 
ти, як декотрі мої одногрупниці одяга-
ються. 

Згодом Григорієві візити стали рід-
шими. Пояснював: багато роботи. Зате 
донька зачастила до сусіднього облас-
ного центру. На Лесине запитання, що 
стало причиною такого раптового ін-
тересу, Ніна відповіла: 

- Набридло вдома на вихідних сиді-
ти. 

Якось Леся хотіла поїхати разом з 
донькою, проте Ніна запротестувала: 

- Ма, я ж не сама їжджу, а з друзями. 
Будуть сміятися, що ти мене за руку во-
диш. Якщо хочеш, їдь сама, а я вдома за-
лишуся. 

Леся якось не помітила, що став-
лення Григорія до неї змінилося. Ста-
ло менше ніжності. Менше тепла у сто-
сунках. 

А потім… О, як боляче і принизливо 
це згадувати. Григорій приїхав без по-
передження. З розкішним букетом тро-
янд.

- Як приємно, - мовила Леся. - А…
- Вибач, ці квіти для Ніни, - відповів, 

опустивши очі. 
- У моєї доньки свято, про яке я не 

знаю?
- Як би тобі сказати, Лесю. Розумієш, 

так трапилося… Ми з Ніною… ну, зустрі-
чаємось. І ми вирішили…

- Як зустрічаєтесь? Де? - не могла 
втямити Леся. 

- Ма, яка ж ти не здогадлива. Григо-

рій кохає мене. А я - його. 
- Кохає? Відколи? Він же у батьки 

тобі годиться. Він… 
- Ма, яке це має значення? Ну, вибач. 

Ми вирішили одружитися. Не хвилюй-
ся, тобі не доведеться тратитися на за-
баву. Григорій про все подбає. 

- Господи, як пережити такий со-
ром?! За які гріхи мені це? Ніно, як ти 
могла?! А ти, Григорію?! 

Цього ж дня донька з Григорі-
єм поїхали. Уже рік минув. Ніна так 
і не наважилася приїхати до матері. 
Телефонувала лише на великі свята. 
«Привіт. Як ти? В мене все добре». Це 
й усі розмови. І Леся не поспішала на 
гостини до доньки й новоспеченого 
зятя. 

Від Ніниних одногрупниць дізнала-
ся, що донька взяла академвідпустку в 
університеті. А згодом перевелася вчи-
тися в сусідню область.

- Навіть не знаю, що порадити, - ска-
зала про всю цю катавасію найкраща 
подруга. 

- І я не знаю, що собі порадити, - мо-
вила Леся. - Не за Григорія душа болить 
- за Ніну. Я втратила доньку.

- Ти ні в чому не винна. 
- Якби жив Максим… 
…За спогадами Леся не помітила, що 

промокла і змерзла. 
- Лесю, щось трапилося? - гукав з ма-

шини сусід із наступного під’їзду. - Ви 
щось загубили під тим кущем? Ходіть, 
підвезу. Застудитеся. 

- Люблю бузок…
- І моя покійна дружина любила бу-

зок. На дачі стільки насадила! Бузоч-
ком його називала. 

…Наступного дня після роботи Лесю 
очікувала несподіванка. Під порогом її 
квартири лежав оберемок бузку. Фіоле-
тового упереміж із білим. Мокрого від 
дощу. Пахучого… 

- Сусід, - усміхнулася. 

Через день чекали нові квіти. 
- Дякую, - прошелесті-

ла, притулившись устами до 
запаморочливо-ароматних кетягів. 

Бузковий дощ дарував Лесі гарну 
долю. Поки що доля стояла, перемина-
ючись з ноги на ногу, вище поверхом. І 
не наважувалася підійти…

Ольга ЧОРНА.    
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Струни серця
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Сімейне
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Невигадана історія

З кухні уже доноситься запах кави, 
звареної коханим чоловіком. А ось і 
він сам: разом з поцілунком запрошує 
мене до сніданку. 

У цю мить я забуваю про усі про-
блеми світу і свої власні. Тихе щас-
тя торкається мене руками коханої 
людини, голубить ніжним поглядом. 
Подумки дякую Богу, своєму ангелу-
хоронителю за далеку зустріч трид-
цять років тому, коли я, юна студент-
ка, запізнилася на поїзд з Києва додо-
му. І мій майбутній чоловік – теж. На-

ступного потяга ми чекали до ран-
ку. Та тепер це немає ніякого значен-
ня, адже знайшли один одного на усе 
життя. 

Уже дорослі наші діти, подвір’ям 
бігають внучатка. Та ми і досі душею 
молоді. Мабуть, тому, що любимо. 

Тож не зважайте на вік. Просто жи-
віть, шукайте радість у кожній дріб-
ничці, навіть, якщо це чашка свіжоз-
вареної кави до сніданку.

  Олена СВІТЛА. 
м. Тернопіль.

На світі є багато різних професій, та 
жоден навчальний заклад не готує 
листонош. Однак, така професія дуже 

потрібна людям і в місті, і в селі. 
Ось уже більше десяти років працює листоношею 

у Слобідці Джуринській та Джурині Уляна Онищук. 
Майже у кожен дім вона приносить кореспонденцію, 
пенсії, товари першої необхідності. Розкаже селя-
нам про події, які відбуваються в Україні, щось корис-
не підкаже, порадить. На пані Уляну завжди чекають, 
особливо люди пенсійного віку. Ця скромна молода 
жінка сумлінно ставиться до своїх обов’язків, бо знає, 
що від неї, її роботи, певною мірою залежить настрій 
людей, а це має велике значення у наш непростий час.

У ці травневі дні, коли буйним цвітом квітнуть 
сади, наша дорога листоноша відзначила свій день 
народження. Хочеться побажати їй міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, щастя, миру, добра. Хай Бог 
дасть цій гарній жінці-матері сили і наснаги ще дов-
го служити людям. 

     Іван БІЛИК.
     с. Джурин Чортківського району.

Коли тебе кохають
й любиш ти
і світ обнять напоготові…
Коли у тиші
чуєш звуки неземні, 
такі прегарні і стрімкі,
а інколи вони такі
сумні бувають, 
аж серце крається,
бо в сумі тім
самого суму мало…
Коли красу
душа побачить може
в пишній арці,
чи в камінчику 
сіренькому малому…
Коли мовчанням
будиш світ…
Коли образи 
впиваються у серце,
наче колючки, 
а ти прощаєш,
хоч кожна рана
скапує любов’ю…
Коли не маєш радості
від знайденої 
на шляху підкови, 
бо тужить кінь
за згубою своєю…
Коли краплю води
розділиш 
із травинкою,
що вже з життям 
прощається
від спраги…
Ти - 
найбагатша на землі
людина: 
Господь тобі 
воздасть добром…         

* * *
І десь на високій ноті
почуття обірвалися враз.
Залишилися тільки спогади
й відчуття безглуздих образ.
Як же усе це сталось?
Слово за словом пішло… 
Було кохання і, наче,
зовсім його не було. 
А старе чорно-біле фото
То всміхнеться, 
то смутком війне.
На звороті - знайомий почерк:
«Не забудь ніколи мене…».
І забути, й згадати боюся, 
бо, неначе, втрачаю вкотре.
І знову сама зостаюся
із твоїм чорно-білим фото.
Гортаю сторінки незбутнього,
немов знову спішу на побачення…
На своєму кольоровому фото
написала: «Я минулому все
пробачила…». 

* * *
… Потрібний дощ,
щоб мати 
ще одне маленьке небо - 
парасольку. 
Щоб припасти 
устами
до вимоклих
трояндових пелюсток
і, як у дитинстві,
спити з них
трунок 
дивного смаку. 
Щоб прозорі краплі
маленькими діамантами
розсипалися
на розвіянім 
волоссі.
Потрібний дощ, 
аби небо
збудувало з райдуги
містка
і перекинуло 
від мене - до вас.
Ви ж чекаєте 
на іншому кінці землі? 

Ольга ЧОРНА. 

 

Про гарну людину

Завжди привітна 
наша листоноша

Бузкова
доля

Під вечір пішов 
дощ - весняний, те-

плий. Струмочки несли 
бузкові пелюстки, які, 
наче, фіолетові мініа-

тюрні кораблики поспі-
шали невідь-куди. Зда-

валося, весь світ заво-
рожив, запоморочив 
розморений дощем 

бузковий аромат…

не обдуриш
Господа

Буває, що носиш у душі 
якусь таємницю, яка то-
чить тебе, мов в’їдливий 

хробак, а виповісти їй 
не наважуєшся навіть 
найближчим людям: а               

раптом ті не зрозуміють 
і осудять тебе? Проте до 
самого денця вихлюпу-
єш душу людині чужій, 
незнайомій, з якою од-
ного дня доля зводить 
у дорозі. Мабуть, сміли-

вості додає усвідомлен-
ня того, що ви більше ні-

коли не зустрінетесь…

Чашка 
кави 
до снiданку
Усміхається зеленими очима травень. 

У вікно теплими промінцями 
заглядає сонце, і я, ще крізь сонне 

марево, радію новому дню. 

На фото Юлії ТОМЧИШИН: головна медсестра лікарні Марія Довгалюк, 
молодша медсестра приймального відділення Людмила Собчук 
та чергова сестра приймального відділення Олена Бенедюк.

Медсестричка – солодке слово,
Найдорожча у світі рідня…
Як біда ударить раптово, - 
А сестричка її проганя…
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«Динамо» і «Металіст» 
офіційно отримали 

нових тренерів 
Не всти-

гли пролу-
нати фіналь-
ні свистки 
у заключ-
них матчах 
ч е м п і о н а -
ту України з 
футболу, як 
тимчасові тренери, які успіш-
но проявили себе, отримали від 
своїх клубних керівників абсо-
лютні повноваження. 

Мова не 
лише про 
Сергія Ре-
брова, який 
підписав із 
« Д и н а м о » 
п о в н о ц і н -
ний триріч-
ний контр-

акт. Статусу тимчасового піс-
ля заключного матчу чемпі-
онату позбувся і тренер «Ме-
таліста» Ігор Рахаєв.

Товариський 
поєдинок 

22 травня збірна України з 
футболу проведе товариський 
матч з командою Нігеру. Поє-
динок відбудеться о 21:00 на 
стадіоні «Динамо» імені Вале-
рія Лобановського.

Як повідомляє прес-служба 
ФФУ, матч відбудеться у меж-
ах навчально-тренувального 
збору, який триватиме з 20 по 
24 травня у Києві.

На збори, як зазначили у 
Федерації футболу України, 
головний тренер збірної Укра-
їни Михайло Фоменко викли-
кав 31 гравця.

Схоже, скрутна 
фінансова ситуація, 
у якій опинилася 

тернопільська команда, 
не дозволяє «Ниві» гідно 
завершити чемпіонат 
Першої ліги. Яскравий 
приклад – домашній 
поєдинок з досить 
потужним суперником.

Фактично, цю гру можна 
було б закінчувати вже у першо-
му таймі за рахунку 2:0 на ко-
ристь гостей, проте на останній 
хвилині першої 45-хвилинки 
тернополяни отримали право 
на виконання штрафного уда-
ру: Грінченко вишуканою пода-
чею знайшов ніким не прикри-
того Семенюка, який розстріляв 
Зарубіна – 1:2.

Однак не встигли команди 
вийти на другий тайм, як обо-

ронні редути «жовто-зелених» 
знову затріщали по швах. Як ре-
зультат – черговий гол у ворота 
«Ниви».

Оскільки втрачати було ні-
чого, господарі пішли уперед і 
створили кілька непоганих мо-
ментів. Проте з кожною наступ-
ною хвилиною тернополянам 
ставало дедалі важче підтриму-
вати високий темп гри, внаслі-
док чого захисники знову поча-
ли часто давати збій.

Інтрига повернулася на поле 
на 85-й хвилині, коли наш на-
падник з пенальті скоротив ра-
хунок – 2:3.

Весь міський стадіон вірив, 
що тернополяни таки знайдуть 
сили, які були вкрай необхідни-
ми для фінального штурму, од-
нак уникнути четвертого гола 
«Нива» таки не змогла.

Долю принципового поєдинку 34 туру 
чемпіонату України  футболу серед команд 
Другої ліги між стрийською «Скалою» та 

ФК «Тернопіль» вирішив єдиний гол штатного 
пенальтиста муніципалів Сергія Атласюка, якого він 
забив у другому таймі. 

Поєдинок був багатим на боротьбу, справжню чоловічу си-
лову боротьбу. Ніхто не хотів поступатися в єдиноборствах, за-
бирати ногу під час стиків. Але більш важливим аргументом у 
цьому матчі все ж була позиція тернополян, для яких перемож-
ні три очки були на вагу «золота» в боротьбі за путівку до пер-
шої ліги. 

У перші половині першого тайму гостріше виглядали гравці 
«Скали», проте усі їх атаки ,на щастя, не досягали успіху. 

На початку другої половини зустрічі команди обмінялися го-
стрими випадками, аж поки господарі не порушили правила в 
карній зоні. Сергій Атласюк чітко реалізував пенальті. Після цьо-
го клуби стали демонструвати відкритий футбол, м’яч швидко 
переходив середину поля, але до гольових моментів справа не 
доходила. Тернополяни в останні хвилини матчу стали більше 
уваги приділяти обороні, щоб зберегти переможний рахунок у 
матчі. Це їм вдалося. 

«Таврія» - «Іллічівець» - 0:3
Сімферопольська команда не використала і заключний шанс 

піднятись з останнього місця, тоді як приазовці увірвалися до де-
сятки кращих.

«Шахтар» - «Волинь» - 2:0 
Як і належить чемпіону, останній поєдинок сезону він завер-

шив перемогою, взявши реванш з аналогічним рахунком за пораз-
ку у Луцьку восени.

«Чорноморець» - «Карпати» - 0:0 
«Моряки» зуміли зберегти 5-й рядок за підсумком змагань, а 

львів’яни втратили нагоду повернутись до десятки кращих.
«Динамо» - «Зоря» - 3:1
Навіть турнірно немотивовані господарі поставились до за-

ключної битви сезону серйозно, залишивши стовідсоткову пере-
можну статистику з опонентом у домашніх матчах.

«Металіст» - «Ворскла» - 1:0
Вдруге у сезоні полтавська команда не зуміла поставити під-

ніжку географічним сусідам, проте результат гри не змінив тур-
нірного розташування суперників.

«Дніпро» - «Металург» Д. – 3:1
Господарі реалізували грамотну тактику свого тренера, ви-

гравши у сильних донеччан, і перемога принесла дніпропетров-
цям «срібло» сезону.

Матч «Севастополь» - «Говерла» не відбувся
Розглянувши офіційну заяву ФК «Говерла» щодо невиїзду 

ужгородської команди на матч 30-го туру Чемпіонату ПЛ із «Се-
вастополем», дирекція Прем’єр-ліги проінформувала клуби та від-
повідні комітети ФФУ, що звітний матч не відбудеться.

«Динамо» - «Шахтар» - 2:1 
Кияни не перемагали у Чемпіонаті країни 5 

років, а Кубком України не володіли на один се-
зон довше. Нинішнє 4-е місце у регулярному се-
зоні не залишило Сергієві Реброву іншого вибо-
ру, як зосередити всі зусилля на поєдинку, який 
проходив у Полтаві. 

На правах номінального господаря «Ди-

намо» краще провело перший 
тайм, хоча стартові півгодини 
пройшли без влучних ударів та 
істотної небезпеки. Кияни не 
знижували темпу, що принесло 
їм суттєві дивіденди ближче до 
перерви – 2:0.

«Шахтарю» у другому тай-
мі довелось ризикувати. 
«Помаранчево-чорні» часто 
йшли вперед великими силами, 
чим суперники могли скориста-
тися під час швидких випадів. 

Однак, пощастило забити донеччанам – 2:1. 
Удруге вразити ворота суперника гірникам 

так і не вдалося, хоча перевага явно була за ними. 
Десятий Кубок України став першим трофе-

єм для Сергія Реброва, який неодноразово три-
мав його у руках як гравець, а тепер відчув себе 
тренером-переможцем. 

Кубок України повернувся у Київ

Завершальний тур

М  Команда    І   Р  О
1   Шахтар   28  39 65
2   Дніпро   28  28 59
3   Металіст     28  25 57
4   Динамо   28  22 53
5   Чорноморець   28    8 46
6   Металург Д   28    3 43
7   Зоря                    28    5 42
8   Ворскла   28   -2 40
9   Іллічівець   28   -6 34
10 Карпати   28   -6 32
11 Севастополь   27  -14 32
12 Волинь   28  -26 27
13 Говерла   27           -10 26
14 Металург З   28  -35 12
15 Таврія   28  -31 10
16 Арсенал              -    - -

Відомий український фахі-
вець Мирон Маркевич розповів 
на прес-конференції у Львові про 
своє ставлення щодо звернення 
про виключення збірної Росії із 
складу учасників ЧС-2014, пра-
ва проводити Росією чемпіонат 
світу 2018 року та про своє став-
лення до об’єднаного російсько-
українського чемпіонату.

- Футболісти тут ні при чому, 
- наголосив він. - Вони повинні 
брати участь у Чемпіонаті сві-

ту тому, що завоювали це пра-
во. Також я впевнений, що дале-
ко не всі в Росії розділяють полі-
тику Путіна.

Що стосується перенесення 
в іншу країну чемпіонату 2018 
року, я десь згідний. Треба якось 
відреагувати на ту політику. 
Але чемпіонат буде через кіль-
ка років, тож у самій Росії все ще 
може змінитися. 

Я із самого початку говорив, 
що об’єднаний чемпіонат Ро-

сії та України – нонсенс і всіля-
ко воював проти нього. Пізніше, 
на жаль, нас потихеньку почали 
розвалювати, зникають команди. 
Але, після тих подій, що стались 
зараз, вже нема про, що говорити. 
Напевно вже й ніколи не будемо.

У Росії все ще може змінитися…

Чемпіонат ще дограють, 
а що далі?

«Нива» - «Олександрія» - 2:4

З перемогою зі Стрия

Форвард 
«Шахтаря» став 
найвлучнішим 
гравцем 
Чемпіонату ПЛ.

Бразильський 
легіонер чемпіона 
України Луіс Адрі-
ано провів у сезо-
ні, що завершився, 
25 матчів, в яких 
відзначився 20-ма 
м’ячами. Лише на 
один влучний «по-

стріл» відстав його земляк за походженням та за місцем роботи в 
Україні – представник «Металурга» Джуніор Мораєс.

Провівши лише першу частину змагань, Марко Девіч з «Мета-
ліста» став третім у цій суперечці – 15 голів. По 13 – у двох пред-
ставників «Дніпра» Євгена Селезньова та Матеуса, а також у напад-
ника «Динамо» Д’ємерсі Мбокані. У десятку найкорисніших голе-
адорів також увійшли Яннік Болі («Зоря») та Андрій Ярмоленко з 
«Динамо» (у них в активі по 12 м’ячів), Олексій Антонов («Чорно-
морець») та Олександр Гладкий («Карпати») – по 10.

Луіс Адріано – 
кращий 

бомбардир
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Трагічна доля найкращого 
саду Європи

Унікальне природне диво з’явилося 
два століття тому. Створення ботаніч-
ного саду пов’язане із заснуванням у 
1805 році в Кременці Волинської гімна-
зії, яку згодом  реорганізували у Креме-
нецький ліцей. Облаштовували сад ви-
кладач природничої історії ліцею Діоні-
сій Мак-Клер, ботаніки Віллібальд Бес-
сер і Зейдлід. 

Тоді під ботанічний сад виділили 4,5 
га площі, на якій були парк для відпо-
чинку, розсадник, розарій, а також оран-
жереї та парники. Протягом кількох ро-
ків Мак-Клер працював над цією ма-
льовничою територією. За кошти ліцею 
він вирушає до Франції та Англії, звідки 
привозить багату колекцію рослин і на-
сіння. 

А Віллібальд Бессер у 1810 році навіть опубліку-
вав перший каталог рослин ботанічного саду, в якому 
описав цікаві види, завезені у Кременець із Швейца-
рії, Німеччині, Бельгії, США та інших країн. Багато ви-
дів було передано з приватних колекції. За часів Бес-
сера площу саду розширили до 20 гектарів! Вчений 
широко практикував обмін насінням і гербаріями з 
ботанічними садами Кракова, Гамбурга, Парижа, Ге-
тінгена, Відня… 

Після придушення польського повстання у 1830-
1831 роках Кременецький ліцей закрили, а обладнан-
ня, бібліотеку та цінні рослини ботанічного саду пе-
ревезли до Києва й передали новоствореному універ-
ситету  Святого Володимира. Нині це – відомий сто-
личний університет імені Тараса Шевченка. А росли-
ни з Кременця стали основою Київського ботанічно-
го саду імені академіка Фоміна, який приваблює за-
раз тисячі туристів.  

На жаль, частина колекцій під час перевезення за-
гинула. 

– Рослини перевозили підводами протягом деся-
ти років, – розповіла науковий співробітник відділу 
фітосозології Кременецького ботанічного саду Тетя-
на Чубата. –  Забрали практично все. Серед тих, що за-
лишилися, була катальпа бігнонієвидна, сортові буз-
ки, декоративні дерева, різні види буків та інші. Ви-
везли всі найцінніші колекції.  

Така сумна доля спіткала після 40-річного існу-
вання один із найкращих ботанічних садів Європи. 
Відновлення його розпочали у 20 столітті. Лише у 

2001 році після переведення саду в підпорядкування 
Міністерства екології та природних ресурсів покра-
щили фінансування й почали його відроджувати. 

Скарбниця унікальних рослин
Сьогодні територія природного музею становить 

200 га, з  якої 170 – лісові насадження. Схили саду по-
криті грабовими, дубово-грабовими, модриновими, 
сосновими, сосново-березовими, ясеново-кленовими 
лісами. Звідси відкриваються захоплюючі пейзажі та 
неповторні картини природи. Унікальності терито-
рії надають  тераси та значна кількість зібраних тут 
рідкісних видів природ-
ної флори. 

Чарівні анемони, ди-
вовижні очитки і цілющі 
герані... Тут на власні очі 
можна побачити по кіль-

ка видів різних рос-
лин. Для біологів-
початківців бо-
танічний сад – це 
ніби живий підруч-
ник, а для звичай-
них відвідувачів – 
сотні корисних від-
криттів.  

К р е м е н е ц ь к і 
науковці знають 
безліч цікавих іс-
торій чи не про 
кожну рослину. До 
прикладу, тут вам 
покажуть, за допо-

могою яких рослин можна приворожити кохану лю-
дину та поділяться давнім рецептом приворот-зілля. 

– Потрібно назбирати парне число листків лю-
бистку, настояти їх на горілці й пригостити цим лю-
бовним трунком того, хто милий серцю. Також слід 
полоскати голову відваром любистку. А от із рослини 
з промовистою назвою «приворотень» треба назби-
рати роси та приготувати з неї борщ для коханого, – з 
усмішкою розповідає завідувач відділу фітосозології 
Ліана Онук.  

Із такими цікавими екскурсоводами відвідини саду 
перетворюються на захоплюючу мандрівку. Тут можна 
побачити рослину, яка за день виростає на 30-40 сан-
тиметрів, помилуватися  неопалимою купиною, погу-
ляти у саду із плакучими яблунями  та черешнями, не-
звичними кущами персиків та лимонника. 

У цю пору в ботанічному саду дуже красиво. Тут 
цвітуть магнолії, рододендрони, бузок, вейгела, спі-
рея, дейція та інші рослини, розквітла червонокниж-
на орхідея - зозулині черевички. Кожна – неповторна 
і красива по-своєму. А ще є сад монокультур, де тера-
си розквітають однаковими барвами. У кожному ку-
точку кременецької перлини свої особливі аромати 
та неповторна атмосфера. 

На вихідних у саду чергують екскурсоводи. Вар-
тість квитків – 3 гривні для школярів і студентів та 
5 гривень для дорослих. Якщо ж ви хочете просто по-
милуватися природою – вхід безкоштовний. Ботаніч-
ний сад відчинений  з 8 до 20 години. Тож не треба да-
леко їхати за враженнями – завітайте у неповторний 
куточок тернопільської Волині.

Юля ТОМЧИШИН. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaПерлина краю

на Кременеччині

Один із найстаріших ботанічних 
садів України – 

Найрізноманітніші 
квіткові барви та  рід-
кісні рослини мож-
на побачити в одно-
му з найдавніших бо-
танічних садів Украї-
ни, що розташований 
у нашій області. Якщо 
ви хочете відкрити 
для себе красу рід-
ного краю, відпочити 
на лоні мальовничої  
природи та дізнати-
ся багато цікавого про 
рослини, приїжджай-
те у Кременецький 
ботанічний сад.



№21 (50)/21 травня - 27 травня 2014 р.

Ось і зазеленіли на грядках цибулька та салати,
редиска, а в кого у теплиці й огірки дозріли. Тож час 
готувати найрізноманітніші вітамінні страви. 
Підгодувати організм корисними речовинами 
та підзарядити енергією. Тому «Наш ДЕНЬ» підготував для вас 
оригінальні рецепти салатів.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 nday.te.ua Смачна сторінка
Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

 Салат «Весняний»
Потрібно: все, що зеленіє за-

раз на ваших грядках: цибуля, са-
лат – усі види, редиска. Не забудь-
те про огірочки – їх уже щедро 
продають на ринку, можете до-
зволити капусточку та помідор-
ку. Олія, а ще краще домашня сме-
тана.

Приготування: салат з ци-
булькою та капусту трішки 
прим’яти із сіллю. Дорізати ре-
шту овочів, досолити, заправити 
олійкою чи сметаною. Смакувати 
на сніданок, обід та вечерю, не за-
буваючи про рідних. 

Салат «Цезар»

Потрібно: 150 г батона, 300 г 
курячого філе, 1 великий пучок 
салату, 50 г пармезану, 1 зубець 
часнику, оливкова олія. Заправ-
ка: 2 варені жовтки, 2 ч.л. гірчиці, 
1 зубчик часнику, 1 ст.л. лимонно-
го соку, 1 ч.л. оцту, 100 мл оливко-
вої олії, сіль, перець.

Приготування: куряче філе 
нарізати дрібними кубиками. Об-
смажити шматочки філе на ско-
ворідці до утворення рум’яної 
скоринки. Зубець часнику витис-
нути в олію для смаження грінок 
(сухариків). Батон нарізати куби-
ками. Обсмажити шматочки ба-
тона на олії з часником, доки по-
чнуть хрумтіти. Далі приготувати 
заправку. Варені жовтки розтер-
ти з гірчицею, додати оцет та ли-
монний сік. Додати часник, олію, 
сіль та перець і змішати все до од-
норідної консистенції. На тарілку 
викласти зелений салат. На салат 
викласти смажене куряче філе, 
сухарики та помідори. Полити со-
усом. Зверху натерти пармезан. 

Салат «Монастирський»
Потрібно: 300-400 г моркви, 

3-4 яйця, 3-4 зубці часнику, сме-
тана або майонез для заправки, 
сіль.

Приготування: моркву та 
яйця відварити до готовності, 
почистити та натерти на круп-
ній тертці. Посолити та заправи-
ти сметаною чи майонезом. Якщо 
любите, додайте часник. це смач-
но і ще й дуже корисно. Якщо го-
тувати дитячий варіант цього са-
лату, то треба робити негострий і 
на сметані, а дорослий – з часни-
ком і майонезом.

Салат із сиру та редиски
Потрібно: 400 г свіжого до-

машнього сиру, 200 г сметани, 
8-10 редисок, зелена цибуля, кріп, 
петрушка, сіль, перець, листя са-
лату для оформлення страви.

Приготування: сир добре 
перем’яти і вимішати зі смета-
ною. Додати сіль і перець за сма-
ком та знову добре перемішати. 
Редиску порізати тонкими кру-
жальцями або потерти на круп-
ній тертці. Зелену цибулю (за сма-
ком), кріп і петрушку дрібно по-
різати. Додати редиску, цибулю і 
зелень до сиру, добре змішати всі 
інгредієнти. Подавати салат мож-
на в салатниці. А якщо викласти 
такі сирні кульки на листочки зе-
леного салату, розкладені гар-
ненько на великій тарілці, то ця 
страва прикрасить і додасть ро-
дзинки будь-якому святковому 
застіллю.

Замість редиски можна дода-
ти огірки, або зробити лише: сир, 
цибуля та зелень.

Салат з курки, моркви 
по-корейськи і омлету
Потрібно: морква по-

корейськи - 200 г, куряче філе - 
250-300 г, ріпчаста цибуля - 80 г, 
яйця - 3 шт., молоко - 50 мл, олія 
для смаження, оцет 9% - 1 ст. л., 
сіль, чорний мелений перець - за 
смаком, зелень петрушки, майо-
нез.

Приготування: філе курки 
відварити у підсоленій воді. Ци-
булю дрібно нарізати, залити хо-
лодною водою, додати оцет. Пе-
ремішати і залишити на 15 хв. 
Після цього воду злити, цибу-
лю відтиснути. В посудину зби-
ти яйця, додати молоко, сіль, пе-
рець і вінчиком або виделкою 
збити до однорідного стану. На 
сковорідці середнього розміру, 
наливши трошки олії, посмажи-
ти три тоненькі омлети. Омлети 
слід обсмажити з обох боків. Ви-
класти їх один на одного, загор-
нути в рулет і нарізати кільцями 
товщиною приблизно 7 мм. Від-
варене куряче філе порвати ру-
ками, розділяючи вздовж воло-
кон, на невеликі шматки. У ве-
лику посудину викласти куря-
че філе, нарізаний омлет, морк-
ву по-корейськи і мариновану 
цибулю. Додати майонез і все ре-
тельно перемішати. При потребі 
додати сіль, перець.

Салат розкласти в порційні 
тарілки і притрусити порізаною 
зеленню петрушки.

Салат “Шопський”
Потрібно: болгарський пе-

рець - 400 г, помідори - 400 г, огір-
ки - 300 г, цибуля - 50 г, брин-
за - 200-250 г, петрушка - невели-
кий пучок, оливкова олія, винний 
оцет (за бажанням) сіль, чорний 
мелений перець

Приготування : болгарський 
перець помити, обсушити, змас-
тити оливковою олією і запекти 
в духовці при максимальній тем-
пературі до чорних плямок, пе-
ріодично його обертаючи. Мож-
на скористатися грилем. Цибулю 
очистити і нарізати тоненькою 
короткою соломкою.

Огірки порізати кубиками. 
Помідори порізати кубиками. 
Шматочки томатів відділити від 
соку, що витік при їх нарізанні. 
Щоб в салаті не було зайвої ріди-
ни, сік додавати не слід.

Запечений перець загорнути в 
поліетиленовий пакет на 5 хв. По-
тім очистити його від шкірки, пло-
доніжки і насіння. Порізати ко-
роткою соломкою. Листя петруш-
ки відділити від стебел і посікти 
ножем. Всі підготовлені продук-
ти (цибулю, помідори, огірки, бол-
гарський перець, петрушку) ви-
класти в посудину, посолити, по-
перчити і перемішати. Потім до-
дати винний оцет і оливкову олію. 
Знову все перемішати. Салат ви-
класти в порційні тарілки і кож-
ну порцію щедро притрусити тер-
тою бринзою. За бажанням можна 
прикрасити петрушкою..

Французький салат

Потрібно: 3-4 великих кис-
луватих яблук, 4-5 варених яєць, 
150 г твердого сиру, 1 середня ци-
булина, 200 г майонезу, грецькі 
горіхи.

Приготування: для приготу-
вання салату знадобиться велика 
плоска тарілка. Цибулю поріза-
ти тонкими кружальцями, яйця 
теж. Дно тарілки викласти кру-
жальцями цибулі, змастити майо-
незом. Наступний шар – яйця, ви-
класти аналогічно до цибулі і теж 
змастити майонезом. На яйця ви-
класти потерті на крупну тертку 
яблука, надати салату форми ци-
ліндра або півкулі ( як до вподо-

би) і змастити яблучний шар ма-
йонезом. Зверху потерти на дріб-
ній тертці сир, посипати подріб-
неними горіхами. Дати салату на-
стоятися кілька годин.  При по-
дачі салат порізати на порційні 
шматочки. Поєднання яблук, ци-
булі і майонезу в одній страві – це 
спочатку звучить дещо незвично, 
але остаточний результат дуже 
приємно вражає.

Салат з сиру, кукурудзи і 
болгарського перцю

Потрібно: сир кисломолоч-
ний - 200 г, перець болгарський 
- 1 шт., помідор - 1 шт., яйця (від-
варені накруто) - 2 шт., маринова-
на кукурудза - 200 г, майонез, сіль, 
зелень петрушки.

Приготування:  помідор 
очистити від шкірки і порізати 
кубиками. Перець очистити від 
плодоніжки, насіння і також порі-
зати кубиками. Варені яйця очис-
тити і натерти на крупній тер-
ці. З кукурудзи злити рідину. Сир 
добре перемішати з майонезом 
(приблизно 100 г), трошки по-
солити і рівномірно викласти на 
широку плоску тарілку. На сир ви-
класти помідори. На помідори ви-
класти яйця і полити їх майоне-
зом. Потім викласти шар кукуру-
дзи і також полити майонезом. 
Наостанок викласти перець.

Салат з яйцем і яблуком 
Потрібно: яблуко зелене - 1-2 

шт., яйця - 2-3 шт., оливки (масли-
ни) - 10 шт., сіль та перець - за ба-
жанням. Майонез (можна йогурт) 
- для заправки.

Приготування: салат смачно 
поїдати зі свіжоприготовленими 
тостами або ж просто так. Нарі-
зати відварене круто яйце, і почи-
щене яблуко також порізати ку-
биками або соломкою.

Нарізати оливки. Всі інгреді-
єнти змішати в мисці, заправити 
майонезом або йогуртом і за сво-
їм смаком посолити та поперчи-
ти.

Салат в помідорах
Потрібно:  помідори - 10 шт., 

печериці свіжі (або м’ясо) - 300-
350 г, сир - 100 г, яйця - 3 шт., огі-
рок - 2-3 шт., цибуля - 1 шт., зеле-
ний горошок (заморожений або 
консервований) - 100 г, майонез, 
сіль, зелень петрушки, олія.

Приготування: у помідорах 
зрізати верхівку, ложкою вийня-
ти м’якоть, трохи посолити все-
редині, за бажанням краї зроби-
ти фігурними. Яйця відварити і 
натерти на дрібній тертці. Огі-

рок дрібно порі-
зати або натерти 

на крупній тертці. Пе-
чериці нарізати невелики-
ми шматочками й обсмажи-

ти на олії з дрібно порізаною ци-
булею до готовності. Сир натер-
ти на дрібній тертці, якщо горо-
шок морожений, то обдати окро-
пом і воду злити. Петрушку ви-
мити, обсушити. У помідори ви-
кладати начинку шарами: пече-
риці (м’ясо) з цибулею, майонез; 
огірок (посолити), трохи майо-
незу; яйця, майонез; зелений го-
рошок, майонез можна не дода-
вати, а просто прикрасити ним; 
сир. Прикрасити салат листочка-
ми петрушки і горошком.

Зелений салат з тунцем

Потрібно: консервована риба 
- 1 банка, листовий салат - 100 г, 
яйце варене - 1 шт., огірок свіжий 
- 1 шт., зелена цибуля - 50 г, кріп 
- пучок, сіль, перець - за смаком, 
сметана - 1 ст. л., майонез - 2 ст. л.

Приготування: листовий са-
лат помити, обсушити, нарізати 
і укласти на тарілку. Огірок сві-
жий нарізати кружечками і ви-
класти поверх салату. Яйце відва-
рити круто, нарізати кружечками 
і додати на тарілку. Консервовану 
рибу дістати з банки і розподіли-
ти невеликими шматочками рів-
номірно по тарілці з салатом. Са-
лат посолити і поперчити. Для за-
правки змішати сметану з майо-
незом і полити нею зелений са-
лат з тунцем. Посипати кропом і 
зеленою цибулею.

Хрусткий салат 

Потрібно: свиняче серце - 1 
шт., огірок - 1-2 шт., редис - 10-15 
шт.,  горіх волоський подрібнений 
- 2-3 ст.л.,  сметана - 100 г, зелень 
кропу і петрушки, сіль, перець 
чорний мелений, часник - 1-2 зуб.

Приготування: свиняче сер-
це відварити, охолодити, обріза-
ти все зайве,  нарізати соломкою.

Редис і огірки теж наріза-
ти соломкою. Дрібно посікти зе-
лень. Сметану змішати з пропу-
щеними через прес часником, сіл-
лю і перцем. Змішати всі інгреді-
єнти, заправити сметанним соу-
сом, викласти в салатник, поси-
пати дрібно нарубаними волось-
кими горіхами і зеленню.

САЛАТИ – вітамінна смакота
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Відповіді
Курйоз У Львові продають шоколадного Путіна, 

якому так і хочеться відкусити голову

У Львові, на 
полицях 
«Львівської 

майстерні 
шоколаду», 
з’явилися у продажу 
шоколадні фігурки, 
дуже схожі на 
президента Росії 
Володимира Путіна. 

«Де, як не в «Майстерні шоколаду», 
можна побачити мрію українського на-
роду - Путіна у тюремному вбранні або 
гамівній сорочці. Після побаченого вам 

напевно захочеться 
відкусити йому голо-
ву!» - йдеться на офі-
ційній сторінці вироб-
ника цього солодкого 
сувеніру. 

Шоколадного Пу-
тіна продають наразі 
лише у Львові та Києві.  

Президент Росії 
меншого розміру - у ватнику і з бомбою 
в руках за спиною - коштує 35 гривень, а 
більшого - у гамівній сорочці та наполе-
онівській трикутній шапці - 60 гривень. 

Українські анекдоти
Масні плями від осетрини або чорної ікри 

найкраще не виводити. Залишіть їх на пам’ять.
* * *

Для жінки життя починається після сорока 
п’яти, для чоловіка - після ста грамів.

* * *
Чоловікові потрібна дружина, тому що не все 

на світі можна звалити на уряд.
* * *

Щоб улітку гарно виглядати на пляжі, Люся 
ще з початку зими почала відгодовувати свою 
кращу подругу Оксану.

* * *
Раніше була мода на рвані джинси, зараз - на 

рвані майки. Коли ж увійдуть в моду рвані шкар-
петки?

* * *
Останнім часом програми про інопланетян на 

російських телеканалах значно правдивіші, ніж 
програми новин.

* * *
Життя стало б набагато простіше, якби у моду 

увійшли ті зачіски, з якими ми прокидаємось 
вранці.

* * *
Совість - як хом’як: або спить, або гризе.

* * *
- Чоловіче, голим до банку не можна.
- Я лише внесок за іпотеку заплачу.

* * *
Начебто квартира не велика, але коли почнеш 

прибирати... палац!
* * *

Врізається маршрутка, набита людьми, в 
стовп. Водій:

- От біда, всі копійки розсипались!
* * *

Із учнівського твору на ЗНО: «Ярослав Му-
дрий з отрядом козаків звільнив Київ від німців». 

* * *
- Сусіде, ви посадили картоплю два тижні на-

зад, а сьогодні вже копаєте. Поділіться таємни-
цею.

- Їсти дуже хочеться.
 * * *

Жіноча логіка: «Тому, що я так вирішила! А 
чому я так вирішила, я ще не вирішила»! 

* * * 
- Мамо, дивись, у велосипедистів рукавички 

без пальців, як у нашого тата шкарпетки.
* * *

Чоловік дарує жінці шубу. 
- Любий, це ж кролик, у ній буде холодно. 
- Нічого, кролик ходив у ній все життя і не за-

мерз.
* * *

- Що таке «сімейне шампанське»? 
- Це коли зять п’є горілку, а теща на нього ши-

пить.
* * *

- Куди б ви хотіли потрапити - до раю, чи в пе-
кло? - запитує одна сусідка іншу.  

- Важко сказати, - відповідвє та. - Щодо кліма-
ту - рай, звісно, краще, але в пеклі люди цікавіші.

 * * *
Корабель мрії потонув, зіткнувшись із ай-

сбергом реальності.
* * *

У мене повна шафа «нічого одягнути».
* * *

Сусід - справжній джин. Варто пляшку відкри-
ти - він вже стукає у двері.  

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
потрібен продавець в кіоск продукто-

вих товарів.  Тел. 0673401639. 
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ГОРОСКОП
з 21 до 28 травня

Овен
Орiєнтуйтеся на спiвробi-

тництво, оскiльки саме воно 
буде вигiдним для вас. Зараз чу-
довий перiод для навчання i 
професiйного розвитку. Багато в 
чому ви зумiєте взяти максимум.

Телець 
Попереду – приємне спiлку-

вання з давнiми знайомими, якi 
знову з’являться у вашому життi. 
Позитивнi думки та оригiнальнi 
рiшення, якi ви запропонуєте, 
оцiнять усi.

Близнюки 
Вдалий i продуктивний час 

для вас – кінець тижня. Ви зумiєте 
вирiшити складнi питання i зроби-
ти те, що надалi принесе чималий 
успiх. Тому в усiх справах проявiть 
максимум зусиль.

Рак 
Новi iдеї та поради друзiв 

отримають рацiональне зер-
но. Друга половина тижня буде 
продуктивнiшою, знайдiть час для 
того, щоб побути наодинцi зi свої-
ми думками.

Лев 
Удача у справах i хорошi нови-

ни вiд друзiв – ось невеликi, але 
яскравi подiї цього тижня. У чет-
вер або п’ятницю дехто з колег ри-
зикує потрапити вам пiд гарячу 
руку.

Діва 
Передчуття щастя або свята – це 

теж радість. Саме зараз для вас на-
став такий момент. Не пiдганяйте 
подiї – тодi на роботi й удома все 
пiде найкращим чином.

Терези 
Натхнення та активнiсть допо-

можуть вам вирiшити багато пи-
тань. Не бійтеся проявляти особис-
ту iнiцiативу – керівництво оцінить 
це. Вихідні проведіть з друзями. 

Скорпіон 
У роботi доведеться проявити 

терпiння i кмiтливiсть, щоб уник-
нути розбiжностей. У стосунках iз 
близькими настає перiод спiльних 
справ, вiдпочинку i творчостi.

Стрілець 
У вас настав перiод творчих 

iдей i планiв, тiльки вiд вас зале-
жить, у яку сферу працi ви скеруєте 
всi сили. Можливе непорозумiння 
з оточуючими, тому не чекайте 
легких рiшень.

Козеріг 
Середина тижня буде насиче-

ною, але успіх не змусить себе дов-
го чекати. У вихідні відпочиньте 
від усіх справ. Зустріньтеся з дру-
зями, яких давно не бачили, або ж 
проведіть час на природі. 

Водолій 
Не забувайте мудрiсть: 

«Спiлкування – найбiльша розкiш», 
тому цiнуйте приємнi та кориснi 
моменти, якi дарують вам близькi 
люди. Вiд керiвництва ви отримає-
те винагороду.

Риби 
Розташування планет вказує на 

те, що ситуацiя складатиметься не 
так, як ви хотіли. Придивiться до 
того, що вiдбувається, i знайдiть 
плюси. У вихідні на самотніх чекає 
романтичне знайомство. 

Н а Каннському кінофестивалі показали 
п’ять документальних стрічок про 
Майдан. Серед них - стрічку “1+1 

Продакшн” та об’єднання “Вавилон-13” під 
назвою “Небесна сотня”, а також фільми “Кіно 
громадянських протестів”, “Чорна книга 
Майдану”, “Київ. Війна на Інститутській, “Жінки 
Майдану”.

Під час перегляду фільмів про криваві події у Киє-
ві глядачі не приховували емоцій і плакали. Європей-
ці, здебільшого французи, на знак солідарності з Укра-
їною малювали на обличчях синьо-жовті прапори, фо-
тографувалися з покришками, пов’язували євромай-
данівські стрічки. 

Нагадаємо, що з 14 по 23 травня на кіноринку 67-го 
Каннського міжнародного кінофестивалю працює Укра-
їнський національний павільйон, на якому вітчизняне су-
часне кіно представлене як готовими проектами, так і ро-
ботами, що перебувають на різних стадіях виробництва. 
Крім того, цьогоріч Україна вперше включена в офіційну 
програму кінофоруму. Зокрема, документальний фільм 
Сергія Лозниці «Майдан» буде представлений 21 травня 
в основній програмі кінофестивалю як спеціальна подія, 
а картина Мирослава Слабошпицького «Плем’я братиме 
участь у конкурсі паралельної програми «Тиждень кри-
тики».

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!
    З любов’ю та повагою – 
учні та батьки 4 класу 
ТОКЕК школи мистецтв.

Вітаємо! Вітаємо!
Улюблену вчительку,  чудову 

людину, талановитого педагога

О школо, рідна! 
Ти як зірка в небі,
Серед складних космічних поєднань.
Ми тягнемося душами до тебе,
Прийми слова подяки і вітань! 

Спасибі, дорогі учителі,
Уклін доземний від усіх батьків
Й подяка найщиріша, добра, світла.
Ви заслужили щонайкращих слів,
Бо наших діток ведете до світла.

 Педагогічний колектив і директора 
Тернопільської обласної комунальної 

експериментальної комплексної школи 
мистецтв Остапа Івановича Гайдукевича

З 20-річним ювілеєм 
навчального закладу!

З любов’ю та повагою – учні та батьки 4 класу 
ТОКЕК школи мистецтв.

Привітайте рідних та друзів 
у популярному тижневику.

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Домбровську 
Наталію 

Михайлівну
З Днем народження!

Фільми про Майдан 
розчулили європейців

Тернопільських хлопців почали 
відправляти до війська 

У військкоматах Тернопільщини 
повним ходом ідуть заходи щодо 
відновлення призову на строкову 

службу до Збройних сил та інших військових 
формувань України. Під час цієї весняно-
літньої призовної кампанії з області до армії 
підуть 1250 юнаків.

За словами заступника начальника відділу комп-
лектування та призову обласного військового коміса-
ріату Петра Сирка, хлопців почнуть відправляти вже 
29 травня.

– Загалом нз Тернопільщини на строкову службу 
до Збройних сил України призвуть 845 осіб, до Націо-
нальної гвардії – 350 і Державної спеціальної служби 
транспорту – 55 юнаків, – розповів Петро Сирко.

Також офіцер зазначив, що навесні та влітку на 
строкову військову службу призвуть юнаків 1989-
1996 років народження, яким до дня відправки у вій-
ськові частини виповнилося 18 років і які не мають 
права на відстрочку.

Нагадаємо, призов до армії відновили на підставі 
указу в.о. президента України «Про заходи щодо підви-
щення обороноздатності держави». Призовна кампа-
нія триватиме до 31 липня. На Тернопільщині її забез-
печують обласна та 16 районних призовних комісій.

Весілля 
українського 
боксера та 

американської акторки 
перенесено через війну 
в Україні.  

24–річна зірка Голлівуду 
Хайден Панеттьєрі уточни-
ла, що йдеться не про відміну 
церемонії, а саме про перене-
сення її дати на невизначений 
термін. Як відомо, раніше Во-
лодимир Кличко заявляв, що 
стане на рушничок щастя од-
разу ж після перемоги Євро-
майдану. Але навряд чи тоді 
хтось міг передбачити, що 
далі буде іноземне вторгнення та війна.

Володимир та Хайден зустрічаються з 2009 року. Із відомих пар 
вони мають чи не найбільшу різницю у зрості – 43 сантиметри. Зріст 
українця – 198 см, американки – 155. До речі, Хайден уважно стежить 
за всім, що відбувається в Україні. Вона навіть виступала на Євро-
майдані.                

Володимир Кличко 
ще трохи попарубкує


