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Наш
Заснований у червні 2013 року

11 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 17-18, вдень 22-23 
градуси тепла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.26.   

12 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 14-15, вдень 23-24 
градуси тепла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.26.

13 червня - хмарно з прояс-
ненням, уночі дощ, температура 
повітря вночі 17-18, вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.27.

14 червня - хмарно з прояс-
ненням, удень можливий неве-
ликий дощ, температура пові-
тря вночі 14-15, вдень 19-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.08, за-
хід - 21.27.

15 червня - хмарно з прояс-
ненням, у другій половині дня 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 14-15, вдень 19-20 
градусів тепла. Схід сонця - 5.07, 
захід - 21.28.

16 червня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 18-19 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.07, за-
хід - 21.28.

17 червня - хмарно, у другій 
половині дня можливий дощ, 
температура повітря вночі 11-
13, вдень 16-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.07, захід - 21.29.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
14 червня - Устина і Хари-

тона. Ранок цього дня мав для 
селян велике значення - по 
ньому визначали урожай. Гар-
ний ранок на Устина - гарний 
налив жита; дощ, похмуро - 
урожай на льон і коноплі. 16 
червня - Лук’яна. У народі цей 
день називають Лука Вітрен-
ник, оскільки вітер є головним 
персонажем. На Луку найбіль-
ше боялись північно-східного 
вітру, який приносить безпе-
рервні дощі, шкідливі при до-
зріванні жита. Варто слідкува-
ли за напрямком вітру: з півно-
чі - буде день ясний; прохолод-
ний вітер - на дощ із градом; з 
півдня чи заходу - до негоди; з 
південного заходу - негода на-
довго. 

5  стор. 8  стор.    10-11 стор.

«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

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

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

Детальніше - 3 стор.

12 червня – з 7 до 10 год.
17 червня – з 11 до 13 год.
18 червня – з 20 до 23 год.

19 червня – з 1 до 5 год.
23 червня – з 12 до 15 год.
26 червня – з 17 до 19 год.

Магнітні бурі в червні

На Зеленi свята – 

у зону АТО
Тернополянки відвідали 

рідних, що служать 

на cході України

До військових, 
які служать на 
сході держави, з 

Тернопільщини на Зелені 
свята поїхали родичі. 
Обласний військкомат, 
аби підняти бойовий 
дух солдатів, спеціально 
організував таку поїздку. 
Матері, сестри, дружини 
– загалом майже півсотні 
рідних зголосилися 
вирушити у далеку дорогу, 
щоб обійняти своїх 
чоловіків і вперше за два 
місяці їх побачити.

У розпал сезону – 
«на  розпис» 
до  сорока  пар

черешні
Ранні Тендітні

 шедеври: 
Життєві історії  від Зіни Кушнірук
у «Сімейному гніздечку»

тернополянин 
відтворив у папері 

унікальний храм
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Проаналізував можливості завершен-
ня антитерористичної операції найближ-
чим часом керівник центру військово-
політичних досліджень, координатор гру-
пи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. 
На його думку, блискавичне завершення 
АТО зараз неможливе, а переформатуван-
ня операції та зміна керівництва вимага-
ють часу й адекватних кадрів, яких у ко-
манді Петра Порошенка немає. «Навіть, 
якщо Президент замінив би за годину ке-
рівників силовиків і керівництво АТО на 
геніїв-стратегів, за тиждень операцію все 
одно не завершити - занадто великою - ге-
ографічно - виявилася зона зараження. Та 
й кордон за день не закрити. А без цього 
АТО може тривати нескінченно», - вважає 
експерт.

Шанси на швидке проведення АТО різ-
ко збільшуються, якби Путін припинив 
підтримку терористів, відкликав своїх на-
йманців і забезпечив, як обіцяв, непрозо-
рість свого кордону. 

Слід враховувати ще один нюанс. На-
віть у випадку відходу російських найман-
ців протягом найближчої доби місцевий 
криміналітет, що нарік себе «ополченця-
ми», продовжить чинити опір силовикам. 

Тим часом в. о. міністра оборони Ми-
хайло Коваль заявив: у східних регіо-
нах триває процес припинення збройно-
го протистояння. За його словами, Прези-
дент «робить практичні заходи, які дають 

велику надію, що в найкоротші терміни бу-
дуть прийняті мудрі рішення і жителі Схо-
ду житимуть в мирі». Міністр зазначив, що 
глава держави оголосив курс на врегулю-
вання всіх проблем на Сході України мир-
ним шляхом, переведення ситуації зі ста-
дії збройного конфлікту в площину пере-
говорного процесу.

Війна Україні обходиться дорого. Заги-
нуло багато людей. Витрачено великі ко-
шти. Економіка Донбасу відкинута на кіль-
ка років назад. Військові дії  щодня варту-
ють українській економіці від п’яти до 45 
мільйонів доларів, підрахували експерти. 
Загальний збиток вже сягнув кількох мі-
льярдів.    

У Слов’янську та Семенівці - розруха. 
Чимало інших населених пунктів Донеч-
чини та Луганщини також у плачевному 
стані.  

Економічна реабілітація Донбасу може 
тривати роки. А психологічна?

Дмитро Тимчук розповів про ймовірні 
причини, через які досі не знищили теро-

ристів. Він вважає: першопричиною є не-
бажання командирів силовиків брати на 
себе відповідальність. «У нас люди в по-
гонах катастрофічно бояться відповідаль-
ності. Це просто поголовне явище», - ска-
зав військовий експерт у ефірі телекана-
лу «Україна». Наступна проблема - відсут-
ність злагоджених і добре відпрацьованих 

дій серед силовиків у АТО.
Українські ж військові наголошують: 

численних жертв серед бійців під час про-
ведення АТО можна було уникнути, якби 
хтось із «своїх» не зливав інформацію сепа-
ратистам. Останнім добре відомо про пла-
ни наших вояків. Серед представників Мі-
ністерства оборони є багато зрадників, які 
продають інформацію. 

Росія запровадила новий стиль ведення 
війни, який демонструє під час протистоян-
ня на Сході України, констатує генсек НАТО 
Андерс Фог Расмуссен Расмуссен. «Вони від-
правляють своїх військових без шевронів 
- «зелених чоловічків», і це поєднується зі 
складною інформаційною або «дезінфор-
маційною» кампанією. Це - новий стиль ві-
йни, з якою нам доведеться мати справу. І 
ми почали готуватися до того, щоб поліп-
шити нашу здатність відбивати такі прихо-
вані атаки», - наголосив він. 

Генсек НАТО прогнозує, що таку пове-
дінку Росії світ ще спостерігатиме досить 
тривалий час.

Про ситуацію в Донецьку, зокрема з 
морально-психологічної точки зору, роз-
повів телеканалу новин «24» тамтешній 
журналіст та громадський діяч Денис Ка-
занський. За його словами, терористи три-
мають у полоні проукраїнських активістів 
і ніхто не знає, чи вони живі. Також частина 
місцевого населення продовжує підтриму-
вати бойовиків. Раніше це було більше по-
ловини. Але після тривалого протистоян-
ня, мародерств і грабунків населення тро-
хи прозріло і вже менше симпатизує бан-
дитам. 

«Держава нічого не може зробити, коли 
люди фактично зазомбовані, вони не усві-
домлюють, де правда», - каже журналіст. І 
додає: «На Донбасі нема української дер-
жави, адже люди нічого не розуміють і під-
тримують сепаратистів». 

За повідомленням прес-служби глави 
держави, Петро Порошенко доручив керів-
никам СБУ, МВС, Міноборони та Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій створити на 
Сході рятівний коридор для мирного на-
селення, яке бажає виїхати з територій, де 
проводиться антитерористична операція. 

Озброєні терористи, тим часом, відчу-
ваючи сильний тиск сил АТО, змінюють 
тактику бою. За словами речника АТО Вла-
дислава Селезньова, бойовики тепер діють 
невеликими мобільними групами, уника-
ють прямого вогневого зіткнення, обстрі-
люють колони військової техніки і цивіль-
них авто. 

А в російських військкоматах, як ствер-
джують поінформовані джерела, офіційно 
набирають добровольців воювати на Дон-
басі…

Коли ж в Україні закінчиться неоголо-
шена війна?

Ольга ЧОРНА.

Петро Порошенко у Верховній Раді склав присягу на 
вірність українському народу. А після інавгурації, на Со-
фійській площі, відбулася церемонія представлення ко-
мандувачів видів Збройних сил України та урочистого під-
няття прапора Президента України. Події транслювали че-
рез супутник шістьма мовами - українською, англійською, 
німецькою, іспанською, французькою і російською.

В інавгураційній промові Президент, зокрема сказав: 
«Ми, українці, «живий вогник у сім’ї європейських 
народів і діяльні співробітники європейської циві-
лізаційної праці». Так казав Іван Франко. «Стояти 
ногами й серцем на Україні, свої голови держати в 
Європі», - заповідав Михайло Драгоманов.

Повернення України до свого природного, єв-
ропейського стану було омріяне багатьма  поколін-
нями. Диктатура, що панувала останніми роками 
в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспекти-
ви - народ повстав. Переможна Революція гідності зміни-
ла не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими ста-
ли люди… На заваді колосальних можливостей, які з па-
дінням тиранії відкрилися для європейської модернізації 
України, стала справжня війна, спланована і розв’язана на 
українському Донбасі.

Досі багато хто думав, начебто Незалежність дісталася 
нам без жодних зусиль. 

Це - неправда! За нашу незалежність, самостійність бо-
ролися цілі покоління українських патріотів. За неї поля-
гли герої Небесної сотні. За неї гинуть українські воїни та 
мирні громадяни…

Я йду на посаду Президента, щоб зберегти і зміцни-
ти єдність України. Забезпечити тривалий  мир і гаранту-
вати надійну безпеку… Я не хочу війни. Я не прагну пом-
сти. Хоча перед очима - великі жертви, принесені україн-
ським народом. Я прагну миру і доб’юся єдності України. 
Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного пла-
ну… Дискусії не підлягає питання про територіальну ціліс-
ність України…

Україна - різноманітна, але вона сильна духом і духом 
єдина! Прагнення до миру та соборності нашої держави до-
мінує в усіх областях України… Щоб мир став довготрива-

лим, нам слід призвичаїтися до життя в умовах постійної 
бойової готовності. Ми повинні тримати порох сухим. Ар-
мія та її переозброєння зусиллями вітчизняного військово-
промислового комплексу - це наш найголовніший пріори-
тет… Слово генерал має асоціюватися не зі словом «коруп-
ція», а зі словом «герой»… Ніхто нас не захищатиме, доки ми 
не навчимось оборонятися самі… Я використаю свій дипло-
матичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнарод-

ного договору, який прийшов би на заміну Будапештсько-
му меморандуму. Такий договір має надати прямі та надій-
ні гарантії миру та безпеки - аж до військової підтримки в 
разі загрози територіальній цілісності…  

Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. 
Під час зустрічі в Нормандії я саме так і сказав президен-
ту Путіну… 

Будь-які спроби зовнішнього і внутрішнього понево-
лення українців - зустрічають і зустрінуть найрішучішу 
відсіч. Ми хочемо бути вільними…

Європейська демократія для мене - найкращий спосіб 
державного правління, винайдений людством. Саме євро-
пейський досвід підказує нам, що значну частину повно-
важень вже зараз треба делегувати з центру місцевим ор-
ганам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться 
вже цього року змінами до Конституції. Нові повноважен-
ня отримають новообрані місцеві Ради. Але Україна була, 
є й буде унітарною державою. Марення про федерацію не 
має ґрунту в Україні. Важливою частиною суспільного за-
питу на повне перезавантаження влади є дострокові ви-
бори парламенту…

Жити вільно - означає вільно користуватися рідною 
мовою. Керуватимуся статтею 10 Конституції. Вона ви-

значає українську мову як єдину держав-
ну, але гарантує вільний розвиток росій-

ській та іншим мовам.
…Треба знищити корупцію. Нам потрібен загальнона-

ціональний антикорупційний пакт між владою та наро-
дом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди - не 
дають… 

Європейський вибір України - це серце нашого націо-
нального ідеалу. Це вибір, зроблений нашими предками і 
пророками. А що нам треба конкретно зробити, щоб жити 
вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці? Це все напи-
сано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної тор-
гівлі з Євросоюзом… Тепер мрію втілити його в життя, а 
для цього нам треба якнайшвидше підписати економічну 
частину угоди... Угоду про асоціацію ми розглядаємо лише 
як перший крок до повноправного членства України в ЄС. 
Ніхто не має права вето на європейський вибір України.

Настав час будувати нову велику країну. Сучасну, висо-
котехнологічну, обороноздатну, конкурентоспроможну… 
Немає сумніву в тому, що ми здолаємо всі труднощі. Від-
стоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпе-
чимо мир та спокій.

Нас уже ніхто не оберне в рабів криміналу та бюрокра-
тії, в прислужників колоніальної влади. Нас підтримує ці-
лий світ… 

Коли закінчиться 
неоголошена війна? 

Україна чекає миру. І світ зацікавлений, аби неоголошена 
війна закінчилася. Президент Петро Порошенко на засіданні 
тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану 

щодо встановлення миру на Сході України, де були присутні 
Надзвичайний та Повноважний посол України в Німеччині Павло 
Клімкін, Спеціальний представник Генсека ОБСЄ Хайді Тальявіні та 
Надзвичайний і Повноважний посол РФ Михайло Зурабов заявив: 
вогонь на Сході необхідно припинити вже цього тижня. 

 Петро ПОРОШЕНКО: «Ніхто нас не захищатиме, 
доки ми не навчимось оборонятися самі» 

Гарний знак: у день інавгурації в Президента народився внук
7 червня стало для Петра Порошенка подвійним святом. Крім того, 

що склав присягу Президента України, він ще й став дідусем. У сина Олек-
сія і невістки Юлії народився первісток. 

Зріст малюка - 51 сантиметр, вага 3 кілограми 750 грамів. Ім’я прези-
дентського внука наразі тримають у таємниці.

Кажуть, цей збіг у долі нового Глави держави - гарний знак для України. 
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Серед п’яти прибулих військових 
– 23-річний Назар Хрущ із села Полу-
панівка Підволочиського району. Хло-
пець працював у «Тернопільобленер-
го». Був мобілізований. Після навчань 
його відправили на Схід. Він служив у 
дев’ятій роті 51-ої механізованої бри-
гади під Волновахою. 22 травня ко-
лишній електромонтер разом з інши-
ми солдатами потрапив під обстріл бо-
йовиків. Дивом залишився живим. Ві-
йна на сході змінила життя Назара. У 
пам’яті хлопця на все життя відкарбу-
валася жахлива смерть друзів.

Тернополянин був заступником ко-
мандира роти з озброєння. Він вижив і 
нині з болем згадує товаришів, які заги-
нули під кулями ворога. Чоловік каже, 
що ніколи не забуде, як ніс на руках по-
раненого друга й не міг нічим йому до-
помогти. Або коли знайшов бушлат за-
гиблого хлопця, у якому лунав дзвінок 
телефону.

– Я не знав, що робити – відповідати 
чи ні, і що сказати мамі, як розповісти, 
що сина вбили, – згадує він.

Рідні Назара весь час молилися, аби 
повернувся додому живий. Після траге-
дії під Волновахою матір хлопця потра-
пила в лікарню, тож із поїзда він одразу 
вирушив до неї.

На пероні солдата зустрічала лише 
кохана дівчина. Світлана разом з Наза-
ром вже чотири роки. Зізнається: коли 
почула що робиться на Донеччині поча-

ла безперервно молитися і про-
сити у Бога захисту для кохано-
го. 

– Коли він сказав, що ведуть 
бої, ми всі дуже переживали. 
Вдень мали з ним зв’язок. Але 
могли тільки молитися, щоб по-
вернувся додому живим, – згадує 
Світлана. – Я щаслива, що сьо-
годні можу його обняти. Не хочу, 
щоб він їхав знову. 

Трагедія, коли під Волнова-
хою на Донеччині в один день терорис-
ти розстріляли майже два десятки укра-
їнських солдатів, і нині до кінця не зро-
зуміла. Назар пригадує: напередодні на-
паду місцеві приходили, знімали на те-
лефон. Саме місцеві жителі спочатку не 
дали хлопцям нормально розташувати-
ся та викопати окопи. Свою поведінку 
пояснювали тим, що не хочуть, аби вій-
ськові перекопували посіви.  Фактич-
но колона зупинилася як на перевал, на 
ніч. А зранку мали їхати облаштовувати 
свій блокпост. Та не встигли. 

Солдати, які прибули до Тернополя, 
розповідають: їх неналежно екіпірува-
ли. За словами Назара, зброї і боєпри-
пасів вистачало, але не було приладів 
нічного бачення і засобів захисту.

– Коли ми стояли на блокпосту, то 
на 48 чоловік мали лише десять старих 
радянських бронежилетів, – розповідає 
він. – Їжу та воду привозили нам місце-
ві жителі, часто ми готували собі самі. 

Військовий підрозділ Назара готу-
вали охороняти кордон. Чому вони по-
трапили на блокпости поблизу населе-
них пунктів на Донбасі, до сьогодні не 
зрозуміло солдатам. Опинившись без 
конкретних наказів у сепаратистсько-
му краї, вони себе відчували кинутими 
напризволяще. 

– З нами не було міліції на блокпос-
тах, – розповідає Назар. – Хоча б якогось 
спецпідрозділу, щоб перевіряли маши-
ни. Ми просто стояли. Нам сказали сто-
яти, чекати. Просто «для вигляду», що 
ми є. Ми були як гарматне м’ясо. Якби 
хлопці не загинули, ніхто б досі не знав, 
де наша рота. 

Після бою солдатів із сепаратиста-
ми, каже молодший лейтенант Хрущ, 
пораненим не було кому допомогти. На 
швидкі допомоги чекати доводилося 
дуже довго. Місцеві жителі приїжджали 
на авто і забирали поранених в лікарню. 

Неофіційно хлопці, які прибули зі 
Сходу, розповідають, що частина ко-

мандирів спеціально підігрували сепа-
ратистам. Наказ одного з офіцерів по-
лишити укріплення на одному із су-
сідніх блокпостів і вийти в поле ніхто і 
нині не розслідує. Після нападу сепара-
тистів і загибелі однополчан, каже На-
зар, в роті декілька діб хлопці навіть 
між собою не могли говорити.

Нині молодший лейтенант сподіва-
ється, що після інавгурації Президен-
та війна на сході закінчиться. Назар ра-
зом із товаришами по зброї мали б де-
мобілізуватися ще наприкінці травня. 
Наразі його і декого з хлопців відпусти-
ли лише на десять днів. Рідні та близькі 
радіють, що хлопець зараз вдома. Піс-
ля короткої відпустки Назар хоче по-
вернутися на Схід, аби помститися за 
смерть побратимів. 

– Шкода хлопців, які загинули, – 
каже він. – Треба показати, чого ми вар-
ті, що ми справжні українці, які можуть 
захистити свою землю. 

 За словами хлопця, його рідну 9-ту 
роту розформують, адже у ній тепер за-
малий особовий склад. Та попри все, 
він вірить у єдину і мирну Україну. Яку 
ціну вже заплатили за це українці, На-
зар побачив на власні очі. 

Юля ТОМЧИШИН. 

«Під Волновахою 

Тернопільські 
військовослужбовці 

повернулися 
з епіцентру 

військових дій

нас кинули 
напризволяще»
У Тернопіль приїхали хлопці, які воювали на сході України. На 

залізничному вокзалі їх зустрічали як справжніх героїв – з 
оркестром і квітами. Рідні міцно обіймали своїх синів і чоловіків та 

плакали від щастя. Казали: відпускати назад зовсім не хочуть.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Під вечір у суботу два автобуси виїхали з Терно-

поля у розташування 51-ї механізованої бригади. 
Військове з‘єднання на цей час передислокували з 
Донбасу на південь. Як живуть солдати, рідні зна-
ють лише з телефонних розмов. Галина Своринь не 
бачила чоловіка відтоді, як оголосили часткову мо-
білізацію, тож з нетерпінням чекає на мить зустрічі. 

– Андрія мобілізували більше як два місяці тому, 
– розповідає жінка. – Ми маємо маленьку дитину. Чо-
ловіка забрали, коли синові виповнилося шість мі-
сяців. Навіть не подивилися, що така маленька ди-
тина. Ми не знаємо, на що сподіватися і коли він по-
вернеться. Чекаємо з нетерпінням, що в Україні за-
панує мир.

Чоловік Галини, 26-річний Андрій, як і майже ти-
сяча чоловіків з Тернопільщини, не бачили рідних ще 
від початку квітня. Коротка зустріч солдатів із до-
машніми, вважають військові, допоможе підняти бо-
йовий дух армії.

– Ми хотіли, щоб наші хлопці таке велике церков-
не свято змогли провести у колі рідних, – каже за-
ступник військового комісара Тернопільського об-
ласного військомату по роботі з особовим складом, 
підполковник Андрій Миськів. – Також ми відвезли 
військовослужбовцям, яких військкомат призвав до 
Збройних Сил України згідно з Указом «Про часткову 

мобілізацію», обмундирування та продукти.  
Тернопільські військові завезли солдатам бронежи-

лети 4-го класу, які  придбали за спонсорські гроші. Рід-
ні ж взяли своїм чоловікам особливі подарунки – улю-
блену їжу, солодощі, одяг і світлини. Галина з-поміж ба-
гатьох пакунків взяла фото восьмимісячного сина. Ма-
ленького Вітю тато не бачив більше двох місяців, тож 
малюк вже встиг підрости і подорослішати. 

Про перебіг АТО військові навіть з рідними гово-
рили неохоче. Аби зустрітися з дружинами та матеря-

ми, солдати пішки йшли п’ять кілометрів.  Родичі до 
вояків приїхали майже з усієї держави. Зустріч три-
вала півдня. Проблем із обмундируванням та харчу-
ванням у війську, кажуть, немає. Рідним солдати зая-
вили, додому повертатимуться лише після перемоги 
над терористами і мріють, щоб в Україні нарешті за-
панував порядок, а їх дружини та матері жили в мир-
ній державі.  

Юля ТОМЧИШИН. 

На Зеленi свята – у зону АТО
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Під час пиятики гість зарізав господаря
Раніше судимий чоловік позбавив життя 

товариша по чарці, а на його гроші розважився 
у місцевому барі.

Вбивство сталося у селі Нижбірку Гусятинського району. 
Тіло 59-річного місцевого жителя знайшла родичка. Зі слів оче-
видців, весь день потерпілий провів у товаристві молодого чо-
ловіка. Спершу випивали в будинку спільної знайомої, згодом 
– в оселі загиблого.

Підозрюваного – 28-річного жителя села Васильківці, з яким 
гостював потерпілий, затримали у барі в Копичинцях. Захмелі-
лий чоловік заснув за столиком у громадському закладі. 

Міліціонерам він зізнався, що вбивства не планував, доки 
потерпілий не обмовився про заощадження. А потреба у гро-
шах виникла, коли закінчилася оковита. Господар спочатку 
відмовлявся  давати на пляшку, а потім таки погодився. Що 
в сховку є чимала сума, молодий чоловік підгледів, а відтак 
пішов на кухню, взяв ножа й повернувся до кімнати. Ударом 
леза в шию звалив потерпілого на підлогу. Взяв гроші та пі-
шов геть.

Яку конкретно суму поклав до власної кишені – не пам’ятає. 
Каже, приблизно 2-3 тисячі гривень. Грошей вистачило, аби на 
таксі доїхати до Копичинець і порозважатися в місцевому барі.

Підозрюваного арештували. На вирок суду молодий чоловік 
чекатиме під вартою.

Конфлікт біля 
зупинки 
громадського 

транспорту закінчився 
трагічно.

Міліція розкрила жорсто-
ке вбивство, що сталося дня-
ми у Тернополі. Біля зупинки 
громадського транспорту на 
вулиці Кривоноса було зна-
йдене тіло 39-річного чоло-
віка. Подивившись відео з ка-
мер спостереження та опитав-

ши свідків події, оперативни-
ки з’ясували, що до вбивства 
причетні двоє місцевих жи-
телів – 22-річний хлопець і 
17-річна дівчина.

З’ясувалося, що ні заги-
блий, ні підозрювані між со-
бою не були знайомі. Біля 
зупинки між ними виник 
конфлікт. Словесна пере-
палка переросла у бійку. 
Першим удари потерпіло-
му почав наносити хлопець, 

згодом до нього приєднала-
ся дівчина. Чоловіка гамсе-
лили руками, ногами та би-
тою.

Непритомного чоловіка 
виявили випадкові перехожі, 
які викликали медиків. Проте 
лікарям довелося лише кон-
статувати його смерть.

Наразі слідчі встановлю-
ють усі обставини важкого 
злочину. Підозрювані перебу-
вають під вартою.

У США 22-річний техасець Седрік 
МакГінніс розстріляв свою кохану 
дівчину та її сім’ю, а потім написав 

про це на своїй сторінці в «Facebook».

Як повідомляє «The Huffington Post», хлопець 
вистрелив з пістолета в голову своїй дівчині Ейп-
ріл Серрано. А також застрелив її сестру Кеті й 

матір Синтію Серрано. Після вбивства МакГінніс 
повернувся додому й написав про свій досвід ма-
сового вбивства. «Спочивай в мирі, Ейпріл Марія 
Серрано. Невинних завжди принижують. Вона за-
вжди залишиться в моїй пам’яті», - просльозив-
ся вбивця. 

Через кілька годин поліція заарештувала 
МакГінніса. 

Перед від’їздом для працівників мі-
ліції провели спеціальний інструктаж. 
Присутнім наголосили на необхідності 
дотримувати заходів особистої безпе-
ки, дисципліни та законності.

В обласному управлінні внутрішніх 
справ повідомили, що зведений загін 
тернопільських правоохоронців, який 
виїхав у зону АТО, забезпечили необхід-
ними речами. Міліціонерам придбали 
нову форму, взуття, спецзасоби, озбро-
єння. А також – продукти харчування й 
речі, які знадобляться в польових умовах.

За словами заступника начальника обласної 
міліції Олега Ляховича, посильну допомогу у фі-
нансуванні міліціонерів, які несуть службу на 
сході нашої держави, надали органи місцевого 
самоврядування, меценати, пересічні громадя-
ни. Матеріально підтримали бійців і їхні коле-
ги, які зібрали кошти. 

 Андрій Дудар, який очолює зведений загін 
тернопільських правоохоронців, один із пер-
ших зголосився поїхати на Схід.  

– Коли дізнався, що формують загін, не зміг 
залишитися байдужим, - каже Андрій Дудар. –  
Розумію, що буде важко, але наш обов’язок за-
хищати громадський спокій людей та безпеку 
держави.

– Віримо, що тернопільські міліціонери з 
честю та гідністю виконають свій службовий 
обов’язок та якнайшвидше повернуться додо-
му живими та неушкодженими, – зазначив на-
самкінець  заступник начальника обласної мілі-
ції Олег Ляхович. 

Тетяна ХРИСТЮК.

Тернопільські міліціонери вирушили на схід України, 
щоб змінити на бойовому посту своїх колег 

Сорок п’ять тернопільських міліціонерів поїхали у зону 
проведення антитерористичної операції. Там вони замінять 
своїх колег, які тривалий час несли службу на сході України. 

Неповнолітня дівчинка та юнак битою замордували чоловіка

У тому, що сталося, 
52-річний житель 
Тернопільського 

району звинувачує 
оковиту. Адже саме 
через неї посварився 
з 29-річним сином і 
вдарив його ножем. На 
щастя, молодий чоловік  
вижив, а от його батько 
відповідатиме за скоєне 
перед законом.

Син, який проживає окре-
мо, навідався у гості до батька. 
Застав родича п’яним. Саме це 
спровокувало конфліктну  си-
туацію. Молодий чоловік почав 
дорікати батькові. Це не сподо-
балося останньому, він схопив-
ся за ніж та встромив лезо си-
нові  у живіт.

Швидку допомогу викли-
кали сусіди, до подвір’я яких 
встиг дійти потерпілий. Ме-

дики діагностували у чолові-
ка проникаюче ножове пора-
нення з пошкодженням печін-
ки. Його прооперували. Нара-
зі життю потерпілого нічого не 
загрожує.

Проти 52-річного чоловіка 
відкрили кримінальне прова-
дження за умисне тяжке тілес-
не ушкодження. За скоєне йому 
загрожує від 5 до 8 років по-
збавлення волі.

Через оковиту ледь не позбавив життя рідного сина

Американець розстріляв сім’ю коханої і написав про це в «Facebook»

На Тернопільщині наркотичний бізнес 
пенсіонерки та її компаньйона викрили 
транспортні правоохоронці. У підозрюваних 

вилучили 5 кілограмів макової соломки. Вартість 
наркотичної речовини – близько 28 тисяч гривень.

Попередньо правоохоронці здійснили дві оперативні закупівлі 
макової соломки на залізничному вокзалі Тернополя. А згодом про-
вели обшук у помешканні 73-річної пенсіонерки, де й виявили дур-
ман. Під час перевірки з’ясувалось, що компаньйон ніде не працює і 
раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Як повідомив начальник управління МВС України на Львівській 
залізниці Володимир Дитюк, 42-річний житель Тернополя налаго-
див канал збуту із пенсіонеркою, яка постачала йому наркотичне 
зілля. Виручені гроші ділили навпіл. За цим фактом відкрито кри-
мінальне провадження. Підозрюваним доведеться відповідати за 
незаконний збут наркотичних засобів.

Мешканця 
Чортківського 
району суд визнав 

винним у тому, що він 
вербував соціально 
вразливих осіб і 
вивозив їх за кордон для 
вилучення нирок.

– Встановлено, що підо-
зрюваний шукав донорів се-
ред молодих людей з хорошим 
здоров’ям, у яких виникли сер-
йозні фінансові проблеми – за-
боргованість за кредитами, від-
сутність роботи тощо. Завербо-
ваних осіб чоловік забезпечу-
вав паспортами та документа-
ми для виїзду за кордон. Опера-
ції з вилучення людських орга-
нів проводили в медичних цен-
трах Еквадору, Коста-Рики та 

Шрі-Ланки, – повідомили у про-
куратурі області.

Упродовж трьох місяців тор-
говець завербував шестеро гро-
мадян, із них чотирьох устиг пе-
реправити за кордон до медич-
них центрів. За кожну людину 
чоловік одержував $2 тисячі, 
а безпосередньо самі донори – 
$10 тисяч.

Тернопільський міськрайон-
ний суд визнав винним жителя 
Чортківщини у торгівлі людьми 
та призначив йому 3 роки по-
збавлення волі з конфіскацією 
майна.

Обвинувачений і потерпі-
лі оскаржили цей вирок. Проте 
апеляційний суд Тернопільської 
області залишив покарання без 
змін.

73-річна пенсіонерка заробляла 
продажем макової соломки 

За торгівлю людськими органами – 
три роки тюрми

Акцизний податок з іноземних товарів
«Я - власник виномагазину. Але зараз планую торгувати 

не лише українськими товарами, а й іноземними. Як обчислю-
ється акцизний податок із товарів, на які встановлені став-
ки в іноземній валюті?» 

Податок із товарів (продукції), на які встановлені ставки по-
датку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті й 
розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 
встановленим Нацбанком України, що діє на перший день кварта-
лу, в якому здійснюється реалізація товару, і залишається незмін-
ним протягом кварталу. 

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів сплачується платниками податку до або у день подання 
митної декларації. 

Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у області.
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На церемонію – 
в кедах і шортах 

– Реєструвати шлюби тут почали у 
1966 році, сама ж будівля пам’ятає часи 
ще давніші, адже була зведена на почат-
ку минулого століття, – розповідає пані 
Ольга. – Але обов’язок працівників РАЦ-
Су – не тільки пов’язувати люблячі сер-
ця. Народилася дитина, потрібно заре-
єструвати – приходять до нас. Захоті-
ла людина ім’я поміняти – також ідуть 
сюди. Звертаються і з сумними нови-
нами – померли родичі або ж пара ви-
рішила розлучитися. Сьогодні ми та-
кож переносимо архівні дані з книжок, 
які колись вели працівники установи, 
у комп’ютер. Такі книжки датовані ще 
1945 роком. Один примірник зберіга-
ється в нас, ще один – в обласному РАЦ-
Сі, куди їх зводять з усіх районів Терно-
пілля.  

– Чи змінилася найцікавіша та 
найбільш урочиста прерогатива 
РАЦСів – одруження? 

– Нині у наречених – свобода вибору, 
нема зобов’язань щодо зовнішнього ви-
гляду чи самої церемонії. Буває, прихо-
дять одружуватися лише удвох, трима-
ючись за руки: у шортах, майках і кедах. 
Часто питають, чи потрібно свідків. Ми 
відповідаємо, що ні – достатньо лише 
підпису молодят. Шлюбні дні у нас – в 
четвер і суботу. Ті, хто обирає вихідний, 
більш традиційні: дівчата вдягають білу 
сукню, чоловіки – костюм. А в четвер те-
пер часто приходять в українських стро-
ях – і наречені, і їхні друзів надають пе-
ревагу вишиваному вбранню. І просять 
українську пісню заграти, а не класич-
ний вальс Мендельсона.

– Літо традиційно – пора весіль. 
Скільки максимально вдавалося про-
вести церемоній в один день?

– З травня по серпень, справді, шлю-
бів значно більше. У день може бути до 
сорока пар «на розпис». Але це важко, 
тому стараємося максимум 35 одружу-
вати. Щодо кількості шлюбів, то їх при-
близно стільки ж, як і раніше. Влітку 
– близько трьохсот у місяць, а взимку, 
залежно від постів, значно менше. Хоча 
кому треба, той і в піст одружується. 
Жінки зараз масово виходять заміж ва-
гітними. У сучасних пар часто нема не-
обхідності узаконювати стосунки, вони 

й так живуть разом. Але хочуть, аби ди-
тина мала прізвище батька. Якоїсь су-
боти з 25 пар понад половину були на-
речені, які вже готувалися стати бать-
ками. 

У суботу – шлюб, 
у вівторок – розлучення

– А чи багато в наш час розлучень? 
І хто частіше звертається з цього 
приводу – чоловіки чи жінки?

– Розірвань шлюбу в Тернополі від-
носно небагато. Але до нас звертають-
ся тільки ті сімейні пари, які хочуть роз-
лучитися за спільною згодою. Таких 
– близько десяти у місяць. Це, як прави-
ло, старші люди, у яких нема малолітніх 
дітей, або зовсім молоді пари. Найчасті-
ше разом приходять подавати заяву на 
розлучення. Випадки бувають різні. Не-
давно у нас були молодята, які в суботу 
одружилися, а у вівторок вже прийшли 
розлучатися. Іноді люди переконані, що 
коли зареєстрували шлюб за один день, 
то швидко і позбудуться цього статусу. 
Однак закон дає місяць і один день на 
обдумування. 

– І часто передумують?
– Такі випадки теж трапляються. 

Життєві ситуації згладжуються, і люди 
можуть зрозуміти, що поспішили з рі-
шенням розлучитися. Пояснюємо: якщо 
пара не прийде за місяць, заява може 
«почекати». Якщо за три не з’являться – 
пропаде, але нічого страшного. Тут і ви-
слухати потрібно, і поспівчувати, і допо-
могти, тому не тільки юридичні знання, 
а й психологічні навички зовсім не зава-
дять. Та загалом Тернопілля – «класич-
ний» регіон зі своїми релігійними тра-
диціями. Люди вірять, що шлюб – це по-
дія на все життя. А не на один день.

Коли хочеться 
бути Джеймсом Бондом 

– Розкажіть про зміну імені, чи 
часто виявляють бажання змінити 
його і які для того є причини. 

– Найпоширеніша ситуація: подруж-
жя розлучилося, і колишня дружина 
хоче повернути дівоче прізвище. Біль-
шість заяв про зміну імені пов’язані 
з цією причиною. Також звертаються 
люди з немилозвучними, на їхній по-
гляд, прізвищами, як-от Баран, Кабан. 

А хтось вірить, що з новим іменем змі-
ниться життя на краще. Доводилося ре-
єструвати і Джеймса Бонда, і Джорджа 
Буша. Хто як хоче, так і змінює. Була Зо-
лота – стала Срібною. Хоча таких випад-
ків небагато: подібні зміни створюють 
чимало проблем, адже слід оновлювати 
й усі документи. 

– А які зараз найпопулярніші іме-
на, які батьки дають своїм дітям?

– Часто називають відповідно до 
церковних свят. Наприклад, взимку тра-
диційно багато Андрійків, Миколок, Ка-
терин і Ганн. А в травні найпоширені-
шими іменами для хлопчиків були такі: 
Артем, Арсен, Владислав, Давид, Дани-
ло, Дмитро, Ілля, Максим, Олександр, 
Станіслав, Тимофій і Юрій. Для дівча-
ток – Анастасія, Ангеліна, Вероніка, Да-
рина, Діана, Злата, Соломія, Софія, Ма-
рія, Юлія. Рідше трапляються екзотичні 
імена. Серед чоловічих, які недавно реє-
стрували: Давид-Агхогхомен, Дамир, Да-
рій, Наум. Серед жіночих – Емілія, Іла-
рія, Кароліна, Мілана, Неллі. Незвичайні 
імена зазвичай дають у сім’ях, де хтось 
із подружжя є іноземцем.

У пошуках щастя 
за кордоном

– Чи часто тернополянин стають 
на рушничок щастя з громадяни ін-
ших країн?

– Останнім часом кількість таких 
шлюбів зросла. Наші жінки однозначно 
в пошуках кращої долі за кордоном. Зі 
своїми судженими вони знайомляться в 
інтернеті, а стосунки зазвичай реєстру-
ють у нас: і дешевше, і перелік необхід-
них документів менший. Одружуються з 
мешканцями різних країн – США, Німеч-
чини, Чехії, Польщі, Туреччини. Літні 
пані нерідко знаходять собі пару в Ізра-
їлі. Розповідають, що ставлення до пен-
сіонерів там зовсім інше, ніж у нас. Мов-
ляв, вони там – молоді жінки й навіть їз-
дять на танці. Шукають своїх обраниць 
за кордоном і чоловіки, але такі випад-
ки у нас бувають набагато рідше.

– Українські шлюби визнають за 
кордоном?

– Звичайно, для цього необхідно зро-
бити переклад усіх документів та лега-
лізувати їх. Але якщо кохана половин-
ка з таких країн, як Туреччина, то кра-

ще одружитися там. У нас різні традиції 
й менталітет, тож українка матиме біль-
ше гарантій на захист у сімейному жит-
ті. Хоча від неприємних ситуацій наші 
жінки не убезпечені навіть у розвине-
них демократичних державах. Був ви-
падок, коли тернополянці, яка вийшла 
заміж за старшого іноземця, чоловік за-
явив: залиш мені тільки одну дитину 
з трьох, а сама їдь, куди хочеш. Її бать-
ки просили допомоги, але ми тут нічого 
зробити не можемо.

– У Тернополі – багато студентів-
іноземців. Поєднують вони у нас свої 
долі, їдуть додому?

– Як правило, укладають шлюб за 
своїми традиціями, на Батьківщині, 
коли їдуть на канікули. Хоча одружу-
ються і в нас. Бувають екзотичні пари з 
Африки – їхня весільна громада завжди 
яскраво вбрана та жвава. Але виникає 
проблема: студентки, які живуть тут 
більше п’яти років, народжують дітей і 
«забувають» їх зареєструвати. Коли ж їм 
доводиться покидати країну, приходять 
до нас зі сльозами, бо не можуть вивез-
ти дітей без документів. 

Кримчани просять 
про допомогу 

– Про що мріють працівники тер-
нопільського Палацу щастя?

– Про просторішу будівлю. Або хоча б 
про ремонт: РАЦС тут на договорі орен-
ди, внутрішні приміщення, яким більше 
ста років, занепадають і потребують не-
абияких фінансових вкладень. На жаль, 
не вдається уникнути і черг. Приходять 
люди з різними характерами, іноді на-
пружені, «на нервах», і треба з ними спо-
кійно поговорити, все пояснити. 

– Чи впливає ситуація в країні на 
вашу роботу?

– Приїжджають дуже багато людей із 
Криму, у кого живуть тут родичі, та про-
сять їх терміново одружити. Поясню-
ють, що це необхідно для переоформ-
лення документів, аби врятувати неру-
хомість, яку мають на півострові. А за 
російським законодавством одружува-
тися не хочуть. Кажуть: ми – українці. 
Що у наших силах, стараємося зробити 
та допомогти. 

Антоніна БРИК.

Високі стелі та дзеркала, довгі й вузькі коридори, що 
бережуть спогади про десятки тисяч закоханих, які 
поклялися бути разом... У тернопільському РАЦСі (або, 

як його ще романтично називають, – Палаці щастя) вже понад 
півстоліття вершаться людські долі. Офіційно народжуються 
нові сім’ї, з’являються нові громадяни, здійснюються чиїсь 
найзаповітніші мрії… Хоча у житті трапляється по-різному: 
у суботу – одружуються, а у вівторок уже приносять заяву на 
розлучення. Про свята й будні тернопільського Палацу щастя 
«Наш ДЕНЬ» вирішив поспілкуватися із начальником відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної 
служби міського управління юстиції Ольгою ГОВОРЧЕНКО.

«на  розпис» 
до  сорока  пар

У розпал сезону – 
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 Наш Театр актора і ляльки 
не підвів свого глядача – і вже 
на день народження Кобзаря 
його афіша закликала усю дитя-
чу «братію» на прем’єру «Тарасо-
ва казка».

 «За специфікою нашого те-
атру, зорієнтованого на дітей, 
складно було дібрати якийсь 
твір Шевченка,- коментує режи-
сер театру заслужений артист 
України Володимир Лісовий.- На 
жаль, для дітей він не писав, та 
й у самого дитинство було  дуже 
складним. Навіть у голові не 
вкладається, як із такої знедоле-
ної дитини зміг вирости такий 
геній. Наперекір долі чи за вибором долі?

 У співавторстві з письменником Богданом 
Мельничуком ми вирішили показати в «Тара-
совій казці» Тараса дитячими очима. Хотілося, 
щоби вистава була цікавою для дітей, які лю-
блять динаміку, фантастику, казку, щоби ма-
ленькі глядачі причастилися до Тараса, захоті-
ли ближче пізнати його, бо якщо не передамо 
дітям нашого ставлення до тієї постаті, то гріш 
нам ціна. Ми не маємо права перервати зв’язок 
часів».

 Справді, у виставі поєднується сьогодення з 
далекою минувшиною. Немовби на машині часу 
школярка Оксана, яка приготувала свій подару-
нок до Шевченкового свята (маленьку ляльку 
Тарасика), переміщується за часові рамки сьо-
годення аж у позаминуле  століття. Там зустрі-
чається з хлопчиком Тарасом і багатьма реаль-
ними й містичними персонажами. Дівчинка пе-
реживає цілу гаму почуттів – від страху до ці-
кавості, дізнається багато історій від Тарасика 
– про козацькі звитяги  і кургани, про кріпацтво 
і неволю. Розповіді хлопчика підсилюються ма-
льовничими пейзажами на світлових табло, де 
і хатинка його батьків, обступлена соняхами, і 
зоряний  Чумацький шлях над головою, і  їхні 
постаті, що пливуть, погойдуючись, на хмарин-
ках, і високий курган та сміливці-козаки. Ціка-
ві сценографічні вирішення з допомогою сучас-
них технічних засобів  запропонувала молода 
художниця театру Оксана Федун.

 Через усю виставу проходять містичні об-
рази Примари забуття, найкращими служника-
ми якої є ті, хто роду-племені не знає,  і Доброї 
пам’яті, яка  точно знає, що ніколи забуття і зло-
ба не зможуть захопити серця людей. А Тараса 
пам’ятатимуть завжди».

 Оксанка лише доторкнулася до кількох епі-
зодів дитинства свого нового друга, які болем 
відгукнулись у її дитячому серці. Щоб уберег-

ти дівчинку від переживань, Тарасик пропонує 
їй піти, лодарувавши на пам’ять квітку соняха, 
а сам рушає далі – до козацького кургану. Там 
веде свою повість про минувшину старий ко-
зак. Чимало полягло тут його побратимів у бор-
ні за волю України, але колись це військо вста-
не, переконаний він. Вражений розповідями 
про  воїнську звитягу, хлопчик також хоче боро-
тись за Україну – йому не бракує мужності, але 
нема зброї. І старі воїни вручають йому чарів-
не перо та пензлик, пояснюючи здивованому 
Тарасикові: «Оце твоя зброя! Про нас пам’ятай 
і про неньку-Україну не забувай!». Козаки, як 
волхви, передрекли долю майбутнього велико-
го  Поета.

 А дівчинка, повернувшись додому, розпові-
ла батькам про свою пригоду. «Приснилось»,- 
переконували вони, проте в її руках був неза-
перечний доказ – подарована Тарасиком квітка 
соняшника  і виповнена цілою гамою почуттів 
душа. Відтепер, вирішила сім’я, вони разом бу-
дуть читати і вивчати «Кобзаря».

 Мандрівка героїв супроводиться рядом ці-
кавих персонажів, які вводять в атмосферу тієї 
епохи, наставляють на добро чи зло  за допомо-
гою оригінальних костюмів (О. Федун), плас-
тики (Д. Татаринов), вдало дібраного музично-
го оформлення (В. Баранов, В. Лісовий).  У  ролі 
Тарасика  виступив Д. Татаринов, Оксани – К. 
Шпільман, О. Томбоштайн. Розпочалася виста-
ва з «Заповіту», а закінчилась піснею-гімном 
«Шлях до Тараса» у виконанні народного артис-
та України Василя Зінкевича, де є слова: «Ой, 
крута та круча, де лежить Тарас і крізь роки 
кличе, кличе, кличе нас…» Вірю, що як ми, до-
рослі,  так і наші діти, внуки і далекі правнуки з 
гордістю відгукуватимуться на той клич.

          Влада СОБУЦЬКА
 Фото Тараса ІВАНКІВА.                  

З Шевченком 

у серці
Ані віки, ані часи не применшать величі нашого Пророка, Кобзаря, Батька 

Тараса, бо він назавше увійшов у генетичну пам’ять українців, промовляє 
до їхніх душ і зігріває серця. Скільки поколінь змінилося за двісті літ, а 

Шевченко завжди актуальний для всіх і шана й любов до нього невичерпні. 
Тож оминути тему славного ювілею поета для українського народу було б 
непростимо. Цілий рік ми вшановуватимемо цю дату. А першими ініціативу 
проявили установи культури України, а з ними громадськість,  школи,  дитсадки.

Аби школярі 
влітку не 
байдикували 

та не засиджувалися 
за комп’ютерами, 
відома 
тернополянка, 
чемпіонка світу з 
пауерліфтингу Лілія 
Проць організувала 
для них літню школу. 

Під час канікул діти 
зможуть здобути нові 
знання у різних сферах, 
навчаться виготовляти корисні 
речі власними руками, працю-
вати у команді, покращать свою 
фізичну підготовку, знайдуть 
нових друзів, гарно і цікаво про-
ведуть час та багато іншого.

Літня школа працювати-
ме щодня з 10.00 до 17.00 го-
дини. Тож вона стане чудовою 
знахідкою для батьків, які пра-
цюють, але не мають де зали-
шити своїх чад. До участі за-
прошують дітей віком 10-14 
років. Перший набір – 15 осіб. 
Зміна триватиме з 30 червня 
по 11 липня. Субота і неділя – 
вихідні. Робочий день – з 10.00 
до 17.00. Обід – з 13.00 до 14.00 
год, під час якого відбувати-
меться майстер-клас з етикету 
та приготування страв.

- Перший набір – експери-
ментальний, а тому – безко-
штовний, – розповідає відома 
спортсменка, чемпіонка з пау-
ерліфтингу Лілія Проць. –  Вда-
лося це зробити завдяки під-
тримці ресторатора Віталія 

Мариновського. Згодом буде 
символічна оплата, аби покри-
ти витрати на матеріали для 
організації роботи  школи.  

Діти ходитимуть на ціка-
ві екскурсії, братимуть участь 
у конкурсах, вікторинах, флеш-
мобах і навіть ділових іграх. Ба-
зою для літньої школи буде те-
раса ресторанного комплексу 
«Максим». Харчувати вихован-
ців планують також у цьому за-
кладі та кількох інших, які пого-
дилися приймати дітей. Спершу 
для них влаштують майстер-
клас, а потім – вони самі ж все 
приготовлене з’їдять. Ідею із 
літньою школою підтримали 
члени гільдії рестораторів Тер-
нопілля і погодилися бути бла-
годійниками.

За інформацією про 
участь у літній школі терно-
полянам потрібно звертати-
ся за номерами телефонів  
050 90 90 773,  097 312 76 60 
або написати на електронну 
скриньку lilya_prots@mail.ru.

Юля ТОМЧИШИН.

У Тернополі з’явилась 
літня школа

23-річний виходець з Волині Артем Фурман 
переміг у четвертому сезоні польського 
шоу «Х-фактор». У фіналі юнак виконав 

три композиції. Зокрема, переспівав пісню «Стріляй» 
культового українського рок-гурту «Океану Ельзи», 
за що отримав найбільше голосів від глядачів. 

Раніше на одному з ефірів конкурсу Артем виконав пісню 
гурту Scorpions 
«Wind Of Change», 
яку присвятив 
подіям на київ-
ському Майдані, 
а на сцені впро-
довж виконання 
демонстрували 
фрагменти з на-
родних протес-
тів під час Рево-
люції Гідності.

23-річний Артем народився у Володимирі-Волинському. Нині 
освоює фах журналіста у Гданському університеті.

Телеканал TVN, що проводить шоу талантів, зазначає, що у 
дитинстві юнак вчився грати на скрипці та піаніно, а пізніше з 
допомогою інтернету опанував гітару. Після цього він почав гра-
ти у кнайпах. Одним із його досягнень став виступ на концертах 
відомих польських гуртів, а також власний авторський концерт 
у прикордонному з Україною місті Жешув.

У фіналі польського конкурсу волинянин переміг двох дівчат 
та виграв майже 25 тисяч євро, контракт на запис альбому та ав-
томобіль.

Українець переміг 
у польському «Х-факторі» 

з піснею «Стріляй!»
Свій виступ він присвятив подіям 

на київському Майдані
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На тернополян чекає чергова 
хвиля підвищення цін

Вартість газу для населення зросла ще у травні на 
50% і з 1 червня на 20-25% для бюджетних установ і 
промисловості. За водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання, гарячу воду, а також квартплату 
доведеться платити значно більше вже з 1 липня. 

За словами директора КП «Тернопільводоканал» Володимира Кузь-
ми, з 2010 року тарифи на водопостачання та водовідведення штучно 
стримували, а тепер у зв’язку з ситуацією в державі та вимогами МВФ 
будуть приведені до собівартості. Щоправда, із 17 міст, яким Національ-
на комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних по-
слуг, вже встановила вартість послуг водоканалів, Тернопіль має най-
нижчий тариф – 7 гривень 52 копійки. Це на 37 відсотків більше за існу-
ючий. Кожна сім’я за воду платитиме щомісяця на 10-15 гривень більше.

Інші подорожчання ще не затвердила Нацкомісія. Однак вже зараз 
відомо, що за опалення тернополянам доведеться платити приблизно 
на 14 відсотків або на 30-40 гривень більше. На 30 відсотків зросте й 
вартість гарячої води, а ось квартплата збільшиться в середньому на 
50%. 

Щоб зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет, кому-
нальники радять оформляти субсидії та соціальні пільги на оплату ко-
мунальних послуг, а також встановлювати лічильники.

Юля ТОМЧИШИН.

Більше сотні тернополян, 
які взяли валютні кредити 
у банках, об’єдналися в 

єдину Всеукраїнську організацію 
«Правдива країна» і виступили 
єдиним фронтом на захист своїх 
прав. 

Люди шукають підтримки в народних 
обранців, зокрема нардепа Олексія Кайди, 
оскільки той у парламенті тимчасово вико-
нує обов’язки голови комітету з питань фі-
нансів і банківської діяльності, а також очо-
лює робочу групу з підготовки проекту про 
валютні кредити. 

Депутат каже, що мораторій на відчу-
ження заставного майна уже впровадже-
но, а закон «Про переведення кредитних 
зобов’язань щодо іноземної валюти в націо-
нальну» підписаний у Верховній раді. Тепер 
справа – за Президентом. На думку депута-
та, це буде перше серйозне випробування 
новообраного гаранта. 

Підприємець Андрій Шкільний взяв ва-
лютний кредит ще до кризи 2008 року. Тоді 

виплати по кредиту становили 20% від 
прибутків чоловіка й абсолютно не обтя-
жували сімейний бюджет родини. Згодом 
після зростання курсу долара вони почали 
«з’їдати» половину доходів. Після останньо-
го стрибка валюти пан Андрій зрозумів – 
мовчати більше не можна. Тепер він разом з 
тернополянами, які також постраждали від 
таких кредитів і нестабільної ситуації в дер-
жаві, відстоює права валютних позичаль-
ників. Люди об’єдналися у кредитний Май-
дан – вони їздять на акції протесту до Києва 
і тепер з нетерпінням чекають остаточного 
підпису Президента під новим законом.   

–Ми вимагаємо, щоб валютні кредити 
перевели у гривні по курсу, який існував на 
момент підписання договору зі збережен-
ням того відсотка, що був зазначений у кре-
диті, – каже пан Андрій.  

Тернополяни, які не мають змоги спла-
чувати валютні кредити, можуть долучити-
ся до ГО «Правдива країна». Довідки за те-
лефоном: 0676745467. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Компослуги дорожчають Об’єднує кредитний Майдан

Міністерство 
фінансів 
прийняло 

рішення про 
реалізацію 
24 легкових 
автомобілів. 

Згідно із переліком 
найдешевшим є -  ГАЗ 
3110 (1999 року випус-
ку) за 21,250 тисяч гри-
вень, найдорожчим - 
Mercedes benz E 350 4M 
(2006 року випуску)  вартістю 265, 
475 тисяч гривень.

Реалізація буде здійснюватись 
відповідно до Порядку відчуження 
об’єктів державної власності, затвер-
дженого постановою Кабміну від 06 
червня 2007 р. № 803.

Аукціон проводитиметься на під-

ставі договору із суб’єктом господа-
рювання, яким на сьогодні є держав-
не підприємство «Управління з екс-
плуатації майнового комплексу» Мі-
ністерства фінансів.

Кошти від реалізації автомобі-
лів будуть направлені до загального 
фонду державного бюджету. Аукціон 
відбудеться 1 липня 2014 року.

Міністерство інфраструктури 
пропонує встановити касові апа-
рати в автобусах і маршрутках.

«Не повинно бути поділу на 
легалів і нелегалів. Тому при-
йнято спільне рішення стосовно 
встановлення в автобусах касо-
вих апаратів для друку фіскаль-
них чеків, щоб не було тіньових 
перевезень”, - сказав міністр інф-
раструктури Максим Бурбак.

За його словами, після запро-
вадження касових апаратів, а та-
кож системи допуску до роботи 
на ринку перевезень відпадуть 

й інші питання, порушені переві-
зниками - буде знято обмеження 
на виконання міжобласних рей-
сів та відмінено конкурси на пра-
во їх виконання.

Як зазначається, над вирішен-
ням інших проблем сфери вну-
трішніх автомобільних пасажир-
ських перевезень працюватиме 
робоча група, до складу якої уві-
йдуть фахівці Мініфраструктури, 
Укртрансінспекції, народні де-
путати та представники переві-
зників, повідомляє «Українська 
правда».

В автобусах встановлять касові апарати?

Жителі Львова й області за вихід-
ні перенесли у руках через українсько-
польський кордон 700 шоломів для вій-
ськових і правоохоронців, які беруть 
участь в антитерористичній операції на 
сході України.

Як передає кореспондент “Радіо Сво-
бода”, до таких дій вдалися через законо-
давство Євросоюзу, яке забороняє виве-
зення за межі країн-членів ЄС військових 
засобів.

Тож шоломи, закуплені на території 
Євросоюзу ініціативними українцями, че-
рез кордон можна було лише перенести.

На заклик, поширений у соціальних 
мережах, приїхати до кордону і перене-
сти шоломи, відгукнулися понад 300 осіб. 
Вони пішки переходили пункт пропуску у 
Шегині, а поверталися вже з шоломами у 
руках – як зі своєю власністю.

Один із координаторів акції, самообо-
ронець Андріан Кліщ розповів, що днями 
усі  шоломи передадуть військовим, які 
поїдуть на схід.

Ціна одного з шоломів за кордоном – 
60 євро, що дешевше, ніж в Україні.

Гроші на закупівлю шоломів надали 
меценати, львівські підприємці оплати-
ли видатки на автобуси, якими люди їха-
ли на українсько-польський піший пункт 
пропуску у Шегині.

Так само, за інформацією джерел 
“Української правди”, українці переноси-
ли через кордон на собі бронежилети, щоб 
потім передати їх військовим.

Якщо до наступних вихідних заку-
плять чергову партію шоломів і бронежи-
летів, то мешканців Львівщині знову за-
кличуть до участі в акції, зазначає “Радіо 
Свобода”.

Українці перенесли через кордон
із Польщею “захист” для військових Новим головою Адміністрації Президента призначено екс-

власника холдингу «UMH group» Бориса Ложкіна. Про це 
йдеться у відповідному указі Глави держави. 

42-річний Борис Ложкін - засновник холдингу «UMH group» (Україн-
ський Медіа Холдинг), який випускає такі видання: «Forbes Украина», «Кор-
респондент», «Vogue», «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и 
Факты в Украине», «Теленеделя». 

…прес-секретарем Президента - журналіст
Святослава Цеголка призначено прес-секретарем Глави держави. Відо-

мий журналіст працював шеф-редактором проектів «5 каналу».

…першим помічником - посол
Своїм першим помічником Петро Порошенко призначив Юрія Онищен-

ка. З лютого 2012 року він був послом України у Королівстві Норвегія.

Главою АП став успішний медіа-менеджер

Мінфін виставив на продаж службові авто
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Паперових справ майстер 
Володимир Кріса створив 
макет парафіяльного 

костелу, який у довоєнні 
роки височів над обласним 
центром на місці нинішнього 
універмагу. У дзвіницю та купол 
талановитий хлопець вмонтував 
динаміки. Тож у костелі лунають 
дзвони, грає орган і навіть 
співає хор.

Парафіяльний костел на розі вулиць 
Руської і Міцкевича (сучасного бульва-
ру Шевченка) був окрасою Тернополя 
з 1908 по 1954 роки. Велична і витон-
чена споруда вражала своєю красою та 
довершеністю. Струнка вежа-
шпиль, здавалося, торкалася 
неба. У барвистих вітражах у 
сонячні дні всіма кольорами 
веселки виблискували проме-
ні сонця, а зсередини долина-
ли чарівні звуки органа. 

Споруджували цього кра-
сеня за проектом відомо-
го львівського архітектора                             
Теодора Тальовського. Під час 
Другої світової війни храм за-
знав руйнувань, і згодом його 
визнали аварійним. У 1954 
році в місті кілька місяців лу-
нали вибухи – підривали пара-
фіяльний костел, а на його міс-
ці побудували центральний 
універмаг. 

Сьогодні фахівці вважають, 
що костел можна було відновити – по-
требували укріплення стіни та вежа. А 
не зробили цього тому, що собор сто-
яв у самому центрі міста, на очах у біль-
шовицьких можновладців, для котрих 
це була не святиня, а просто «культова 
споруда».

За словами Володимира, паперовий 
макет унікального костелу він вирішив 
створити, щоб нагадати тернополянам, 
яка чудова пам’ятка була у місті. Хло-
пець зібрав багато світлин, опрацьо-

вував архівні дані, аби якнайточніше 
відтворити архітектуру та оздоблення 
святині.

– Паперове хобі в моєму житті 
з’явилося кілька років тому, – розпо-
відає Володимир. – Починав із макетів 
локомотивів, згодом – різних будівель 
і святинь, які є окрасою європейських 
міст. Відтворити тернопільський кос-
тел я хотів давно. Складності цій роботі 
додавало те, що пам’ятка вже не існує: 
не можна прийти і виміряти товщину 
стін, подивитися, якого кольору були 

розписи та вітражі. На 
щастя, збереглися фото-
графії. А якось в інтерне-
ті натрапив на креслення 
храму, скановані з поль-
ської книги про «костьо-
ли та кляштори воєвод-
ства Руського». 

Після цього почала-
ся кропітка робота, яка 
тривала з січня по чер-
вень. Володимир працює 
в інтернет-компанії, тож 
деталі для костелу до-
водилося виготовляти у 
вільний час. Після кіль-
кох місяців недоспаних 
ночей на світ з’явився 

справжній шедевр, аналогів якому не-
має.

– Макет складається з понад тися-
чі деталей, – каже Володимир. – Кожну 
я проектував та розмальовував сам за 
допомогою спеціальної комп’ютерної 
програми. З роздрукованих листків ви-
різав елементи майбутньої конструкції 
та склеював. 

На перший погляд, усе не так уже 
й складно. Та насправді це – ювелір-
на робота! Потрібно багато терпіння й 

фантазії, аби звичайний аркуш пере-
творився на точну копію витонченої 
пам’ятки архітектури.

Паперовий храм менший за ори-
гінал у сто разів. Висота вежі зруйно-
ваного красеня сягала близько 69 ме-
трів, у Володимира вона заввишки 69 
сантиметрів. Символічно, що арку-
ші для своєї роботи хлопець купував 
у центральному універмазі, на місці 
якого колись був величний костел. 

Витончений макет тепер допо-
внює паперове містечко Володими-
ра, яке він створював впродовж кіль-
кох років. Свої маленькі шедеври він 
тримає на великому столі у себе вдо-
ма, в селі Великі Гаї, що неподалік 
Тернополя. Є тут і Ейфелева вежа, і 

Кельнський собор, і найкрасивіші зам-
ки Європи. Між спорудами «курсують» 
паперові поїзди, а вулиці прикраша-
ють білборди з кумедними інтернет-
персонажами. Усі вироби в найдрібні-
ших деталях повторюють оригінали, 
щоправда, у кількадесят разів менші. 

Володимир планує продовжувати 
відтворювати у мініатюрі рідний Тер-
нопіль, адже переконаний, що його 
мешканцям є що показати іншим. Мріє, 
що колись зможе створити тематич-
ний музей. Проте на це потрібно багато 
часу, а поєднувати улюблене хобі з ро-
ботою надзвичайно важко. 

– А ще дуже хотілося б, аби зруйно-
ваний більшовиками храм відбудува-
ли. Це була перлина Тернополя. Дуже 
шкода, що сьогодні не лише гості, а й не 
всі мешканці міста знають про неї, – за-
уважує Володимир.  

Разом з однодумцями він планує ви-
ставку в Тернополі, на яку запросять 
старожилів міста, які бачили храм на 
власні очі. А тим часом читачам «Нашо-
го ДНЯ» пропонуємо подивитися світ-
лини унікальних паперових експона-
тів, створених талановитим майстром. 

Антоніна БРИК. 

тернополянин 
відтворив у папері 

унікальний храм

Тендітні
 шедеври: 

Подяка 
Всеукраїнській благодійній християнській церковній місії «Віфлеєм» 

під керівництвом Лесі Михайлівни Дубілевської
Адміністрація Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання висловлює щиру вдячність за надання 
благодійної допомоги для випускників 2013-2014 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Ваш добрий вчинок заслуговує шани, любові та поваги.

М. В. СТАРКО, директор школи-інтернату.

Всеукраїнська християнська церковна місія “Віфлеєм” дякує всім небайдужим 
людям за допомогу і підтримку та запрошує до подальшої співпраці.

Координати Всеукраїнської благодійної християнської церковної місії «Віфлеєм»: код 
24628594, тел.: 067-707-32-35 – керівник місії, 067-208-48-37 – секретар місії, благодій-
ний р/р 26009060772373; церковний р/р 26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ 

«А-Банк», МФО 307770, м. Тернопіль, вул.Руська,11.
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Україна
США - перші у рейтингу во-

рогів росіян, Україна - друга
Ставлення росіян до американців 

різко погіршилося, сягнувши істо-
ричного максимуму. При цьому Укра-
їну росіяни вважають ворогом № 2 піс-
ля США. Такі результати опитування, 
проведеного «Левада-центром», по-
відомляє «Українська правда». На за-
питання: «Які п’ять країн ви назвали 
б найбільш недружними, вороже на-
лаштованими стосовно Росії?», 69 від-
сотків росіян назвали США, 30 - Украї-
ну, 24 - Литву, 23 - Латвію, 21- Естонію, 
19- Грузію. Далі розташувалися Вели-
кобританія, Німеччина, Польща, Кана-
да, Афганістан. А найближчими друзя-
ми росіяни вважають Білорусь, Китай і 
Казахстан.

За «колорадські» 
стрічки - штраф

Молдавські ліберали внесли до 
парламенту законопроект, у якому 
пропонують встановити штрафи на 
носіння георгіївської стрічки, пові-
домляє «Кореспондент.net». Проект 
передбачає штраф для фізичних осіб у 
розмірі до 2400 леїв (більше $200), для 
юридичних - 4000 леїв (менше $400). 
Ініціативу пояснюють тим, що вико-
ристання цього символу створює на-
пругу в суспільстві, яка містить певний 
рівень небезпеки і заклик антинаціо-
нального характеру. «Останні події на 
Сході України свідчать про справжнє 
призначення цієї стрічки. Вона стала 
символом сепаратизму, беззаконня, 
нестабільності... На сході Молдови та-
кож є осередок сепаратизму, військову 
і політичну підтримку якому надає Ро-
сія. За цих умов використання на тери-
торії Молдови георгіївської стрічки є 
загрозою для територіальної ціліснос-
ті країни», - йдеться у преамбулі зако-
нопроекту. 
РФ передумала розвивати 

економіку Криму

Уряд Росії відмовився від при-
йняття зведеної «дорожньої кар-
ти» щодо соціально-економічного 
розвитку анексованого Криму, пові-
домляє «Ділова столиця». Цей доку-
мент містить комплекс екстрених за-
ходів щодо поліпшення умов життя та 
економіки в Криму. Його почали розро-
бляти у квітні й довго не могли затвер-
дити, неодноразово піддаючи крити-
ці. У підсумку кошти на розвиток еко-
номіки окупованого Криму з держбю-
джету РФ виділяти не будуть. 

Чого не можна робити 
в американських церквах?

Видання «Huffington Post» опу-
блікувало найабсурдніші закони 
про «захист релігійної свободи», що 
існують у різних штатах США, пору-
шивши які можна потрапити за гра-
ти. Так, у церквах Алабами забороне-
но носити накладні вуса, які можуть 
розсмішити віруючих під час служби. 
У Делавері протизаконним є шепіт в 
церкві. У штаті Мен до церкви потріб-

но приходити з рушницями, аби було 
чим захиститися у випадку нападу ін-
діанців. У Міссісіпі приватні особи мо-
жуть заарештувати будь-кого, хто по-
рушує тишу під час богослужіння. В 
Омасі (штат Небраска) заборонено 
чхати в церкві. А в Північній Кароліні 
- займатися коханням на церковному 
кладовищі. В Огайо не можна вбивати 
мух без ліцензії у межах 160 футів від 
церкви. У Техасі - приходити до церкви 
в маскарадному костюмі.  

В Австралії крокодил 
проковтнув туриста

В Австралії поліція застрели-
ла крокодила, всередині якого були 
знайдені останки 62-річного турис-
та. Про це повідомляє «Sydney Morning 
Herald». Чоловік плавав на човні на те-
риторії національного парку «Какаду», 
коли на нього напали крокодили. Заги-
блий жив у кемпінгу на території пар-
ку разом із дружиною та двома дітьми, 
які й підняли тривогу. Крокодила, за-
вдовжки 4,7 метра з останками турис-
та, знайшли наступного дня за 1,5 кі-
лометра від місця зникнення чоловіка. 
У січні в згаданому парку після атаки 
крокодилів загинув 12-річний хлопчик. 

«BBC News» планує 
звільнити 600 журналістів

Скорочення в журналістському 
корпусі BBC відбуватиметься в най-
ближчі місяці. Причина - економія 
бюджетних коштів. Подібним чином 
компанія планує заощадити протягом 
майбутніх двох років до $30 мільйонів. 
У штаті журналістського корпусу BBC 
зараз 5400 осіб. Кожен із них пройде 
переатестацію. Хто набере найменше 
балів, залишить медіагрупу. Ймовір-
но, під скорочення потраплять співро-
бітники новинних програм і працівни-
ки внутрішнього радіо Великобрита-
нії. Варто нагадати, BBC була створена 
у 1922 році як радіомовна компанія. На 
сьогоднішній день - це одна з найбіль-
ших мультимедійних груп Великобри-
танії. Фінансування компанії відбува-
ється за рахунок обов’язкової плати за 
використання телевізора усіма без ви-
нятку британцями. За відмову оплачу-
вати щорічний внесок у розмірі $220 
загрожує суд, штраф і навіть тюрем-
ний термін. 

Путін збрехав Європі
Як стверджує директор з макрое-

кономічних досліджень Вищої шко-
ли економіки РФ Сергій Алексашен-
ко, за даними Путіна кожен тре-
тій працездатний українець пра-
цює в Росії, хоча за офіційними да-
ними - кожен чотирнадцятий, або 
шіснадцятий. Такий висновок еконо-
міст зробив, порівнюючи дані Держ-
комстату України і Федеральної мігра-
ційної служби РФ, повідомляє «Теле-
канал 24». За даними Путіна, в Україні 
- 18 мільйонів працездатного населен-
ня, а за даними Держкомстату Украї-
ни, - число працездатних громадян - 22 
мільйони. Путін набрехав французь-
ким журналістам, завищивши у п’ять 
разів трудовий потік з України до Росії. 

У Раді формують 
«п’яту колону» Кремля 

У Раді можлива поява депутат-
ської групи з числа перебіжчиків-
регіоналів - п’ятої колони Росії, пові-
домляє ТСН. Її намагаються зібрати для 
шпигунства на користь Кремля та ло-
біювання інтересів держави-агресора. 
Щомісячну нелегальну зарплатню для 
учасників «бойового загону» Януко-
вича встановили на рівні $200-250 ти-
сяч. А разова плата за вхід до депутат-
ської групи може скласти від 300 ти-
сяч «зелених» до мільйона. «Це справ-
ді так. Річ у тім, що останнім часом 21 
депутат вийшов із фракції Партії регіо-
нів. І вони утворюють між собою групу. 
Які у них плани, я не знаю. Але те, що 
пропонуються там дуже великі гроші, 
- чув», - підтвердив нардеп із фракції 
ПР Олександр Волков. «Касири», які ви-
плачують ці неймовірні суми, - члени 
колишнього уряду Януковича та Аза-
рова - Сергій Арбузов і Олександр Кли-
менко. «Доларовим джерелом» про-
кремлівської групи називають Сергія 
Курченка -  фінансового розпорядника 
«Сім’ї» Януковича. 

Терористи на Донбасі 
«коштують» $3 млн. 

щоденно
Добове утримання бойовиків 

на Південному Сході України сягає 
приблизно трьох мільйонів дола-
рів, повідомляє «Forbes.ua». За дани-
ми видання, два місяці війни на Дон-
басі коштували «спонсорам» банди-
тів $250 мільйонів. Окрема стаття ви-
трат - оплата так званих «мирних жи-
телів». За словами координатора групи 
«Інформаційний опір» Дмитра Тимчу-
ка, деякі місцеві мешканці, що залиши-
лися без роботи, не гребують цим спо-
собом заробітку. Розцінки різні: від 400 
гривень за блокування військ - до ти-
сячі за участь у «живому щиті». У кру-
глу суму обійшлося «спонсорам» і осна-
щення бойовиків зброєю. У розпоря-
дженні терористів знаходиться міні-
мум 200 тисяч одиниць легкої стрі-
лецької зброї. За середніми цінами чор-
ного ринку, - це $400 млн.  Проте слід 
враховувати, що значна частина зброї 
дісталась бойовикам безкоштовно - 
внаслідок пограбування складів вій-
ськових частин. 

Напишіть листа нардепу
Запрацював сайт napyshy.org, за 

допомогою якого можна звернутися 
до народного депутата. На сервісі до-
ступні онлайн-форми і зразки публіч-
ного звернення, прохання про допо-
могу або повідомлення про порушен-
ня закону.  Інтернет-користувачу не-
обхідно лише заповнити їх відповідно 
до своєї ситуації. У правилах користу-
вання ресурсом автори сервісу зазна-
чають: «кожен громадянин має розу-
міти, що звернення до депутата, наді-
слане електронною поштою, нічим не 

відрізняється від звернень, надісланих 
поштою або переданих до його при-
ймальні». Для розгляду звернення гро-
мадянин повинен вказати своє прізви-
ще, ім’я та по-батькові, адресу і номер 
телефону, повідомили «MediaSapiens» 
адміністратори ресурсу. Українці вже 
надіслали близько 200 звернень. Час-
тина з них опублікована на сайті. Пу-
блікація відбувається лише у випадку, 
якщо користувач бажає оприлюднити 
своє звернення.

Аваков відправить 
усіх бійців і патрульних 

МВС на Схід
Міністр внутрішніх справ Ар-

сен Аваков відправить для участі в 
АТО усіх співробітників бойових і па-
трульних підрозділів МВС. Про це він 
написав на своїй сторінці у «Фейсбук». 
«Прийняв рішення - усі 100 відсотків бо-
йових і патрульних підрозділів МВС ві-
зьмуть участь в АТО. Це не лише необ-
хідність, це ще й перевірка на профп-
ридатність, справжній дух і патріотизм. 
Загартування підрозділів в умовах ре-
альних загроз та викликів - один із чин-
ників створення нової міліції, якій сус-
пільство довірятиме», - переконаний 
Аваков. Він попередив: усім, хто має на-
мір «проскочити» й відсидітися, дове-
деться звільнитися, і пообіцяв пошану 
та перспективи тим правоохоронцям, 
які з честю пройдуть випробування. 

Луческу попрощається 
з  «Шахтарем»? 

Головний тренер донецького 
«Шахтаря» Мірча Луческу прийняв 
пропозицію очолити турецький «Га-
латасарай». Про це повідомили ту-
рецькі ЗМІ. За даними джерела, сторо-
ни готуються підписати контракт на 
два роки. Румунський фахівець узгодив 
умови контракту і вже виробив із ке-
рівництвом план роботи на наступний 
сезон. «Галатасараю» при цьому не до-
ведеться витрачатися на купівлю грав-
ців. Єдині побажання, які висунув Лу-
ческу - запросити бразильських футбо-
лістів «Шахтаря» Дугласа Косту та Луї-
са Адріано. Вони можуть дістатися ту-
рецькому клубу безкоштовно, оскіль-
ки розглядають вірогідність виходу з 
донецького клубу через напружену си-
туацію в Україні. Раніше гендиректор 
«Шахтаря» Сергій Палкін спростував 
повідомлення про переговори Лучес-
ку з іншими клубами. До слова, Лучес-
ку працює у «Шахтарі» 10 років.

Житло є, попиту - нема 
На ринку нерухомості України 

вже кілька місяців триває обвал цін. 
«Ринок буквально за чотири міся-
ці просів на 15 відсотків у доларо-
вому еквіваленті», - повідомив пре-
зидент союзу фахівців з нерухомості 
Олександр Рубанов. А вартість квар-
тир у гривнях збільшилася у зв’язку 
з девальвацією національної валю-
ти. Це означає, що нерухомість не ста-
ла більш доступною для середньоста-
тистичних покупців, повідомляє «SV 
Development». Наразі на ринку нерухо-
мості затишшя. Житло купують лише 
ті, для кого воно - перша необхідність. 
Очікувати пожвавлення ринку можна 
буде тоді, коли ситуація в країні норма-
лізується. Натомість, українці охоче ку-
пують житло в сусідній Польщі. Йдеть-
ся про тих наших співвітчизників, які 
працюють у цій країні. Експерти при-
пускають: у найближчому майбутньо-
му українці випередять інших інозем-
ців, які вирішують придбати нерухо-
мість у Польщі.

Україна Світ
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Струни серця

родини

гніздечко
Сімейне

Падає дощ
Я прислухаюся, 

як злива шепоче,
Щось запитати 

у простору хоче.
Щось заспівати 

старається злива – 
Слухаю вільні її мотиви.
Гомін розноситься 

ген на роздолля,
Чайкою плаче, 

рветься на волю.
Сліз не шкодує, лиє, як повінь – 
Вже розкриваю 

під краплі долоні:
Мокрі, холодні – 

і раптом – гарячі…
Падає дощ… 

Чи за кимось він плаче?..
Хлюпає дзвінко, шумить рікою
І повертається знову луною.
Вже не ступити 

жодного кроку,
Лагідно стелить свої потоки.
І зупинитися злива не хоче,
Грає на струнах, 

грайливо шепоче…
Я зачарована мовою зливи…
Небо набрякле, 

за кольором – сиве.
Хмари пливуть, як овечі отари,
Дощ розливає затаєні чари…
Ромашки
Білосніжні суцвіття зриваю,
П’ю з пелюсток гарячу росу,
І ромашками їх називаю,
Заплітаю в русяву косу.
Приспів:
Ромашки, ромашки 

цвітуть серед поля,
Де роси-сльозини 

на вітрі дзвенять.
Ромашки, ромашки, 

немов світла доля,
Їх очі прекрасні 

любов’ю горять…
Я до серця свого пригортаю
Ніжних квітів духмяну вуаль,
Хай яскраво вона процвітає 
Та весняна і лагідна даль.
Приспів.
Вже ромашками пахне світання
І чарує красою здаля,
Це всміхаються квіти кохання
Серед ночі і білого дня…
Приспів.

*     *     *     *     *
Я вдячна долі,
що живу в такому краї,
Де вітер пшениці гойдає в полі,
Де небо неозоре і безкрає.
Де пахнуть косовиці чистим 

цвітом,
Де літа розливається ріка.
І пісня солов’їна лине світом,
І дощ вмиває стиглість 

колоска.
А трави заросились по коліна
І стрибунці гуляють свій танок.
Цвіте моя найкраща Україна,
Цвіте над нею сонячний вінок.
А вітер розвіває вир багаття
З далеких розтривожених

заграв.
Дрімає став в зеленому 

лататті,
Село, як мрія, виткане із барв…
Я вдячна долі,

що живу в такому краї…
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка Заліщицького району. 

У вінку замріяна 
українка,

У краю 
заквітчанім - 

в Україні
Між житами 

жовтими
Небом синім
Неземна хай 

врода ця
Птахом лине.

На фото 
Івана 
ПШОНЯКА: 
тернополянка 
Тетяна 
Прус. 
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Коли у серці 
живе любов

На краю поля стояли Любов і Роз-
лука і милувалися молодою парою. 
Щасливі наречені не помічали нікого 
довкіл. Розлука і каже Любові:

- Посперечаємось, я їх розлучу?
Любов відповідає:
- Стривай, дай я підійду до них 

лише один раз. А потім ти можеш ро-
бити, що захочеш. І тоді ми побачимо, 
чи зможеш ти їх розлучити.

Розлука згодилася.
Любов підійшла до молодої пари, 

доторкнулася до них, заглянула в їхні 
очі і побачила, як між ними пробігла 
іскра... Відійшла і каже:

- Тепер твоя черга.
Розлука відповіла:
- Ні, зараз я нічого не вдію, бо їхні 

серця наповнені любов’ю. Я завітаю 
до них пізніше.

Минув час. Розлука заглянула в дім 
і побачила молоду матір з немовлям, 
батька. Розлука сподівалася, що любов 
поміж ними вже минула, і тому з наді-
єю переступила поріг будинку. Але, за-
глянувши в їхні очі, вона помітила По-
дяку. Розлука повернулась і сказала:

- Я прийду до них ще трохи пізні-
ше.

Сплинув час, Розлука знову 
з’явилася до цих людей. У будинку гра-
лися діти, з роботи повернувся втом-
лений чоловік, мати заспокоювала ма-
люків. Розлука сподівалася, що вже те-
пер вона точно зможе їх розлучити 
- адже за цей час і Любов і Подяка дав-
но повинні були вивітритися з їх сер-
дець. Але, заглянувши в очі цієї пари, 
вона побачила там Повагу і Розуміння.

- Я загляну пізніше, - мовила Роз-
лука.

Минув час. Знову прийшла в їх-
ній дім Розлука. Дивиться вона - діти 
вже дорослі, сивий батько щось їм по-
яснює, дружина, дещо втомлена, го-
тує на кухні. Глянула в їхні очі і розча-
ровано зітхнула: вона побачила в них 
Довіру.

- Я завітаю пізніше, - Розлука поки-
нула дім.

Минув ще час. Заглядає знову Роз-
лука в будинок, дивиться, а там біга-
ють онуки, біля каміна сидить, похню-
пившись, старенька жінка. Розлука вті-
шилася: схоже, нарешті, її час настав. 
Хотіла вона було зазирнути старень-
кій в очі, але та встала і вийшла з дому. 
Розлука пішла за нею. Незабаром діс-
талася старенька цвинтаря і сіла біля 
могили. Це була могила її чоловіка.

- Схоже, я запізнилася, - подумала 
Розлука, - час зробив за мене мою ро-
боту.

І Розлука заглянула в заплакані 
очі старенької. А в них вона побачила 
Пам’ять - Пам’ять про Любов, Подяку, 
Повагу, Розуміння і Довіру ...

Наша весна втекла, не зачинивши за собою дверей, мож-
ливо, сподіваючись на повернення. Втекла, залишивши дотик 
твоїх звабливих губ на моїй шиї. Ти, як вітер-спокусник, вко-

тре вриваєшся у моє життя, перевернувши все шкереберть, 
і так само несподівано зникаєш. І коли, здавалося б, стихла 

буря, коли я набираю повні груди повітря, щоб зітхнути з по-
легшенням, ти знову з’являєшся на порозі моєї буденності 

з ледь живим яблуневим цвітом у руці. І я з величезним 
трепетом беру той цвіт у свої долоні, намагаючись вбе-
регти його від усього буденного. І коли у пориві щастя 
із довірою знову простягаю до тебе руки, ти йдеш, за-
бравши з собою мою недолюблену любов. Йдеш, зали-
шивши надію на ще одну весну…

Притча

Іду додому зеленою доріжкою через 
парк. Заслуховуюся лунким дріботінням 
невтомного дятла. Пірнаю очима у піло-
пінну гущавину старої черемхи. А ось дві 
руді білочки стрілою перескакують з де-
рева на дерево, ніби змагаються між со-
бою. 

Який гарний, дивовижний наш світ! І 
не треба шукати цієї краси десь далеко. 
Варто лишень зупинитися, зуміти роз-
пізнати її навіть у щоденній дорозі додо-
му, подумала я. 

Мої думки перериває важке дихання 
молодої жінки, що несе величезну сум-
ку. Пропоную свою допомогу. «Давай-
те, спершу присядемо на лавочці. Над-
то вже я втомилася», - пропонує білявка, 
що назвалася Ольгою. Симпатична, з ве-
ликими синіми очима під густими щіточ-
ками вій, вона, ніби давня знайома, жва-
во почала розмову. «Завтра у моєї подру-
ги – ювілей. Хотіла б піти, адже відколи 
розлучилася з чоловіком – на жодній за-
баві не була. Завжди: дім – робота, робо-
та – дім. Ось і морочу весь день собі го-
лову, що б таке придумати, аби шеф від-
пустив мене з роботи. Може, сказати, що 
донька захворіла?» - чи то себе, чи мене 
запитує Оля.

«Боронь Боже! З таким жартувати 
– не слід!» - несподівано вихопилося у 
мене. Оля підняла здивовані очі. Пони-
кла якось. І я оповіла їй історію, яка тра-
пилася з моєю давньою подругою більше 
трьох десятків літ тому.

Юлі тоді було вісімнадцять. Непомітна, ма-
ленька. Вона, така собі сіра мишка, першою 
з-поміж подруг вийшла заміж. Працювала на 
взуттєвій фабриці, куди доїжджала у Теребов-
лю із невеличкого села.

У той вечір у їхньому клубі мали демон-
струвати популярний на той час індійський 
фільм «Квітка у пилюці». А Юлі, як на гріх, ви-
пало працювати у вечірню зміну.

Боже милостивий, як хотілося їй показати-
ся у клубі зі своїм Андрієм! Повести його  по-
під руку. Блиснути обручкою перед заздрісни-
ми подругами.

Робота в цеху – не клеїлася. Контролер раз-
по-раз повертав Юлі браковані деталі – думка-
ми вона була у клубі!

Враз у її голові з’явилася блискавична 
ідея, що й привела Юлю в обідню перерву на 
прохідну. За «десятку» вона попросила сто-
рожа, аби той сповістив її майстрині, що ні-
бито телефонували з Юлиного села, щоб 
та негайно їхала додому. Мовляв, щось у їх-
ньому домі трапилося. Спантеличений сто-
рож ніяк не погоджувався, але таки виконав 
свою місію.

Новина, як по конвеєру, попливла цехом. 
Юля артистично зіграла свою роль – хапалася 
за серце, істерично голосила! Сльози рясним 

горохом котилися по обличчю. Швиденько по-
чала збиратися.

 «Заспокойся, Юленько! Може, не все так 
погано. Обережно там, на сходинах!» - захви-
лювалася майстриня, але Юля вже не чула її 
слів. Прудкою пташкою вилетіла із цеху.

Розуміюче підморгнула сторожеві на про-
хідній, за якою вже чекав її автобус.

Глянула на годинник – вісімнадцять трид-
цять. А кіно – о двадцятій. Чудово! Отож буде 
їм з Андрієм іще час зібратися.

Юля аж зажмурилася від радості, уявивши 
собі здивовані очі Андрія, коли вона стане на 
порозі. Сам признався, що у нього теж було ба-
жання побачити фільм. Та без Юлі піти – не за-
хотів. Що й казати, повезло їй з чоловіком!

За вікном автобуса сідав на землю осінній 
вечір. Ось і її село. Зупинка поблизу дому. Зна-
йома, рідна вуличка в обрамленні багряних 
акацій…

На великій швидкості до когось поспішає 
«швидка». Юлині очі ловлять поглядом від-
чинену хвіртку на їхньому подвір’ї, стриво-
жену матір, що вибігає з хати назустріч ліка-
рю… Юля відчуває, як враз ватяними стають її 
ноги, ніби дерев’яніє все тіло – на рядні за ха-
тою лежить закривавлений Андрій.

Юля хоче крикнути, а голосу – нема. Спаз-

ми стискають їй горло, не дають дихати… 
Хтось подав їй води, хлюпнув на обличчя не-
притомного Андрія… Ще хтось замотував у 
марлю Андрієві пальці, які він втратив, коли 
різав січку…

« О котрій годині сталася травма?» - запи-
тує лікар. « О вісімнадцятій тридцять». – ніби 
крізь сон чує Юля голос матері, і невимовний 
розпач розриває її груди – у цей час вона сіла 
в автобус. «О, Боже, що я наробила! Сама наго-
ворила, накликала собі біду», - пульсує мозок. 
Відчуття провини заповнюють її голову, не да-
ють сміливості глянути Андрієві в очі…

Йому зробили тоді операцію. Юля день і 
ніч молилася за коханого. Картала себе і мучи-
лася. На щастя, пальці його прижилися, а рана 
в Юлиному серці пекла ще довго.

Фільм «Квітка у пилюці» ще два тижні кру-
тили у клубі. Та Юля сиділа в той час біля за-
мученого болем Андрія, і їй здавалося, що то  у 
пилюці була її душа…

Ось така історія. Оля витирає сльози, що 
набігли з очей. «Як добре, що я вас зустріла. 
Що не встигла зробити дурницю. Утім, моя 
мама теж не раз говорила, що людині можна 
нашкодити навіть словом. Слово може бути, 
як зброя, як постріл. А подругу свою я потім, 
після роботи, привітаю. Піду разом із доне-
чкою. Вона у мене така гарненька, розумна і 
здоровенька…»

Після нашої розмови важка Олина сумка 
ніби стала легшою… 

Марія МАЛІЦЬКА. 

Просто життя

Невигадана історія

- Софійко, заходь, чого минаєш хату? 
Впізнаю тебе: а раптом – не ти? Стільки ро-
ків не бачилися… У гості, до батьків, приїха-
ла? І синочок твій уже виріс, нівроку…

Тітка Ганна сипле словами, мов горох 
перебирає. А у Софії тихенько, десь аж у 
п’яти втікає серце. Таки боялася вона цієї 
зустрічі. Пронизливого погляду тітки Ган-
ни. А раптом почне дорікати, звинуватить, 
як тоді, давно, на похороні Сашка – свого 
єдиного сина. І ніхто не знає, що найбільше 
картала себе Софія сама – вона й досі собі 
не простила. Дотепер їй здається: якби не 
той вечір, коли вони посварилися з Саш-
ком…

- То чого ж ти стала у воротах, Со-
фійко? Заходь на подвір’я. Та не сама, а ра-
зом з сином. Пригощу вас черешнями. 
Ранніми, пам’ятаєш? Щедро вони зароди-
ли цього року. А вишні – не дуже. І персик 
змерз. Та й смородини не густо. Утім, скіль-
ки мені одній треба. Стара  уже, Софіє. І че-
решня стара…

Ганна зітхнула, прикрила рукою від 
сонця очі. 

- Сльозяться, коли дивлюся на щось 
яскраве, - мовила. А в Софії ще глибше упа-
ло серце. 

Ті черешні… Ранні, соковиті, вони ваби-
ли усю вуличну дітвору. Тітка Ганна, більше 
для годиться, ніж насправді, прикрикувала 
на хлопчаків, які, звісно ж, без дозволу  , ви-
дряпувалися на саму верхівку, де найспілі-
ші, найсолодші ягоди. 

Тими черешнями вгощав Софійку і Саш-
ко. Був старший за дівчину на чотири роки. 
І поки вона закінчувала школу, уже вчився 
в інституті. 

Тітка Ганна гордилася сином. Усе село 
знало, який він у неї розумний, виросте і 
буде інженером. А може, займеться влас-
ним бізнесом.

Сашко був пізньою дитиною. Виховува-
ла його Ганна одна: чоловік рано помер, не 
натішившись сином. Мабуть, тому так хо-
тіла Ганна доброї долі для сина, а при ньо-
му – і собі. невістки не добере: треба їй і ба-

гатої, і красивої. А тут – Софійка. Вродли-
ва, нема, що казати. Та з багатодітної сім’ї. 
Сашко, який ніколи не перечив матері, 
ніби рогом уперся. Не встигне 
з міста додому звіда-
тися – одразу до Со-
фійки. 

Вона добре 
пам’ятає, як він 
уперше привів її на 
своє подвір’я. Якраз 
перед випускним у 
школі. На черешні… Рвав їх цілими 
жменями. Вибирав червоні, стиглі, 
вистояні на сонці. Софійка розсипа-
ла щасливі дзвіночки сміху. І раптом 
відчула на собі чийсь погляд. Озирну-
лася – позаду стояла Ганна. Прискіпли-
во оглядала Софійку з ніг до голови. 

- Може, й справді, гарною неві-
сткою будеш. Врешті, мені що, аби йому 
було добре, - кивнула на Сашка.

Він уже стояв між матір’ю та Софій-
кою. Готовий захистити, приголубити обох. 
Лише, здається, жодна не хотіла його діли-
ти з іншою. 

Минав час. Ганна і далі казала, що її 
син звар’ював, бігаючи до того дівчись-
ка. Хоча, що він там знайшов? Навіть до ін-
ституту Софійка не вступила, не вистачи-
ло балів. Але варто дівчині тільки мови-
ти слово… От і сьогодні Ганна, як завжди, 
наварила-напекла, зготувала на тиждень 
сумку для сина. Під вечір, останнім рейсом 
автобуса Сашко їхав на навчання. І  нині зі-
брався. Але Василько, сусідський хлопчи-
на, забіг до хати, передав Сашкові якусь за-
писку. Син одразу ж за ним у двері. 

- Мамо, я до Софійки. Має мені щось ска-
зати.

- Та ви ж тільки бачилися учора. На ав-
тобус не встигнеш.

-  Поїду завтра, вранці. Мушу побачи-
ти Софійку. Ми вчора трохи посварилися, 
мамо…

Чмокнув Ганну у щоку і вибіг з хати. 
Тільки й почула, як завів мотоцикла. 

Вони, справді, напередодні посварили-
ся. Сашко просив Софійку поїхати разом з 

лася, що вона чекала від її сина дитини.
Незабаром батьки спровадили Со-

фійку до родичів у сусідню область. Там 
дівчина і народила сина. Назвала Саш-
ком. І тільки через років три звідалася 
додому. Крадькома знайшла на цвинта-
рі дорогу могилу.

- Прости, що навіть не попрощала-
ся з тобою, - гладила руками холодний 
граніт пам’ятника. Кажуть, коли дотор-
кнешся до могили, душа померлого від-
чуває людську присутність. Принаймні, 
Софійці хотілося вірити у це.

Крадькома тоді оминула і Ганнину 
хату. І ось знову, через кілька років, при-
їхала у село, до батьків на Зелені свята. 
Ішла знайомою вулицею, думала: Ганна 
у церкві. А виявилося – вдома.

Ганна ніби вгадала її думки. 
- Нездужаю я, Софійко. Після того 

всього… Ноги болять. І серце. І на очі до-
бре не бачу. А на свята – служба у церк-
ві довга. Попросила: сусідка зілля по-
святить. Та чого це я розбалакалася? Хо-
дімо в садок, нарвеш ягід, поки дощу 
нема. Він тепер у нас частий гість. А 
скільки років твоєму синові? – переве-
ла раптом мову на інше. 

- Дев’ять. Уже великий…
- То тільки здається. А, насправді, 

ще дуже малий. Чула я, що і ти одна, Со-
фійко. Виходь заміж, поки молода. Са-
мій - важко. Поки підросте Сашко… Тебе 
ж Сашком звати? – звернулася Ганна до 
хлопчика і примовкла. А за мить тепла 
спрацьована долоня лягла на біляву го-
ловку дитини.

- І не дивися на мене так переляка-
но, Софійко. Знаю, ти ні в чому не ви-
нна.

А дощ і справді не забарився. Нале-
тів десь з верховіття дверей, струснув 
черешню, підхопив у танок переквітлі 
пелюстки жасмину. Стікав по обличчях 
двох жінок: чи то слізьми, чи краплями 
води. Маленький хлопчик виловлював 
долоньками веселку, що услід за дощем 
оперізувала небо.

Зіна КУШНІРУК. 

друзями у сусіднє село на 
дискотеку. Вона відмовилася. У цей 

вечір дівчина хотіла побути лише з 
ним - удвох. Сказати йому щось дуже 
важливе.

Сашко образився. Мовляв, таке 
важливе, що слід відмовитися від 

дискотеки? Вони і так завжди удвох, а 
тепер – він просто пообіцяв друзям поїха-
ти з ними. Це ж буває так рідко.

- Ну і їдь, - Софійка уперлася на своєму. 
А те, що вона хотіла сказати, справді дуже 
важливе. Міг би здогадатися і сам.

- Я – не ворожбит, думок іще не на-
вчився читати, - відповів сердито.

Слово за словом і вечір був зіпсований. 
Сашко поїхав з друзями. Софійка залиши-
лася одна. Але їй так хотілося поділитися 
і радістю, і тривогою з коханим. Тому і пе-
редала цю записку. Якби ж Софійка знала, 
що хлопець до неї не доїде…

Чому у Сашка в мотоциклі раптом від-
мовили гальма і він на швидкості врізав-
ся у придорожню тополю, слідство так і 
не встановило. 

Ганна почорніла вмить. Не вірила, що 
сина більше нема. Кричала на всю вули-
цю, що то усе вона – Софійка винна. Якби 
не її проклята записка, Сашко поїхав би 
увечері автобусом до міста. І хай лише 
сміє з’явитися на похороні її сина.

Прийшла Ганна до Софійки сама. Че-
рез дев’ять днів, як поховала Сашка. Чор-
ною птахою розп’ялася над зблідлою ді-
вчиною. 

- Скажи мені, що ти мала йому повідо-
мити? Через що він лишився життя?..

Софійка мовчала. Ганна так і не дізна-

черешні
Ранні 

навіть словомнавіть словом
Людині можна нашкодити 

Етюди Щастя – мить…
Ти - щось схоже до кави. Впива-

лась тобою, смакувала, насолоджу-
валась. Розглядала, намагаючись по-
глядом дотягнутись до дна чашки. 
Було, зробивши ковток, наповнюва-
лась новою енергією, силою. Смакува-
ла гіркувато-солодкий присмак, що 
залишався на моїх губах. Часом на-
віть не помічала твоєї вишуканос-

ті й важливості - звичка. Хотілося 
смакувати і смакувати, вдихати за-
паморочливий аромат знову й зно-
ву. Однак, якщо кава холоне, то й за-
доволення від неї зникає. Випиваєш, 
аби спорожнити філіжанку. Звичай-
но, її можна підігріти і вона знову 
буде теплою. Шкода, що вже ніколи 
не буде кавою...

Навколо нас безліч хороших 
людей. З ними хочеться посиді-
ти за філіжанкою кави чи поді-
литися найзаповітнішими мрі-
ями. Так, у кожного з них свої 
принципи, власні стереотипи і 
контраст відтінків особливого 
характеру. Але це не заважає 
їм бути хорошими. З ними про-
сто добре. І такі люди є світ-
лом у кожному моєму дні. Зо-
всім необов’язково, щоб вони 
надовго затримувалися поруч. 
Кожен з них залишає величез-
ний солод у моїй душі вже тому, 
що хоча б поділився зі мною час-
тинкою того, чим живе сам.

Аксіоми, стереотипи, принципи - все це з гуркотом летіло додолу, розбива-лося об стіни і проганяло сполохану тишу. Зрада-істина-омана-щастя. О так, щас-тя! Це ж у ньому причина! Прибігло захе-кане, навстіж розчинило двері мого за-тишку, стривожило оманливий спокій і закрутило мене у своєму божевільному танці. Закрило мені вуха, вимкнуло світло й дозволило зосередитись лише на ньому, забувши про час. П’янило, зваблювало, со-лодило душу. І байдуже все: світанки, ночі, рамки, межі і обіцянки. Байдуже! Відда-лась йому, довірилась, а воно... втекло. Ох, а чого ж від нього ще можна було очікува-ти? Втекло, залишивши солод своїх губ на моєму тілі. І це - блаженство. Таки-так: щастя - мить.

Мар’яна Баран, с. Куропатники Бережанського району.
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Чемпіонат стартує 
26-го липня

Виконком ФФУ обрав 
дати старту нового 
сезону 2014/2015 

років в українському 
футболі.

Матч за Суперкубок Украї-
ни відбудеться 22 липня у Ки-
єві або Львові, а 26 липня роз-
почнеться чемпіонат України.

Крім того, столицю Укра-
їни обрали місцем проведен-
ня фіналу Кубка України-2015.

Поєдинок розпочався невдало для господа-
рів. Вже у третій атаці гості відкрили рахунок 
- 0:1.

Після пропущеного м’яча муніципали зна-
чно активізувалися та все було марно.

Більше того, початок другого тайму був гос-
тями, які організували доволі гостру атаку на 
ворота Миколи Плетеницького. Та все ж невдо-
взі тернополяни святкували взяття воріт «Ста-
лі» - після навісної передачі та скидки Василя 
Чорного, голом відзначився Богдан Семенець 
- 1:1.

Матч став вкрай напруженим, багатим на 

боротьбу, яка інколи переходила через край, 
відповідно арбітру довелося показати чимало 
жовтих карток. До завершення матчу рахунок 
так і не змінився, хоча, як одна так і інша ко-
манди нагнітали ситуацію. 

Ця нічия виявилася на користь тернополян, 
які завоювали «бронзу», оскільки їх  основний 
конкурент «Гірник» з Кривого Рога не зумів пе-
ремогти у звітному турі «Енергію» з Нової Ка-
ховки. Натомість «Сталь» задовольнилася «срі-
блом», бо її конкурент у боротьбі за перше міс-
це отримав технічну перемогу не виходячи на 
поле...

«Бронза» і у подарунок - путівка у ПЕРШУ ЛІГУ

Матч 38-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої 
ліги між ФК «Тернопіль» та дніпродзержинською «Сталлю» мав 
велике значення в розподілі місць у турнірній таблиці. Обох команд-

суперників влаштовувала лише перемога. Тернополян - для того, щоб 
здобути «бронзу», дніпродзержинців - щоб стати чемпіонами. При цьому, 
команди тоді б не оглядалися на своїх основних конкурентів.

Ліга Чемпіонів
Чемпіон України донецький 

«Шахтар» розпочне свої висту-
пи з групового етапу. Жеребку-
вання цього турніру запланова-
не на 28 серпня.

Особлива увага буде прику-
та до дніпропетровського «Дні-
пра», який вперше за часів не-
залежної України зумів здобу-
ти путівку у Лігу Чемпіонів. Але 
клуб не є новачком у цьому тур-
нірі, адже дніпряни двічі дохо-
дили до чвертьфіналів Кубку 
чемпіонів за часів СРСР (у 1985 
та 1990 роках).

Свого першого суперника у 
кваліфікації підопічні Мирона 
Маркевича дізнаються 18 лип-
ня. На жаль, Дніпру не вистачи-
ло зовсім трішки, щоби потра-
пити у число «сіяних» команд. 
Відтак, можливим суперникам 
нашої команди у

3-му кваліфікаційному раун-
ді може стати:

«Зеніт» з Росії, «Лілль» з 
Франції, «Копенгаген» з Данії, 

«Стандард» з Бельгії чи «Бешик-
таш» з Туреччини.

Свої поєдинки «Дніпро» 
має зіграти 29/30 липня та 5/6 
серпня. У разі успіху дніпро-
петровці потраплять у раунд 
плей-офф, жеребкування якого 
призначене на 8 серпня. Тут уже 
суперники будуть набагато сер-
йознішими - «Арсенал», «Пор-
ту», «Байєр», «Наполі», «Атле-
тик». Поєдинки мають відбути-
ся 19/20 та 26/27 серпня. Якщо 
дніпрянам вдасться і тут вигра-
ти, то попереду їх чекатиме гру-
повий етап Ліги Чемпіонів.
Ліга Європи

Уперше клуб з України, а це 
- київське «Динамо» - отримав 
пряму путівку у групову стадію 
звітного турніру. Жеребкування 
заплановане на 29 серпня. 

З раунду плей-офф свій 
шлях, після річної перерви, 
пов’язаної з дискваліфікацією, 
розпочне харківський «Мета-
ліст». Бронзові призери України 
точно будуть «сіяними», а же-

реб кинуть 8 серпня. Зустрічі ж 
пройдуть 21 та 28 серпня.

«Чорноморець» стартуватиме 
з третього кваліфікаційного раун-
ду, жеребкування якого призначи-
ли на 18 липня, а матчі запланова-
ні на 31 липня та 7 серпня.

Найшвидше від усіх україн-
ських клубів на євроарену ви-
йде луганська «Зоря». Свого су-
перника команда отримає вже 
23 червня. Цього дня кинуть 
жереб як першого кваліфіка-
ційного етапу, так і другого, з 
якого і стартуватиме «Зоря». 
Відсвяткує своє повернення у 
єврокубки після 30-річної пе-
рерви луганський клуб 17 та 24 
липня.

Нагадаємо, що «Зоря» замі-
нить у Лізі Європи донецький 
«Металург», який отримав дис-
кваліфікацію через борги за 
трансфер Мораєса. Луганський 
клуб уже готує заявку на турнір. 
Водночас, донеччани просять 
арбітражний суд Лозанни при-
скорити розгляд апеляції.

А ФІФА проти…
Міжнародна федера-

ція футболу виступила про-
ти російських планів з фут-
больної «анексії» Криму.

Про це йдеться у докумен-
ті, адресованому Російсько-
му футбольному союзу (РФС) 
і підписаному генеральним 
секретарем ФІФА Жеромом 
Вальке.

У листі зокрема йдеться 
про те, що плани росіян не від-
повідають статуту ФІФА. Така 
процедура повинна бути узго-
джена з федерацією футболу 
України, ФІФА та УЄФА.

«Якщо РФС вирішить діяти 
проти волі ФІФА та УЄФА, то 
санкції для Росії будуть дуже 
прості: тимчасове виключен-
ня РФС з ФІФА. Воно передба-
чає заборону на участь у всіх 
міжнародних змаганнях: і на 
рівні збірних, і на рівні клубів. 
Це тимчасове виключення ді-
яло б до тих пір, поки  ми не 
усунули б суперечності зі ста-
тутом ФІФА. Якби ми продо-
вжували наполегливо ігнору-
вати рекомендації, то була б 
наступна санкція - виключен-
ня РФС з ФІФА. Тоді, природно, 
ми втратили б право на прове-
дення чемпіонату світу-2018», 
-  пояснив колишній прези-
дент російської футбольної 
спілки Колосков.

13 стадіонів 
готові приймати 

матчі збірної 
та єврокубкові

Почесний президент Фе-
дерації футболу України, 
віце-президент УЄФА Гри-
горій Суркіс розповів, що 
у зв’язку з складним полі-
тичним становищем в кра-
їні, більше десяти спортив-
них арен країни у «спокій-
них» містах відповідають Се-
ред них - три стадіони в Києві: 
«Олімпійський», «Динамо» та 
«Оболонь-Арена», два у Льво-
ві: «Арена Львів» та «Україна», 
а також центральні стадіони 
в Тернополі та Черкасах, пол-
тавський «Ворскла», «Ніка» в 
Олександрії, «Дніпро-Арена» 
у Дніпропетровську, «Юві-
лейний» у Сумах і «Славутич-
Арена» у Запоріжжі.
Ще не все втрачено

Молодіжна збірна Украї-
ни у матчі відбору на чемпі-
онат Європи 2015 року міні-
мально здолала однолітків з 
Латвії. 

Після безголевої першої 
половини гри українці відкри-
ли рахунок, однак не пройшло 
й 10 хвилин, як гості з Латвії 
його зрівняли. Перемогу укра-
їнській збірній приніс тоталь-
ний штурм, внаслідок якого на 
останніх хвилинах матчу вда-
лося вирвати перемогу.

Українці з 13 очками за-
ймають другу сходинку у сво-
їй групі і мають теоретичний 
шанс зачепитися за першу по-
зицію, однак потрібно споді-
ватися, що хорвати, у яких 16 
балів, програють Латвії. По-
при це, у наших юнаків до 21 
року залишаються непогані 
шанси вийти у фінал з другої 
позиції.

Символічна 
збірна минулого 

чемпіонату

Футболісти, які, на 
погляд фахівців 
були кращими:

 Голкіпер  - Дмитро Безо-
тосний («Чорноморець»). 

Захисники -  Даріо Срна 
(«Шахтар»), Пабло Фонтанел-
ло («Чорноморець»), Іван Ор-
дець («Іллічівець»), Євген Ма-
каренко («Динамо»). 

Півзахисники - Андрій Яр-
моленко («Динамо»), Денис 
Дедечко («Ворскла»),  Руслан 
Ротань («Дніпро»). Євген Ко-
ноплянка («Дніпро»). 

Нападники - Жуніор Мо-
раєш («Металург» Донецьк) 
та Дьйомерсі Мбокані («Ди-
намо»). 

На Чемпіонаті світу «дебютує» електронна 
система фіксування взяття воріт у 
спірних моментах. 

На стадіонах, що прийматимуть матчі світового фо-
руму, встановлять додаткові камери, котрі стежитимуть 
винятково за воротами. Розташують їх таким чином, щоб 
за допомогою відео можна було створити 3-D графіку та 
зі стовідсотковою впевненістю говорити про те, чи був 
гол. 

Тому на бразильському Мундіалі не повинно виник-
нути подібних інцидентів, як у матчі між збірними Украї-
ни та Англії під час Євро-2012.

УКРАЇНА У ЄВРОКУБКАХ
Від України у новому сезоні будуть виступати шість команд - 

дві у Лізі Чемпіонів та чотири у Лізі Європи.

У Бразилії уперше застосують нову технологію
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Одним із засобів 
профілактики та боротьби 
з попелицею є внесення 

в ґрунт калію. Ні, не у вигляді 
мінеральних добрив, що містять 
калій, а у вигляді деревного 
попелу. 

Рослини, під які вносився пічний по-
піл, менше ушкоджуються шкідника-
ми. Попелицю збирають горобці та інші 
птахи. Поїдають попелицю личинки со-
нечок, потрібно берегти їх та інших ко-
рисних комах, що допомагають бороти-
ся з попелицею.

Що ж робити, якщо попелиця все-
таки з’явилася в саду?

Звичайно, найпростіше купити в ма-
газині хімічні препарати. Не будемо їх 
перераховувати, будь-який продавець 
порадить, що допоможе в боротьбі з по-
пелицею. Але ж хімічні препарати зни-
щують і корисних комах: сонечок, зла-
тоглазок, мух-журчалок, і т.д. Всі вони 
є природними ворогами попелиці. Тому 
пропонуємо пригадати кілька домаш-
ніх засобів для боротьби з попелицею.

Майже в усі рецепти засобів для бо-
ротьби з попелицею входить мило. При-
чому, зручніше за все використовува-
ти рідке мило або мило для миття по-
суду. Мило використовують для кращо-
го прилипання, воно має грузлу консис-
тенцію, обволікає комах і не дає їм ди-
хати.

Обприскування препаратами необ-
хідно проводити кілька разів, з інтер-
валами в кілька днів, щоб вся попелиця 
загинула. Обприскувати рослини кра-
ще ввечері, коли корисні комахи, що за-
пилюють рослини вже не літають, адже 
препарати можуть знищити і їх. Сильно 
ушкоджені пагони краще зовсім зрізати 
і спалити, а  рослину обробити одним з 
розчинів, наведених нижче.

Рідке мило розчинити у воді й об-
прискати рослини. На 1 л води  - 40 г 
рідкого мила. Проти попелиці, кліщів та 
інших шкідників. 

Для боротьби з попелицею краще 
використовувати калійне мило, воно 
одночасно буде служити позакорене-
вим підживленням. Більшість миючих 
речовин - натрієві мила, які засмічують 
середовище, їх за можливістю необхід-
но застосовувати рідше. 300 г калійно-

го мила розвести у відрі води, 
тобто застосовувати 3% роз-
чин.  Рослини завжди потріб-
но оббризкувати з усіх боків 
-  знизу та з боків. 

Зелене калійне мило - 20 г 
на 1 л води - старий випробу-
ваний засіб. 

Багато садівників-аматорів 
рекомендують використовува-
ти нашатирний спирт при бо-
ротьбі з попелицею. 2 ст. лож-
ки нашатирного спирту роз-
вести у відрі води і додати 

трошки прального порошку, щоб суміш 
краще прилипала. Розчином обприска-
ти рослини, попелиця гине від випарів 
нашатирю. Через 2 тижні обробку по-
вторити. 

Попелиця гине, якщо для обприску-
вання використовувати пральний по-
рошок, варто тільки підібрати потрібну 
концентрацію, щоб не обпалити молоді 
листочки. Пробувати треба, починаючи 
з 1% розчину. 

Деякі садівники використовують 
цибулю для боротьби з попелицею. 100 
г дрібно нарізаних цибулин або 200 г 
цибульної луски залити 10 літрами га-
рячої води й настоювати розчин 4-5 діб. 
Процідити його й обприскувати рос-
лини не більше трьох разів, через кож-
ні п’ять днів. Цей розчин можна з успі-
хом  використовувати і проти паву-
тинного та суничного кліща, колорад-
ського жука, листовійок і палильників, 
трипсів, гусениць, совок, плодожерок і 
яблучної мідяниці.

Піввідра цибульної лушпайки, 10 л 
окропу, настояти добу й процідити, пе-
ред використанням розбавити вдвічі. 

1 ст. ложку кальцинованої соди роз-
чинити в літрі води, додати 1/4 шмат-
ка натертого господарського мила. Про-
цідити отриманий содовий розчин і об-
прискувати ушкоджені шкідниками 
рослини. 

1 кг попелу залити 8 літрами окро-
пу, настояти дві доби під кришкою, про-
цідити, обприскати. 

2 склянки попелу настояти в 10 лі-
трах окропу, додати 50 г натертого гос-
подарського мила, обприскати. 

Настояти 200 г тютюну дві доби в 10 
літрах води. 

Настій часнику: 30 г здрібненого 
часнику на 10 л води. Проти попелиці і 
павутинного кліща. 

100 г сухих скоринок цитрусових за-
лити 1 л теплої води, настоювати 3 доби 
в теплі, процідити, обприскати. 

400 г листя кульбаби дрібно поріза-
ти, залити 10 літрами теплої води (не 
більше 40 градусів), настояти 2-3 годи-
ни, процідити й обприскати. 

Горілку, найдешевшу, налити у роз-
пилювач й обприскати попелицю. Про-
сто і безпечно. 

Те, що треба поливати город, 
знає кожен, а як правильно це 
робити, не всі.

Регулярний полив – одна з головних умов 
отримання багатого врожаю. Та різні росли-
ни люблять різний полив. Наприклад, бакла-
жанам, огіркам і помідорам воду ллють під 
корінь. Оскільки від “дощику” пилок змива-
ється і багато квіток залишаються не запи-
леними. Ріпчасту цибулю поливають тільки в 
суху весну і у першій половині літа. І тільки 
підігрітою на сонці водою, інакше перо цибу-
лі швидко пожовтіє.

Салат бажано поливати зранку, щоб лис-

тя швидше обсохло на сонці. За тиждень рос-
лина випиває близько 2 відер води. А капусті 
вистачає води раз на тиждень по 2-3 л в лун-
ку. Але коли починає формуватися качан, по-
лив збільшують у 2 рази.

Не можна поливати рослини сильним 
струменем – це пошкоджує їх і землю розми-
ває. А щоб ріст йшов не в бадилля, а в плоди, 
воду ллють не часто, але рясно.

Перці, поки цвітуть, поливають щодня по 
5-6 л води на три-чотири рослини. Почнуть 
формуватися плоди – тільки два рази на тиж-
день. Припиняють полив за два тижні до зби-
рання овочів.

Щодо буряків, то вони люблять щотижне-
вий полив. Якщо погода суха, на кожен метр 
грядки йде відро води. Більше не треба, інак-
ше вся сила піде в бадилля. Багато води лю-
бить редис. У вологому ґрунті овоч виросте 
соковитим і смачним.

Молодим огіркам вистачає відра води на 
1 м грядки два рази на тиждень. Але на са-
мому початку цвітіння на деякий час полив 
припиняють, щоб було менше пустоцвітів. А 
от коли з’являються зеленці, – води потрібно 
вже по два відра на метр грядки. Огірки, як і 
редис, люблять, щоб земля була завжди воло-
га. Бажано, щоб вода не потрапляла на стебло 
і листя, тому воду ллють в канавки на відста-
ні від рослин 10-15 см.

Рослини люблять прогріту, насичену кис-
нем воду. Її, як правило, накопичують на дач-
них ділянках у бочках, або беруть зі стоячих 
водойм. Збагатити воду киснем можна про-
стим збовтуванням.

Тепличні рослини ліпше поливати вранці, 
щоб вночі в теплиці не було зайвої вологос-
ті і конденсату на стелі і стінах. У відкрито-
му грунті, навпаки, увечері. Тоді волога мен-
ше випаровуватиметься.

Кожен з них по-
своєму цікавий 
і корисний 

і заснований на 
практичному досвіді 
досвідчених городиків.

1. Щоб своєчасно вияви-
ти жуків, в теплу сонячну по-
году вдень, коли вони актив-
ні, оглядають посадки карто-
плі та інших культур. При по-
яві перших шкідників та їх 
личинок проводять ручний 
збір в ємність з міцним роз-
чином кухонної солі (не мен-
ше 2 ст. л. на літр води). Яй-
цекладки можна розчавити 
або зірвати листочки з ними. 
Цей спосіб кропіткий, але на-
дійний.

2. При великому скупченні 
жуків під кущі на землю сте-
лять плівку або ставлять ши-
року ємність і по рослині вда-
ряють віником. Впалих личи-
нок і колорадських жуків зни-
щують. Можна нахилити кущі 
у відро і струшувати жуків і 
личинок різким рухом.

3. Під час цвітіння кар-
топлі та інших пасльонових 
рослини після роси чи дощу 
запилюють деревною зо-
лою (через сито, решето, два 
шари марлі). За літо запилю-
ють 3-4 рази через 15 днів.

4. Хороший ефект проти 
колорадського жука дає об-
прискування: 

- зольно-мильним розчи-
ном: 1 кг золи кип’ятять в 
2-3 л води протягом 15 хви-
лин, настоюють дві доби, 
проціджують і додають до 
нього 40 грам натертого на 
тертці господарського мила 
(або наструганного ), до до-
бре перемішаного настою 
додають води до 10 літрів;

- Настоєм листя, плодів 
і шкаралупи волоського го-
ріха (їх заготовлюють восе-
ни): 2 кг суміші замочують 
у 10 літрах води за 3-4 тиж-
ні до появи колорадського 
жука. Перед використанням 
настою двічі проціджують;

- Відваром гіркого пер-
цю: 100 г плодів відварюють 
в 10 л води протягом 2 го-
дин, проціджують і додають 
40 грам натертого мила;

- Настоєм оману: 100-150 
г сухих коренів подрібню-
ють, заливають окропом, на-
стоюють добу, розводять до 
10 літрів води;

- Комбінованим відва-
ром: 10 стручків гіркого пер-
цю, 5 головок часнику, жме-
ня цибулиння змішують, 
кип’ятять в 10 літрах води, 
проціджують, 1 л відвару 
розводять у 10 літрах води і 
відразу обприскують росли-
ни.

Пропонуємо вам список кращих 
рослин для садка пряностей.

М’ЯТА
Ніяких проблем при вирощу-

ванні м’яти у вас не виникне. Єди-
не, що потрібно зробити - об-
межити територію поширення 
цієї рослини: можна прикопати 
в землю великий контейнер або ящик, або об-
межити якусь ділянку за допомогою шиферу. М’яту 
можна розмножити розсадним способом, посіявши 
насіння у можливі найбільш ранні строки, а можна і 
діленням куща, якщо ця рослина уже є у вас або ва-
ших сусідів. 

МАТЕРИНКА
Обов’язково заведіть 

цю лікарську рослину, це не 
тільки користь, але й чудо-
вий аромат, яким ви будете 
насолоджуватися у себе на 
ділянці. Але вона гарна не 

тільки для чаю, вона повсюдно використовується в 
кулінарії. Материнка, крім усього іншого, дуже деко-
ративна. Спосіб розмноження - такий же, як у м’яти. 
Секрет успіху для материнки: у ґрунт потрібно дода-
ти трохи піску.

КОРІАНДР
Вирощується заради свіжої 

ароматної зелені та насіння, яке 
активно використовується в кулі-
нарії. Ця «городня пряність» - од-
нолітник, посів її має здійснювати-
ся насінням у відкритий ґрунт на 
початку травня. Насіння збирають 
у міру дозрівання. Коріандр здатний дати 2-3 урожаї 
за сезон, для нього важливий тільки рясний полив, в 
іншому ж, він буде рости при будь-яких умовах.

БАЗИЛІК
Ця пряність є найбільш улю-

бленою в багатьох країнах. У 
кулінарії вона використову-

ється і сама по собі, і разом 
з любистком. Рослина ця 
також лікарська і вкрай 

декоративна - її можна висаджувати в контейнери та 
горщики для декоративного оформлення ділянки. Це 
- найбільш вимогливий до тепла пряний однолітник, 
він не переносить навіть температури 0 градусів. Тому 
вихід тут один - вирощувати розсаду, а в ґрунт виса-
джувати не раніше 15 травня, або посіяти в теплиці. 
Чергову порцію базиліку вже можна посіяти у відкри-
тий ґрунт, відбутися це має в середині травня. Базилік 
дуже вимогливий до поливу, висаджувати його потріб-
но трохи загущено. Чутливий він і на підживлення.

ЧЕБРЕЦЬ
Як пряність використовуєть-

ся для різних страв, а також для 
готування чаю і в домашній кос-
метиці. Цвіте в червні - липні, ку-
щики потрібно періодично під-
стригати. Чебрець погано пере-
носить морози і має потребу в 
укритті.

На смугастих 
без хімії

Народні засоби боротьби 
з колорадськими жуками

Поливаємо правильно
Одні рослини – під корінь, іншим – на листочки

Створюємо сад прянощів

Від попелиці 
врятує мило 
і попіл
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

Холодний торт з полуницею
Потрібно: йогурт - 500 мл, желатин - 

20 мл, печиво (хрустик) - 100-200 г, полу-
ниця - 100-200 г, цукор, вода – по 50 мл.

Приготування: желатин розвес-
ти в гарячий підсолодженій воді, не 
кип’ятити. Желатинову масу добави-
ти до йогурту і розмішати. Форму засте-
лити харчовою плівкою. На дно виклас-
ти печиво. Полуницю порізати на кусоч-
ки, викласти поверх печива. Залити йо-
гуртом, не перемішувати і відправити 
в холодильник до повного застигання. 
Коли застигне, накрити форму великою 
тарілкою, на якій будемо подавати наш 
тортик. Швиденько перевернути, зняти 
плівку. Прикрасити за бажанням. 

Дивовижний десерт
Потрібно: для бісквіта - 2 яйця, 

80 г борошна, 3 ст. л. цукру, 10 г 
розпушувача,щіпка солі, 1 ст. л. олії. 

Для сирного крему - 300 г жирного 
сиру (або сиркової маси), 300 г сметани, 
80 г вершкового масла, 150 г цукру, 150 г 
полуниці, 15 г желатину.

Для полуничного желе: 300 г полу-
ниці,10 г желе швидкого приготування, 
200 мл води.

Приготування: спочатку приготува-
ти бісквіт. Збити яйця з цукром у пиш-
ну піну за допомогою вінчика або блен-
дером. Додати просіяне борошно з роз-
пушувачем і сіллю та акуратно перемі-
шати. Тісто помістити в змащену олією 
форму і випікати 8-10 хв. при температу-
рі 180°C. Перевірити готовність бісквіта 
можна дерев’яною паличкою - якщо па-
личка суха, значить, бісквіт готовий.

Поки випікається бісквіт, приготува-
ти крем для торта з полуницею. Жела-
тин замочити в теплій воді. Полуницю і 
цукор збити блендером. Відкласти кіль-
ка столових ложок, решту пюре підігрі-
ти, додати набряклий желатин і прова-
рити до його розчинення. Охолодити до 
теплого стану. Сир протерти через сито і 
збити із м’яким маслом та сметаною. По-
тім додати полуницю з желатином і про-
довжувати збивати. При бажанні можна 
порізати трохи полуниці і додати в крем. 
Остиглий бісквіт у формі змастити полу-
ничним пюре. Зверху викласти сирний 
крем і поставити торт із полуницею в хо-
лодильник на 30-40 хвилин, щоб він тро-
хи охолов.

Тим часом приготувати полуничне 

желе. Пакетик желе розчинити в теплій 
воді, розмішати і трохи нагріти (але не 
кип’ятити) до повного розчинення. По-
луницю порізати пластинками.

Довільно викласти по колу на сир-
ний крем, зверху налити частину желе. 
Відправити у холодильник на 15 хви-
лин, щоб желе застигло. Потім налити ще 
желе і поставити торт із полуницею в хо-
лодильник до повного застигання на 2-3 
год. (можна на ніч).

Полунично-сметанковий торт
Потрібно: для коржів - яйця курячі- 4 

шт., цукор - 150 г, борошно - 150 г, розпу-
шувач тіста - 2 ч. л., какао - 2 ст. л., есен-
ція ванільна, сіль. Креми і декор: смета-
на - 150-200 г, пудра цукрова - 4 ст. л., по-
луниця - 300 г, крохмаль - 1 ч. л., шоколад 
чорний - 30-50 г.

Приготування: дуже швидкий, лег-
кий і не затратний тортик. Білки і жовт-
ки розділити. Білки із дрібкою солі зби-
ти в густу піну. Жовтки розтерти з цу-
кром добіла. Додати какао, борошно і 
розпушувач. Додати збиті білки і змі-
шати, додати ванільну есенцію. Добре 
змастити роз’ємну форму і притрусити 
борошном. Викласти тісто і випікати 30 
хв при 170С.

Полуницю з 3 ст. л. цукрової пудри 
збити блендером. Поставити на вогонь і 
дати закипіти. У столовій ложці холодної 
води розвести крохмаль і додати до по-
луниці. Проварити кілька хвилин на ма-
лому вогні, щоб почало загустати. Дати 
охолонути.

Сметану і ст. ложку цукрової пудри 
збити. Шоколад потерти на дрібну терт-
ку. Спечений корж розрізати на два і пе-
ремастити полуничною начинкою. Звер-
ху змастити сметанковим кремом і при-
трусити шоколадом. Дати хоча б годин-
ку відпочити у холодильнику. Перед по-
дачею, за бажанням, прикрасити свіжою 
полуничкою.

Сирно-кокосовий рулет
Ніжний м’який і смачний сирний де-

серт зі смаком білого шоколаду, арома-
том кокоса, і приємною полуничною кис-
линкою.

Потрібно: 200 г полуниці, 200 г сиру, 
50 г білого шоколаду, 50 г кокосової 
стружки, 30 г вершкового масла, 25 г цу-
кру, 10 г ванільного цукру, 20 г желатину, 
50 мл води.

Приготування: желатин залити во-
дою і залишити набухати. Поламати шо-
колад на шматочки і розтопити на водя-
ній бані. Додати до шоколаду вершкове 
масло і перемішати. Набряклий желатин 
трохи підігріти до повного розчинен-

ня і додати до нього шоколад. Сир 
з’єднати із цукром, ванількою, 1 

ст. л. кокосової струж-
ки, шоколадною су-
мішшю і ретельно 
перемішати. Коко-

сову стружку розси-
пати по фользі у ви-

гляді прямокутника. Викласти і акурат-
но розподілити по ній сирну масу. Зверху 
викласти полуницю. За допомогою фоль-
ги звернути пласт рулетом і поставити у 
холодильник на 3-4 год. Охолоджений 
рулет нарізати скибочками.

Пиріг з полуницею
Потрібно: 1 скл. молока, 1,5 скл. бо-

рошна, 3/4 склянки цукру, пачка (200 г.) 
вершкового масла, 4 яйця, апельсинова 
цедра, упаковка розпушувача, півкіло-
грама полуниці.

Приготування: масло розм’якшити і 
збити у великій мисці з цукром, не при-
пиняючи збивати, додати яйця і моло-
ко. В окремий посуд просіяти борошно і 
розмішати в ньому розпушувач. По чуть-
чуть додавати борошно, сюди ж поклас-
ти апельсинову цедру. Отриману масу ре-
тельно перемішати. Полуницю проми-
ти, очистити від корінців і просушити на 
рушнику. У форму залити 3/4 всього тіс-
та, зверху на нього викласти ягоди полу-
ниці і вилити те тісто, що залишилося.

Випікати пиріг з полуницею необхід-
но в розігрітій духовці протягом 50 хв. 
Температура – 150 град. Подавати до сто-
лу після того, як охолоне, попередньо по-
сипавши цукровою пудрою.

Тістечка з йогуртом і полуницею
Потрібно: на 8 порцій: по 3 яєчних 

жовтки і білки, 100 г цукру, 55 г крохма-
лю, 40 г борошна, 1/2 ч л розпушувача, 
сік і терта цедра 1 лимона, 125 мл моло-
ка, щіпка солі, 150 г знежиреного йогур-
ту, 500 г полуниці, 250 мл жирних верш-
ків, порошок какао для посипання

Приготування:  для бісвіта збити 2 
білки, 2 ст. л. води і 80 г цукру. Потім до-
дати 2 жовтки, 40 г крохмалю, борошно 
і розпушувач. Нагріти духовку до 200 С. 
За допомогою складеної смужки фоль-
ги розділити деко навпіл. Викласти одну 
половину папером, на неї приготовану 
масу і випікати 12-15 хв. Перекласти на 
дошку, просочити лимонним соком і роз-
різати горизонтально на 2 частини. Змі-
шати молоко, 15 г крохмалю, 20 г цу-
кру, цедру лимона, сіль, 1 жовток, збити 
і довести до кипіння. Ввести збитий бі-
лок і йогурт. Дати охолонути. Змастив-
ши отриманим кремом бісквітні коржі, 
покрити їх полуницею і покласти один 
на інший. Потім викласти зверху збиті 
вершки і на 4 год. поставити в холодиль-
ник. Посипати какао.

Полуниця з качиною грудинкою 
Потрібно: 2 качині грудки вагою по 

200 г, 600 г спаржі, 3 ст. л. олії, 250 г по-
луниці, 1 качан зеленого салату, 1 апель-
син, 3 ст. л. майонезу, 150 г вершків, 2 ст. 
л. мигдалю (підсмажені пластинки), пе-
рець (мелений грубо) за смаком. 

Приготування: спаржу очистити і 
видалити кінці. Нарізати пагони довжи-
ною 4 см і відварювати 10 хв. в підсоле-
ній воді. Відкинути на друшляк і обдати 
холодною водою. М’ясо обсмажити в олії 

з кожного боку по 7 хв. Посолити і по-
перчити. Ягоди нарізати скибочками. Са-
лат нарізати. Зрізати з апельсина цедру 
смужками і віджати з м’якоті сік. М’яту 
нарізати, перемішати з цедрою, майоне-
зом і вершками. Приправити соком, сіл-
лю і перцем. Нарізати філе качиної груд-
ки, розкласти його по тарілках із сала-
том, спаржею і полуницею і полити соу-
сом. Прикрасити мигдалем. 

Фруктовий салат з полуницею 
Потрібно: 400 г полуниці, по 1 яблу-

ку, апельсину, авокадо, 1 стиглий банан, 
1 ч. л. меду.

Приготування: всі фрукти нарізати і 
перемішати. Збити в міксері кілька ягід 
полуниці і частину банана з медом. Зали-
ти цією сумішшю нарізані фрукти. 

Салат з полуницею 
«Сніданок гурмана» 

Потрібно: 6 великих полуниць, 1 ве-
лике яблуко, 1 груша, 2 ст. л. лляного на-
сіння, 1 ч. л. меду, 2 ст. л. сиру, 1 ч. л. миг-
дального мусу. 

Приготування: яблуко і грушу вими-
ти і натерти на крупній тертці. Полуни-
цю вимити, перебрати і дрібно порізати. 
Лляне насіння дрібно змолоти. Фрукти 
разом з медом, сиром, лляним насінням 
та мигдальним мусом змішати, як пюре, 
в міксері або ріжучим товкачем. 

 Полуниця з сиром 
Потрібно: 1 кг полуниці, 250 г сиру, 8 

ст. ложок меду (краще рідкого). 
Приготування: сир ретельно розтер-

ти, збити з соком, отриманим з полови-
ни ягід.

Поступово додати 4 ст. л. меду, безпе-
рервно помішуючи. Якщо мед зацукру-
вався, зробити його рідким на водяній 
бані. Суміш викласти у десертні тарілки 
і прикрасити рештою полуниці, полити 
медом. 

  Полуниця з горіхами 
Потрібно: 400 г полуниці, 3 ст. л. по-

дрібнених волоських горіхів, 4 ст. л. меду, 
1 скл. густих вершків. 

Приготування: полуницю перебра-
ти, промити, обсушити. Викласти у ва-
зочки, полити медом, оформити збити-
ми вершками і посипати горіхами. 

Полуниця у білому 
і чорному шоколаді 

Потрібно: 500 г полуниці, по 200 г бі-
лого і чорного шоколаду, листочки м’яти 
або меліси для прикраси. 

Приготування: полуницю промити. 
Не чистити! Зелені хвостики залишити. 
Дати обсохнути. Чорний і білий шоко-
лад розтопити на водяній бані в окремих 
мисочках. Ягоду, утримуючи за хвостик, 
вмочати або в мисочку з розтопленим бі-
лим шоколадом, або в мисочку з чорним. 
Дати шоколаду застигнути. Ягоди краси-
во викласти на блюдо. Прикрасити лис-
точками м’яти або меліси. 

полуницями…
Літо вступає у свої права. Пахнуть дитинством скошені трави, розквітають троянди, 

а, головне, на наших грядках з’явилася справжня цариця-ягода – полуниця. Ласощі 
для дітей і дорослих, багаті на різні вітаміни. Полуниця смачна сама по собі, зі 

сметаною і сиром. З цієї сонячної ягоди можна приготувати багато різних страв. Тож 
пропонуємо сьогодні оригінальні рецепти десертів, солодощів, фруктових салатів…                                 
Спішіть насолодитися вітамінним дарунком червня!

Запахли густо ночі
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1
проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.

на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор 

електрозв’язку. Касир (в банку) 
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного за-

безпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного зварю-
вання.

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотран-
спортних засобів категорії «В».

- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник руч-

ного зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговування елек-

троустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електро-

зв’язку. Касир (в банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування елек-

троустаткування.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного за-

безпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотран-

спортних засобів категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронець.

Навчальний заклад проводить підготовку 
молодших спеціалістів зі  спеціальності:

- «Організація та експлуатація  поштового зв’язку»  - 
термін навчання –  1 рік

Запрошуються випускники, які здобули робітни-
чу професію «Оператор поштового зв’язку. Оператор 
електрозв’язку. Касир в (банку)». 

Навчальний заклад проводить курсову підготовку, 
підвищення кваліфікацій з професій:

- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції буді-
вель і споруд»

- «Декоративне опорядження поверхонь стін матері-
алами ТМ Ceresit»

-  «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
-  «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування елек-

троустаткування»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 

16 години.
АДРЕСА ЦЕНТРУ: м. Тернопіль,  вул. Текстильна, 8,  

тел. (0352) 52-35-89, 52-26-27 
e-mail: tcpto-1@ukr.net, www.ternopil-cpto.org.ua
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Відповіді
Курйоз 113-річна жінка

 вийшла заміж
У Китаї, в одному з будинків для 

престарілих, відсвяткували веселе 
й незвичайне весілля, яке встанови-
ло новий світовий рекорд. 113-річ-
на Азатіхан Савуті вийшла заміж за 
70-річного Аймті Ахемті, з яким по-
знайомилася у згаданому закладі. 
Жінка стала найстарішою нарече-
ною планети, пише «Gigamir». 

Перша зустріч майбутнього подруж-
жя відбулася в грудні минулого року. 
Ахемті відразу сподобалася літня кита-
янка. Але розтопити в її серці лід чоло-
вік зміг лише через кілька місяців напо-

легливих залицянь. «Я думала, що вже 
стара для подібних стосунків, і не хотіла 
обнадіювати Аймті», - сказала Азатіхан.

Чоловіка ж 43-річна різниця у віці 
зовсім не бентежила. «Моя кохана ви-
глядає максимум на шістдесят років», 
- переконує щасливий наречений.

Навесні «оборона» 113-річної Саву-
ті нарешті впала- вона прийняла про-
позицію руки і серця. 

З весіллям мешканці будинку пре-
старілих вирішили не затягувати, і, не-
вдовзі після згоди нареченої, одружи-
лися. 

Українські анекдоти
Хлопчик у дитячому садочку пильно дивить-

ся на руки виховательки.
- Маріє Іванівно, у вас такі довгі нігті…
- Подобаються?
- Ага, мабуть, вам легко по деревах лазити.

* * *
Куплю БТР, можна б/к, для поїздок з сім’єю на 

море в Крим.
* * *

Якщо написати шпаргалку олівцем на грошо-
вій купюрі, то спроба відібрати шпаргалку у сту-
дента виглядатиме як хабар.

* * *
Народна прикмета: якщо з похмілля зранку 

зубна щітка не вміщається в роті - то вона для 
взуття.

* * *
Не знаю, хто пише сценарій мого життя, але 

почуття гумору у нього є.
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ГОРОСКОП
З 11 червня по 17 червня

Овен
Аби досягти мети, необхідно проявити ініціа-

тиву, водночас намагайтеся уникати спірних си-
туацій. Небажано навіть жартома сперечатися з 
будь-якого приводу. У вихідні більше часу присвя-
тіть сім’ї.

Телець
Ви отримаєте можливість завести нові вигід-

ні знайомства. Однак перед тим, як зав’язувати 
нові контакти, поясніть свої цілі близьким людям 
– інакше не уникнути спалахів ревнощів. Намічена 
поїздка виявиться вдалою.

Близнюки
Незважаючи на велику кількість справ, напри-

кінці тижня вдасться відпочити. Намагайтеся до-
сягти гармонії з собою і повного душевного спо-
кою. Бажано зачекати з важливими рішеннями. Не 
піддавайтеся емоційним сплескам і не дайте втяг-
нути себе у сумнівну історію. 

Рак
Вас супроводжуватиме удача у справах, проте 

перешкодити їй може ваша дипломатичність. Не-
хтуйте звичними умовностями та не намагайтеся 
обійти гострі кути – і у вас усе вийде. У другій поло-
вині тижня ймовірна далека подорож. 

Лев 
У другій половині тижня не варто починати 

нові справи і краще обмежити контакти до мініму-
му. Водночас, не намагайтеся задовольнити всі про-
хання про допомогу, інакше вам просто сядуть на 
шию. У вихідні сумний настрій проженуть свіже по-
вітря і помірковані фізичні навантаження.

Діва
Це гарний період для духовних пошуків і твор-

чих авантюр. Ймовірна пропозиція нової високоо-
плачуваної роботи. Прихильність начальства спри-
ятиме просуванню по службі. П’ятниця вдала для 
будь-яких поїздок.

Терези
Зберігайте внутрішній спокій і зосередьтеся на 

найважливіших завданнях. Будьте дуже уважним 
до свого оточення – у другій половині тижня за 
вашою спиною можуть розігруватися «недитячі» 
пристрасті. Намагайтеся не приймати категорич-
них рішень – тоді удача буде на вашому боці

Скорпіон
Наступні сім днів заради досягнення бажа-

ної мети доведеться активно попрацювати. На 
кар’єрний ріст позитивно вплине людина, яка дав-
но працює поруч із вами, проте ви даремно уника-
ли співпраці з нею. Не виключено, що у п’ятницю 
знайдеться річ, яку давно шукали. 

Стрілець
На роботі очікуйте змін. Причин для паніки не-

має, але своєчасними будуть зусилля з підвищення 
власної професійної кваліфікації. Навіть якщо і не 
зараз, нові уміння неодмінно стануть в нагоді. Вда-
лий час для поїздок та налагодження партнерських 
стосунків. 

Козеріг
Найближчим часом вдасться втілити фантазії 

та задуми в реальність. Фортуна буде схильна «чи-
тати ваші думки» і реалізовувати їх у довільному 
порядку. У четвер може надійти прибуток від рані-
ше укладених угод. Однак, не піддавайтеся спокусі 
залишати справи на самоплив.

Водолій
Не слід занадто захоплюватися спогадами і під-

даватися меланхолійним настроям – тоді минуле 
не стане гальмом для вашого руху вперед. Від да-
леких поїздок і відряджень у середині тижня кра-
ще відмовитися – вони не виправдають очікувань. 
Можливість просунутися по службі виникне і без 
поїздок, якщо ви будете грамотно спілкуватися з 
начальством. 

Риби
Варто бути особливо уважними і коректними 

до друзів, партнерів та колег по роботі. Саме від їх 
ставлення залежатимуть ваші можливості у реалі-
зації нових сміливих планів і задумів. Середа спри-
ятливий день для обговорення фінансових питань. 

Святкуєш ти свій ювілей 
У колі друзів та гостей. 
І квітнеш, наче маків цвіт, 
В свої прекрасні 20 літ. 
Це — вік очікувань та мрій, 
І на дорозі осяйній 
Вдивляєшся уважно вдаль: 
Що жде там – радість чи печаль? 
А все там буде. Це — життя, 
Нема в минуле вороття. 
І сором, щоб тебе не пік, 
Живи достойно кожен рік.. 
Надійні, віримо, мости 
До щастя побудуєш ти. 
По них вперед сміливо йди, 
Хай успіх жде тебе завжди. 
І в вихорі щоденних справ 
Своє кохання не проґав. 
Хай зігріває знов і знов 
Твій кожен день палка любов.  
Хай буде світлим день оцей, 
Весь час, не тільки в ювілей. 
Хай певні будуть твої кроки, 
А небо завжди голубе. 
Тобі сьогодні 20 років – 
То ж з Днем народження тебе!
Хай Матінка Божа тебе охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає!
З любов’ю – мама, тато, 
хресна Оля, 
сестричка Іванка
і вся велика родина.

Вітаємо!
 Вродливу, добру, ніжну, 

сонячну дівчину, 
хорошу донечку і сестричку 

Світлану Мечик
 із с. Великі Вікнини на 

Збаражчині

з 20-річчям! 

Коли хвороби знищують дотла
І тіло, й душу, і життя безцінне, –
Ви спішите на подиху крила,
В серця несете вічне і нетлінне.
Коли остання мрія догора
І тоне, наче човник, без весельця,
Ви несете розради і добра
У келихах любові свого серця.

Нелегко в світі зла і суєти
Буть лікарем із щирою душею.
Та світ, як пацієнт, жде  доброти,
І щирості,  що напува пустелю.
Хай Бог дає Вам сили і щедрот,
І перемог на цій стежині болю,
І пацієнтів гарних, й нагород,
Ще вищих і освячених любов’ю.

Від щирого серця 
вітаємо колектив Козівської ЦРЛ 

з їхнім професійним святом.  

У третю неділю червня – 
День медичного працівника!

З повагою - Всеукраїнська благодійна 
християнська церковна місія «Віфлеєм» 

під керівництвом Лесі Михайлівни Дубілевської. 

Шановні лікарі, сестрички, нянечки! Прийміть найтепліші слова вдячнос-
ті за вашу благородну працю. Адже споконвіку більше за скарби та всілякі

надбання цінувалося здоров’я людини. А тому професія лікаря завжди 
була, є і буде однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Саме для неї є ак-
туальними такі поняття, як доброта, гуманність благородність і професіона-
лізм.

Ви повертаєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію. Тож нехай 
сторицею повертається до вас добро, дароване людям. Міцного здоров’я, бла-
гополуччя, миру і щастя вам та родинам!

Привітайте рідних та друзів 
у популярному тижневику.

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Рукавичка Жила колись стара-престара 
бабуся-знахарка, яка лікувала 
людей різними травами і замов-
ляннями. У неї була онука, весе-
ла, жартівлива дівчинка. Вона 
дружила із сусідським хлопчи-
ком, сином пастуха. Діти разом 
росли і дуже любилися. Скоро 
дівчинка стала вродливою пан-
ною і бабуся передала їй свій ча-
клунський хист.

Одного разу прибув до неї 
поважний жених-воєвода. Ді-
вчина поставила перед ним 
єдину вимогу: щоб він усюди, де 
вона буде, міг наздогнати її сво-
їм коханням.

Два роки вивчав воєвода ча-
клунську премудрість, тоді знов 
прийшов до дівчини. Та засмія-
лась і перетворилась на горлич-
ку, а воєвода на шуліку. Дівчина 
стала рибкою, а воєвода — щу-
кою. Дівчина — на кізочку, а во-
євода — на хижого вовка. Нічо-
го було робити дівчині, змуше-
на була погодитись на шлюб з 

воєводою. Коли вони їхали він-
чатися, недалеко від храму по-
бачила дівчина пастуха, який 
сумно дивився на неї.

Тоді кинулася вона з весіль-
ної колісниці. Вражені люди 
бачили, як розтануло весіль-
не вбрання і від краю до краю 
спалахнули сади цвітом. Заре-
вів воєвода-чаклун, звився чор-
ним вихорем у небо, накинувся 
на один сад, другий, третій, сил-
куючись зірвати білі пелюстки, 
щоб забрати їх собі, щоб знову 
повернути втрачену наречену. 
Та все марно! Обійняла дівчина 
своїм квітом рідну землю, пода-
рувала себе всім добрим людям.

Іще бачили всі гості таке 
диво. Не стало пастуха, а на-
томість з’явився бджолиний 
рій. Так воно й триває досі: ви-
шня — вічна наречена. Щороку 
одягає біле весільне вбрання, а 
бджоли, посланці пастуха, цілу-
ють її, що символізує вічне ко-
хання.

Казка 

Вишня-наречена
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Розважалочка
Равлик-павлик


