Ліза Шапошник Замість скверу – будинок «Кохана дiвчинко,

оселилася
в Тернополі

Знаменита волонтерка
Майдану мріє поїхати
на Схід і рятувати
3 стор. Україну від окупантів

Пацієнти лікарні та працівники
залізниці готові перекрити колію,
щоб не допустити будівництва

моя душа
бачить тебе…»

Життєві історії
5 стор. у «Сімейному гніздечку»

10-11 стор.
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Убити

ВІЙНУ!

Посольство РФ у Києві

Пікет «Сбербанку Росії»
у Тернополі

Збитий терористами
літак у зоні АТО

Без сліз та розпачу, хоча аж серце крає
Біль за загиблими у путінській війні.
Сказати «ні!» ми нині разом маєм,
І захищатись, кажучи це «ні!»

О, нене мила, знов вогонь палає,
А яничари, ніби в давнину,
На Україну хижо позирають Ми мусимо убити цю війну!

Погода в Тернополі й області
18 червня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 11-12, вдень 16-17
градусів тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.29.
19 червня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 9-10, вдень
18-19 градусів тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.29.
20 червня - хмарно з проясненням, у другій половині дня
дощ, температура повітря вночі
11-12, вдень 20-21 градус тепла.
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30.
21 червня - хмарно з проясненням, удень можливий невеликий дощ, температура повітря

вночі 11-12, вдень 18-19
градусів тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.30.
22 червня - хмарно
з проясненням, можливий невеликий дощ, температура повітря вночі 12-13,
вдень 17-18 градусів тепла. Схід
сонця - 5.08, захід - 21.30.
23 червня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 11-13, вдень
17-18 градусів тепла. Схід сонця
- 5.09, захід - 21.30.
24 червня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 12-13, вдень
20-22 градуси тепла. Схід сонця
- 5.09, захід - 21.30.

Детальніше - 2, 5, 6 стор.

Триває передплата на

«Наш ДЕНЬ»

незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

68710
«Наш ДЕНЬ»

1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
індекс 3 місяці – 22,29
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання
до передплатників

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

Народний синоптик

18 червня - Дорофія: розпочинаються
найкоротші
ночі - «горобині». 20 червня - Федота. У народі Федота називають Врожайником:
«Святий Федот тепло дає
- жито в золото веде». Якщо
цього дня тепло і ясно - врожай буде гарний, зерно велике; якщо дощ - зерно буде
погане. 21 червня - Феодора
Стратилата. Стратилат грозами багатий - з цього дня
наступає пора літніх гроз.
21-22 червня - літнє сонцестояння. 22 червня - Кирила найдовший день у році. Наші
пращури казали: «На Кирила
сонце віддає землі всю свою
силу».
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«Людей доводять до краю»:

тернопільські дорожники
чотири місяці без зарплати

Д

оведені до відчаю працівники облавтодору з усіх районів
Тернопільщини вчора прийшли з синьо-жовтими прапорами під
стіни місцевої облдержадміністрації. Вони кажуть, що не мають за
що жити та утримувати сім’ї. Проблеми із зарплатою в працівників філій
«Тернопільського облавтодору» чотири місяці. З метою економії коштів їх
перевели на триденний робочий тиждень, а виплати скоротили до мінімуму.
Проте, не віддають і цього. У березні-травні зарплати дорожники області не
одержали, за лютий – отримали лише 30 відсотків.

С

nday.te.ua

Тема тижня

– Ми писали до Президента, Прем’єр-міністра, до місцевого керівництва та депутатів, – каже представник пікетувальників, шляховий майстер
«Тернопільського райавтодору» Олександр Береза. – У березні відправляли звернення,
під яким підписалися 600 працівників. Результату нема жодного. Людей доводять до краю.
Нам кажуть: якщо не подобається – звільняйтеся. Але свою
роботу ми виконуємо. Якщо ж
наші керівники не справляються зі своїми обов’язками, нехай
звільняють їх.
За словами учасників пікету, ціни на все зросли, і вижити в таких умовах без грошей
просто неможливо. Люди нарікають: діти закінчують школу, треба оплатити за газ, воду,
світло, і при цьому ніхто не зважає, чи вчасно ти отримуєш
зарплату.
– Зараз нашим працівникам нараховують у середньому
менше тисячі гривень в місяць,
– каже Олександр Береза. – Але
й цього не можемо отримати. У
той же час приватні фірми займаються ремонтом, для них
кошти знаходять. Коли державні організації не мають роботи,
а приватні виграють тендери –
це ненормальна ситуація.
Зарплату в області заборгували понад 900 дорожникам.
Як розповів головний інженер

ДП «Тернопільський облавтодор» Ігор Василюк, загалом
сума боргу становить 4,5 мільйона гривень.
– 2,2 мільйона гривень зараз перебувають у Казначействі. Ми не можемо їх забрати,
щоб виплатили хоча б за лютий
працівникам зарплату. Як далі
буде – невідомо. Роботу ми виконуємо, але робочі дні довелося скоротити, бо обсяги замовлень мізерні. Люди звільняються. Боюся, що до зими втратимо
велику кількість працівників.
Учора вранці близько сотні людей зібралися біля
пам’ятника Незалежності в Тернополі, аби висловити своє обурення. Згодом колоною вирушили до будівлі облдержадміністрації, де відбувалася сесія
обласної ради.
Представники дорожників
хотіли висловити свою позицію перед депутатами, однак у
зал засідань їх не впустили. Згодом, проте, повідомили, що «сесія обласної ради підтримала
звернення працівників облавтодору до центральних органів
влади».
Водночас, протестувальники кажуть: якщо терпітимуть
далі, то помруть із голоду. Вони
готові розбити наметове містечко і добиватися справедливості та чесно заробленої зарплати.
Антоніна БРИК.

Росія веде проти України три війни

орок дев’ять душ в одну мить відлетіли до Небесної сотні.
Осиротіли родини, осиротіла Україна. Хто відповість за
розстріляний терористами у Луганську літак Повітряних сил ЗС
Іл-76? І чи відповість?
У Міноборони припускають: причи- сія, однак, не вперше порушує міжнародні
ною трагедії могла стати зрада з боку зобов’язання. Україна - наочний приклад.
диспетчерів польоту. А невже вищі війРосійські терористи вже почали викоськові чини не розуміли, що, фактично, ристовувати танки і системи «Град». Що
прирекли екіпаж і військових на смерть, наступне? Ракетні комплекси «Оса», які
посилаючи літак без прикриття?
знищують повітряні цілі на відстані до 15
За час АТО, поінформував перший кілометрів? У такому випадку на авіацію
віце-прем’єр-міністр Віталій Ярема, уже - найефективнішу досі зброю проти терозагинули 125 українських військовос- ристів - буде годі розраховувати.
лужбовців. Також Україна втратила, за
Президент Петро Порошенко, тим чарізними даними, чотири вертольоти МІ- сом, заявив, що бажає миром врегулюва24, два Мі-8, АН-26 і згаданий Іл-76. Усі ти ситуацію, яка склалася на Сході, і вже
вони збиті з російської зброї: переносно- підготував відповідний план. А секретар
го зенітно-ракетного комплексу «Ігла» та РНБО Андрій Парубій на брифінгу після
найновішої розробки - «Верба».
засідання Ради Нацбезпеки сказав: «УкраВійськовий експерт Олексій Аресто- їна готова дати можливість російським
вич зазначив: маркування цієї зброї при- диверсантам скласти зброю і залишити
падає на кінець квітня - початок травня. територію».
Її ще немає у складі російських збройних
Поки українська влада апелює до пусил, зате вона випробовується на Донба- тінських терористів з гуманними просі. Тобто, наша кровожадна північна су- позиціями, до нашого кордону наближасідка перетворила українську територію ється техніка російської армії. За повідона полігон для «обкатки» своєї найнові- мленням ТСН, одну велику колону корисшої зброї.
тувачі інтернету зафіксували на дороПроте найстрашніше інше, застерігає зі у Новошахтинську Ростовської обласексперт. Із ПЗРК, які Росія поставляє теро- ті. На армійських «КаМАЗах» бачили й рористам, можуть збивати не лише військо- сійську бронетехніку. Інші двісті одиниць
ві літаки, а й цивільні. «Ніщо не заважає техніки рухалися з боку Калуги. Третю веїм підійти до аеропорту «Бориспіль» і ви- лику військову колону зафільмували непустити в будь-який літак ракету», - ска- подалік Москви. Колона прямувала Київзав Арестович.
ським шосе у бік Ростовської області.
Згідно з міжнародними угодами, пеКрім того, за словами Андрія Парубія,
реміщення ПЗРК має відслідковува- поблизу державного кордону України зотися на рівні світових структур безпе- середжено 16 тисяч російських військоки. У 2005 році Росія та США підписали вослужбовців. У Криму - до 22 тисяч. У
угоду про співпрацю двох країн у сфе- Придністров’ї - до 3,5 тисячі.
рі посилення контролю за переносними
Не слід забувати й про Білорусь. Російзенітно-ракетними комплексами. Сторо- ські кредити та низька ціна на газ Лукани зобов’язалися інформувати одна одну шенкові ближче до тіла, ніж українська
про постачання ПЗРК у треті країни. Ро- вишиванка. Де гарантія, що Путін не ви-

користає територію сусідньої держави
для нападу?
Фактично, наша країна опинилася у
своєрідному кільці північного агресора.
Росія, можна сказати, запроваджує
«модерновий» тероризм. Військові без
шевронів «косять» під місцевих «ополченців». Найманці, спецпризначенці - під
мирне населення, маючи при цьому відмінне спорядження, професійно володіючи зброєю, тактикою ведення бою, організації засідок, диверсій та інше. Техніка - без опізнавальних знаків. Усім відомо, що належить вона РФ, а Путін каже
- «мирні люди» в супермаркеті купили.
«Гібридна» війна у виконанні «модернових» терористів дозволяє Росії економити. Використовуючи найманців, Москва не має формальних зобов’язань ні перед ними, ні перед світовою спільнотою.
Російські медіа - також частина «модернового» тероризму. Вони вже дали
фори гітлерівській Німеччині з її геббельсівською пропагандою.
Деякі жителі Сходу, які вітали терористів, робили фото на згадку і викладали їх в соцмережах, обвішувалися колорадськими стрічками й проклинали
Україну, тепер почали прозрівати. Бо жадібні «визволителі» у захоплених містах
промишляють мародерством, здирництвом, розкраданням. Роблять бізнес на
заручниках. Донецький журналіст Олексій Мацука розповів: за викрадених людей вимагають шалені викупи - до трьох
мільйонів доларів. А ноу-хау підприємливих терористів - здача в оренду квартир
мешканців міст, зокрема Слов’янська, які
втекли від війни.
Україна у цій неоголошеній війні
втрачає значний людський і фінансовий
ресурс. За оцінками експертів, залежно
від інтенсивності збройних зіткнень, кожен день АТО обходиться від двох до семи

мільйонів доларів. Для нашої слабкої економіки - це неймовірний фінансовий тягар. І витримати його довго держава не
зможе. «Якщо протистояння триватиме
ще два-три місяці, ми вже матимемо величезні проблеми з економікою. І з бюджетом. Все це ляже на плечі громадян
України», - наголосив екс-голова служби
зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
Росія не лише принесла війну в Україну. Путін спровокував у світі ефект кривавого доміно, констатують вітчизняні та
закордонні політики й експерти, зазначає
«Еспресо.TV».
Швидка окупація Криму стала поштовхом для руйнування міжнародної
системи безпеки і глобального хаосу. Зеленим світлом для психопатів, які вважають зброю, насилля, розруху, загибель
людей - панацеєю вирішення всіх проблем. Тепер повідомлення про ескалацію
майже всіх конфліктів на євразійському континенті, які роками жевріли, або
лише визрівали, приходять мало не щодня. Чим закінчаться криваві конфлікти?
Коли? Ні Москва, ні Вашингтон, ні Брюссель не мають відповіді на це питання. І
не знають, яким чином можна локалізувати чи погасити небезпечне вогнище,
що запалало на найбільшому континенті планети.
Україні ж дістається сповна. Росія веде
проти нашої держави три війни: торгівельну, газову, збройну. З обіцяними
санкціями Захід не поспішає.
Американські ЗМІ припускають, що
в Росії мало причин побоюватися нових
санкцій, бо американцям і європейцям
уже не до російсько-українського конфлікту. «Криза в Іраку стала зручним відволікаючим фактором», - пише «The Wall
Street Journal». То ж мусимо покладатися
на власні сили. Українцям не звикати…
Ольга ЧОРНА.

Життя
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Потрійна радість
У Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» народилася перша у цьому році трійня.

Двоє дівчаток і хлопчик з’явилися на світ 12 червня. У матусі малюків – 25-річної мешканки села Озерна Зборівського району це вже треті пологи, тож тепер вона виховуватиме
п’ятеро діток. Немовлята почуваються добре, дихають самостійно і потреби в їхньому перебуванні в кювезах немає.
– Пологи були передчасні. Дітки з’явилися на світ за допомогою кесарського розтину, – розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Валентина Якимчук. – Першими
на світ з інтервалом у хвилину з’явились дівчатка з ростом 45
см та вагою 1, 9 кг та 2 кг. А через дві хвилини – їхній братик:
на сантиметр більший і з вагою 2,5 кг.
Лікарі розповідають, що останнім часом у перинатальному
центрі народжується 3-4 трійні в рік. Цьогоріч це перший випадок у медичному закладі. В середньому трійні народжуються раз на 800 пологів.
Юля ТОМЧИШИН.
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Ліза Шапошник

оселилася в Тернополі
Знаменита
волонтерка
Майдану
мріє поїхати
на Схід
і рятувати
Україну
від окупантів

Переселенка зі Слов’янська
народила дівчинку

У

пологовому будинку Тернопільської міської
комунальної лікарні №2 переселенка зі
Слов’янська Оксана Нечипоренко народила
дівчинку вагою 3 кг 700 г. Мати і дитина почуваються
добре. Дівчинку назвуть Ладою.
Два місяці тому Оксана разом з подругами та двома дітьми
приїхала у наше місто. Напередодні народження донечки прибув
у Тернопіль ї її чоловік Михайло. Вчора, 17 червня, він прийшов
на сесію обласної ради і виступив зі зверненням до керівництва
держави від мешканців Сходу. Він закликав розірвати дипломатичні відносини з Росією, націоналізувати її майно і активи, розслідувати випадки загибелі українських воїнів і закрити кордон.
– Я радий, що моя дружина народжує нашу донечку саме на
Західній Україні, – каже Михайло. – У Слов’янську нам було небезпечно народжувати, адже лікарі погрожували, що можуть покалічити нашу дитину. Все через те, що ми з дружиною боролися з корупцією у лікарнях.

Старші діти Михайла та Оксани –Ярослав і Ганнуся, а також їх
подруга зі Слов’янська Анастасія намалювали для матусі вітальну листівку (на фото). Вони з нетерпінням чекають приїзду додому маленької Лади.
Юля ТОМЧИШИН.

Ліза Шапошник стала відомою ще
з перших тижнів Майдану. Українців
вразила історія дівчини з ДЦП, яка приїхала в Київ з Дружківки Донецької області у пошуках роботи. Після силового розгону студентів вона прийшла
на Майдан. Так і залишилась там до
13 червня. Самовіддано працювала на
кухні – розносила їжу, різала лимони до
чаю, відривала етикетки від чайних пакетиків.
У травні Ліза вийшла заміж. ЇЇ обранцем став Віталій Попов. Він приїхав
у Київ з Якутії святкувати Новий рік і
залишився. Згодом вступив у «Правий
сектор».
За тиждень до Пасхи Віталік і Ліза
познайомилися, а на сам Великдень виконували спецзавдання – стежили за
російським агентом. Пізнали одне одного ближче і закохалися.
До РАЦСу і знову на Майдан молоді дісталися на прикрашеній стрічками та кульками бойовій військовій машині. Молодята були одягнені у камуфляжні штани і вишиванки, у Лізи замість фати – вінок. Після розпису пара
поїхала на вулиці Інститутську та Грушевського покласти квіти загиблим під час революції.
Весільні столи накрили на Майдані.
Днями Ліза приїхала в Тернопіль. Розповідає, що перебувати у столиці їй стало небезпечно. До того ж завжди мріяла переселитися на
Західну Україну, адже тут зовсім інше життя та
інші люди. Зізнається: за кілька днів переконалася, що Тернопіль недарма називають файним
містом.
Дівчина народилася в Росії, виросла в Одесі, а доросле життя розпочала у Дружківці Донецької області. Згодом поїхала шукати роботу в
столицю. Після Майдану її кімнату в гуртожитку на Донбасі забрали, а всі речі розграбували.
Це була помста місцевих жителів за громадянську позицію волонтерки Майдану. Із мамою
Ліза не підтримує стосунків, адже вона не поділяє її поглядів і підтримує Путіна. Натомість із
батьками чоловіка в неї склалися теплі відносини – вони за Україну.
– Я дуже хочу поїхати на Схід. Але ні Національна гвардія, ні «Правий Сектор» не захотіли
мене взяти через стан здоров’я. Я дуже добре

стріляю. З десяти метрів потрапляю в десятку.
Тренувалася на полігоні під Києвом.
Ліза прагне бути корисною в Тернополі і допомагати місцевим мешканцям усім, чим зможе. ЇЇ чоловік наразі у Києві. Він збирається їхати на Схід разом із «Правим сектором».
Ліза Шапошник зізнається, що Майдан кардинально змінив її.
– Я зрозуміла, для чого живу, що я справжній
патріот України. Переживши на Майдані всі
біди, особливо січневі та лютневі події, я вирішила для себе: спершу потрібно змінити Україну і відстояти її інтереси, а вже потім поживемо для себе.
Дівчина мріє про те, що в Україні запанує
мир і спокій. На її думку, для перемоги потрібно
оновити зброю та організуватися.
– На рахунках Міноборони є багато грошей,
– каже вона. – Їх потрібно витратити на купівлю
зброї та обладнання для нашої армії, а також закрити кордони. Потрібно підійматися і боротися за Україну. Ніхто, крім нас самих, не вижене
окупантів із нашої землі.
Юля ТОМЧИШИН.
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Центр Тернополя завжди
був ласим шматком для
забудовників. Складається враження, що у місті хочуть використати кожен
квадратний метр зелених
насаджень, аби спорудити
черговий будинок чи розважальний заклад. У редакцію «Нашого ДНЯ» звернулися працівники тернопільської залізничної лікарні. Люди переживають,
що вже незабаром у невеличкому скверику поряд з
їх лікарнею почнеться будівництво, а сам заклад
закриють і близько 15 тисяч залізничників області
залишаться без кваліфікованої медичної допомоги.
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Замість скверу – будинок

В

Пацієнти лікарні та працівники залізниці готові
перекрити колію, щоб не допустити будівництва

ідділкова клінічна
лікарня станції
«Тернопіль» ДТГО
«Львівська залізниця»
розташована на вулиці Франка,
3. Це єдина лікарня в області
для працівників залізниці й
тих, що вже на пенсії. Вона
працює на основі страхової
медицини.
– В лікарні функціонує 90 ліжок,
– розповідає головний лікар Олег Біленький. – Усі вони постійно зайняті.
Наш медичний заклад не пустує. У нас
працює 252 людей. Функціонує три
відділення – хірургічне, терапевтичне
та неврологічне. Є сучасне обладнання для обстежень. Для пацієнтів передбачене покращене харчування. Також вони отримують безкоштовно всі
необхідні ліки. Тому наш медичний заклад є важливою складовою структури соціального захисту для працівників залізничної галузі.
У дворі закладу – невеличкий сквер
площею 35 сотих, близько десятка дерев та лавочки. Сюди пацієнти виходять на прогулянку. Оскільки лікарня
розміщена у центрі міста, то це дуже
зручно. Дворик межує із приміщеннями «Укрпошти» та торгівельним павільйоном, які належать ТОВ «Тернопіль вечірній». Однак невеличкий
шматок землі у центрі міста, кажуть
працівники лікарні, впав у око міській
владі та підприємцям.
– Торгівельні павільйони вважаються тимчасовими архітектурними
спорудами і не вписуються в генеральний архітектурний план міста, – розповідає Олег Біленький. – Тому вони
підлягають знесенню. Власники павільйонів хочуть знести їх і використати ділянку для будівництва будинку. Оскільки ці кіоски займають незначну площу, то для її збільшення хочуть
демонтувати паркан і зайняти частину лікарняного парку.
За словами головного лікаря Олега Біленького, на адресу медичного

Наголос

закладу та Львівської залізниці надійшло звернення від Тернопільської
міської ради з цього приводу. У документі йдеться про те, що «вулиця Чорновола і сквер, що знаходиться за цією
адресою, – окраса історичної частини
міста. Для забезпечення повноцінного
збереження забудови вулиці Чорновола міська рада вважає за доцільне будівництво на місці торгових павільйонів нової споруди».
– Однак, згідно з державними нормами, на відстані 30 метрів до лікарні не дозволяється жодна забудова, –
додає пан Олег. – Навіть ці кіоски поблизу лікарні встановлені незаконно.
Міська рада про це знає, але, очевидно, керівництву міста на це вигідно
закривати очі. Лікарня повинна мати
паркову зону, яка відповідає державним будівельним нормам, що діють в
Україні. Територія відпочинкової зони
відповідає кількості ліжок у лікарні.
Якщо територія скверу зменшиться,
це може вплинути на акредитацію лікарні. Тоді потрібно буде зменшувати
кількість ліжко-місць, звільняти половину працівників або просто закривати медичний заклад.
Приміщення лікарні є пам’яткою
архітектури місцевого значення. Сам
будинок зведений ще у 1890 році. Комунікації у лікарні зроблені за ав-

дять тут медичну комісію. Якщо лікарню закриють, їм доведеться їздити до
Львова.
І працівники лікарні, і пацієнти зустріли журналістів у рідному скверику. Вони взялися за руки і закликали чиновників залишити у спокої їх
здравницю.
– Якщо цю лікарню закриють, де ми
будемо лікуватися? Адже тут отримуємо все безкоштовно, – каже машиністпенсіонер Ігор Григорчук. – У лікарні
чудові працівники, мене тут поставили
на ноги. А в сквері можна погуляти, відпочити. Це зовсім маленький шматок
землі, як тут можна щось будувати?
Справою реконструкції вулиці Чорновола зацікавилася Служба безпеки України. Зокрема, на адресу лікарні надійшов лист, у якому йдеться про
те, щоб керівництво закладу не допусстрійських часів. Водовідведення, во- тило заниження вартості та неправодопровід, газ і силовий кабель прокла- мірного списання державного майна.
дені через територію парку. Тож ця ді- Йдеться про паркан, який згідно докулянка є своєрідною охоронною зоною ментів адміністрація залізниці проінженерних комунікацій, які пережи- понує демонтувати і надати для будівли дві війни і досі в доброму стані. Та ництва нової споруди площу 246 мечи витримають вони будівельні робо- трів квадратних.
Інспекція державного архітектурноти, у закладі сумніваються.
будівельного
контролю в області за– У випадку, якщо будівництво роззначає,
що
у
єдиному
державному реєпочнеться, то частину території лікарстрі
відсутній
дозвіл
на
виконання буняного скверу заберуть на обслуговудівельних
робіт
з
реконструкції
вуливання цієї будівлі, – каже пан Олег. – А
ці
Чорновола
у
Тернополі.
Тож
будівниде розмістять будівельну техніку? На
центральних вулицях чи на території цтво нової споруди – поза законом. Водлікарні? Певна річ, що вона буде зна- ночас, у міській раді кажуть, що проходитись у нашому дворі. А що буде з блема із сквером надумана.
– Ми скерували звернення до
деревами? Швидше за все, їх зрубають.
Львівської
залізниці, оскільки на теДе гулятимуть хворі, як вони зможуть
риторії
лікарні
є занедбані споруди,
лікуватися, якщо під вікнами гуркотіякі
спотворюють
центральну частину
тиме техніка?
міста,
–
зазначив
міський голова СерПрацівники і пацієнти лікарні шогій
Надал.
–
Є
пропозиція
їх демонтуковані перспективою будівництва. Кавати.
Якщо
вони
не
використовуються
жуть, лікарню нікому не віддадуть і не
дозволять забудовувати сквер. Люди – передати у власність міста. Все інше
готові відстоювати свій заклад і, якщо – це домисли журналістів.
Цьогоріч залізнична лікарня відпотрібно, навіть перекрити колію.
значає
сімдесятилітній ювілей. І пра– Під час лікування дуже важлицівники
закладу, і пацієнти з нетерпінві прогулянки на свіжому повітрі, –заням
чекають
цього свята. Вони вірять,
значає медсестра терапевтичного відщо
і
міська
влада,
і керівництво залізділення Людмила Крушельницька.
ниці
прислухаються
до них і залишать
– Як можна зрізати всі ці столітні делікарню
в
спокої.
рева – це просто злочин. Не забирайЮля ТОМЧИШИН.
те у нас кисень. Залізничники прохо-
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Як врятувати Донбас? План Ляшка
П

Олег Ляшко у Маріуполі
За останніми даними наших спецслужб,
у районі Сніжного, Тореза, Дяково, Дмитрівки, Бірюково, Ровеньків, Свердловська зосереджено до 10 тисяч бойовиків, озброєних найсучаснішою російською технікою.
Частина з них російські найманці, частина
– місцеві зрадники.
За даними розвідки, Росія відновила
концентрацію військ і техніки (танки, БТР,
артсистеми, літаки) на кордонах України з
Харківською, Донецькою і Луганською областями. У Ростовській області сформовано “миротворчий” військовий контингент,
який, припускають, може висунутися для
допомоги терористам на Донеччині. У Білгородській області спостерігається концентрація переодягнених у цивільне російських військових, а також членів добровільних воєнізованих формувань. Треба зважати також на те, що з Донеччини на Харківщину йде зараз чималий потік біженців, серед яких є і терористи. Не виключено, що
усі ці люди ближчим часом будуть задіяні
у спецоперації по дестабілізації ситуації на
Харківщині.
Олег Ляшко впевнений:
- Незважаючи на заяви Путіна і російського МЗС про прагнення до відновлення миру на Донбасі, наш північний сусід, за
прикладом Гітлера, говорить одне, а робить
протилежне, не припиняючи спроб підірвати Україну з середини.
На думку Ляшка, треба робити наступне:

ісля надуспішного проведення
Антитерористичної операції у Маріуполі,
якою керував лідер Радикальної партії,
головний командир Батальйону “Україна” Олег
Ляшко, стало зрозуміло, що українці можуть
перемагати. Якщо справді того хочуть, якщо вірять
у свої сили, якщо готуються належним чином.
Сьогодні Донбас - наші українські Донеччина та
Луганщина - сповнені гарячих точок. У нас є загроза
втратити свої землі. Але Ляшко пропонує план дій,
щоб зберегти континентальну Україну єдиною і
звільнити її від окупантів.
1. Не відмовляючись від налагодження усвідомлюють тільки обмежені люди. Тому
переговорного процесу з окупантом, слід Україна має залишатися унітарною держапам’ятати, що з нами рахуватимуться тіль- вою з сильним центром.
4. Щодо переговорів із терористаки тоді, коли ми будемо сильними. Тому в
жодному випадку не припиняти антитеро- ми. Треба розуміти, що ми є свідками
ристичну операцію, на чому наполягає Мо- кримінально-олігархічного бунту мафії на
сква. Для її ефективного проведення запро- чолі з Януковичем, яка втратила владу внавадити військовий стан. Докласти всіх зу- слідок Революції гідності на Майдані. Сепасиль для реального закриття кордону з Ро- ратизм – це лише ширма для цього кримісією, звідки нам експортують терористич- нального бунту. У цьому заколоті донецька
ну заразу. Жорстко вибивати терористів із мафія взяла собі в спільники Росію, зрадивзахоплених ними наших населених пунк- ши Україну. Більшість із місцевих мешкантів, незважаючи на їхні воплі і соплі та іншу ців, хто сьогодні взяв зброю – це наркомани, алкаші, кримінальні елементи. Вони вопропагандистську мішуру.
2. Радикально “вичистити” усю міліцію юють за дозу наркоти і 200 гривень. Тому з
на Донбасі від тих, хто зрадив Присязі і зли- ними не переговори треба вести, а жорстко
гався з терористами. Позбавити зрадників загнати в стійло, звільнивши Донбас від
пенсій, зарплат і пільг. Сформувати доко- влади криміналу. Для прикладу, у Маріупорінно нову міліцію з учасників АТО. Невід- лі люди дякували Ляшку і його побратимам
кладно змінити главу МВС Авакова, який за зачистку від диверсантів та їх посібників.
виявився слабким для цієї ролі. Радикаль- Так само не можна вести жодних переговоного реформування і посилення потребує рів з лідерами донецької мафії, які хочуть
увесь силовий блок. На генеральські поса- отримати індульгенцію на подальше пануди треба ставити капітанів і майорів, які ре- вання на Донбасі. Якщо влада з ними спроально воюватимуть. Більшість генералів бує домовитися – це означатиме остаточну
не здатні до боротьби, у них мізки зайняті втрату контролю Києва над Донбасом.
Необхідно також припинити будь які
лише тим, як украсти на війні.
розмови
і дії, спрямовані на розширення
3. Шкідливими є будь-які розмови про
децентралізацію влади в Україні. Достроко- статусу російської мови на Донбасі. Їй тут і
ві вибори місцевих органів влади на Донба- так нічого не загрожує. Ми через це і втрасі, які ініціює Президент, у нинішніх умовах тили Крим і маємо головний біль на Донпризведуть лише до того, що до влади вже басі, бо всі українські влади за 23 роки Нелегітимно прийдуть сьогоднішні лідери те- залежності дозволяли тут культивування
рористів і сепаратистів. Наслідки цього не зневаги до всього українського – до мови,

«Народна філармонія» завітала у гості

до тернопільських гвардійців
Д

о національних гвардійців, які проходять вишкіл на території військової частини внутрішніх військ у Тернополі завітали поважні гості - учасники проекту «Народна філармонія», серед яких
народні та заслуженні артисти України, композитори,
співаки-барди, гумористи та музиканти Володимир Дмитрович, Володимир Гонський, Раїса Недашківська, Леся
Горова, Анжела Ярмолюк, Олександр Лоцман, гурт «Горлиця», Руслана Лоцман.
Розпочалася зустріч духовним зверненням отця Сергія, який зачитав молитву за Україну, за мир в усьому світі
і передав дарунки від прихожан Свято-Покровської церкви м. Боярки на Київщині. Хвилиною мовчання учасники
заходу згадали всіх полеглих героїв, борців за волю укра-

їнського народу в усі часи, зокрема бійців Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції на
сході України.
Гості намагались донести до свідомості військових необхідність збереження цілісності нашої держави, миру і єдності українського народу. Також артисти передали військовим листи від студенток
Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу та педагогічного університету ім. Драгоманова м. Києва, малюнки від малечі з дитячого садка імені Софії Русової з
Києва на тему «Наша армія», а ще продукти харчування
від громади Черкаської області.
Завершився концерт єднанням артистів та гвардійців
і виконанням національного Гімну України.

символіки, культури, до самої Української
держави.
5. Окреме питання – російські ЗМІ, які
сьогодні є надзвичайно потужними інструментами в інформаційній війні в Україні. Зверніть увагу: терористи найперше захоплюють телевишки і включають трансляцію російських каналів. Це їх потужна
зброя, тому наше завдання – вирубати її за
будь-яку ціну. Ця пропагандистська зброя
потужніша за танки і літаки, і вона має бути
знешкоджена в першу чергу. А у нас натомість акредитують російську агентуру під
журналістським прикриттям навіть у парламенті.
6. Ми не здолаємо ворога на Донбасі, не
вичистивши його з політичної верхівки в
Києві. Це повний абзац, коли в парламенті сидить п’ята колона, яка працює на окупанта. Багато хто із так званих народних депутатів України щотижня літають у Москву,
де поливають Україну брудом і підтримують дії загарбників. Тому мають бути невідкладно призначені перевибори парламенту, а ті з державних службовців і політиків,
які без санкції української влади зустрічаються з окупантами, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності за зраду. Парламент, який дозволяє терпіти продажних шкур Симоненка, Єфремова, Калетника, Олійника і їм подібних, не має права
на існування. Також зауважте, що більшість
народних депутатів України, обраних від
Партії регіонів у мажоритарних округах у
Криму, на Донеччині і Луганщині, не стали
на захист територіальної цілісності України, а чимало з них відверто допомагає терористам і сепаратистам.
Ось такий план Олега Ляшка для Донбасу. Він не претендує на істину в останній інстанції, і обіцяє уважно проаналізувати усі пропозиції від громадськості. Але, так
чи інакше, від Ляшка ми бачимо реальні дії
проти навали терористів на Сході і Півдні. А
від інших?
Анна ВОЛОЩУК.

В Івано-Франківську на
базі 50 полку Національної гвардії України формується резервний батальйон спеціального
призначення з числа добровольців для участі
в АТО на Сході України.
Усіх бажаючих просимо
звертатись за адресою:
м. Івано-франківськ,
вул. Чорновола 14.
Телефони для довідок:
0673422082, 0952422979

Надзвичайні новини
Наш ДЕНЬ
З Тернополя знову виганяли
Кордон зі «старшим братом»:
«Сбербанк Росії»
стіна з колючим дротом,
електрострум, рови, міни
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ідділення банку розмалювали,
обілляли фарбою і
заблокували бетонним
блоком. Таким чином активісти
«Самооборони» та «Автомайдану»
пікетували фінустанову, яку
правоохоронці підозрюють у
підтримці терористів на сході
України.
У понеділок вранці близько сотні тернополян під стінами відділень «Сбербанку» на вулицях Острозького та Руській скандували «Росію геть!», «Вбивці!» та «Путін
– х**ло». Потім взялися за «творчість», розмалювали стіни установи та залляли червоною фарбою вивіску.
– Ми проводимо цю акцію, щоб вкотре
нагадати українцям: пора забирати вклади
з російських банків, – каже активіст «Автомайдану» Юрій Загалюк. – Адже через таку
байдужість ви мимоволі стаєте співучасниками злочинів російських терористів. Ми

закликаємо українців відмовитися від всього російського. Це найперше, що ми маємо
зробити сьогодні.
Це не перша акція під стінами російського банку. Тернополяни обіцяють періодично
пікетувати його роботу, допоки установу не
зачинять, а працівники не звільняться.
– Я не зобов’язана вас слухати. Конституція дає мені право на працю, –заявила активістам керівник одного з відділень «Сбербанку Росії» Людмила Фрайнд.
Жінка помітно нервувала і відмовилася
коментувати ситуацію. Перехожі зупинялися і висловлювали підтримку активістам.
Активісти «Автомайдану» та «Самооборони» закликають тернополян забирати вклади із російських банків і не користуватися їх послугами. А власників приміщень, де розміщені ці установи, просять
достроково розірвати договори оренди з
ними.
Юля ТОМЧИШИН.

«Бюлетеню Міністерства юстиції України» - 15 років

У червні виповнюється 15 років з дня виходу першого числа
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».
Це - офіційне загальнодержавне періодичне юридичне науковопрактичне видання, засновником якого є Мін’юст. На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання правової політики держави
та процесів державотворення, діяльності органів влади, у тому числі Міністерства юстиції, судів, нотаріату, адвокатури, а також практика застосування законодавства й результати дослідження правової науки.
Цьогоріч започатковано рубрики: «Діяльність Міністерства»,
«Актуальне інтерв’ю», «Діяльність служб», «Правова допомога».
Часопис публікує правові ідеї й норми, сприяє розвитку наукової
юридичної думки. Видання корисне як для фахівців-юристів, так і
для широкої читацької аудиторії.
Часопис має обсяг 168 сторінок, виходить раз на місяць. Передплатити «Бюлетень Міністерства юстиції України» можна у відділеннях «Укрпошти». Вартість передплати на місяць - 61, 35 грн., на
друге півріччя - 368, 1 грн. Передплатний індекс - 22670.
Світлана ШУВАРІВСЬКА, завідувач сектору правової
освіти, правової роботи та систематизації законодавства
Тернопільського міського управління юстиції.

На дорогах полюють за водіями, які дають хабарі

Карати не лише «даішників»,
які беруть хабарі, а й водіїв, які їх
пропонують, обіцяють на Тернопільщині. З 13 червня в області
проводять профілактичні заходи,
під час яких документують спроби підкупу працівників Державтоінспекції.
– Лише впродовж одного
дня в Тернополі співробітники відділу внутрішньої безпеки ДВБ МВС в області зафіксували два таких факти. Водій автомобіля «Мерседес Віто», порушивши вимоги дорожнього знаку, намагався відкупитися від
співробітника ДАІ 200-гривневою банкнотою. Ще один авто-

порушник хотів надати автоінспектору неправомірну вигоду в
сумі 50 гривень, аби той не складав на нього адмінпротокол. Як
з’ясувалося, водій при повороті
ліворуч не надав перевагу транспортному засобу, що рухався
йому назустріч, – розповіли в обласному управлінні міліції.
Виявлені факти задокументували. Відомості про них внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.
У міліції зазначають, що профілактичні заходи триватимуть і
надалі. Водіям нагадують: за підкуп працівників ДАІ передбачена
кримінальна відповідальність.

Голова Дніпропетровської ОДА
Ігор Коломойський запропонував
Верховному Головнокомандувачу
Петру Порошенку негайно приступити до будівництва укріпленої
стіни вздовж кордону з Росією на
території Донецької, Луганської,
Харківської областей. Інженерний
проект та техніко-економічне обгрунтування вже передали на затвердження до Адміністрації Президента.
За словами Коломойського,
Фінляндію від Сталіна врятувала
«лінія Маннергейма». Таку лінію
повинна звести й Україна, щоб захистити себе від Путіна. Для прикладу, стіна на кордоні Ізраїлю дозволяє ефективно відбивати атаки терористів.
Проект передбачає встановлення протягом 5-6 місяців суцільного металевого паркану з
високоміцної сталі з колючим
дротом. Підходи до загорожі повинні перегороджуватися ровами
і колючим дротом як з російського, так і з українського боку, щоб
виключити доступ мирних жителів і тварин. Ширина і глибина
ровів повинні забезпечити їхню
недоступність для автотранспорту і бронетехніки. Закритий для
проникнення випадкових людей простір між ровами і загорожею має бути повністю замінований сигнальними й протипіхотними мінами. А металевим парканом може бути пропущений елек-

тричний струм.
Загорожа має прикриватися
мотоманеврувальними групами
українських військ, прикордонниками та Нацгвардією. За наявності
таких капітальних споруд, Збройні сили України зможуть ефективно відсікти терористів від їхніх російських баз і зупинити наплив найманців, зброї та боєприпасів через кордон.
Вартість встановлення металевої загорожі протяжністю 1920
кілометрів - близько 50 мільйонів євро. Загальна вартість інженерних робіт зі створення споруди
складатиме не більше 100 мільйонів євро. Всі роботи будуть здійснені силами українських підприємств.
Значну частину інженерних
робіт вже зараз готовий профінансувати благодійний фонд «Дніпро-1». За наявності державної фінансової підтримки та прийняття
рішення Президентом, фонд «Дніпро-1» готовий виконати весь обсяг згаданих робіт і збудувати
укріплену лінію державного кордону.
Рада нацбезпеки та оборони
прийняла рішення встановити інженерні споруди для захисту українського кордону. Про це заявив
минулого понеділка після закінчення засідання секретар РНБО
Андрій Парубій. Чи скористаються ідеєю Коломойського - наразі
невідомо.

Повернулися з війни

47

тернопільських
міліціонерів
приїхали
зі Сходу додому
З епіцентру бойових дій повернулася до Тернополя частина бійців зведеного загону міліції, які понад місяць служили на сході України. 47 правоохорнців стерегли блокпости у
Харківській і Донецькій облас-

тях. Усім чоловікам вдалося повернутися живими. Щоправда,
двоє із бійців спеціальної роти
– поранені.
В обласному управлінні міліції розповіли, що наразі вони
пройшли курс лікування у вій-

ськовому шпиталі, є домовленість щодо реабілітації в одній
із країн Європи.
Учасників зведеного загону в Тернополі зустріли урочисто. Бійців привітали керівники міліції та області.
– Тішимося, що наші співробітники повернулися з бойових дій. Слава Богу, всі живі,
але сумуємо, що такі трагічні події забирають здоров’я та
життя наших побратимів з інших регіонів, – зазначив начальник обласного управління
міліції Василь Облещук.
Керівництво облдержадміністрації звернулося до Міністерства внутрішніх справ з ініціативою про нагородження
тернопільських міліціонерів,
які брали участь в АТО, медалями «Захисник Вітчизни».

Екс-міліціонер пропонував «відкупитися» від війська за $1300
Колишнього правоохоронця затримали «на гарячому»

21-річний тернополянин, отримавши 5
червня повістку з вимогою з’явитися до військового комісаріату, шукав можливості обминути військову службу. Колишній працівник міліції пообіцяв юнаку допомогти уникнути її проходження, – повідомили у прокуратурі області.
За 1300 доларів США безробітний ексміліціонер пообіцяв тернополянину посприя-

ти в отриманні військового квитка. При одержані грошей його затримали.
Стосовно колишнього правоохоронця прокуратура Тернополя розпочала кримінальне
провадження. Йому інкримінують ст.369-2 КК
України (зловживання впливом, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив
на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Україна і світ nday.te.ua
Україна
Росія закрила Україні
газовий вентиль

Росія припинила поставки газу в
Україну, повідомив під час понеділкового засідання Кабміну міністр
енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. «Маємо повідомлення про зменшення до нуля поставок газу», - сказав він. Залишився тільки обсяг транзиту «голубого палива»,
яке йде в європейські країни. Крім того,
«Газпром» подав позов у Арбітражний
інститут Торгової палати Стокгольма
про стягнення з НАК «Нафтогаз України» 4,5 мільярда доларів у зв’язку з невиконанням контракту. У свою чергу,
«Нафтогаз» подав позов на «Газпром»
до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути з російського монополіста переплату за газ, поставлений із 2010
року. За оцінками «Нафтогазу», ця сума
складає 6 мільярдів доларів. 16 червня
«Газпром» перевів Україну на передоплату за газ.

Яценюк про надзвичайний
стан в енергетиці

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк
доручив Міненерго і Міністерству юстиції підготувати проект закону про
надзвичайний стан в енергетичному секторі. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду минулого понеділка. «Ми повинні бути готові до найскладніших часів», - сказав глава Кабміну. І також доручив керівникам Міненерго, Мін’юсту, Міністерства закордонних справ і НАК «Нафтогаз України»
вжити усіх заходів для захисту інтересів нашої держави у Стокгольмському
суді й відправити урядову делегацію до
Брюсселя та до країн-членів ЄС із чітким роз’ясненням української позиції.

Розпочали
люструвати суддів

Спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції розпочала свою роботу. Відповідне повідомлення опубліковане у «Голосі України». Тимчасова спецкомісія починає прийом заяв від фізичних та юридичних осіб щодо проведення перевірки
індивідуально визначеного судді. Заяви
прийматимуть у письмовій формі протягом шести місяців. Їх слід надсилати
за адресою Вищої ради юстиції: вул. Студентська, 12-а, Київ, 04050. У заяві повинні міститися такі відомості: ім’я особи, яка подає заяву, її місце проживання,
номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти; прізвище, ім’я, по-батькові
судді, щодо якого має бути проведена
перевірка, посада; повна назва суду, де
працює відповідний суддя; обгрунтування необхідності проведення перевірки відповідного судді із зазначенням
судових рішень. До заяви додаються копії судового рішення, прийнятого суддею. За результатами перевірки спецкомісія ухвалює висновок, який має бути
обгрунтований і опублікований на офіційному сайті Вищої ради юстиції. Висновок про порушення суддею присяги
є обов’язковим для розгляду Вищою радою юстиції.

Наш ДЕНЬ

Тернополяни у найбагатшій топ-сотні

Дмитро Фірташ та Іван Гута знову потрапили у сотню найбагатших
людей держави за версією журналу
«Forbes-Україна». Першість очолює Рінат Ахметов. Уродженець Тернопільщини Дмитро Фірташ з минулорічного 14го опустився на 19-е місце. Його статки сягають $400 млн. Іван Гута цього
року 28-ий із доходами $277 млн. Торік
він посідав 22-е місце. Президент Петро
Порошенко зі статками $1,3 млрд. посідає шосте місце. Цікаво, що за рік найбагатші українці втратили понад $13
млрд. Сукупні статки першої сотні скоротилися до $42 млрд. Причин декілька: невтішна ситуація на зовнішніх ринках - мінімальні ціни, зменшення попиту і, як наслідок, зниження галузевих
мультиплікаторів. Головна ж причина
- внутрішня політична криза, яка суттєво загострила економічну; невизначений статус кримських активів, а тепер і південно-східних. У зоні конфлікту
перебувають найбільші промислові підприємства країни.

ГПУ відновила
розслідування смерті
Володимира Івасюка

Генпрокуратура відновила розслідування обставин смерті відомого
українського композитора і поета, автора пісні «Червона рута» Володимира
Івасюка. Про це повідомляє прес-служба
відомства. «З огляду на значний суспільний резонанс, який свого часу викликала
і досі непокоїть громадськість загадкова
смерть композитора, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті Івасюка,
необхідності перевірки на причетність
до позбавлення його життя певного кола
осіб, Генеральною прокуратурою скасовано постанову про закриття кримінальної справи», - йдеться у повідомленні Головного управління ГПУ. 8 травня 1979
року 30-річного Володимира Івасюка
знайшли мертвим у Брюховецькому лісі
під Львовом. Офіційною версією смерті
назвали самогубство.

Відмовили у притулку здоровим чоловікам зі Сходу

Відмовляють у тимчасовому притулку молодим і здоровим чоловікам,
які прибувають у якості біженців, у
ряді міст на Львівщині, повідомляє
«Укрінформ». «Ми вирішили не приймати і не надавати допомогу здоровим чоловікам зі східної України. Місто відтепер буде прихищати тільки жінок, дітей,
старих і хворих зі Сходу. Нехай здорові
чоловіки повертаються захищати кордони нашої країни, як це роблять львів’яни
та вихідці з інших регіонів», - зазначив
в.о. міського голови Дрогобича Роман
Курчик. За його словами, таке ж рішення
підтримали у меріях інших міст області.
Це не буде стосуватись людей, які залишають Донеччину та Луганщину через
переслідування.

ДАІ хоче повернути
техогляд автомобілів

Державтоінспекція має намір ініціювати
повернення
технічного
огляду автомобілів, заявив на пресконференції голова департаменту ДАІ
Анатолій Сіренко. «Дорогами повинні їздити справні машини. Для цього будемо
ініціювати відновлення техогляду», - сказав він. І зазначив, що для нового автомобіля перші три роки проводити техогляд
не потрібно. Після трьох років треба буде
проводити техогляд раз на рік, а для автомобілів старше за 15 років - двічі на рік.
Відповідну ініціативу розглядатимуть на
форумі з безпеки дорожнього руху 27-28
червня.
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Світ
У Німеччині - шпигунство
і пропаганда з боку РФ

Кіберзлочинці атакують
світову економіку

Кіберзлочини щорічно завдають
шкоди світовій економіці у розмірі $445 мільярдів, ідеться в дослідженні Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Найбільшу загрозу кіберзлочинці становлять для фінансових та енергокомпаній, а також для роздрібного бізнесу, інформує «Рейтер». Торік через кіберзлочини постраждали мінімум 40
мільйонів американців, а також одна
неназвана нафтова компанія, чиї дані
з розвідки родовищ потрапили до хакерів. США, Китай, Японія і Німеччина щорічно втрачають близько $200
млрд. Втрати, пов’язані з особистими
даними громадян, оцінюють у рекордні $150 млрд.

На тлі конфлікту в Україні російські спецслужби активізували діяльність у Німеччині. Це випливає із
заяви глави Федерального відомства
з охорони конституції Ханса-Георга
Масена, повідомляє «Німецька хвиля». За словами Масена, зараз його організація «спостерігає спроби російських спецслужб роздобути дані про
потенційні політичні, економічні та
військові наслідки, які тягне за собою
українська криза». Особливий інтерес у російських спецслужб викликає
те, як Німеччина, ЄС і НАТО оцінюють
політику Москви щодо України, можливість заходів у відповідь на дії РФ, а
Пенсіонери
також німецька та європейська енерграбували церкви
гетична політика. Поряд із діяльністю щодо отримання інформації, російзаради гострих відчуттів
ські спецслужби намагаються чиниПара 70-річних швейцарців зіти вплив на формування громадської зналася у скоєнні крадіжок із місдумки в Німеччині за допомогою про- цевих церков. У ході розслідування
паганди.
з’ясувалося, що подружжя багате, потреби в грошах не відчуває, повідоНайбільше
«avtohata.net». Самі ж пенсіонемільярдерів - у США і Китаї мляє
ри заявляють: займалися грабунками лише заради гострих відчуттів. Із
листопада минулого року їм вдалося вкрасти скромних кілька сотень
франків. До цього пара не мала проблем із законом. Розслідування стосовно подружжя триває.

99-річна «студентка»
нарешті закінчила коледж

99-річна жителька американського штату Мен закінчила коледж
через 75 років після того, як повинна була отримати диплом, повідомляє «Associated Press». Причина доволі дивна: жінка не заплатила мито у
п’ять доларів у 1939 році. Нарешті
Джессі Уайт взяла участь у церемонії
отримання документа про освіту в коледжі «Бив», що у місті Бангорі. Літня випускниця отримала ступінь у галузі стенографії та рахівництва. Уайт
страждає поліомієлітом, проте, незважаючи на недугу, багато років працювала рахівником. Її друг, дізнавшись
про проблему, заплатив мито й допоміг влаштувати церемонію. Отримання диплома викликало у престаралої
випускниці бурхливу радість.

Лідером серед країн світу, де
живе найбільша кількість доларових мільярдерів, названі США,
свідчать дані рейтингу, складеного «CNN Money». У Штатах нарахували 515 мільярдерів, які володіють сукупними статками більш, ніж у два
трильйони доларів. На другому місці - Китай, де проживає 157 мільярдерів із 384 мільярдами доларів. Третя - Німеччина: 148 мільярдерів із 432
мільярдами доларів. Четверта - Великобританія: там 135 мільярдерів, які
володіють 420 мільярдами доларів.
Росія посіла п’яте місце у рейтингу.
В країні проживає 108 осіб із капіталом у мільярд доларів або більше. До
З Азербайджану дівчата
«найзаможнішої» десятки також понікому не потрібні
трапили: Індія - 103 мільярдери, ГонВ
Азербайджані
народження диконг -75, Саудівська Аравія і Франція
тини
не
завжди
радість.
Поява на
- по 64 мільярдери, Швейцарія - 61.
світ дівчинки може стати причиною
«Надмірно буйні п’яниці» розлучення і фізичного насильства. З
Німецький
туроператор урахуванням поширення в Баку про«Urlaubstours» опитав понад 8,1 ти- ституції, бідні тамтешні сім’ї побосячі громадян ФРН, щоб з’ясувати, юються, що у їхніх доньок у майбутщо або хто докучає їм під час від- ньому можуть бути проблеми, повіпустки. Виявилося, що німців на ку- домляє новинний портал «Хаккін.аз».
рортах найбільше дратують росія- Жінок, які народжують дівчаток, нани. На них поскаржилися 65 відсотків зивають безплідними. Керівник жіреспондентів, назвавши їх «надмірно ночого товариства «За раціональний
буйними п’яницями». «Почесне» дру- розвиток» Шахла Ісмайлова розповіге місце дісталося британцям - 43 від- ла, що багатьом жінкам доводиться
сотки й ті ж «симптоми», що і в гро- переривати вагітність через острах
мадян РФ. Недалеко розташували- розсердити чоловіка, якщо народиться й поляки з 29 відсотками. Вихідця- ся дівчинка. «Незважаючи на те, що
ми з Нідерландів незадоволені 15 від- Азербайджан - світська країна, жінки
сотків опитаних, 14,6 - поскаржилися одягаються у західному стилі, вільно
на американців. Незнання і неповага ходять містом, шукають роботу, - стезастільної етики налаштувало німців реотипи ще зберігаються і впливапроти китайців. Французам до спис- ють на прийняття рішень. Деякі жінку гріхів записали грубість і недружнє ки вважають: без чоловіка або батьставлення. А похвал від німців удосто- ка прожити не зможуть», - зазначила
їлися швейцарці, австрійці та японці. Шахла Ісмайлова.
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Рукавичка
Жовта

Родина Зінченків: Віктор,
Олеся, Арсеній, Наталя, Ігор,
Ольга, Володимир, Наталя з
Плотичі Козівського та Острова Тернопільського районів.
Пишіть нам на електронну пошту nday-te@ukr.net, а також
на адресу: м. Тернопіль, вул.
Крушельницької, 18, офіс 409.

Розважалочка
Загадки про квіти

(Мак)

(Конвалії)

Розглянь малюнок і з’ясуй, яка доріжка
приведе мишенятко до ялинки? Замалюй стежинку іншим кольором. Успіху!

***
Із зеленої сорочки,
Що зіткав весною гай,
Білі дивляться дзвіночки.
Як зовуть їх? Відгадай!

Янукович переховується у Сочі?

з посиланням на власні джерела.
Інших новин про Любов Полежай та її доньку Машу, які супроводжують втікача Януковича
у Росії, немає. Останні записи на
сторінці жінки у «Facebook» датовані лютим.
Батько Любові Леонід Садіков живе в Єнакієвому і відгукується про неї неприязно.

– Я з нею і раніше не спілкувався, навіщо зараз починати?
Допомоги від неї ніякої не було.
Та й не потрібно. Я шахтар на
пенсії, сам кому завгодно допоможу, – сказав батько Полежай.
А от колишній чоловік і батько доньки пасії Януковича Єгор
вже 3,5 місяця намагається дізнатися хоч якісь новини про дівчинку.
– Хотів вийти на неї через родичів дружини – мовчать. Були,
правда, якісь натяки, що вона з
мамою і Януковичем десь на півдні Росії, – зазначив чоловік.
Так само немає новин про
офіційну дружину Януковича
Людмилу. Сусідка, з якою колишня перша леді спілкувалася, розказала, що давно її не бачила.
– Раніше іноді по телефо-

ну говорили. А коли все трапилося, зникла. Кажуть, що поїхала, але не до чоловіка. Можливо,
сини забрали, – розповіла сусідка Людмили Янукович.
Немає звісток від сім’ї колишнього президента і у його сестри
Лідії з Єнакієвого, де та працює
старшим двірником.
– Раніше гроші присилав, допомагав. Але так, щоб зателефонувати – давно це було. А відтоді, як поїхав, ми взагалі про нього нічого не знаємо, – сказала
жінка.
Так само нічого не знають і
у салоні краси, який раніше належав Полежай і куди, за чутками, ходив на масаж Янукович.
Як розповіли працівники салону, під час подій в лютому їх заклад закрили. Знову ж відкрили

***
Я дзвіночок, а не дзвоню,
Замість звуків — запах роню
***
Лист зелений не пропав,
А під снігом задрімав,
Щоб у синю сукенчину
Одягнуть весняну днину.
***
У матінки – квіточки
Лиш блакитні діточки.
З жита виглядають,
Літечко вітають.

(Волошки)

(Кульбаба)

***
Стоїть тичка,
На тичці—капличка
А всередині повно людей

***
Одяглась у біле плаття,
Примостилась на лататті,
Задивилася у воду
На свою дівочу вроду.

(Барвінок)

***
Перший раз цвіла—
Жовтою була,
Як дозріла—побіліла,
Схопилася, полетіла
Знову десь рости
Й жовто зацвісти

***
Наче сонце, серединка,
Пелюстків біла хустинка.
Знає бджілка і мурашка,
Що звуть квіточку...

(Дзвіночки)

У зеленім картузі
На одній стоїть нозі.
Коло вуха китиця
Щирим злотом світиться.
Звичка в нього є ота:
Він головку поверта
В бік, де сонце котиться,
Родичем доводиться

(Лілея)

Для уважних читачів
Лабіринт «Мишенятко»

(Соняшник)

П

онад сто днів
минуло від втечі
колишнього
президента Віктора
Януковича та його
коханки Любові Полежай
з України. За деякими
даними, парочка зараз
переховується у Сочі на
півдні Росії.
Тим часом, ані родичі Полежай, ані Януковича не мають з
ними зв’язку та не знають де
вони, пише газета «Вести».
– За моїми даними, він разом
з цивільною дружиною Любов’ю
Полежай перебуває в Сочі. Чим
займається? Завдяки роботі у вашій країні він може собі дозволити не займатися нічим, – розповів
колишній префект Північного адмінокругу Москви Олег Мітволь

Вишиванко моя, вишиваночко!

На вишиванки
ми багаті,
З ними радість
в нашій хаті.

Сонце, немов яєчний жовток, золотилося над світом. Воно випромінювало тепло і
життя. По його промінчиках на землю збігали жовті курчата. Пізніше вони зодягнуться
в різнобарвні шати, а спочатку всі - в жовтому. Бджілка також була жовта, вона від щирого серця припрошувала до жовтого вулика й курчатко, але те не змогло до нього добратися.
«Почекай-но, - думало собі. - Довкола пурхають жовті метелики, такі ж, як я,
отож і я полечу». Курчатко підскочило, але
ж крильця, крильця... тільки манюсінькі
пуп’янки по боках, оторочені жовтим пушком... «Нічого, - вирішило курчатко. - Доросту до курки, то й літатиму високо-високо».
Та й примостилося під квочкою і заснуло, зігріте жовтим пір’ям мами.
А сонечко золотіло, мов жовтий млинець з такими смачними пахучими хрумкотливими краями.
Бджоли - достоту маленькі пластилінові кульки - літали від однієї жовтої кульбаби до іншої, а звідти - прямо в свій жовтий
вулик, що скидався на величезну жовту бібліотеку. Медові рамки, наче великі книжкові полиці, аж до стелі заставлені стільниками. А стільники були схожі на шестикутні телевізори, де замість екранів виблискує
жовтий мед...
До самого обрію цвіли жовті поля і луки:
жовті анемони і примули, а найбільше кульбаби. І тепер, як поглянути на сонце,
здається, ніби воно щойно викупалося на
вершині гори в жовтому пилку кульбаб. Так
пломеніли галяви, що я не втримався і побіг
в оту сліпучу жовтизну. Запилився весь, облип і обсипався жовтим пилком. Підійшла
жовта корова, подумала, що я жовта кульбаба, і з’їла мене. Так що більше я нічого написати не можу.
Імант ЗІЄДОНІС.

Світські балачки

Конкурс для малечі «Вишиванко моя, вишиваночко»
припав до душі не лише дітям, а й дорослим. Тож до редакції «Нашого ДНЯ» надходять світлини, де цілі родини
вбрані у національний одяг
Тому на ваші прохання, шановні читачі, продовжуємо
конкурс і чекаємо нових цікавих фото, а також розповідей
про себе.

(Ромашка)

казка

nday.te.ua
Наші діти
Наш ДЕНЬ
УВАГА! КОНКУРС ТРИВАЄ!

тільки 7 квітня. Масажист салону розповів журналістам, що Полежай орендувала приміщення,
а перед втечею розірвала договір оренди.
Нагадаємо, вперше про «тіньову» жінку Януковича стало
відомо в лютому, після того, як
Віктор Федорович поспіхом втік
з країни. У березні казали, що
екс-президент з коханкою оселилися десь на Рубльовці у Москві,
поблизу Путіна.

Наш ДЕНЬ
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Рибальський
календар
на червень
не такі актуальні. Рибалкам в
червні доведеться запастися
опаришами, личинками «ручейника», зайнятися ловом бабок і великих мух, які є справжніми ласощами для риби.
Адже спробувати їх підводні
мешканці можуть лише в двох
випадках: по-перше, якщо комаха впала на воду, а по-друге,
на гачку рибалки! Ловити можна як з берега, так і з човна.
Також у червні продовжується ловля головня на хруща.
Уклейка добре бере на мушку (з поверхні). Густера краще
клює з дна на хробака та хліб,
біля берегів, у глибокій і тихій
воді. Підуста і плітку ловлять

Погода:

прикмети вдалої ловлі

Н

ародних прогнозів і прикмет вдалої
риболовлі багато. Особливо уважними
слід бути до вибриків погоди. Адже від
цього залежить, чи буде риболовля успішною, а
відпочинок – гарним.
Візьміть до уваги, що пониження або різке підвищення атмосферного тиску призводить до
погіршення клювання. Поновлюється воно лише за кілька днів.
Будучи на певній глибині, риба
при зростанні атмосферного тиску піднімається у верхні шари
води. А при пониженні – йде на
глибину. Але не слід забувати,
що нормальний тиск для кожної водойми – різний, оскільки
на це впливає ще й рівень води.
Особливо це помітно при ловлі на регульованих водосховищах, озерах чи річках. Коли
рівень води знижується, то клювання риби погіршується
або припиняється абсолютно. У цей час риба відходить від
берега на глибину. Клювання поновлюється за 1-2 години
після того, як рівень води стабілізувався, а іноді й довше.
Непогано ловитися риба може і при високому тиску,
якщо він тримається тривалий час. Узагалі ж, на перепади
атмосферного тиску і тиску води у водоймі кожен вид риб
реагує по-різному.
Атмосферний тиск періодично змінюється протягом
доби. У добовому циклі є два мінімуми і два максимуми.
Мінімуми спостерігаються о 3-4 і 14-16 год., максимуми – о
9-10 і 21-22 год. При цьому коливання бувають в межах 1-2
мм ртутного стовпчика.
Виміряти атмосферний тиск можна тільки спеціальним приладом – барометром. Проте, можна скористатися
й саморобним, який чудово «показує» погоду.
Беремо прозору півлітрову пляшку і на третину наповнюємо її дистильованою водою. Потрібна також скляна
трубка, діаметр якої наполовину менший внутрішнього
діаметра шийки пляшки. По довжині трубка має на 3-4 см
не доходити до дна пляшки і на стільки ж виступати вище
горлечка.
Для того, щоб трубка перебувала в такому «підвішеному» стані, горлечко пляшки замащують пластиліном і фіксують трубку посередині шийки. Все – барометр готовий!
Правда, працювати він почне за місяць-два, коли прилад
саморегулюється.
Зберігати такий барометр краще в кімнаті з постійною
температурою і бажано не допускати потрапляння на нього прямих сонячних променів. Працює барометр так: якщо
скляна трубки повністю наповнена повітрям, отже, найближчі два-три дні погода буде хороша. Якщо ж через верх
трубку випливають краплі води – очікуйте негоди. У таких
випадках ще слід добре подумати: їхати на риболовлю чи
залишитися вдома.

на зелень (водорості) на бистрині. А форель у другій половині червня з річок йде в струмки або тримається біля ключів
(у північно-західних і західних
областях). Язів ловлять на коника (нахлистом, без поплавця
і «грузила») в глибоких місцях.
А лящ переважно перестає брати на вудку. Піскар наприкінці місяця переходить з перекатів на глибші місця з піщаним
дном і продовжує ловитися на
хробака.

Рибальський
шашлик

У червні можна ловити як на
гачок на поплавцевій вудці, так
і на донку, на спінінг, на блешню, на живця, на кухлі та жерлиці. Наживки краще поєднувати й змінювати час від часу,
оскільки риба починає вередувати, удосталь наївшись. Узагалі ж, використовують, кому що
більше подобається, а також залежно від того, що хочете зловити. До кожної риби потрібен
свій підхід, своя прикормка, насадка, снасть і своя пристрасть!

Кашоварня: смаколики для риби

У марлю насипати склянку каші (геркулес, манка). Мішечок, що утворився, щільно закрутити й затиснути за допомогою гумки чи дроту. Занурити в
кип’яток на 3-7 секунд і витягнути (згодом
пристосуєтеся до своїх побажань стосовно
м’якості насадки). Відкрити мішечок, розламати грудку каші й висипати з нього суху,
кашу, що не просочилася водою. У порожнину, що утворилася, налляти ложку соняшникової олії. Все ретельно розім’яти до утворення однорідної липкої маси. Залишити кашу в
марлі, щоб не пересохла на риболовлі.

Куточок юного рибачка

Для його приготування
краще взяти кілька сортів філе
великих риб: окуня, судака,
щуки – порід підводних мешканців з твердим м’ясом. Філе
нарізати товстими кубиками,
поперчити, посолити, додати
дрібно нарубану зелень кропу
й петрушки. Замість оцту шматочки м’яса риб збризкують
лимонним соком і ставлять на
годину маринуватися. Потім
змащують сметаною і нанизують на шпажки. Якщо шашлик готують удома, то смажать його в духовці. А якщо на
природі – то, звичайно, на вогнищі: тоді потрібні металеві
шампури або довгі прутики.
На березі, на свіжому повітрі, сидячи біля багаття, шашлик можна їсти з хлібом і солоними чи маринованими овочами. А вдома можна подати і соус
«тар-тар». Готують його так: солоні огірки очищають від шкірки та насіння, нарізують дрібними кубиками, а потім, зливши розсіл, змішують з майонезом. У соус додають трохи лимонного соку і рубану зелень
кропу.

Звичайна
рибальська юшка

Кіт-рибалка
Кіт-рибалка у човні
мріє на світанні:
– От якби зловить мені
карася в сметані!

Загадки
В річці риба проживає –
Довгу голову вона має,
Гострі зуби, хижу вдачу –
В річці всі від неї плачуть.

Смійтеся на здоров’я!

(Щука)

червні найкоротші
ночі, дні сонячні
й теплі. Вода
прогрівається достатньо
сильно – до 20 градусів.
Озера, ставки й затоки рясно покриваються ряскою, лататтям. У воді дуже багато комах, їх личинок, хробаків та різного планктону, рачків й іншого улюбленого корму для риб.
Коропів у цю пору можна виявити за характерним чавканням у чагарниках молодняка
очерету.
Ловити в червні рибу рекомендують удосвіта і перед заходом сонця. А от приманки, які
використовували навесні, вже

Готуємо на природі

Приходить чоловік
на роботу, весь такий
ніякий, «пожований»,
невиспаний.
Товариші його питають: мовляв, що
сталося?
– Та жахіття всілякі вночі снилися...
– Ой-ой-ой, – кажуть йому....
– Та то все нічого,
що жахи... Снилося, що я помер...
– Ой-ой-ой, – йому у відповідь.
– Та то все ще нічого, що помер... Снилося, що жінка після смерті всі мої снасті продала...
– Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, – чоловіки
попадали....
– Та то все ще нічого, що продала... Страшно те, що продала за цінами, які я їй називав!!!

У лусці мої боки –
вони холодні та слизькі.
Плавать можу досхочу,
та усе життя мовчу.

(Риба)

У
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Бородаті думки:

Жінка, яка ніколи не бачила свого чоловіка за вудінням риби, не має уявлення, за яку терплячу людину вона вийшла заміж.
Едгар Хау.

Очищену помиту картоплю
нарізають великими шматками, засипають у відро чи казанок з чистою водою і ставлять
на вогонь. Коли вода закипить,
додають лавровий лист, перець, цибулю, сіль. Коли ж закипить вдруге, занурюють очищену рибу: дрібну – цілою, а велику – порізану на шматки. Як
юшка покипить 25-З0 хвилин,
казанок знімають з вогню, рибу
виймають і складають у миску, додаючи за смаком сіль. Таким чином одержують дві страви – смачну рибу та рибальську
юшку, в яку за смаком додають
червоний перець у стручках.
Рибу можна брати різну, але
найкращою буде «збірна» юшка
з окунів, йоржів, носарів та інших видів риб.
На відро води треба 10 картоплин, 4 цибулини, 8-10 лаврових листків, 10-15 горошин
пахучого перцю і З столових
ложки солі.

Наш ДЕНЬ
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Сімейне

гніздечко

Ангели косили конюшину
У надранній сяючій імлі.
Місяць краяв серпиком хлібину,
Зорі розсипались по землі.

станнім часом
Мар’яна почала
боятися ночі. І все –
через жахливі сни,
від яких зранку розвалювалася голова і
пропадав настрій на
весь день. Сни були
хаотичні, важко й переповісти їх. Єдине,
що Мар’яна виразно
з них пам’ятає: старе, безкінечне кладовище, а на ньому
з-поміж усіх вирізняється пам’ятник чорного кольору, а з могили доноситься протяжний стогін.

* * * * *
Чекаємо ночі, натомлені днем,
Коли почуття засинають,
Нам очі котячі зеленим вогнем
З летючих тарілок моргають.
Живем забуттям і не знаємо що,
Тріумф, чи інстинкт нас врятує.
Лиш совістю правду рятуємо, щоб
Збагнути чого що вартує.
І згадуєм друзів щасливих, коли
В душі не було порожнечі.
Обкутавши серце руками-крильми,
Накинувши думи на плечі.
Раїса ОБШАРСЬКА.

«Кохана дiвчинко,

- Дівчинко, твій погляд зараз
має голубий замріяний колір.
Такий, як небо, на яке ти дивишся.
Настя здригнулася від чоловікових
слів. Як він «бачить»,
май! - кричала крізь сльози.
що
вона
стоїть
біля вікна і диНазар просив пробачення.
виться
на
небо?
Цілував Настині руки. Його неА якось, коли вона повернузрячі очі плакали.
лася
з роботи добряче знервова- Я знаю, що тобі важко, діна,
Назар
сказав:
вчинко. Ти гідна іншого життя,
Твій
настрій обпікає гаряіншого чоловіка. Я кожен день
чим
червоним
кольором. Що
думаю про це і ненавиджу себе.
- Не плач, дівчинко.
трапилося,
дівчинко?
- Дозволь, я вирішу, що мені
- Ти… ти бачиш?..
- Як ти… «бачиш? - запитуватреба,
- мовила твердо і вперто.
Родичі, друзі, знайомі співла
здивовано.
…Назар з Настею повільно
чували Насті й радили добре
- Це у зрячих кохання, почутйшли
вулицею.
подумати, чи варто жити з нетя
та
відчуття - сліпі. А незрячі
- Яка гарна пара! - перемовзрячим.
бачать
душею. Кохана дівчинко,
- Мені б твою красу, - сказала лялися між собою дві літніх жін- моя душа бачить тебе…
Валя, одна з подруг, - я би олігар- ки.
…Вони гуляли набережною
- Він так ніжно і міцно триха спокусила б. А ти хочеш бути
неподалік
їхнього готелю. Море
живою білою тростинкою для має її руку.
пахло
літом.
Чи то літо пахло
- А, кажуть, тепер не вміють
чоловіка-інваліда. Заради чого
морем.
Вітер
бавився довгим
йдеш на такі жертви? Гадаєш, кохати…
Настиним волоссям. Назар ніжхтось це оцінить?
но відгортав пасма з об- Я кохаю Назара.
личчя дружини.
- Цікаво, чи надовго
- Можна, я напишу
- Він так ніжно і міцно
вистачить твого кохання
ваші
потрети? - запитало
тримає її руку.
і терпіння. Як із таким на
веснянкувате рудовололюди вийти? Яка користь
дівча. - Це зовсім не
- А, кажуть, тепер не вмі- се
від каліки?
дорого.
Подібних розмов На- Якщо моя дружина
ють кохати…
стя переслухала і перезгідна, то можна.
жила багато. «Він бачить
Настя кивнула голобільше, ніж ви», - відповідала
вою.
Перехожі не раз задивлялися
настирливим порадникам.
- Але мій чоловік не може
на
вродливу
русявку і її гарного,
…Щось підганяло Настю дозняти
окуляри. Він…
дому. Вона хотіла забігти після ставного супутника. ДивувалиЙого
очі дуже вас люблять,
роботи в перукарню. Але на сер- ся, що вона відкриває перед ним - мовила юна художниця. - Ви
двері авто, магазину чи кав’ярні.
ці такий неспокій…
- До чого життя дійшло, - по- така гарна і щастя ваше... воно
Назар тримав жменю таблечула якось. - Вже жінки перед не таке, як в інших. Дивне…
ток. На столі - горнятко води.
- Як ви знаєте? - запитала
чоловіками двері відкривають.
- Не смій! - вигукнула.
Настя.
- Догоджають, аби не втік.
Чоловік здригнувся. Пігул- Ми, художники, бачимо ду- Такий може…
ки висипалися і розкотилися дошею,
- філософськи відповіла
Назарів світ мав свої тони і
лівкою.
кумедна
рудоволоска. І почала
- Ніколи, чуєш, більше ніко- відтінки. Чоловік «бачив», якого накидати перші штрихи…
ли, не роби цього! Навіть не ду- кольору настрій дружини, сміх,
Ольга ЧОРНА.
сум...

моя душа
бачить тебе…»

до тями. Опам’яталася в палаті.
Поруч сиділа мати.
- Що трапилося? - прошепотіла.
- Ми не знали, що ти була вагітна.
- Була? Чому була?
Спершу втішала Настю матір. Потім - лікарка. А вона подумки прощалася з їхньою із
Назаром ненародженою донечкою…
Настя так і не сказала чоловікові, що втратила дитину. Не хотіла засмучувати. Сама «провела» душу, яка не встигла спізнати земне життя, в інший світ, до
ангелів. Наодинці сумує. Кається. І мовчить…
Назар першим після лікарні
затіяв розмову, якої боялася Настя.
- Ти не повинна бути моїм
поводирем. Я згідний на розлучення. В моїх очах порожнеча. І в
серці. І в тілі.
- Я не залишу тебе.
- Моя кохана дівчинко, життя з інвалідом - мука. Просто, ти
не знаєш цього. І я… я більше ніколи не зможу бачити тебе, твоєї вроди, усмішки. Це мука і для
мене.
Дві тоненькі цівки сліз смутком пливли по Настиному обличчі.

“

“

Він сидів у фойє готелю.
Стильно одягнений. У темних
окулярах. «Нічна фея», побачивши «здобич», присіла поруч.
- Сумуєш, красунчику? Тут
непоганий бар.
- Він вас не бачить.
Жриця кохання невдоволено
глянула на молоду гарну жінку.
- А?..
- Я його дружина.
…Літній вечір приємною
прохолодою обіймав Настині
плечі. Він не міг не закохатися в її вроду. І у величезні сині
очі, в яких було щось магічне
від неба.
Настя вкотре глянула на годинник. Назар, чоловік, чомусь
запізнюється. Сьогодні четверта річниця їхнього весілля. Назар запросив її у ресторан у парку, що над мініатюрним озерцем�����������������������������
,����������������������������
- тиху місцинку посеред гамірного міста. Настя усміхнулася. Назар не знає, який подарунок вона йому приготувала.
Він шалено хоче стати батьком.
Мріє, щоб народилася доня. Настя подарує чоловікові гарну
звістку.
Почало темніти. Назара не
було. Настя поволі пішла у бік
автобусної зупинки. На серці
ставало дедалі тривожніше.
Свекруха зателефонувала
близько опівночі. Захриплим від
хвилювання голосом повідоми���������
ла, що Назар у лікарні. Його авто
потрапило в аварію.
…Лікар співчутливо дивився
на Настю.
- Ваш чоловік втратив зір.
Повністю.
- Він ніколи?..
В її очах потемніло. Лікар кинувся приводити молоду жінку

Невигадана історія

В озері туманному стежини,
З усмішками щастя на вустах
Ангели косили конюшину,
Люди спали у солодких снах.

На фото Івана ПШОНЯНА:
Анна ШВАРЦ перукар-візажист та
Оксана ПРИДИБАЙЛО –
керівник закладів
«Ломбард» (м.Тернопіль).

nday.te.ua

Лірика душі

В довгих полотняних льолях,
В голубім серпанку замість свит,
Розливали мріями від поля
Запашний зелений оксамит.

Вишиванка дитинча кирпате,
Що квітки звиває
в перепліт,
Материнські ласки,
усміх тата,
Прадідів пророчий заповіт.
Вишиванка писанка чудова,
Танці, співи,
плетиво надій,
Вишита сльозою
рідна мова,
І розмай дівочих
тихих мрій…

Сокровенне

Для всієї родини

О

«Це – віщий сон», - мовила, вислухавши Мар’янину розповідь,
Віра Григорівна, старша колега з роботи. - «Згадай, Мар’янко,
може, ти забула навідати когось
на цвинтарі. Здається, колись ти
бідкалася, що померла твоя подруга».
Справді, шість років тому,
коли Мар’яна народжувала у пологовому будинку свою Ангеліну, у Тернополі померла її найкраща подруга Світлана. Пологи
пройшли з ускладненням, тому
про трагедію Мар’яні вирішили
не розповідати.
Повернувшись
додому,
Мар’яна стала чекати дзвінка від
Світлани: не може бути, думала, щоб у подруги не виникло бажання привітати її з народженням доньки. Тим більше, що вона
хотіла, аби Світлана була хрещеною мамою Ангелінки. Тож зателефонувала сама. « Хіба ви нічого не знаєте? Ми ж переказували
– мама загинула в автокатастрофі», - Мар’яна почула у слухавці
гірке схлипування Світланиної
доньки Яни, яке обірвали короткі гудки…
Мар’яна важко перенесла
смерть подруги. Їй не вистачало
її листів, телефонних дзвінків, їхніх задушевних зустрічей.
Гадала, підросте Ангелінка,
тоді поїде до Світлани на могилу.
Та згодом чомусь вирішила: буде
ліпше, якщо у її свідомості Світлана і надалі залишатиметься
живою. Такою, якою Мар’яна знала її: вродливою, веселою…
І якби не ті сни… Віра Григорівна наполягає: вона мусить
навідатися на могилу подруги,
інакше їй і надалі не буде спокою.
Тож Мар’яна зателефонувала Яні,
щоб та зустріла її на автостанції у

Етюд про кохання

Наш ДЕНЬ

№25 (54)/ 18 червня-25 червня 2014 р. 11

Листівка
у вічність

Тернополі.
реступила поріг їхньої квартири.
Тернопіль… Назва цього міс- Не спитала навіть, як мати. Не зата завше відгукується болем у чекала, щоб разом йти на навчансерці Мар’яни. Тут вона познайо- ня. Кулею вилетіла з кімнати.
милась з Олегом, коли навчалася Мар’яну здивувала така її повеу кооперативному технікумі. Тут дінка. Та полуда з очей злізла відзазнала радощів, кохання і зради. разу, як глянула у вікно і побачиПроживала тоді Мар’яна на ла, що Таня сідає у машину Олеквартирі удвох із худющою й ма- га…
ленькою на зріст Тетяною, котру
По обіді до неї забігла Світусі в їхній групі називали Миш- лана: « Ти чому не була у технікою. Світлана ж мешкала зі своєю кумі? Знаєш, а Тетяна з квартисім’єю на одному з ними поверсі. ри забирається. Доки ти там біля
Часто забігала до дівчат, оскіль- мами була, вона такого про тебе
ки навчалися в одній групі. Між Олегові наговорила… Здається,
нею і Мар’яною зав’язалася міц- Мар’янко, ночував у неї. Поговона дружба. Тільки їй насмілилася ри з ним. Поясни усе. Він же люМар’яна зізнатися, як сильно ко- бить тебе», - термосила Світлана
хає Олега.
зблідлу Мар’яну.
Олег, як і Світлана, був терно«Любив… якщо справді люполянином. Високий, чорнявий, бив», - крізь сльози вимучила
із великими карими очима, він Мар’яна. Вона не підійшла до Олеподобався багатьом дівчатам з га. Не стала нічого з’ясовувати.
їхнього технікуму. Світлана раді- Зрозуміла: Тетяна не передала
ла за подругу: « Щаслива ти, Мар’янко,
такого красеня при...Вірю, що хтось вищий,
ворожила». «Красевсюдисущий подає нам,
ня? З її зовнішністю
я б собі іншого пошулюдям, знак для каяття...
кала. Не такий уже й
гарний той Олег. До
того ж – картавить», - перебила йому записку. Звичайно, можна
Світлану Таня. Вони ж, звісно, не було б перестріти його і розстазвернули уваги на ті слова.
вити усі крапки над «і», якби не
Олег дарував Мар’яні квіти, запальничка… Та, яку Мар’яна
говорив такі красиві слова, від подарувала Олегові. Її вона знаяких у неї паморочилася голова. йшла під своїм ліжком, отож, усе
Вони будували плани на спільне правда. Ось тут, у цій кімнаті, на її
майбутнє.
ліжку, він кохався з Тетяною. Цьо… Якось ранесенько дівчат го вона простити йому не зможе.
розбудив настирливий дзвінок.
Мар’яна перевелася на заочне
Телефонував сільський голова відділення. Невдовзі Світлана
з Мар’яниного села. Сповістив, сповістила їй, що Олег одруживщо вночі її маму у важкому ста- ся з Танею. Через півроку Мар’яна
ні «швидка» забрала у лікарню. теж знайшла свою долю.
Нікого, окрім Мар’яни, в матері
Андрій працював у їхньому
більше не було, тому керівничка селі завклубом. Веселий, співувідпустила її «на скільки треба». чий, працелюбний, він обожнюТри тижні просиділа Мар’яна вав Мар’яну. Терпляче возив її по
біля хворої матері, а коли тій ста- лікарях, коли не могла завагітніло легше, її замінила мамина по- ти. Коли Мар’яні було уже триддруга – тітка Валя. « Кріпись, ма- цять шість на світ, з’явилася Анмочко, - усе буде добре. Скоро я геліночка.
познайомлю тебе з Олегом. ПобаЗдається, до їхнього дому начиш, він тобі сподобається», - по- решті завітало справжнє щастя.
цілувала Мар’яна маму на про- Проте Мар’яна і досі подумки защання.
синала в обіймах Олега, боялася
При згадці про кохано- назвати його ім’ям свого чоловіго дивний струмінь пронизав ка. Тільки тепер, через багато роМар’янине тіло. Спантеличена ків, вона пошкодувала, що не розсумною звісткою, вона тоді поїха- повіла Олегові правду, що постула, навіть не попрощавшись. Ли- пилася хитрощам Тані.
шень записку Тетяною передаВраз пекуча, мов жало, думка
ла…
зблиснула в її голові: вона пом«Уже приїхала?» - крізь зуби ститься Тетяні.
витиснула Таня, коли Мар’яна пеСкоро в Олега день наро-

Я гуляю нічним містом. Одна. Мені зовсім
не страшно, адже думками я з тобою. Сонні
ліхтарі дивляться на мене незрозуміло: чому
тривожу їх спокій? Як пояснити, що я дуже сумую за тобою. Ось уже три роки, відколи ми
розлучилися з тобою. Ти поїхав на заробітки
за кордон, адже ми планували після весілля
придбати житло.
Ти щодня телефонував мені, вкотре освід-

“

Ти усміхаєшся
мені у снах

чувався у любові. Я просила тебе швидше повертатися додому. Яка ж я була наївна! Виявляється, там, у Лондоні, ти зустрів своє давнє
перше кохання. Тому телефонні дзвінки ставали рідшими, а розмови коротшими. А ко-

дження – ювілейний, і Мар’яна
відправить йому вітальну листівку. Без підпису. Без зворотної
адреси. Придумає гарний, ліричний текст. Звичайно, Тетяна запідозрить чоловіка у зраді. Буде
плакати, вимагати пояснення…
« Так їй і треба. Так і треба», раділа власній ідеї Мар’яна.
Вранці купила в кіоску листівку. З червоними трояндами
– колись такі приносив їй Олег.
Сіла в автобус. На автостанції у
Тернополі опустила в скриньку
конверт. І назад додому…
Відтоді щороку Мар’яна відправляла вітальну листівку Олегу, як і задумала спочатку: без
підпису, без зворотної адреси.
Ось і тепер придбала цікавий
музичний текст з ніжною мелодією. Мар’яна відчула велике внутрішнє задоволення від того, що
може в черговий раз познущатися з Тетяни.
Листівку відправить завтра,
коли поїде на кладовище до Світлани.
На автостанції її зустріла Яна.
У Мар’яни аж дихання перехопило – Яна була копією своєї мами.
«Мама багато про вас розповідала. Вона дуже любила вас», - сумно мовила дівчина. Вони проходили між рядами могил. Мар’яна
відчувала, як усе сильніше стискає їй серце, як
тремтять у руках квіти. «
Уже недалеко», - прошепотіла Яна.
Враз Мар’яна заточилась. Глибокий зойк вирвався з її грудей, а широко відкриті очі втупилися у фотографію на пам’ятнику, мимо якого вони проходили. З неї усміхався він, її Олег – кохання усього її
життя, якому нині відправила
чергове вітання.
Ось такий пам’ятник – з мармуру, обрамлений гронами калини, вона бачила у своїх снах.
Сльози розпачу, сорому і якогось невідомого досі відчуття
зринули з її очей. Мар’яна глянула на дату: тут, у вічності, Олег
уже п’ять років. І п’ять вітальних
листівок вона відправила йому…
додому.
Мар’яна розділила букет,
який несла подрузі. Поклала квіти Олегові. Червоні троянди затріпотіли на вітрі…
«Тепер я вірю у сни. Вірю, що
хтось вищий, всюдисущий подає нам, людям, знак для каяття. А ще я переконалася – ніколи,
за будь-яких обставин, не можна робити комусь зло: не Тетяні помстилася я , а собі. Ворушила спокій коханої людини своїми
посланнями. Гріха собі наживала. І тепер не маю спокою», - закінчила свою розповідь Мар’яна
- моя колишня сусідка.
Я не знайшла слів, щоб її розрадити…
Марія МАЛІЦЬКА.

“

10

трогось вечора ти усе мені розповів. Попросив пробачення, а ще – часу на роздуми. Я,
правда, так і не зрозуміла: часу для чого? Щоб
з’ясувати: хто миліший твоєму серцю – я чи
ця дівчина?
Гірко, боляче. Ти усміхаєшся мені тепер
лише у снах. Але, на жаль, вони закінчуються.
Наступає ранок і я знову – одна.
А зараз я гуляю нічним містом. І мені посміхаються сонні ліхтарі.
Інна ЗАРІЧНА.

Написано серцем

Я,

9-річний хлопчик
Арсен Романів. Я
дуже переживаю
за ситуацію в нашій рідній
Україні. А ще люблю
складати вірші, і з початку
весни я пишу про анексію
Криму, АТО, Національну
гвардію, нашу армію, мир
у державі. Вам посилаю
два вірші: «Єднаймося,
браття» і « Янгол миру
сповіщає».

Єднаймося, браття!
Єднаймося, браття!
І так нам треба
прожити життя!
Не сваритись, жити в згоді,
Разом бути у різній пригоді.
Не йти під іншу державу,
Бо земля є по праву –
Захід і Схід наша разом,
Північ і Південь –
Дружбу не опишу пером.
Хочуть нас сепаратисти
розділити
І звання героя в Росії получити.
На заході немає
«бандерівців і фашистів»,
А також немає нацистів.
А у Криму і на Сході
Зелені чоловічки гуляють
І через кордон сили перекидають.
Чого варті заяви Царьова,
Це те саме, що сказала корова.
Яка «Новоросія», яка ДНР?
Яка, яка? Хто ти тепер?
Єдине прошу у Бога,
щоб Україні Ти дав допомогу.
І, щоб наші вояки отримали
Над сепаратистами перемогу.

Янгол миру сповіщає
Янгол миру сповіщає:
Національну гвардію
сепаратист не здолає.
Янгол миру сповіщає:
Що птах у Слов’янську скоро
мирно заспіває.
Янгол миру сповіщає:
Бог нашу браву армію
благословляє.
Янгол миру сповіщає:
Богородиця нашу армію оберігає.
Янгол миру сповіщає:
Христос за нашу армію молиться,
В Бога покрови для
українських військ благає.
А янгол війни сповіщає:
Путін з дияволом розмовляє.
Янгол війни сповіщає:
Путіна уряд антихрист оберігає.
Янгол війни сповіщає:
Святополк окаянний
Російські війська
до війни закликає.

В

ід редакції: цей
лист, написаний
акуратним дитячим
почерком, зворушив
до сліз. Особливою
непідробною щирістю
і любов’ю. Дитячим
патріотизмом – справжнім,
а не на показ, як часто
демонструють нам сучасні
політики. Любімо ж
Україну ми так усі.
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Щодня - сенсації

У

же перші матчі групового турніру
Чемпіонату світу засвідчили
високу готовність до боротьби
одних команд та справжню ігрову
деградацію інших, які ще донедавна
вважалися фаворитами.
Так, вже у зустрічі-відкритті Мундіалю збірна Бразилії лише не без допомоги арбітра, який
призначив досить сумнівний одинадцятиметровий у ворота хорватів, зуміла вийти на прийнятний для себе результат – 3:1.
У другий день Нідерланди жахливо помстилися збірній Іспанії
за програний фінал ЧС-2010 року. У стартовому матчі групи В «летючі голландці» розгромили діючих чемпіонів світу з рахунком 5:1.
Такої ганьби збірна Іспанії у фінальних частинах чемпіонату світу
ще не знала більше, ніж півстоліття.

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Бондаренко знову на висоті

Б

огдан Бондаренко у блискучому стилі виграв
етап «Діамантової ліги» з легкої атлетики у НьюЙорку.
Він з першої спроби подолав амантової ліги» у Лозанні він
планку на висоті 2.42 м, повто- стрибнув на сантиметр нижче.
ривши рекорд Європи і встаноІнший українець Андрій
вивши новий національний ре- Проценко з третьої спроби покорд України.
долав планку на висоті 2.35 м.
Попереднє національне до- Цей результат став його особиссягнення також належало Бог- тим рекордом і забезпечив йому
данові. У 2013 році на етапі «Ді- третю сходинку на етапі.

«Бронза» на Кубку Європи

Наступна сенсація сталася у поєдинку Коста-Ріки з Уругваєм,
якому деякі експерти пророкували вихід, як мінімум, в 1/8 фіналу,
- 3:1.
Збірна Італії у напруженому матчі з Англією взяла свої перші
три очки на ЧС-2014 – 2:1.
Збірна Німеччини стартувала з впевненої перемоги, здолавши
команду Португалії - 4:0.Гра була зроблена ще у першому таймі,
коли німці вели з рахунком 3:0 і з 37 хвилини португальці вже грали у меншості.
Американські футболісти встановили рекорд ЧС-2014. У заключному поєдинку п’ятого ігрового дня збірна Гани поступилася національній команді США - 1:2. Капітан американців забив найшвидший поки що м’яч, відкривши рахунок на 1-й хвилині зустрічі.
Того ж дня зафіксовано і першу, причому нульову, нічию. Так завершилася зустріч між збірними Ірану та Нігерії.
Нарешті у боротьбу вступила й Росія. ЇЇ по поєдинок з футболістами Південної Кореї закінчився сьогодні уночі, а отже уболівальники вже знають результат.
Букмекери ж називають основними претендентами на перемогу у світовій першості Німеччину, Голландію, Бразилію, Італію.

Росіян відгородили колючим дротом.
Щоправда, тільки у Бразилії

Готель «Сан Рафаель», де базується збірна Росії під час
ЧС, обгородили триметровим парканом з колючим дротом.
По суті, російська команда розташувалась у режимному
об’єкті, куди можна потрапити за спецперепустками. Можливо, наставник збірної Фабіо Капелло вирішив, що «життя за
гратами» допоможе його підопічним показати позитивний
результат, а, може, російські функціонери все ж здогадуються,
що такі заходи безпеки є незайвими.

Євробаскет: на два роки пізніше

Ч

емпіонат Європи 2015 року з баскетболу
відбудеться не в Україні.

ФІБА Європи оголосить
про старт нового конкурсу
за право проведення турніру 2015 року найближчим часом, а заявки прийматимуться до 31 липня.
Господар Євробаскету-2015 буде оголошений
до кінця серпня, коли завершиться кваліфікаційний раунд турніру.
Натомість,Україна прийматиме чемпіонат Європи з баскетболу у 2017
році.
Таке рішення прийняла
рада ФІБА Європи, оцінивши зусилля, зроблені Федерацією баскетболу Укра-

їни у цьому напрямку.
Протягом наступних
двох тижнів єврочиновники приїдуть до України
для підписання відповідного договору.
Міністр молоді та спорту Дмитро Булатов повідомив, що рішення європейського керівництва перенести Євробаскет-2015 задовольняє Україну і було
погоджене всіма зацікавленими сторонами. Також
він подякував європейській асоціації за розуміння і готовність перенести
свято великого баскетболу в Україні на два роки.

М

инулими вихідними у Скоп’є відбувся Кубок
Європи з бігу на 10000 метрів.
Чоловіча команда України посіла третю сходинку, пропустивши поперед себе лише Туреччину та Італію.
У складі української команди медалі виграли Роман Романенко,
Іван Стребков, Дмитро Лашин та Ігор Гелетій.
Жіноча українська команда зупинилася за крок від медалей. До
бронзи їм не вистачило 3.84 с.

Ж

Гратимуть у фіналі

іноча збірна України
з гандболу таки
здобула путівку на
чемпіонат Європи 2014 року,
який відбудеться в Угорщині
та Хорватії.

У вирішальній для себе зустрічі «синьо-жовті» здолали
команду Австрії - 33:24. Українкам потрібно було виграти

П

з різницею у сім очок і більше,
чого вони і досягли.
Підопічні Леоніда Ратнера
забезпечили комфортну перевагу ще у першому таймі, а у
другому довели справу до переможного завершення.
Також додамо, що матч відбувався у Словаччині, через
ситуацію в Україні.

Вже є 34 ліцензії на участь
у Європейських іграх-2015

резидент НОК Сергій Бубка підписав офіційний
документ на підтвердження готовності України брати
участь у перших Європейських іграх, які у червні 2015
року відбудуться у Баку.

У змаганнях планують виступити понад 6 тисяч атлетів з 49
країн Європи, які боротимуться за 239 комплектів нагород у 19
видах спорту.
На даний момент 34 українських спортсмени виконали кваліфікаційні нормативи для участі у Євроолімпіаді.

УПЛ шукає 16 команду для чемпіонату

Власникам клубів та керівникам українського
футболу так і не вдалось розставити усі крапки над
“і” стосовно формату нового сезону Прем’єр-ліги.
Остаточне рішення щодо кількості учасників приймуть 23 червня.
Останнім представником УПЛ бажає стати «Севастополь». Крім кримчан, заповнити прогалину може
один із учасників Першої ліги. Розглядають кандидатури чернігівської «Десни» або кіровоградської «Зірки».
Наразі бажання підвищитись у класі задекларував лише донецький «Олімпік». Щоправда де виступатиме дебютант, як і інші клуби із столиці Донбасу,
поки що сказати важко.

«Севастополь» може переїхати на материк

За словами власника та головного інвестора «Севастополя» Вадима Новинського, команда хоче
виступати в Криму, але, якщо не
дозволить місцева «влада», кримчани гратимуть в іншому місті.
«Зараз йдуть переговори з кримською владою, яка поки не дозволяє
грати матчі чемпіонату в Криму. Ми

знаходимося у підвішеному стані, бо
не знаємо, чим це все закінчиться.
Але ми хочемо грати в чемпіонаті
України. Якщо нам не дозволять грати на півострові, то ми будемо змушені реєструвати новий клуб на материковій частині країни і переїжджати в інше місто», - сказав Новинський.

Спорт

І сміх, і гріх

Без сумніву, на цьогорічному мундіалі ми не раз почуємо «перли» спортивних
коментаторів, які, як відомо, не особливо задумуються, що, де і коли говорити
у прямому ефірі. А поки що
пропонуємо увазі читачів
найвідоміші «ляпи» . Отже:
6:0! Це вже більше, ніж
“якийсь біль….”
У Варламова на майці 3-й
номер, а на трусах 9-й... З чим
це пов’язано, не можу пояснити, але, навряд, чи з розміром.
Це - Куман. Ви, напевно,
впізнали його кучеряві ноги.
Футболістам, у яких немає потомства, не рекомендується ставати у «стінку», коли
штрафні б’є Роберто Карлос.
Пас хороший, та поле скінчилося!
Знаєте, за це потрібно бити
табло! Даруйте, обличчя.
Я упевнений, що усе чоловіче населення притулилося
до екранів своїх телевізорів не
від хорошого життя, а в екстазі уболівальника.
Під пахвою, як мило у ванній, прослизнула шайба.
Через pадість, що забив гол
такомy сильномy і гpізномy
сопеpникy, Баджо повісився
на воpотах.
Випереджаємо німецьких
біатлоністок на півтора кілометра. Це навіть не трамвайна зупинка, а відстань від річкового вокзалу до бозна-куди.
І м’яч, здолавши останню
перешкоду між ногами воротаря, влітає у ворота.
Давиденко відразу узяв подачу суперника. Він вирішив
не зволікати в довгий ящик.
Аpбітp дістав зі штанів видалення.
Гравці стоять у «стінці»,
тримаються відомо за що.
Оборона сиплеться, як
штукатурка.
У другому таймі їм світило
тільки в очі.
Збірна Росії потрапила у
рідку чорну смугу невдач.
Я тут стукаю по голові, по
монітору, по книгах. Що тут
навкруг ще дерев’яне, Боже
мій!
Боковий аpбітp стає у гарні
пози. Можливо, він pаніше займався балетом.
Сподіваємося, що з Недведом все буде нормально, хоча
несуть його ногами вперед.
Динамівці сьогодні виступають без звичних блакитних
трусів.
Ніби скотчем заліпили свої
ворота.
Ай-яй-яй-яй-яй! Ви зі мною
згодні?
Ну куди ти віддаєш пас! Я
ж тобі кричу, що він поза грою!
Фігурне катання - це ж мистецтво, це навіть не футбол!
Захист шкутильгав на обидві ноги, практично не встаючи з колін.
Ось він тримає суперника
за труси, за футболку, за боки...
Практично за все, що можна,
тримає. До м’яча одночасно
потяглися pyки голкіпеpа і лисина Фабpіціо.
Доля грає з людиною, а людина грає у футбол.

Цілющі краплиниnday.te.ua

народної медицини
Сироватка зміцнює
імунітет

Люди, які готують сир самостійно, знають, що таке
молочна сироватка. Ми розповімо вам про цілющі
властивості цього продукту.
У молочній сироватці багато вітамінів, мінералів, білка – й усього 0,2% жиру. На 94% сироватка складається
з води. Інші 6% – життєво важливі субстанції: лактоза,
вміст якої в сухій речовині – більше 70%, оптимальні за
амінокислотним складом білки, повний набір вітамінів
групи В, кальцій і магній, пробіотичні бактерії.
Склянка сироватки на день – прекрасний засіб для
зміцнення імунітету. Її корисно вживати під час фруктових розвантажувальних днів. Вона допомагає вивести з організму надлишковий холестерин і токсичні речовини. А живильними коктейлями на основі сироватки
можна вгамувати голод. Якщо між сніданком і обідом захочеться солодкого, випийте склянку такого коктейлю.
Коктейль з суницею
На 1 порцію: 100 г суниці, 250 г дуже холодної сироватки, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка меду, 1
дрібка кориці. Збити все в блендері.

Наш ДЕНЬ

А липи

У повітрі вже чутно
п’янкий медовий аромат липового цвіту. Його цілющі
властивості люди використовували з давніх часів. Збирати
липовий цвіт потрібно в суху
погоду, бажано в першій половині дня, але коли вже висохла роса. Сушать квітки, розсипавши їх тонким шаром на
папері або мішковині в темному добре провітрюваному приміщенні. Липа зберігає
всі корисні властивості протягом
2-3 років, але тримати її потрібно або в паперовому мішку або в
тканинному. У поліетилені квітки липи швидко втрачають лікувальну силу.
У народній медицині липовий
чай найчастіше застосовують як
жарознижувальний і потогінний
засіб, має відвар і протизапальну,
сечогінну, антисептичну і протисудомну дію. Якщо ви застудилися, то випита ввечері склянка
липового чаю з медом допоможе
швидко встати на ноги, а при нежитю й гаймориті добре допомагає інгаляція з липовим цвітом.

цвітуть…

Петрушка зцілює очі та серце

К
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Можна використовувати відвар для полоскання горла при
ларингіті й ангінах, для полоскання рота при стоматитах, як
допоміжний засіб призначають
прийом липового настою при жіночих захворюваннях, проблемах з сечостатевою системою, як
відхаркувальний засіб при бронхітах. Липа допомагає при подагрі і ревматизмі. У цьому випадку призначають гарячі припарки
з відвару.
Липовий чай заспокоює нервову систему. Чашечка ароматного напою допоможе вам заснути після важкого дня.
Застосовують липовий цвіт

і в косметології. Наприклад, француженки вважають цю квітку найкращим
засобом від зморшок. Липовий відвар заморожують
і протирають отриманим
льодом шкіру обличчя, шиї
і декольте вранці та ввечері.
Вмиватися теплим відваром можна при подразненні
шкіри обличчя і при вуграх.
А якщо обполіскувати ним
волосся після миття, то воно стає
міцнішим.
В’ялу шкіру можна освіжити
компресом з липи. Змочіть в гарячому відварі рушник або серветку, накладіть на обличчя приблизно на 2 хвилини, потім зніміть і накладіть серветку, змочену холодною водою. Міняйте серветки 5-6 разів. Ця процедура тонізує шкіру й надає їй еластичність.
Можна приймати парові ванни для обличчя з липовим відваром. Це допоможе очищенню пор, зніме роздратування,
пом’якшить шкіру.

Суниці дарують красу та здоров`я

Д

ожна добра господиня вирощує на своєму городі петрушку. Ця
ревні мудреці запевняли: у домі, де їдять суницю, лікар не
пахуча пряна рослина не лише смачний додаток до страв, а й
потрібен, адже суниця дарує здоров’я. Вона посідає перше
ліки від багатьох недуг. Петрушка багата на вітаміни А, В, С, В1,
місце серед вітчизняних плодів та ягід за вмістом корисних
В2, К, РР, мінеральні солі заліза й кальцію, фосфор, натрій і калій.
речовин, необхідних організму для кісток і зубів.
В одному пучку свіжої
Відвар із листя суниці та її щами і входить до складу крезелені – добова доза вітаміягоди
сприяють нормалізації мів. Існує велика кількість косну С і бета-каротину!
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точками
такого
льоду.
рази на день. Цей же відвар ви- по півсклянки три рази на день.
користовують для компресів і Можна просто подрібнити насіння в порошок і приймати усеочних промивань.
Хворим, які страждають редину по 0,5 г три рази на день
ожирінням і захворюваннями за півгодини перед їжею.
анановий квас п’ють для
но вимити, дрібно порізати. Покласти в триСоком свіжої зелені петрушпечінки, рекомендується вжипрофілактики раку та лікування літрову банку, засипати однією склянкою цувати в їжу корінь петрушки або ки, який приймають усередину
початкової стадії онкологічних
кру, залити 3 л холодної кип’яченої води (а ще
приймати настій. Готують його приблизно по 10 мл 5 разів на
краще джерельною або несолоною мінеральтак: 2 ст. л. подрібненого корін- день до їжі, лікують гастрити. захворювань, а також він сприяє
ня (або зелені з корінням) за- Сік поліпшує секрецію шлунко- оздоровленню організму.
ною), додати 1 ст. ложку сметани для заквасливають 1,5 скл. окропу, насто- вого соку й нормалізує кислотУ процесі бродіння зі шкірок банана виді- ки і накрити марлею. Через 2 тижні квас готоюють протягом декількох го- ність.
ляється триптофан. Він сприяє відторгненню вий (оптимальний термін – 17 днів). Пити баА ось при вагітності й епі- та виведенню з організму хворих клітин.
дин, проціджують. Приймати
нановий квас за 30 хвилин до їжі по 150 г 2-3
усередину по 1-2 ст. л. 4 рази на лепсії, подагрі, нефриті та гепаДля приготування цього напою шкірки 3-4 рази на день. Зберігати в темному прохолодтиті цю рослину вживати не ре- стиглих бананів (без темних цяток) ретель- ному місці.
день за півгодини перед їжею.
Настій у вигляді чаю з коре- комендують.

Збираємо
в липні

Б

Готуємо квас… з бананів
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Фруктово-ягідні салати –
смачні десерти, джерело вітамінів
Ф

руктові салати – це найкорисніші десерти. Адже вони не
лише неймовірно смачні. Салати з фруктів – багате джерело
мінеральних солей, органічних кислот, пектину і вітамінів, а
також легкозасвоюваних простих цукрів, які не викликають збільшення
ваги. «Наш ДЕНЬ» підібрав для вас найкращі рецепти цих смаколиків.
Однак ваша фантазія необмежена. Адже літо дарує таке щедре розмаїття
ягід та фруктів. А ще на ринках ваблять очі різні тропічні плоди. Тож
експериментуйте, діліться власними рецептами з іншими читачами.
яблука нарізати півкільцями, ви- цукор -5 г.
Асорті
Приготування: фрукти очисПотрібно: 2 апельсини, 1 ли- брати серцевину, пересипати цумон, 2 яблука, 1 літрова банка кром, скропити лимонним соком тити, видалити кісточки, порізакомпоту з груш, 1 літрова банка і викласти ними дно скляної са- ти невеликими шматками. Змікомпоту з абрикосів, 100 г горіхів, латниці. Зверху викласти шар по- шати їх в мисці, засипати цукром.
1 ст. л. коньяку, 200 г сметани, 2-3 луниці без сиропу і нарізані доль- За годину, коли фрукти пустять
ками груші. Перед подачею на сік, додати збиті вершки і ретельст. л. цукрової пудри, ванілін.
Приготування:
почищені стіл салат полити охолодженою но перемішати. Викласти у високі
апельсини і лимони нарізати ку- сметаною, збитою з цукром і ва- келихи і прикрасити кожен «шабиками, фрукти з компоту – со- ніліном, оздобити полуницями з почкою» із збитих вершків, посипаних ванільним цукром і приломкою. Пересипати все цукром варення.
крашених посередині родзинкаі викласти у скляну салатницю,
Зі свіжих фруктів
скропити коньяком і охолодиПотрібно: 4 великі солод- ми.
ти. Перед подачею на стіл полити кі груші, 2 яблука, 10 слив, гроно
Полуничний салат
охолодженою збитою сметаною з винограду, 4 ст. л. цукру, ванілін,
Потрібно: 500 г полуниць, 1
цукром і ваніліном. Посипати під- 200 г сметани, 2 ст. л. рому або скл. апельсинового соку, мускатсмаженими грубо посіченими го- коньяку.
ний горіх, подрібнений мигдаль,
ріхами.
Приготування: яблука і гру- м’ята
ші почистити, нарізати на тоПриготування: полуниці наЗ апельсинів і горіхів
ненькі скибочки і відразу посипа- різати, залити апельсиновим соти цукром, щоб яблука не чорні- ком. Поставити на 2 год. у хололи. Сливи нарізати соломкою, ви- дильник. Подаючи на стіл, поноград відділити від грона. Все сипати мускатним горіхом і пообережно вимішати з цукром, дрібненим мигдалем, прикрасискропити ромом або коньяком і ти м’ятою.
поставити в холодильник. Перед
Фруктовий салат
подачею на стіл полити охолоз йогуртом
Потрібно: 3 апельсини, 150 г дженою сметаною, збитою з цупосічених горіхів, цукати з апель- кром, ваніліном і оздобити ягодасинової шкірки. 1-2 свіжі груші чи ми винограду.
з компоту, цукрова пудра.
Салат «Фруттіс»
Приготування: великі апельсини помити спочатку гарячою,
а потім холодною водою, розрізати на дві половинки і обережно вибрати з кожної половинки
Потрібно: виноград синій і
м’якоть, щоб утворилась мисочзелений - по 250 г, ківі - 2 шт., грука. М’якоть апельсина і груші наші - 2 шт., сік лимонний – 1 ст.
різати кубиками, вимішати і наложка, кавун - 200 г м’якоті, йоповнити цією масою апельсинові
гурт вершковий - 250 г, ванільмисочки, посипати зверху цукроПотрібно: диня - 500 г, перси- ний цукор - 1 пакетик, кориця - 1
вою пудрою, посіченими цуката- ки - 2 шт., банани - 1 шт., малина щіпка.
ми і горіхами. Охолоджений салат - 1 склянка, груша, бажано м’яка,
Приготування: ягоди виноподавати до столу на скляній та- - 1 шт., апельсиновий сік - 1/2 скл. граду розрізати навпіл, видалити
рілці, прикрасити морозивом.
Приготування: м’якоть дині і кісточки. Груші очистити, розріЗ апельсинів і абрикосів персики нарізати кубиками, а ба- зати навпіл, видалити серцевину,
Потрібно: 3-5 апельсинів, 2-3 нан - скибочками. Додати малину, нарізати скибочками, збризнугруші з компоту, 2-3 абрикоси, че- обережно, щоб не зім’яти, перемі- ти лимонним соком. З м’якоті карешні з компоту, 2 свіжих яблука, шати. Апельсиновий сік змішати вуна видалити насіння, вирізати
варення з вишні, 1 ст. л. рому або з нарізаною м’якоттю груші, по- кульки. Ківі очистити від шкірки,
лити цим соусом салат. Відразу ж нарізати скибочками. Всі інгреконьяку, 100 г посічених горіхів.
Приготування: великі апель- подати на стіл.
дієнти перемішати. Йогурт збисини помити спочатку гарячою
ти до утворення повітряної маси,
Салат
«Молінарі»
водою, а потім холодною, розріПотрібно: по 20 г груш, яблук додавши ванільний цукор і коризати на дві половини і обережно і ягід. Для соусу: ананасовий сік - цю. При подачі заправити салат
вибрати м’якоть, щоб утворилася 10 г, цукрова пудра - 5 г, вершки йогуртом.
мисочка. Груші, яблука, абрикоси,
Зелений салат
м’якоть з апельсинів нарізати ку- 30%-ї жирності - 10 г, жовтки - 5 г.
(Порції
можна
збільшити).
биками, посипати цукром, посічез бананами і горіхами
Приготування: розтерти свіними горіхами і скропити ромом
Потрібно: 200 г зеленого саабо коньяком. Тоді все добре ви- жі жовтки з цукровою пудрою, до- лату, 2 банани, 1 лимон, 1 яблуко,
мішати, наповнити цією масою дати збиті вершки, ананасовий сік товчені горіхи, 1 ст. л. меду і непоапельсинові мисочки, оздобити і ретельно перемішати. Яблука і вна склянка йогурту.
черешнями з компоту і варенням груші без шкірки і кісточок поріПриготування: вимитий саз вишень. Охолоджений салат по- зати невеликими скибочками, до- лат розібрати на листочки і надавати до столу на скляній таріл- дати свіжі ягоди і залити масою з рвати прямо руками або крупно
жовтків. Подати в келихах.
ці.
нарізати. Додати дрібно нарізане
Салат «Тутті-фрутті» яблуко, банан, нарізаний соломЗ полуниць з компоту
Потрібно: груші - 70 г, яблу- кою, товчені горіхи, сік лимона,
Потрібно: 1 літрова банка пока
100 г, персики - 50 г, мандари- мед. Змішати, полити йогуртом.
луниці, 1 літрова банка груш, 1 кг
ни
30 г, апельсини - 70 г, верш- У порційні тарілки покласти лист
яблук, 200 г сметани, 100 г цукроки
збиті
- 200 г, цукор ванільний салату і подати на ньому пригової пудри, ванілін, сік з 1 лимона.
1
пачка,
родзинки для прикраси, товлений салатик.
Приготування:
почищені

Фруктовий салат
з сиром

Потрібно: 200 г яблук, 300 г
вишні без кісточок (або замініть
її будь-якими іншими ягодами),
100 г родзинок, 250 г сиру, 4-5 ст.
л. вершків, сіль, цукор за смаком,
кокосова стружка.
Приготування: сир ретельно
розтерти з сіллю, цукром і вершками. Маса повинна бути, як сметана, якщо вона густа, розбавте її
водою. Родзинки вимити, залити
окропом і залишити на 10-15 хв.
Потім обсушити. Яблука нарізати
шматочками. Яблука, вишню, родзинки змішати з сирною масою.
Викласти гіркою, посипати кокосовою стружкою.

Салат з вишні і полуниці

Потрібно: 500 г полуниці, 500
г вишні, 2 лимони, 1 ст. л. вершкового масла, 2 повні ч. л. цукрового
піску, 1 ст. л.. винного оцту, білий
йогурт чи сметана.
Приготування: перебрати,
вимити і розрізати навпіл полуницю, вийняти кісточки з вишні.
Натерти на тертці лимон так,
щоб вийшла повна чайна ложка
цедри лимона. Змішати фрукти
з тертою шкіркою і соком лимона. Тонко нарізати другий лимон.
Нагріти масло у великій сковороді і покласти туди ягоди, цукор і
шматочки лимона. Влити оцет
і потримати на слабкому вогні
одну хвилину. Додати цукор за
смаком і подавати на стіл разом з
сметаною чи білим йогуртом без
фруктових добавок.

Салат з груш, слив і дині

Потрібно: 2 груші, 6-7 слив, 1
невелика диня, 1 склянка вершків або сметани, 3 ст. ложки цукру.
Приготування: груші, сливу і
диню помити, обчистити, нарізати невеликими шматочками, посипати цукром, викласти у скляну вазу, залити сметаною або
вершками.

Фруктовий у желе

Потрібно: 1 кг яблук, 100 г сушених абрикосів, 100 г чорносливу, 150 г горіхів, 4 ч. л. желатину, 2
скл. вишневого соку, 100 г столового білого вина, цукор, 200 г морозива.
Приготування: чорнослив і
сушені абрикоси залити підсолодженою водою і залишити на ніч.
Тоді вибрати з них кісточки і нарізати соломкою, почищені яблука покришити на дрібні кубики, і
вимішати з грубо посіченими горіхами. Цією масою наповнити
до половини широкі фужери або
склянки.
Желе приготувати так: замочений у вині желатин залити гарячим вишневим соком, підігріти
на повільному вогні, постійно ви-

мішуючи, поки желатин розпуститься, тоді додати за смаком цукор і охолодити. Цією масою залити фрукти і винести в холодне
місце, щоб желе застигло. Оздобити половинками горіхів, ягодами з варення і морозивом.

З кавуна, груш та слив

Потрібно: 1 кавун, 4 груші, 2-3
ст. ложки цукрової пудри, 200 г
слив, 2 ст. ложки рому або коньяку.
Приготування: з кавуна зрізати 1/3 частину, вибрати м’якоть, краї шкірки вирізати зубцями, щоб утворився своєрідний кошик. Достиглі соковиті груші, очищені від шкірки,
і м’якоть кавуна без насіння нарізати кубиками, а сливи соломкою, пересипати цукровою пудрою, скропити ромом або коньяком, додати кілька крапель
лимонного соку. Готовою масою наповнити «кошик» з кавуна. Подати на керамічній тарілці
з дерев’яною ложкою.

З ожини

Потрібно: 500 г ожини, 200
цукру, 100 г посічених горіхів, 2
жовтки, 0,5 скл. білого десертного вина, цедра з лимона.
Приготування: ягоди обережно перебрати, помити і скласти в салатницю. Посипати дрібно посіченими горіхами. Жовтки
збити з цукром до утворення пухкої маси, тоді поступово вливати
вино, не припиняючи збивання.
Цією масою полити ягоди, посипати лимонною цедрою.

З солодкого сиру
і вишень

Потрібно: 500 г свіжого сиру,
склянка вишень без кісточок, 400
г сметани, 100 г посічених горіхів,
100 г цукру, ванілін.
Приготування: сир розтерти
з цукром і ваніліном, додати сметану, вимішати з вишнями і викласти на тарілочки. Зверху посипати горіхами і оздобити вишнею
з хвостиком.

Полуниця з йогуртом

Потрібно: полуниця свіжа 500 г, йогурт натуральний - 250
г, цукрова пудра - 2 ст. л., ваніль
на кінчику ножа (1 г), півсклянки
будь-яких горіхів і мелена кориця
на смак.
Приготування:
йогурт
з’єднати з цукровою пудрою та
ваніллю і добре розмішати. Горіхи подрібнити. Полуницю порізати на шматочки. У креманки або
келихи викласти частину полуниці, присипати горіхами. Зверху
полити йогуртом. Продовжувати викладати шарами полуницю,
горіхи і йогурт. Наприкінці зверху притрусити корицею, посипати горіхами, прикрасити шматочком полуниці.
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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 забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного зварювання.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «В».
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 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 робітничу професію «Оператор поштового зв’язку. Оператор
електрозв’язку. Касир в (банку)».
Навчальний заклад проводить курсову підготовку,
підвищення кваліфікацій з професій:
- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд»
- «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами ТМ Ceresit»
- «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
- «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
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

Українські анекдоти

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Курйоз

Італійці облаштували
пляж для… собак

В італійському місті Ріміні відкрився пляж, призначений тільки для відвідувачів з собаками, повідомляє «The
Local». Для тварин приготували частування, зручності та розваги. Для їхніх
господарів відкрили бар із прохолодними напоями. З’являтися на пляжі людям
без домашніх вихованців заборонено.
Пляж «Rimini Dog - No Problem» («Ріміні Собака - Проблем немає») обладнаний
парасольками, туалетними кабінками, лежанками, мисками з їжею і питвом. Є зона
активного відпочинку, де собаки можуть
гратися один з одним або з господарями.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Навіть є душ, де собаку можна вимити після купання в Адріатичному морі.
Якщо господареві треба відлучитися,
за твариною зможуть доглянути спеціально навчені люди. Також на пляжі чергує ветеринар.
Автори ідеї - брати Лука і Марко Агостіні, які також володіють звичайним пляжем. За словами підприємців, їх давно засмучувало, що власники собак не можуть
взяти своїх улюбленців на пляж. Як відомо, в Європі чотирилапих туди приводити не можна - для порушників передбачено штраф.

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

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

- Добрий день, куме, що п’єте?
- Українське мохіто.
- Ром і м’ята?
- Та ні, горілка і петрушка.
***
- Куме, я придумав, як виявити росiйських
шпигунiв у мiлiцii, прокуратурi та СБУ.
- Жорстокi допити, тортури, детектор
брехнi?
- Та що ви! Достатньо перед входом постелити килимок iз зображенням Путiна. Патрiот
обов’язково витре ноги.
***
Росiйськi
авiаконструктори
почали
модернiзацiю вiйськових лiтакiв. На всiх
лiтаках доставлять сидiння для жiнок i дiтей,
за спинами яких сидiтимуть пiлоти.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.
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Подорожуємо світом

Вітаємо!

Мечика Івана Афанасійовича із с. Великі Вікнини на Збаражчині
з Днем народження!
Всміхайся, живи і кохай,
Сьогодні - найкраще для тебе!
Як щастя - нехай через край!
Як радості - хай аж до неба!
А доля хай наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,

Сьогодні
тобі - 45!
Та ти не сумуй за роками!
Вони, мов птахи пролетять,
Всю мудрість лишаючи з нами!

Щоб ти зумів усе життя своє
В здоров’ї й радості багато літ прожити!
Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі,
Тебе завжди рятують від біди.

З любов’ю та повагою – дружина Оксана, доньки Світлана, Іванка і Софійка.

Світ боїться часу,
а час боїться
пірамід

Наприкінці тижня завершiть
справу, яку давно вiдкладали. Іншого часу не буде. Ваша активна праця дасть бажанi результати – грошову винагороду забезпечено. Щоб
позбутися неприємних вражень,
займiться чимось цiкавим.

Телець

На цьому тижнi ви займатиметеся домашнiми справами. Не намагайтеся зробити все i вiдразу. Як кажуть, повiльно їдеш – далi будеш.

Близнюки

У центрi уваги – сiмейнi справи, ви вiзьмете на себе вирiшення
всiх проблем. Не варто брати на
себе бiльше, нiж зможете виконати.
Вихiднi проведiть iз друзями та колегами.
Наприкінці тижня близькi приємно вас здивують. Варто пошукати
компромiси у стосунках з оточуючими, забувши про власну впертiсть та
особистi плани. Вiд авiаперельотiв
краще поки що утриматися.

Лев

Сприятливий перiод для авантюр i далеких поїздок. Думайте про
хороше – і позитивні враження гарантовано. Вирушаючи у вiдпустку,
подбайте заздалегiдь про мiсце
вiдпочинку.

Я

ту». І це єдине диво, яке збереглося до
наших днів. Арабська народна мудрість
гласить: «Світ боїться часу, а час боїться
пірамід». І це правда. Адже, як вважають
більшість єгиптологів, Велику піраміду
звели близько 2560 року до нашої ери.
А, може, й раніше. Вона є гробницею фараона IV династії Хуфу (Хеопса).
Не час - людина порушила спокій фараонів. Гробниці та піраміди банально розграбовували. Великий Сфінкс,
що оберігає спочинок фараонів, також постраждав. Від французьких вояк.
Вони, начебто, розважалися, цілячись у
кам’яного велетня. У результаті він дістав значні пошкодження.
До 1889 року піраміда Хеопса вважалася найвищою будівлею світу. Потім її
перевершила Ейфелева вежа. Початкова
висота Великої піраміди складала 146,6
метра. А на її спорудження пішло близько 2,3 мільйона (!) кам’яних блоків. Вага
кожного з них майже 2,5 тонни. Будівничі не використовували цементу, проте блоки підігнані один до одного так
щільно, що у стики навіть волосину годі
пропхати. Яким чином це робили - вічна
загадка. Адже про будівельну техніку,
яку людство використовує нині, древні
єгиптяни й гадки не мали.
Наполеон, до речі, підрахував:
кам’яних блоків від трьох пірамід у Гізі

Овен

Рак

полюбила Єгипет зі школи, коли почали
вивчати історію стародавнього світу. «А
зараз на казковому килимі ми полетимо в
дивну країну фараонів і пірамід. У гарячі піски
пустелі…», - так умів зацікавити дитячі серця
учитель-історик.

Летіла до Єгипту, наче на побачення
з дитячою мрією та древніми віками, до
яких можна доторкнутися серцем, розумом і рукою.
До некрополя Гізи їхали з Каїру. На
одній із центральних автодоріг столиці Єгипту, перед світлофором, зупинилися джип, ослик, «пасажиром» якого
був місцевий мешканець, старі радянські «Жигулі», наш туристичний автобус… Такі учасники дорожнього руху в
цій країні, сказала гід, - річ звична.
Три великі піраміди - Хеопса, Хафра
і Менкаура - основна частина комплексу в Гізі. Існує легенда, що це дивовижжя збудували інопланетяни, які прибули на Землю із сузір’я Плеяд. Англійські астрономи позаминулого століття
вважали, що піраміди - це астрономічні
обсерваторії, що використовувалися як
сонячні годинники. А розміри свідчать
про їх створення Богом і що в них міститься інформація про час другого пришестя Христа.
Піраміди були оточені великою кількістю храмів, гробниць, маленьких
пірамід-супутників. У пірамідках ховали родичів і наближених фараонів. Усі ці
величні споруди з’єднувала спеціальна
система доріг.
Піраміда Хеопса - найбільша з-поміж
інших. Вона входить до «Семи див сві-

ГОРОСКОП
З 18 по 24 червня

Діва

вистачило б, аби огородити всю Францію стіною заввишки у три метри і товщиною у 30 сантиметрів.
Єгипет зберігає безліч таємниць. Наприклад, жителі стародавньої цивілізації ігнорували дні свого народження.
Чому? На це запитання ще не знайшов
відповіді жоден історик. Хоча, 365 календарних днів і 24-годинний день - винахід стародавніх єгиптян.
А ця цікавинка стосується уже наших часів. У 1974 році стан мумії фараона Рамсеса II почав різко і серйозно погіршуватися. Вчені дійшли висновку:
мумія повинна пройти «обстеження» в
Парижі. Аби вивезти культурну цінність
закордон, потрібно було вирішити купу
бюрократичних нюансів. Оскільки квапив кожен день, мумії фараона Рамсеса
II… виготовили сучасний єгипетський
паспорт. У документі вказали ім’я фараона - Рамзес. У графі «професія» - «король». І зробили відповідну позначку
- «хворий».
…Гарячі піски Єгипту ховають ще багато незвіданого. Та й піраміди, Сфінкс
- не достатньо досліджені. А, можливо, це й добре, що ця африканська земля відкриває свої таємниці, не поспішаючи. Бо, перефразовуючи арабську народну мудрість, хочеться сказати: світ
боїться часу, а час боїться людського невігластва.
…Божеством, джерелом життя серед
пісків Сахари є річка Ніл. Її води на дотик шовкові. Може, мені так здалося через надто гаряче повітря. А, може, так
воно і є. Якось помандруємо до Великої
ріки…
Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

Вас намагатимуться залучити до
тих справ, до яких ви не маєте жодного стосунку. Щоб не потрапити в
неприємну ситуацiю, уникайте випадкових знайомств.

Терези

Будьте уважнi при оформленнi
документiв, вiдкладiть вирiшення
важливих питань на деякий час. У
стосунках iз керiвництвом краще
тримати дистанцiю.

Скорпіон

Вашi друзi та колеги вдячнi долi
за те, що ви є в їхньому життi. Ви завжди готовi прийти всiм на допомогу. Виправляйте старi помилки,
зазирнiть у своє майбутнє.

Стрілець

На першому планi – старi
обiцянки, за якi доведеться
вiдповiдати. Ризикованi заходи та авантюри заважатимуть на
роботi та в особистому життi. У
вихiднi вiдмовтеся вiд шкiдливих
звичок.

Козеріг

Ви вiдчуватимете апатiю i небажання працювати. В цьому випадку
кращими лiками буде весела вечiрка
з друзями або сiмейний вiдпочинок.
Новi знайомства обiцяють новi враження.

Водолій

Ви неодмiнно проявите себе –
на роботi вдало завершите проект, на вiдпочинку вражатимете
всiх своїм стилем i дотепністю. У
вихiднi близьким знадобиться ваша
пiдтримка.

Риби

Основнi подiї стосуватимуться роботи. Якщо ви давно планували знайти нове мiсце роботи, не
поспiшайте дiяти i добре все сплануйте. Вихiднi проведiть у веселiй
компанiї.

