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Наш
Заснований у червні 2013 року

   12  стор.
Життєві історії 
у «Сімейному гніздечку»

23 липня - хмарно, дощ, темпе-
ратура повітря вночі 16-17, вдень 
18-20 градусів тепла. Схід сонця - 
5.35, захід - 21.13.   

24 липня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 16-17, вдень 25-26 
градусів тепла. Схід сонця - 5.36, за-
хід - 21.11.

25 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-

тря вночі 17-18, вдень 
27-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.37, захід - 
21.10.

26 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 19-20, вдень 
27-28 градусів тепла. Схід сонця - 
5.39, захід - 21.09.

27 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 18-19, вдень 26-27 граду-

сів тепла. Схід сонця - 5.40, за-
хід - 21.07.

28 липня - хмарно з про-
ясненням, увечері можли-
вий дощ, температура пові-
тря вночі 19-20, вдень 27-28 

градусів тепла. Схід сонця - 5.41, за-
хід - 21.06.

29 липня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня місцями 
можливий дощ, температура пові-
тря вночі 19-20, вдень 23-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.43, захід - 21.05.

Погода в Тернополі й області

Детальніше - 3 стор.

6  стор.

Народний синоптик
24 липня - Ольги. Якщо в цей день сонячно - урожай зерно-

вих буде гарний. 25 липня - Прокла та Іларія. Цей день називають 
Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними - їх 
збирають для лікування хвороб очей. Також роса у цей день на-
діляє красою, спокоєм. 26 липня - Архангела Гавриїла. Середина 
літа. Якщо цього дня сухо - осінь буде довга, тепла й суха. 27 лип-
ня - Стефана. Починається спад літа. Якщо день спекотний, сухий 
- зима буде морозною і малосніжною. 28 липня - Володимира. У 
народі кажуть: цього дня буде дощ чи сонце - вгадати важко. 29 
липня - Афіногена. Ночі стають холоднішими, спека спадає.

2  стор.

Дорогою ціною прозріває Європа. Ціною смерті невинних 
людей, які, зрештою, і не всі європейці. Війна, нав’язана 
Путіним, постукала у двері всього світу. У літаку 

«Малазійські авіалінії», який збили російські терористи на 
Донеччині, летіли пасажири багатьох національностей.  

Коли терористи збивали українські літаки, а їх аж дев’ять, і загинуло більше 
вісімдесяти військовослужбовців, Захід реагував без особливих емоцій. Ніхто й 
гадки не мав, що на українській землі, серед пшениці і соняхів, шукатимуть по-
нівечені тіла 298 іноземців. Де Австралія, де Малайзія, де Нідерланди… Мабуть, 
не кожен із родичів та друзів загиблих міг показати до цієї трагедії на карті світу 
нашу державу. Катастрофа «Боїнга-777» стала болем та горем трьох континетів. 

На стражденній 
українській землі 
стало однією 
раною більше

Більше ста тисяч людей 
молилися за мир 

у Зарваниці
8  стор.

Формат і календар 
наступного Чемпіонату 

Прем’єр-ЛігиЇхнє 
чекання 

10-11  стор.
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Україна дуже повільно реагує на 
те, що відбувається. Це може стати 
критично-небезпечним фактором

Те, що відбувається на сході кра-
їни, вже треба називати військовою 
агресії з боку Росії і діяти відповід-
но. Щодня державний кордон Украї-
ни продовжують  перетинати росій-
ські літаки-винищувачі, бойові вер-
тольоти, безпілотні літальні апара-
ти (розвідники), системи залпово-
го вогню “Град”, самохідні артилерій-
ські установки, танки і броньовані ма-
шини піхоти. Вантажівками через кор-
дон доставляються зброя і боєприпа-
си для підтримки операцій терорис-
тів. На території України діють росій-
ські військові-диверсанти. Російський 
винищувач ракетою збиває україн-
ський літак-штурмовик, російські сис-
теми “Град” наносять вогневі удари по 
наших військах. Росія продовжує стя-
гувати війська в прикордонні з Укра-
їною райони, облаштовує там вогневі 
позиції.

Які ще ознаки військової агресії по-
трібні, аби керівництво держави на-
решті усвідомило, що на Донбасі  вже 
давно треба проводити не АТО, а по-
вноцінну армійську оборонну опера-
цію по захисту України від вторгнення 
з боку Росії? Адже очевидно, що Путін 
діє за власним планом збройної агре-
сії, “мирний план Порошенка” він від-
кинув і виконувати не збирається. 
Президент має особисто здійсню-
вати управління обороною країни в 
статусі Верховного головнокоманду-
вача Збройних Сил

Для того, аби досягнути швидко-
го переможного результату, якого так 
чекають люди, я запропонував  Пре-
зидентові невідкладно скликати засі-
дання РНБО і прийняти відповідальні 
рішення по організації оборони краї-
ни від зовнішньої агресії. Вкрай важ-
ливо оголосити воєнний стан на Дон-
басі та в прилеглих областях. На базі 
Генерального штабу Збройних Сил 
утворити Ставку Верховного голов-
нокомандувача.  Начальник Геншта-
бу – Головнокомандувач ЗС оператив-
но має підпорядкувати всі наявні вій-
ськові сили та засоби інших військо-
вих формувань.  Управління обороною 
країни на стратегічному рівні Прези-
дент повинен взяти на себе особисто, 

в статусі Верховного головнокоманду-
вача Збройних Сил.
Треба терміново вирішити проблему  
ротації в зоні воєнних дій

Події останніх місяців в Україні, 
нові і нові смерті не можуть залиша-
ти байдужим нікого. Акції протестів 
матерів та дружин, чоловіки та сини 
яких місяцями перебувають на сході, 
підривають патріотичний дух в сус-
пільстві.  Ще тиждень назад я вніс про-
позиції Президенту України щодо не-
гайного вжиття заходів та ухвалення 
рішень поетапної ротації військових, 
задіяних в АТО. 21 липня Президент 
нарешті видав указ «про часткову мо-
білізацію». Тепер важливо уникнути  
помилок, які мали місце при попере-
дній мобілізації. Переконаний, призи-
вати потрібно  не всіх підряд, а насам-
перед тих, хто має бойовий чи мирот-
ворчий досвід та/або під час служби 
пройшов повноцінну бойову підготов-
ку; під конкретні, наявні в зоні АТО, 
зразки озброєнь і військової техніки; 
за чітко визначеним переліком вій-
ськових спеціальностей, які потрібні 
в зоні АТО.
Трагедія зі збитим терористами  
пасажирським літаком має стати 
переломним моментом у протидії 
фашизму Путіна

Трагедія з літаком Boeing-777 ма-
лазійських авіаліній має стати пере-
ломним моментом у протидії фашиз-
му Путіна. Це - жахлива трагедія в небі 
над Україною. Одномоментна заги-
бель 298 мирних іноземних громадян, 
у тому числі 80 дітей. Телефонні зві-
ти терористів про збитий літак їхнім 
начальникам в ГРУ Генштабу Зброй-
них сил Росії доводять причетність до 
цієї трагедії особисто Путіна. На жаль, 
до цієї катастрофи сотні загиблих і ти-
сячі поранених українців не змусили 
світову спільноту усвідомити небез-
пеку Путіна-фашиста для усього сві-
ту. Якщо Путіна спільними зусиллями 
зараз не зупинити, то ракова пухли-
на російського фашизму може швид-
ко перерости у метастази і спричини-
ти набагато більші втрати для Украї-
ни, Європи і всього світу.

Ця трагедія має стати переломним 
моментом на шляху до миру і спокою. 
Бо якщо не стане, то миру і спокою ще 
довго не буде, і не лише в Україні.

- Який, на вашу думку, 
вихід з такої напруженої 
і складної ситуації в кра-
їні? Що чекає Ураїну?

- У цей складний для 
України час, ми часто озира-
ємося навкруги, хочемо як-
найшвидше побачити і від-
чути допомогу ззовні, від 
інших країн, адже самотуж-
ки боротися з таким підго-
товленим і підступним во-
рогом, як  Росія на чолі з Пу-
тіним,  дуже важко. 

 Однак, як завжди, у нас 
немає іншого виходу, як ді-
яти, діяти, діяти,  активно 
захищати свою країну, хто, 
як і чим може цьому при-
служитись, та вимагати 
від світу захисту, бо інак-
ше путінська агресія може 
загрожувати й іншим кра-
їнам.

Ми вже гордимося ге-
роями, які добровольця-
ми, ризикуючи життям і 
здоров’ям, пішли на Схід 
захищати нашу державу.

Події, які переживає 
Україна з листопада 2013 
року  є не тільки складни-
ми, а й, одночасно, і фунда-
ментальними для її утвер-
дження.  Дай Боже, щоб ця 
війна якнайшвидше закін-
чилась і ми точно будемо 
мати зовсім іншу державу 
- єдину, патріотично нала-
штовану як на Заході, так і 
Центрі та на Сході, без ма-
ніпуляцій та ілюзій  про 
«старшого брата».

- Так буде відразу піс-
ля закінчення війни? 

- Миттєво –ні, але буде 
швидко. Той величезний 
потенціал, ту енергети-
ку, яка зараз спрямована 
проти зовнішнього агре-
сора Росії, буде направле-
но на внутрішні проблеми, 
адже змін всередині краї-
ни поки-що немає зовсім.

Я вже не кажу про гло-
бальні реформи - цей уряд 
неспроможний їх започат-
кувати навіть  за своїм ка-
дровим підбором.  Діючий  
уряд два місяці вносив змі-
ни до законодавства з дер-
жавних закупівель і не-
можливо було закупити 
для армії найнеобхідніше. 
Тут винні всі-  від слабко-
го міністра економіки - до 
прем’єр-міністра. Чому два 
місяці вносили зміни до 
Закону України «Про дер-
жавні закупівлі», а люди  
гинули і ворог зміцнював 
свої позиції?

Нагадаю, що у 2011-
2012 роках Янукович зі 
своєю зграєю, керуючи 
країною, не звертали ува-
ги на вищевказаний закон, 

а визначенням з одно-
го  учасника перемож-
ця тендерів  будува-
ли стадіони,  дороги, 
аеропорти. Так, вони 
тоді вкрали багато, 
але якщо б проходи-
ли всі тендерні про-
цедури як належить,  
до чемпіонату Європи 
2012 року ми  не під-
готувалися б.

Я - проти крадіжок, але 
можна жорсткіше контр-
олювати процес і без за-
тримки у часі ремонтува-
ти літаки, танки, купувати 
зброю і всі необхідні для 
армії речі. Я переконаний, 
після завершення АТО на-
род і з цим розбереться.

- А як же з корупцією? 
Невже нічого не робимо, 
щоб її подолати?

- Змін на краще не бачу. 
Трошки стихли і приниш-
кли, влада діє не настіль-
ки зухвало і безцеремонно. 
Однак, і надалі зашкалює 
цинізм: говоримо одне, а 
робимо інше. І далі абсо-
лютно не працює на народ 
прокуратура. В їхніх діях 
триває формалізм, тут  не 
дають належної оцінки по-
рушенням владою законів. 
Напевно сподіваються, що 
якось минеться.  Ми знає-
мо, що керівники прокура-
тури, міліції, судів за часів 
попередньої влади за ко-
роткий час ставали дуже 
багатими. Звідки вони 
брали кошти, якщо не з 
допомогою всезростаючої 
корупції?

- А теперішні очільни-
ки силових і правоохорон-
них відомств?

– Такого розгулу все-
дозволеності вже немає, 
однак правоохоронна сис-
тема щодо інтересів про-
стої людини ще не працює. 
Переконаний, що  після за-
кінчення війни, всі зусил-
ля людей будуть спрямо-
вані на внутрішні пробле-
ми і якщо влада не отя-
миться – відбудеться  тре-
тій Майдан.

- А як ви оцінюєте си-
туацію у нашому місті?

- Ситуація відрізняєть-
ся від тієї, яку ми мали до 
Майдану. Наприклад, мі-
ліцію очолили люди, які, 
я вважаю, мають почуття 
гідності, є професіоналами 
своєї справи. Сподіваюся, 
вони справляються зі сво-
їми обов’язками і будуть 
докорінно  іншими від сво-
їх попередників.

Проте, обласна влада 
слабка і бездіяльна. Керів-
ництво не знає, що має ро-

бити. Прикро, бо втрачає-
мо час. У Тернополі  ситу-
ація з кадровою підготов-
кою трішки краща. Однак 
зашкалює цинізм, мають 
місце навіть не подвійні, а 
потрійні стандарти в діях 
влади. Я переконаний, що 
найпростіше рішення вла-
ди без підкилимних до-
мовленостей не прийма-
ється.  Неможливо і далі 
добитись правди та не-
має  відкритості у діях ко-
мунальних підприємств  і 
ЖЕКів міста.

Думаю, тернополяни 
пам’ятають сутички біля 
міськради 25 квітня, піс-
ля чого представники гро-
мадськості подали  більше 
десяти  концептуальних 
вимог, які стосувались  від-
новлення периметрів пар-
ків, які теперішня влада 
зменшила на 24 га, зупин-
ки рішень, які передбача-
ють забудову у парках і на 
стадіонах та іншого. Для 
цього міський голова, вва-
жаю -  формально,  ство-
рив комісію, яка, практич-
но,  нічого не робить і вже  
більше місяця не засідала.

- А хто ж  винен у без-
діяльності цього громад-
ського органу?

- Винні очільники місь-
кої влади, зокрема, голо-
ва комісії депутат Мандзій 
Петро, в якого я на остан-
ній сесії вимагав відзвіту-
ватися, а він зумів сказати 
лише кілька  слів з місця, а 
не з трибуни, так як  не мав 
про що звітувати. А також 
винен   міський голова Сер-
гій Надал, адже він створив 
комісію і не вимагає від неї 
роботи. Йому, очевидно, 
вигідна така ситуація.

- То що ж  робити? 
- Має зрости актив-

ність громадських органі-
зацій міста, так як змінити 
ситуацію у стінах міської 
ради поки-що неможливо. 
Із 60-ти депутатів - 31 сво-
бодівець і ще є 7-8 керівни-
ків комунальних підпри-
ємств, які активно підтри-
мують міську владу. 

Без активності  і дієвої 
громадської позиції лю-
дей, в цій ситуації, нічого 
не вийде! 

Анатолій Гриценко: 
«Втрата часу -  
різнозначна 
втраті 
життя людей»

21 липня минає вісім місяців з дня, коли українці повстали проти на-
силля, корупції, несправедливості. Розпочався Майдан, революція Гід-
ності, боротьба за нову Україну та її територіальну цілісність. За ці 
місяці - сотні загиблих, тисячі поранених. Щодня нові і нові жертви, як 
серед військових, так і серед мирного населення. Збитий терористами 
іноземний літак змусив світ по-іншому подивитися на трагедію Укра-
їни. Сьогодні суспільство чекає відповідей від влади: коли закінчиться 
весь цей жах війни? Як зупинити агресії Путіна, як дати відсіч терорис-
там на Донбасі? Свою позиції щодо ситуації та теперішніх дій влади ви-
клав у коментарі народний депутат України, екс-міністр оборони, лі-
дер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Про світ, Україну і можливість 
третього Майдану...

Відомий тернопільський політик, депутат 
міської ради, лідер обласної організації 
партії «Громадянська позиція» Петро 

Ландяк поділився своїм баченням складних та 
болючих питань сучасності. 
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Закінчення. Поч на 1 стор. 

Дані розвідки США
садять Росію 
на лаву підсудних

«Збитий «Боїнг-777» - усі дороги ве-
дуть до Путіна», «Путін, ти вбив мого 
сина», «Путін - убивця», «Путін показав 
світу своє страшне обличчя» - з таким 
заголовками виходить світова преса. За-
хідні розвідувальні служби вже заявили 
у ЗМІ, що літак був збитий ракетою, пуск 
якої зафіксовано космічними системами 
спостереження, і вказують на надзвичай-
но малу ймовірність причетності до цьо-
го української сторони, та наголошують, 
що чи не «єдині групи, які причетні до 
цього - це сепаратисти і російська сторо-
на», повідомляє «Голос Америки».        

Президент Петро Порошенко в 
інтерв’ю телеканалу CNN заявив: «Я не 
бачу різниці між трагедіями 11 вересня, 
Локербі (теракт лівійських спецслужб, 
внаслідок якого 28 грудня 1988 року 
над шотландським містом Локербі був 
підірваний американський літак «Бо-
їнг-747» авіакомпанії «Pan American» 
- загинуло 270 людей - авт.) і катастро-
фою MH17». 

Президент США Барак Обама, ви-
ступаючи із спеціальною заявою у Бі-
лому домі, підкреслив прямий зв’язок 
Росії з сепаратистами, що діють на схо-
ді України. І закликав Путіна викону-
вати свої обіцянки щодо розслідуван-
ня збитого малазійського літака. «Ро-
сія має надзвичайний вплив на сепара-
тистів. У цьому ніхто не має сумнівів. Ро-
сія їх спонукала, навчила, надала екіпі-
ровку та зброю, у тому числі, протипові-
тряну. Ключові командири сепаратистів 
- громадяни Російської Федерації. Отже, 
враховуючи прямий російський вплив 
на сепаратистів, Росія і президент Пу-
тін, зокрема, несуть пряму відповідаль-
ність, щоб змусити сепаратистів взаємо-

діяти зі слідством. Це найменше з того, 
що вони можуть зробити», - наголосив 
американський президент. 

Влада США впевнена, що пасажир-
ський літак збили з території на сході 
України, яку контролюють сепаратис-
ти, заявила представник держдепу Марі 
Харф. І запевнила: у США є достатньо 
підстав для того, аби вважати - літак був 
збитий ракетою класу «земля-повітря». 
Крім того, Харф підкреслила, що в США 
знають: у розпорядженні бойовиків був 
зенітний ракетний комплекс «Бук».

Американські розвідники заяви-
ли, що системи, з яких збили малайзій-
ський авіалайнер, були частиною коло-
ни із 150 воєнних машин, які за кілька 
днів до авіакатастрофи таємно завезли 
в Україну з території РФ. «Дані розвідки 
США садять Росію на лаву підсудних», - 
пише британська газета «The Times».  

Крім Штатів, жорсткі заяви у бік Росії 
звучать від багатьох глав держав та уря-
дів, зокрема, Великобританії, Нідерлан-
дів, Австралії, Канади…

Кремлівський диявол також висту-
пив із заявою. Уночі. Аби його спіч почу-
ли американці. Путін традиційно звину-
ватив у трагедії Україну. Проте резонан-
су його «одкровення» не викликали. 

До речі, Марія Путіна, донька Во-
лодимира Путіна, який убив сотні гол-
ландських дітей і дорослих, сьогодні 
проживає в Нідерландах. 

«В диму блукають 
мародери серед 
уламків літака…»

А ще світ обурився, занімів, закричав, 
коли побачив, як терористи поводяться 
з тілами та речами загиблих. Такого до 
цієї трагедії ще не було. Ніде й ніхто так 
не глумився над убитими. Російські ж те-
рористи вивозили тіла загиблих з місця 
падіння літака, що, за словами американ-
ського президента, «є ударом для тих, 
хто втратив близьких». Світові лідери 
назвали таку поведінку неприпустимою 
для цивілізованого суспільства. 

Терористи і дехто з місцевого насе-
лення рилися у валізах загиблих, крали 
речі,  зокрема, знімали з убитих прикра-
си, привласнювали кредитні картки, га-
манці, мобільні телефони та інше. Відео 
і фотографії мародерства, інформація на 
різних мовах облетіли соціальні мережі, 
газети й телебачення всього світу. Укра-
дені речі були найдорожчою пам’яттю 
про найрідніших людей. Єдине, що зали-
шилося від смертельної подорожі. Це те 
ж саме, що розрити могилу. Журналіс-

там показали валізи членів екіпажу зби-
того «Боїнга», випотрошені російськи-
ми бандитами. У них така ж порожнеча, 
як і в душах цих недолюдків.  

Також шокуючим є відео, де малазій-
ський літак, як і деякі українські, пада-
ють під оплески «мєстного насєлєнія», 
під радісні вигуки жінок і дітей. А ди-
тячий голос, який належить хлопчику, 
став апогеєм чи то цінизму, чи ідіотиз-
му, чи чогось іншого - жахливого, амо-
рального, нелюдяного. Малий неймо-
вірно радів, коли помирали, можливо, і 
його ровесники - усього загинуло вісім-
десят п’ятеро дітей. Деякі молоді донеч-
чани радо фотографувалися на облом-
ках авіалайнера.             

«Це сон жахливий чи химера?! 
Страшна картина і гірка: в диму блука-
ють мародери серед уламків літака… Що 
їм дитячі мертві тільця? Що їм важкий 
мертвотний дух? Кредитні картки. Гро-
ші. Кільця. Сережки, вирвані із вух… Му-
танти. Нелюди. Вовки. Це - громадяни 
ДееНеРу. І наші з вами земляки». Так на-
писав про це страхіття український поет 
Анатолій Матвійчук.    

 … Минулої неділі, в одному з терно-
пільських храмів, матір купила свічеч-
ки двом своїм дітям років шести-семи. 
«Треба поставити за хлопчиків і дівча-
ток, які загинули в літаку», - мовила ти-
хенько. 

Ось такі ми… різні. 
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Вчора вмерло чиєсь сьогодні
Сльози капають в каву,
наче в чорну солодку безодню.
Зойк завмер 
поміж Всесвітом і Землею.
Вчора вмерло чиєсь сьогодні.
Стало в небі менше
чиєюсь зорею.
Літо стало гірким 
від проклять і тривоги.
Ангел смерті збирає
неосквернені душі.
Ангел життя 
на порозі матері тужить.
Неділя вдягає темну хустину.
Молиться й просить
за долю вдовину.
Добрий Бог 
плаче теплим дощем
і зітхає громами.
Сонце цілує 
навіки закриті очі. 
Світ стає на коліна -
просить прощення
і прощається…
А зозуля кує…
На роки, на життя…
Кує… і з ліку збивається…  

Ольга ЧОРНА. 

На стражденній 
українській землі 
стало однією 
раною більше

* * *
Чотири дні неможливо було вивезти тіла з місця трагедії 

- не дозволяли терористи. І не можна було отримати «чор-
ні ящики». Справедливо на засідання Радбезі ООН заявила 
представник від США Саманта Пауер: «Якби це Україна зби-
ла літак, Путін наказав би зберегти кожен його уламок». 

Як повідомив  у ефірі «5 каналу» перший заступник гла-
ви Адміністрації Президента Геннадій Зубко, на місці па-
діння «Боїнга», під виглядом цивільних, чотири дні пра-
цювали експерти та військові з Росії. Щоб сфальсифікува-
ти або знищити докази свого злочину?  

Бойовики «ДНР» врешті дозволили вивезти тіла з міс-
ця катастрофи і залишки особистих речей та переда-
ли «чорні скриньки» збитого ними пасажирського літака 
«Boeing-777» представникам Малайзії. З України австра-
лійський літак доставить тіла загиблих до Нідерландів. 

…Літак падав на землю. Людські душі злітали у небеса… 
На стражденній українській землі стало ще однією раною 
більше. Над злочинцями має відбутися суд людський. І суд 
Божий. Це не можна забути. І простити… Й осягнути серцем 
і розумом заподіяне зло. Сумуємо… Співчуваємо… 

Ольга ЧОРНА.   
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Микола Рудьковський 
наголошує: в нинішніх 
складних умовах на 

ключові посади у державі повинні 
призначатися професіонали, 
а не «свої», «віддані», чи 
«партійні» фігури. На жаль, зараз 
спостерігаємо протилежне. 

Невчасні рішення – 
причина війни 

За словами Миколи Рудьковського, по-
літикум України діє з великим запізнен-
ням. Саме тому ситуація не тільки не ста-
білізується, а навпаки – загострюється. 

– Можу порівняти це з порізаним паль-
цем. Замість того, щоб вчасно обробити 
рану, ми дотягуємо до того, що потрібно 
ампутувати руку… Я був у Луганську від-
разу після захоплення приміщення облас-
ного управління СБУ. Поспілкувавшись із 
людьми, зрозумів, що розробляється ана-
логічний сценарій до кримського. І якщо 
негайно не почати діяти, то це може при-
звести до катастрофи. Повернувшись до 
столиці, зареєстрував у Верховній Раді по-
станову про введення надзвичайного ста-
ну в Луганській, Донецькій та Харківській 
областях. І можу з упевненістю сказати: 
якби тоді було введено надзвичайний 
стан, трагедії, яку ми маємо нині на Дон-
басі, не сталося б, – запевняє Микола Ми-
колайович. 

Миколу Рудьковського обурює безді-
яльність політикуму, який побоявся вво-
дити відповідні рішення через прези-
дентські вибори. Каже: внісши відповідні 
зміни до законодавства, можна було про-
вести вибори навіть в умовах військово-
го стану. Однак ні до виборів, ні після них 
влада не спромоглася прийняти вольове 
рішення. 

– Я не буду давати оцінку вчинкам тих 

чи інших посадових осіб, але вважаю, що 
такі дії – не що інше, як непрофесіоналізм, 
– наголошує Микола Рудьковський. – На 
жаль, в Україні залишається живучою сис-
тема прийняття невчасних рішень. 

Микола Миколайович згадує своє спіл-
кування з керівниками військових під-
розділів із Криму. Вони розповідали: якби 
своєчасно отримали відповідний наказ, 
ні кримський парламент, ні уряд не були 
б захоплені, а відтак, і військові частини. 

– Міністр оборони тоді мав  би сісти на 
вертоліт і облетіти всі частини, щоб ко-
жен військовослужбовець відчув: Украї-
на з ними. На жаль, нині маємо сотні ти-
сяч людей, які страждають від наслідків 
нерішучих і непрофесійних дій. На Донба-
сі склалася аналогічна ситуація, – наголо-
шує Микола Рудьковський. 

На переконання народного депутата, 
найкращим кроком, який можуть зроби-
ти не тільки політики, а й всі громадяни 
України, – є підтримка жителів східних ре-
гіонів. 

– Не треба сподіватися, що населення 
на Донбасі відразу змінить своє ставлен-
ня до української влади. Але якщо приїха-
ти до людей з гуманітарною, психологіч-
ною допомогою, підтримкою, посприяти 
їм у відбудові шкіл, лікарень, дитсадків, це 
буде найкращий аргумент за єдність краї-
ни. Кращий за зміни до Конституції, – зау-
важує Микола Миколайович. 

Нам потрібен новий 
парламент і новий погляд 

на розвиток країни 
Якщо ж говорити, власне, про зміни до 

основного закону, то тут, на переконан-
ня політика, слід діяти виважено, внося-
чи їх на розгляд парламенту не пакетом, 
а окремо. 

– Окремо слід розглядати пи-
тання місцевого самоврядуван-
ня, окремо – питання скорочен-
ня депутатського корпусу, окре-
мо – зняття депутатської недо-
торканності. Відділити в окрему 
поправку варто і мовне питан-
ня. Наприклад, по решті питань 
«Свобода» може взяти участь у 
голосуванні, а в цьому питан-
ні не братиме участі принципо-
во. Це той шлях, яким треба іти, 

бо будемо говорити чесно: велика частина 
українського політикуму не хоче, щоб змі-
ни до Конституції були внесені, – комен-
тує Микола Рудьковський. 

Надзвичайно важливими, на його дум-
ку, є й зміни до Закону про вибори.

– Вибори до парламенту сьогодні по-
трібні, аби Верховна Рада отримала ман-
дат довіри народу. Адже пройшло багато 
змін, політичних подій, і це є умовою знят-
тя напруги в суспільстві. Ми повинні зро-
бити все для того, щоб у парламент змо-
гли прийти нові люди, нові громадські ак-
тивісти, нові лідери. Щоб найбільш ак-
тивна частина людей була представлена 
в парламенті, а дискусії відбувалися не на 
майданах, а у Верховній Раді, – зазначає 
політик. 

Домогтися якісно нового складу пар-
ламенту, переконаний Рудьковський, 
можна завдяки зниженню прохідного 
бар’єра та впровадженню відкритих пар-
тійних списків. Політик також наголошує 
на необхідності скоротити кількість депу-
татів, принаймні, до 400 осіб. 

– Кожен регіон мусить бути представ-
лений у парламенті. І визначати, хто пред-
ставлятиме ту чи іншу політичну силу, має 
не лідер партії, а жителі краю. Тоді депу-
тат реагуватиме на позицію і потреби лю-
дей, – наголошує Микола Рудьковський.

Народний депутат відверто відповів 
і на інші актуальні запитання регіональ-
них журналістів. Зокрема, про стабіліза-
цію гривні, адже, як не прикро, але дохо-
ди простих громадян через неефективні 
дії влади скоротилися на третину. Тим ча-
сом великі корпорації, навпаки, нарости-
ли грошові надходження. Тож уряд мав би 
збільшити податок на прибуток для олі-
гархів.

Інна МАТУШ.   

Непрофесійні дії нової влади стали головною причиною того стану, в 
якому нині опинилася країна. Якби своєчасно були прийняті відповід-
ні ефективні рішення, на Сході б не було фактично неоголошеної ві-
йни. У цьому переконаний головний соціаліст країни, відомий політик, 
екс-міністр транспорту та зв’язку, народний депутат України Микола 
Рудьковський. Свою позицію щодо політичної та економічної ситуації 
в країні він висловив журналістам регіональних ЗМІ під час засідання 
медіа-клубу «На власний погляд», що відбулося 17 липня у столиці. 

КПУ, на вихід!
Верховна Рада при-

йняла зміни до регламен-
ту, які дозволять розпус-
тити фракцію Комуністич-
ної партії. За таке рішен-
ня проголосували 232 де-
путати.

Законопроект дозволяє 
голові ВР розпускати фрак-
ції за відсутності мінімаль-
но необхідної кількості де-
путатів. Раніше ця норма 
стосувалася лише депутат-
ських груп.

«Депутатська фракція 
(депутатська група), склад 
якої став меншим від міні-
мальної кількості народних 
депутатів, визначеної час-
тиною четвертою статті 59 
Регламенту, через 15 днів 
після дня настання такого 
факту оголошується голо-
вою Верховної Ради розпу-
щеною», - вказано в поясню-
вальній записці.

Крім того, за словами 
Турчинова, документ ви-
правляє ще одну «неспра-
ведливість» у регламенті.

Законопроект, запропо-
нований В’ячеславом Кири-
ленком, дозволяє депута-
там, які обиралися по мажо-
ритарному округу, але їхня 
партія не пройшла до ВР, 
вступати не тільки у депу-
татську групу, але і в будь-
яку фракцію, повідомляє 
«Українська правда».

Верховна Рада підтри-
мала указ президента Пе-
тра Порошенка про частко-
ву мобілізацію.

Мобілізація!
 Щоправда, часткова – 

хто працює у владі, 
того на фронт не заберуть 

232 депутати підтрима-
ли законопроект президен-
та про часткову мобіліза-
цію.

Цей захід буде здійсне-
но протягом 45 діб із дня 
набрання чинності данного 
Указу і дозволить додатко-
во привести у бойовий стан 
15 бойових частин та 44 
частини бойового забезпе-
чення для потреб оборони.

За словами Парубія, бу-
дуть задіювати лише лю-
дей, які пройшли вишкіл 
у ЗС України та мають до-
свід несення служби, офі-
цери у відставці  винятково 
на  спеціальності,  необхідні 
для тої чи іншої частини.

Призову підлягають чо-
ловіки віком від 18 до 45 ро-
ків, причому влада обіцяє, 
що юнаків, які щойно дося-
гли призовного віку або не 
служили у ЗСУ, залучати у 
разі виняткової потреби.

Окрім того, від частко-
вої, як і від повної мобілі-
зації, зокрема звільняють-
ся військовозобов’язані, які 
працюють в органах дер-
жавної влади, інших дер-
жавних органах, органах 
місцевого самоврядування, 
а також народні депутати.

Микола РУДЬКОВСЬКИЙ: 

«Політикум України діє 
з великим запізненням:
значно легше обробити зеленкою 
поранений палець, 
ніж потім ампутувати руку»

Українців уже менше, ніж  43 мільйони

Чисельність населення України (без урахування тимчасово 
окупованої території АР Крим та м. Севастополя) станом 
на 1 червня склала 42 млн. 995 тис. 520 осіб, повідомляє 

Держстат. 
Порівняно з травнем, число українців скоротилося на 13 тис. 738 осіб. У містах прожи-

вають 29 млн. 699 тис. 233 людини, в селах - 13 млн. 296 тис. 287. Природне скорочення 
населення країни у січні-травні, без урахування Криму, склало 88 тис. 436 осіб. 
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Вік поважний, вона багато пережила. Її 
життя – історія, яка вражає. Старенька 
могла б виглядати елегантною вишу-

каною пані, на яку ніколи не повернеться язик 
сказати: “бабуся”. Одначе краса схована горбом, 
сутулістю, холодним сумом у очах, старезним 
одягом, зсохлою від важкого життя шкірою, а 
зморшки… Оці зморшки – немов свята україн-
ська земля, яку ця клята влада хоче продати. …
Коли ж бідолашна жіночка має слідкувати за со-
бою, якщо зранку до ночі треба працювати на 
городі?

Найперше вона – Мама, яка береже і 
опікає своїх дітей та онуків, як би тяж-
ко їй не було самій. І якими невдячни-

ми не бували б часом її сини і дочки… А вона ж і 
померти може, якщо ми не захистимо.

Багатодітна мати. Семеро дітей. Вона 
гордиться своїми дітьми, бо вони здо-
лали режим кривавого тирана. Горда 

за своїх синів, що не боялися кидати коктейлі 
Молотова і каміння на Майдані, на Грушевсько-

го, в урядовому кварталі. Горда за своїх до-
ньок, що ризикуючи життям, здоров’ям і сво-
бодою, лікували поранених. Двоє синів заги-
нуло. У однієї з доньок - викидень. На трьох 
могилах вона плаче і годинами мріє, що це їй 
просто наснилося... Вона горда від того, що 
діти готові воювати за неї, але так не хоче від-
пускати їх на війну. Хоче миру.

Їй так хочеться, щоб скінчилося “врем’я 
люте” і настав “садок вишневий коло 
хати”. Та поки що “неначе люди подурі-

ли: самі на панщину ідуть і діточок своїх ве-
дуть”. А чи може бути все інакше? Якщо “самі 
ідуть”. І мріють не про те, щоб таке жахіття за-
вершилось й прийшло нове життя. Ні, воліють 
самі стати панами, до яких “на панщину” бу-
дуть ходити інші люди? І сьогодні ця панщина 
починається у кабінках на виборах, де кожен 
сам-на-сам із власною совістю. Але чомусь не 
завжди думає про Маму… А вона – плаче.

 Олег ЛЯШКО,
син України. 

Жіночка поряд зі мною – це і є Україна. Вона живе у злиднях,  хоча  могла б жити багачкою.
Виснажена. Зажурена. Сльози з очей ллються рікою. Їй інколи так хочеться посміхнутися – 
але не знає, де знайти причину для щирої радості… 

На противагу російській пропаганді 
– Українським школам вже давно 

пора освоювати нові технології, – вва-
жає автор і розробник проекту, заступ-
ник директора Тернопільського інсти-
туту післядипломної педагогічної осві-
ти Володимир Пастернак. – Особливо те-
пер, коли освітній простір України захо-
плюють північні сусіди. Росіяни штампу-
ють свої відео-уроки, вони є в інтернеті, 
а наші діти спілкуються у проросійських 
«Контактах».  

Ноу-хау, яке планують впровади-
ти в тернопільських школах, допоможе 
учням і навчатися, і обмінюватися нови-
нами в рідному, українському, інтернет-
середовищі. А батькам і до вчителя не 
треба буде ходити, щоб дізнатися, як по-
водили себе їхні син або донька на уро-
ках, чи не прогулювали їх і які оцінки 
отримали. 

– «Нова школа» – це інтернет-портал, 
– пояснює пан Володимир. – Він зробле-
ний, як конструктор, тобто його можна 
налаштовувати під різні навчальні за-
клади. Школи отримають цю програму й 
на її основі створять свої сайти. А в про-
цесі роботи зможуть додавати ту інфор-
мацію, яка їм потрібна.

Портал уже випробували учні при-
ватної школи програмування. Володи-
мир Пастернак показує, як він працює. 
На головній сторінці порталу – інформа-
ція про дітей, які здобули найвищий рей-
тинг у навчанні. Одразу можна прочита-
ти новини з життя школи, оголошення. 
Учні й педагоги реєструються на сайті 
й згодом самі додаватимуть цікаві, на їх 
погляд, публікації.

Для тих, хто зареєструвався, є мож-

ливість спілкуватися у соціальній мере-
жі свого закладу, вести блоги. З часом 
такі мережі в різних школах планують 
об’єднати. Тож діти зможуть спілкувати-
ся зі своїми ровесниками з усієї області, 
а вчителі – обмінюватися корисною ін-
формацією та працювати над спільними 
проектами.

Контролювати дитину з Італії 
Але найголовніша частина порталу – 

навчальна. Заради цього, власне, і запро-
ваджують проект. На сайті вчителі ство-
рюватимуть курси з усіх, принаймні охо-
плених ЗНО, предметів, тести для шко-
лярів. Дані про успішність дітей вноси-
тимуть в електронний журнал. Водно-
час він слугуватиме замість щоденника, 
адже педагоги зможуть писати у ньому й 
зауваження учневі.

Програма в автоматичному режи-
мі щотижня формує звіт про оцінки ди-
тини, відвідування занять, поведінку. 
Ці дані батьки отримуватимуть на свої 
електронні скриньки або мобільні теле-
фони. Навіть якщо вони за кордоном (а 
Тернопільщина – одна з перших в Україні 
за кількістю заробітчан), то бачитимуть 
оцінки й реагуватимуть відповідним чи-
ном на навчання сина чи доньки.

Альтернатива репетиторству 
Подібна система вже давно діє за кор-

доном, кожен з нас міг бачити це у те-
лесеріалах про шкільне життя. Проект 
«Нова школа» адаптований до нашої кра-
їни, каже Володимир Пастернак. Водно-
час він визнає: не всі педагоги захочуть 
працювати у такий спосіб, посилаючись 
на відсутність часу. Та й освоїти багатьом 
цю систему буде доволі непросто. На па-
пері все виглядає гарно, а на практиці ви-

являється, що прогрес пробуксовує від 
банальну відсутність комп’ютерів, інтер-
нету, технічних навичок. 

–  Я передбачаю, що більшість вчи-
телів не захочуть цього робити, – заува-
жує автор «Нової школи». – Але час вима-
гає змін, і нам потрібно думати про шко-
лярів. Є батьки, які готові заплатити чи-
малі гроші за освіту своїх дітей і найня-
ти репетитора. А в когось такої змоги 
нема. На сайті буде багато навчальної ін-
формації, корисної для учнів. Ми повинні 
об’єднати зацікавлених педагогів, адже 
в області є багато прогресивних вчите-
лів, які самостійно шукають відео-уроки, 
вдосконалюють систему навчання. 

В обласній раді також зауважують, 
що впровадження проекту може зіштов-
хнутися з перешкодами, але перекону-
ють, що «Нова школа» обов’язково за-
працює на Тернопільщині.

– Елементи проекту – такі як елек-
тронний журнал чи інформаційний ре-
сурс – впроваджують у Вінниці, наразі є 

і у кількох школах Тернополя, – розповів 
керуючий справами виконавчого апара-
ту обласної ради Ігор Дулеба. – Разом з 
тим, портал «Нова школа» значно масш-
табніший. Цю програму хотіли забра-
ти інші області, але ми сподіваємося, що 
вона запрацює на Тернопільщині. Бать-
ки зможуть бачити досягнення своєї ди-
тини у порівнянні з загальною успішніс-
тю класу. Також це дозволить викоріни-
ти зловживання, коли перед іспитами в 
учні раптом проявляється «сплеск інте-
лекту» у вигляді гарних оцінок. 

Уже з вересня виберуть дві-три міські 
та дві районні школи і у них будуть тес-
тувати портал «Нова школа». А з січня 
наступного року цей проект мають на-
мір запровадити по всій області.

Між тим, у школах про новацію ви-
словлюються з обережністю. І вже навіть 
припускають, що у школярів з’явиться 
нова модна забавка в інтернеті – зламу-
вання «класних журналів».

Антоніна БРИК.

Переманити учнів із російських «Контактів» і дати можливість 
отримувати кращі знання без дорогих репетиторів вирішили 
на Тернопільщині. З нового навчального року тут почнуть 

запроваджувати унікальний комп’ютерний проект «Нова школа», подібних 
якому в Україні немає. Вчителі виставлятимуть оцінки в електронному 
журналі, а батьки отримуватимуть їх у вигляді sms-повідомлень на 
мобільний телефон. Самі ж учні зможуть спілкуватися з педагогами 
й однокласниками у соціальній мережі на сайті школи, безкоштовно 
переглядати тут відео-уроки й перевіряти свої знання з допомогою тестів.

З вересня вчитися та працювати по-новому будуть у кількох навчальних закладах 
області. А з січня до них приєднаються й інші тернопільські школи.

Шкільний журнал – у мобільному телефоні

Випускники зі Збаражчини отримали по 200 балів
На Тернопільщині підбивають перші підсумки зовнішнього незалежного 

оцінювання. Участь у ньому взяли близько семи тисяч осіб. Максимальний бал 
за тестування отримали 15 школярів. Серед  найрозумніших – випускники як 
міських, так і сільських шкіл. 

Найкраще тернопільські випускники знають українську мову і літературу, 
адже отримали з цього предмету аж шість максимальних оцінок. А от з інозем-
ної 200 балів отримали лише з німецької. Справжнім рекордсменом став учень 
Чортківської школи Віктор Міщанчук. Він отримав максимальний бал з хімії та 
біології. А от до 200 балів з української мови йому не вистачило півбала.

Найкращі результати ЗНО отримали вихованці трьох тернопільських шкіл, 
технічного ліцею, випускники з Чорткова, Кременця, Козови, Підволочиська та 
Шумська. А також максимальні бали одержали школярі зі Збаражчини, а саме 
із сіл Заруддя та Залужжя.

Юля ТОМЧИШИН.
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Так, в першому кварталі 2014 
року традиційно надано до-
помогу «Товариству Червоно-

го Хреста»; передано подарунки до 8 
березня благодійному фонду «АСЕТ», 
який вручив їх пацієнткам стаціона-
ру київського міського онкологічно-
го центру і хоспісу, що знаходиться на 
території цієї ж лікарні. Подарунки до 
Міжнародного жіночого дня від «Біоко-
ну» отримали також заслужені журна-
лісти України в рамках номінації «Вете-
ран преси». І, звичайно, компанія реалі-
зує свій добродійний проект «БІОКОН 
для здоров’я жінки». 

За перше півріччя цього року 8 ліка-
рень отримали електрохірургічний ді-
атермокоагулятор для лікування пато-

логій у жінок: 
- в січні - жіноча консультація Лу-

бенської міської комунальної лікарні в 
Полтавській області і пологовий буди-
нок Краснодону, що на Луганщині; 

- у лютому вручення відбулося в 
Прилуках Чернігівської області і Коло-
миї на Івано-Франківщині;

- у березні – в Бердичеві Житомир-
ської області і Жмеринці на Вінниччи-
ні;

- у квітні – в Хустській центральній 
районній лікарні і в травні – у районній 
лікарні міста Гола Пристань на Херсон-
щині.

До того ж, 4 лікувальні установи 
отримали обладнання та інструменти 
для своїх потреб. Так, центральній ра-

йонній лікарні в м. Лозова вручили су-
часні ваги, тонометр і нові лікарські ін-
струменти; у Ніжині – кріодеструктор, а 
в Сумах і Павлограді – фетальні моніто-
ри. Разом із обладнанням БІОКОН тра-
диційно презентує лікарням інформа-
ційні санбюлетні, які висвітлюють важ-
ливість дотримання правил інтимної 
гігієни і догляду за жіночим здоров’ям. 

Медики про проект «Біокон для 
здоров’я жінки». 

«Отриманий від компанії «БІОКОН»  
електрохірургічний апарат значно по-
кращує матеріально-технічну базу на-
шої лікарні. Дякуємо «Біокону» за розу-
міння і небайдуже відношення до про-
блем охорони здоров’я і нашої лікар-
ні», - написав у листі-подяці головлі-
кар Лубенської міської комунальної 
лікарні Сергій Миколайович Ната-
ленко. 

«Подібні проекти дуже значимі для 
нас, оскільки тепер ми зможемо нада-
вати своєчасну допомогу нашим жін-
кам, а не розводити руками від від-

сутності обладнання. Ми дуже вдячні 
«МНВО Біокон», - відзначила Дарина 
Володимирівна, головлікар Берди-
чівської районної поліклініки.  

«На жаль, в даний час мало хто про-
понує благодійну допомогу. Тому вдві-
чі радує, що є небайдужі до потреб сус-
пільства компанії. Завдяки новому 
устаткуванню наші лікарі ще професій-
ніше та якісніше надаватимуть допо-
могу своїм пацієнтам. Величезна подя-
ка компанії «Біокон» за це!», - сказала 
завідувачка гінекологічним відділен-
ням Дзюба Світлана Костянтинівна. 

Головний лікар Жмеринської ра-
йонної центральної поліклініки Боров-
ський Ростислав Васильович: «Зараз 
склалася така ситуація, коли медицина 
потребує підтримки. І дуже приємно, 
що компанії пропонують свою допомо-
гу поліклінікам. Даний фактор соціаль-
но значимий. Весь трудовий колектив 
нашої поліклініки дякує компанії “Біо-
кон” за таку ініціативу і висловлює під-
тримку цій компанії!»

БІОКОН ДОПОМАГАЄ: 
соціальні ініціативи. Підсумки 

першого півріччя 2014 року.
У непростому для України 2014 році компанія БІОКОН не відмовилась від вті-

лення своїх благодійних ініціатив, навпаки, навіть розширила список добрих 
справ. «Економічні або політичні фактори всередині країни можуть впливати 

на оптимізацію рекламних витрат, але ніяк не на скоро-
чення добродійних проектів компанії. Ми розуміємо, що 
відповідальні перед суспільством. Тому ні в нашій роботі 
над якістю продукції, якій довіряють мільйони людей, ні в 
запланованих добродійних ініціативах ми нічого не міня-
ємо. Якість, добро і здоров’я – актуальні завжди!», - пові-
домляє про позицію компанії керівник відділу із зв’язків з 
громадськістю МНВО «БІОКОН» Елла Ходанович.  

Минулий тиждень в Украї-
ні почався з тривожного повідо-
млення зі Сходу: терористи зби-
ли транспортний літак АН-26. 
Паралельно з цим деякі військо-
ві експерти попередили про за-
плановане Кремлем на 15 лип-
ня повномасштабне вторгнення 
військ Росії на нашу територію.

На щастя, у вівторок ці про-
гнози не справдилися, хоча спо-
кою від цього не додалося: на-
дійшла інформація про загибель 
наших вояків у бою під Амвросі-
ївкою, про смерть мирних жите-
лів під завалами будинку після 
бомбардування Сніжного, а та-
кож про десятки жертв аварії у 
московському метро.

У середу тривали жорстокі 
бої на пропускному пункті Ізва-
рине та під Маринівкою, де смер-
тю хоробрих загинув командир 
роти спецпризначення лейте-
нант Богдан Завада. Під час ата-
ки терористів на блокпост уро-
дженець Запоріжжя, прикриваю-
чи своїх бійців, вів вогонь з гра-
натомета, знищив БТР та 10 бо-
йовиків, ціною власного життя 
дозволив бійцям перегрупувати-
ся. Після трагічної загибелі лей-

тенанта, терористи взяли його 
телефон і цинічно повідомили 
дружині та дванадцятирічному 
синові, що вбили їхнього чолові-
ка і батька. 

За виняткову мужність, геро-
їзм і самопожертву, проявлені у 
захисті державного суверенітету 
і територіальної цілісності Укра-
їнської держави, вірність вій-
ськовій присязі президент при-
своїв Богдану Заваді звання Ге-
роя України (посмертно).

Тим часом, сплутана пу-
тінською газовою трубою та 
пов’язана з Росією спільними ге-
ополітичними інтересами  Євро-
па не поспішала адекватно реа-
гувати на зовнішню агресію про-
ти України. Більше того, друж-
ньо поспілкувавшись з прези-
дентом РФ у Бразилії, канцлер 

Німеччини закликала Київ вре-
гулювати конфлікт при допомо-
зі… відеоконференції з терорис-
тами. Після такої заяви багато 
хто відразу ж почав називати Ан-
гелу Меркель «фрау Ріббентроп»  
– настільки її домовленість з Пу-
тіним була схожою на таємний 
пакт Молотова – Ріббентропа, 
який поділив Європу на сфери 
впливу між СРСР та нацистською 
Німеччиною напередодні Другої 
світової війни.

Незважаючи на всю трагіч-
ність ситуації, минулий четвер 
розставив крапки над кожною 
літерою «і» у зведеннях про кро-
вопролитну війну в Україні. При-
близно о 16 годині 20 хвилин над 
Донбасом зник з радарів диспет-
черів пасажирський літак малай-
зійської авіакомпанії. Далі все 

відбувалося, як у фільмах жахів. 
Попри всю повноту інфор-

мації про цю трагедію, відразу 
ж впав у вічі, здавалося б, зовсім 
другорядний збіг. Справа в тому, 
що і марка літака – «Боїнг-777», і 
номер його рейсу – 17, і день ка-
тастрофи – 17. 07, і навіть сума 
цифр у році – 2014 містять чис-
ло 7, яке християни вважають 
Божим.

Не секрет, що нині мало хто 
вірить у магію різних симво-
лів та знаків. Можливо, і в дано-
му випадку не варто заплутува-
ти ситуацію далеко не наукови-
ми твердженнями та гіпотеза-
ми і скочуватися до своєрідно-
го окультизму та магії. Проте, на-
віть той факт, що ракетний об-
стріл літака майже з 300-ми па-
сажирами на борту приписують 

терористичній групі Безлера на 
прізвисько «Бєс», що у Луганську 
жорстоко орудують бойовики 
під командуванням «Лєшого», 
зброю яким доставляє всяка не-
чисть із захопленої сатаною су-
сідньої країни, стає очевидним, 
що зараз в Україні йде непри-
миренна боротьба між добром і 
злом, між світлом і пітьмою, між 
святою правдою і лукавою крив-
дою. 

До речі, після трагедії у небі 
над Торезом та загибелі гол-
ландців, малайзійців, американ-
ців, англійців, індонезійців, ав-
стралійців, бельгійців, філіппін-
ців і канадійця чи не увесь світ, 
нарешті, побачив, з якою потво-
рою ось вже впродовж півроку 
самотужки воюють українці.

Побачив. А чи усвідомить цей 
світ реальну загрозу для себе, чи 
й надалі нашим хлопцям дове-
деться жертвувати своїми жит-
тями тут - у Донецьку і Луганську, 
щоб десь там – у Нью-Йорку, Лон-
доні, Берліні та Брюсселі політи-
ки раз у раз тільки й того, що «ви-
словлювали свою глибоку стур-
бованість», складаючи  все нові і 
нові завідома безпрограшні схе-
ми захисту власних національних 
інтересів за рахунок ігнорування  
насущних проблем найбільшої 
країни Центральної Європи?  

Наталя МИРНА.

або Один день війни, якої не помічав світ

Сім - символ святості, бо включає в себе 
Святу Трійцю (три), Творця світу, та «четвір-
ку», як символ міцності створеного Богом сві-
ту. Сім днів йшло творення світу, і сім днів має 
тиждень, сім таїнств у Святої церкви і сім ко-
льорів у небесної веселки, сім струн має ліра 
Орфея та сім нот у нотному ряду... Сім разів 
міряють і лише один раз відрізають. Бо сьо-
мий раз – найточніший, адже він - святий...

Сім має ще одну життєво важливу хрис-
тиянську символіку: дитина до семи років 
- невинна душа. Навіть вважається, що при 
ній ангели не сидять, а стоять. Також при ди-
тині не можна згадувати імені лукавого. А 
по семи роках дитина вперше йде до сповіді, 
що означає: сім - це ще й символ духовної від-
повідальності людини перед Господом, повідо-
мляє інтернет-сайт «Про Україну».

Несподіваний 
ракурс Боїнг-777: рейс №17, 17. 07. 2014 (2+0+1+4=7), 
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Допомога 
поїхала 
на Схід!

Минулого тижня ми пові-
домляли про збір гуманітар-
ної допомоги для захисників 
нашої рідної України. І ось сьо-
годні ми раді повідомити, що 
уже багато тернополян від-
гукнулося на ініціативу Тер-
нопільської організації  НСЖУ. 
Зокрема, майор Ростислав 
Козак, його дружина Світ-
лана та працівники магази-
ну «Європа»  із Чорткова при-
везли до облорганізації НСЖУ 
продуктів та найнеобхідні-
ших речей вагою понад 200 кі-
лограмів. Продукти привезли 
також Тетяна та Ганна Іва-
сіви. У понеділок допомогу для 
солдатів та міліціонерів уже 
відправили на Схід України. 

Будьмо 
милосердними 

Щоранку усі ми звіряє-
мо свої «українські годинни-
ки» за донецьким та луган-
ським часом, тобто цікавимо-
ся, що ж там сталося за мину-
лу добу, чи немає поранених, 
убитих…

Разом із усіма несуть 
службу у гарячих точках і 
наші земляки. Нелегко їм, 
адже доводиться спати (якщо 
випадає така нагода) в око-
пах, під відкритим небом, а 
найгірше – під постійним об-
стрілом бандитів.

Щоб якось допомогти на-
шим захисникам, Тернопіль-
ська обласна організація На-
ціональної спілки журналіс-
тів України організовує збір 
продуктів та речей першої 
необхідності для воїнів. 

В управлінні МВС України 
в області нам порадили, що 
найнеобхідніше сьогодні по-
трібно збирати і передавати 
на Схід України.

Продукти. Крупи, мака-
рони, м’ясні  консерви, згу-
щене молоко, цукор, печиво, 
солоні горішки, чаї, кава.

Речі. Мило, зубна паста, 
шкарпетки, туалетний па-
пір, рушники, серветки, шам-
пунь.

Контактні телефони: 
0352-23-63-96, 
067-949-29-89. 

Адреса: м. Тернопіль, 
вул. Острозького, 3

 (облорганізація НСЖУ). 

На залізничному вокзалі Тернополя 
переселенців зустрічають рятувальни-
ки Держслужби з надзвичайних ситуацій 
і допомагають безпечно доїхати до тим-
часового помешкання. Це стосується, на-
самперед, жінок із дітьми,  людей літньо-
го віку та неповносправних. 

У суботу з Донецька до Тернополя при-
була мати із двома дітками. Ще чотири сім’ї, 
які приїхали з зони проведення АТО шука-
ти прихистку, рятувальники зустріли мину-

лого тижня протягом 16-17 липня. Чотирьох 
жінок і семеро дітей довезли до тимчасово-
го помешкання й допомогли облаштуватися. 

Як із дітьми, так і з дорослими працю-
ють психологи ДСНС. Самі переселенці ка-
жуть, що раді будь-якій інформації та до-
помозі, адже для них наразі – все життя з 
чистого аркуша і геть нічого не зрозуміло.

Всього на Тернопільщину вже прибули 
508 біженців. Серед них 372 – мешканці схід-
них регіонів України, де триває антитеро-

ристична операція. Чимало людей переїхали 
з окупованих територій Криму. Близько по-
ловини переселенців розмістили у сільській 
місцевості, решту – в Тернополі. 

Мешканці східних областей, які ви-
рішили виїхати з району проведення 
АТО, можуть цілодобово телефонува-
ти на лінію «101» і «112», а також звер-
татися за номерами 0670351-07-06,  
095-261-14-00.

Антоніна КОЛЯДА.

Шахраї ошукують 
людей через 

Інтернет
Черговими жертвами шах-

раїв стали двоє тернополян. 
Один чоловік через мережу Ін-
тернет намагався продати ди-
тячий візок, інший - шукав ро-
боту. А в результаті обоє зали-
шилися без грошей, повідомляє 
обласна міліція. 

40-річний мешканець облас-
ного центру на одному із сай-
тів розмістив оголошення про 
продаж дитячого візочка. Не-
вдовзі знайшовся покупець. Зі-
йшлися на ціні. Та коли дійшло 
до розрахунку, покупець вдався 
до шахрайства. Дізнавшись но-
мер кредитної картки продав-
ця, зловмисник, замість того, 
щоб внести  кошти на  рахунок, 
зняв звідти майже чотириста 
гривень. 

У схожу шахрайську пастку 
потрапив 27-річний тернополя-
нин. Чоловік через мережу на-
магався знайти роботу. На од-
ному із сайтів натрапив на ого-
лошення, що підприємство на-
бирає на роботу водіїв. Зателе-
фонував за вказаним номером. 
Чоловіка запевнили, що фірмі 
справді потрібні водії. Але для 
того, щоб влаштуватися на ро-
боту, підприємство спершу має 
перевірити анкетні дані пре-
тендента. Тернополянину за-
пропонували зробити це за до-
помогою банківської картки. 
Треба було піти до найближчо-
го банкомата, вставити  карт-
ку і зв’язатися з майбутнім ро-
ботодавцем. Чоловік виконав 
усі вказівки невідомого. А вже 
наступного дня дізнався, що з 
його картки зникло майже чо-
тири тисячі гривень. 

Відкладати товари 
російського 
виробництва 

на окремі полиці та 
маркувати під ними 
цінники триколором 
вирішила у Тернополі 
міська рада. 

Таку рекомендацію депу-
тати прийняли, щоб мешкан-
ці міста могли одразу побачити 
цю продукцію й вирішували, чи 
варто їм підтримувати країну-
агресора. 

Тернополянка Катерина Но-
віцька зі своєю сім’єю російські 
товари не купує з часу окупації 
Криму. Ретельно обирає й муль-
тики для дворічного сина. Ство-
рені у Росії автоматично потра-
пляють у «чорний список».  

–  Як виявилося, ми й так 
особливо не купляли продук-
цію країни-терориста, за винят-
ком всім відомих шоколадних 
батончиків і дитячого праль-
ного порошку. Та все ж у мага-
зинах уважно переглядаємо 
штрих-коди на упаковках, якщо 
він починається на «46» – про-
дукція російська. Також переві-
ряємо країну-виробника, бо ін-
коли хвацькі підприємці праг-
нуть обманути покупців і код 
пишуть один, а от виробником 
вказана Росія. Оминаємо й ро-
сійські торгові марки, які мас-
куються під закордонні. Добре, 
що в багатьох магазинах на цін-
никах почали вказувати, що той 
чи інший продукт виготовле-
ний у Росії. Вважаю неприпусти-

мим збагачувати казну країни, 
яка фінансує терористів, котрі 
потім убивають наших грома-
дян. Зрештою, у торгових мере-
жах сьогодні величезний вибір 
продукції, тож проблем із замі-
ною російських товарів немає, 
– каже Катерина.

Поки що у тернопільських 
крамницях товари за виробни-
ками не сортують, однак у дея-
ких російські вже мають позна-
чки на цінниках. В одному з цен-
тральних магазинів міста, роз-
ташованому на Театрально-
му майдані, де під час револю-
ції відбувалися мітинги та віча, 
кажуть: наразі підготували ма-
ленькі прапорці, щоб маркува-
ти продукцію північного сусіда. 

– У наших покупців буде ви-
бір – купувати чи бойкотува-
ти ці товари, – зазначив завіду-
ючий магазином Василь Тенен-
ський.

В іншій крамниці неподалік 
від тернопільського майдану 
запевняють, що після останніх 
подій в Україні російських това-
рів стараються у продаж не бра-

ти. 
– Деяка продукція залиши-

лася, то ми її стараємося роз-
продати, а нову не замовляє-
мо, – каже завідуюча магази-
ном Віра Фещак. – Наприклад, 
замість російської кави беремо 
львівську, яка і покупцям подо-
бається. При бажанні можна за-
мінити товар, хоча ті ж «Снікер-
си» виробляє лише Росія. 

А от в більшості супермар-
кетів наразі ніяк не відреагува-
ли на рішення міської ради, як 
і власники невеличких крам-
ниць у спальних районах міста. 
Між тим, у мерії обіцяють сте-
жити за виконанням постанови. 
Перевіряти таблички й цінники 
у крамницях буде муніципальна 
міліція.

У Тернополі ж майже всі 
люди, з ким довелося спілкува-
тися, підтримують таку нова-
цію. Продавці в магазинах роз-
повідають, що покупці почали 
прискіпливо вивчати штрих-
коди на товарах. І якщо бачать 
російське, кладуть на полицю.

Антоніна БРИК.

На Тернопілля вже прибули 
508 переселенців
В область з «гарячих точок» країни й надалі 

втікають цілі родини. Допомагати мешканцям 
Сходу та Півдня, які вимушено покинули свої 

домівки, починають просто на пероні вокзалу

«Бойкот окупантів»: 
як у Тернополі ігнорують російські товари

З огляду на трагічні події на 
сході України, все більшої 
популярності набирає 

відома приватна ініціатива 
Коломойського щодо будівництва 
інженерної споруди  на кордоні 
з Російською Федерацією. 
Встановлення стіни має сенс з 
багатьох причин.

По-перше, відбудеться розділення 
ментальне - УКРАЇНА НЕ РОСІЯ.

По-друге, ми зможемо відгородитися 
фізично - від контрабанди та нелегаль-
ної міграції.

Спорудження одного погонного метра 
«стіни Коломойського» за попередніми 

підрахунками коштуватиме близько 1500 
гривень. Відповідно від  «стовпчика до 
стовпчика» - секції 3 метри - 4500 гривень.

З огляду на це пропоную  дозволити 
кожному бажаючому придбати секцію у 
«стіні Коломойського». Наголошую: інже-
нерну споруду, а не ділянку кордону.

Наприклад, перший кілометр стіни 
будують за рахунок Коломойського. На-
ступні секції - за рахунок продажу вже 
збудованих. Гроші, виділені на будівни-
цтво стіни, використовують як резервні 
за принципом «stand bai», їх згодом мож-
на витратити на інші цілі.

Кожному хто придбає секцію, мають 
надати право назвати її на власний роз-

суд, причепивши табличку з будь-яким 
надписом, або ж залишитись інкогніто.

Фішка полягає у тому, що громадяни 
матимуть можливість бути причетними 
до важливої справи. Зафундовані кож-
ним конкретним громадянином кошти 
підуть не у  якийсь великий казан, а на 
конкретну споруду.

Пропоную також створити сайт-
сторінку у фейсбуці, де б кожен охочий 
міг споглядати за кордоном і, зокрема, за  
«своєю» охоронною спорудою. Це також 
спонукатиме прикордонників добросо-
вісно виконувати свої обов’язки.

Також секції можна продавати на 
інтернет-аукціоні. Стартова вартість до-

рівнювала б собівартості. Способів опла-
ти має бути багато.

Оскільки стіна споруджуватиметься 
одночасно на кількох ділянках,  бажаю-
чі можуть придбати секції у різних кін-
цях кордону.

Іван ГУЧОК.

«Стіну Коломойського» треба продавати на аукціоніМоже, справді?
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Не оминули одну з найважливіших 
духовних подій в Україні і мешканці 
Сходу. З особливою теплотою Блажен-
ніший Святослав спільно з намісником 
Марійського духовного центру у  За-
рваниці кир Василієм Семенюком ві-
тали паломників з Донецька, Харкова, 
Херсона, Запоріжжя, Одеси, Полтави, 
переселенців із Слов’янська та інших 
східних регіонів.

Отець Лев разом із своїми прихожа-
нами приїхав молитися за мир із Доне-
цька. Чоловік зізнається, проща у За-
рваниці для них справжнє одкровення 
та остання надія. 

– Там у нас справжня війна, – 
каже він. – А приїхавши сюди, ми по-
особливому переживаємо мир, який па-
нує тут, відчуваємо, що Україна єдина. 
Віримо: Господь почує наші молитви і 
принесе мир на нашу землю. 

До Зарваниці добиралися  на авто-
мобілях, автобусах, велосипедах. Кіль-
ка тисяч  прочан йшли до святого міс-
ця пішки. Близько тижня тривала ман-
дрівка на прощу для паломників з 
Хмельниччини та Львівщини. 

Юлія зі Львова подолала сотню кі-
лометрів, аби помолитися за батьків і 
за мир в країні. 

– Я просила, щоб Господь допоміг 

Україні у ці нелегкі часи, щоб подару-
вав  мир та спокій нашій державі, – роз-
повідає Юлія Турчинович. – Також мо-
лилася  за своє особисте намірення, за 
рідних та батьків. 

Тернополянка Ірина Козіброда вже 
учетверте йшла до Зарваниці пішки. 
Каже, що цього року на прощі була осо-
блива атмосфера – люди багато моли-
лися, усі старалися посповідатися для 
повного відпусту, йшли до святині усві-
домлено, з великою вірою у силу мо-
литви. Під час панахиди за героїв Не-
бесної сотні багато прочан плакали. 

Всеукраїнську молитву очолив па-
тріарх Української греко-католицької 
церкви Блаженіший Святослав Шев-
чук. Патріарх проголосив блаженного 
Василя Величковського покровителем 
пенітенціарного служіння в УГКЦ, вру-
чив пам’ятні медалі і грамоти духовен-
ству та мирянам з нагоди 25-ої річни-
ці виходу УГКЦ з підпілля, а також зу-
стрівся з молоддю. 

Серед вірян, які приїхали помолити-
ся був також і Прем`єр-міністр України 
Арсеній Яценюк разом з родиною, мі-
ністр культури Євген Нищук та відомі 
політики. 

Помолитися за мир Арсеній Яценюк 
приїхав неофіційно, без звичного су-

проводу. На Службі Божій він разом із 
сім’єю стояв разом з усіма паломника-
ми. Був одягнений у вишиванку. 

– Ще донедавна мало хто сподівався, 
що тут, в Зарваниці, ми будемо молити-
ся за мир в Україні, – сказав у своєму ви-
ступі Прем’єр-міністр України. – Але так 
розпорядився Господь Бог, так розпо-
рядилася історія, що нам вкотре треба 
боротися за свою свободу, за незалеж-
ність, за свої сім’ї і за європейське май-
бутнє нашої країни. Але хочу вас запев-
нити, ми вистоїмо і переможемо. З нами 
Бог і з нами правда. Завдяки нашій єд-
ності, нашим спільним зусиллям і нашій 
вірі ми здобудемо цю перемогу. 

У суботу увечері відбувся традицій-
ний похід зі свічками та панахида за ге-
роїв Небесної Сотні та воїнів, які відда-
ли своє життя за волю і незалежність 
України. Молитву очолив Блаженні-
ший Святослав перед меморіалом на 
честь загиблих на Майдані. Семінарис-
ти Тернопільської духовної семінарії 
виконали гимн Майдану “Пливе кача 
по Тисині”.

Після цього на зарваницькому Спі-
вочому полі відбувся Молитовний май-
дан, у якому взяли участь більше деся-
ти тисяч молодих людей. Зважаючи на 
ситуацію в Україні, концерт не був роз-

важальним. Організатори закликали 
до мобілізації, в першу чергу, духовних 
сил кожної молодої людини та потребі 
щирої молитви за Україну. На початку 
концерту всі артисти вийшли на сцену 
та спільно із молоддю заспівали пісню 
«Боже великий єдиний». А далі гурти  із 
різних куточків Західної України вико-
нували духовні пісні. Особливо сподо-
бались глядачам патріотичні пісні від 
гурту «Тріода» й духовно-молитовна 
програма від молодіжного християн-
ського гурту «Кана». 

Завершилася проща  у неділю  Ар-
хиєрейською Божественною Літургі-
єю, яку очолив Блаженніший Святос-
лав.  У своїй проповіді Патріарх закли-
кав вірних до сильної та щирої молит-
ви за Україну.

 Юля ТОМЧИШИН. 
Фото Володимира ЯВНИЧА.

Більше ста тисяч людей 
молилися за мир 

у Зарваниці

Паломники з усіх куточків України та з-за 
кордону взяли участь у Всеукраїнській 
прощі до Марійського духовного центру у 
Зарваниці. Протягом трьох днів вони моли-
лися за мир та цілісність нашої держави. 

Цьогорічна проща греко-католиків одна з наймасовіших за всю історію. За попередніми 
підрахунками участь у ній  взяло майже 110 тисяч прочан з України, а також Бельгії, 
Канади, США, Німеччини. Чи не кожен, хто прийшов до Зарваниці, молився не лише за 

припинення  військових боїв на Сході нашої держави, але й за здоров’я рідних, близьких, або ж 
друзів, які зараз перебувають у зоні антитерористичної операції. 
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Україна
У США пропонують назвати 

Росію спонсором тероризму

Гельсінська комісія США наголосила 
на необхідності визнання самопроголо-
шених «республік» на сході України те-
рористичними організаціями, а Росію 
- спонсором тероризму. Про це йдеться 
у заяві голови комісії сенатора-демократа 
Бена Кардіна, передає «Укрінформ». Кар-
дін назвав збитий пасажирський літак 
«жахливим злочином». За його словами, 
це - прямий наслідок невиправданої агресії 
РФ в Україні, яка розпочалася з анексії Кри-
му і продовжилася у двох регіонах на сході 
України. Це - прямий результат дестабілі-
зації Путіним України. Гельсінська комісія 
США - незалежне агентство федерального 
уряду Штатів. Вона здійснює контроль за 
дотриманням Гельсінкських угод та забез-
печує просування всеосяжної безпеки шля-
хом заохочення прав людини, демократії, 
економічного, екологічного й військового 
співробітництва у 57 країнах світу. 

Кожен шостий іспанець 
не працює і не вчиться

Кожен шостий іспанець віком до 25 
років є представником так званого по-
коління «ni-nis» - молодих людей, які не 
навчаються і не працюють. Про це свід-
чать дані останнього дослідження, повідо-
мляють іноземні ЗМІ. До кризи цей показ-
ник складав один до десяти. Наразі в Іспа-
нії такої молоді налічується 697 тисяч 73 
особи, з яких 79 відсотків - безробітні, але 
шукають місце роботи, і 21 відсоток тих, 
хто не вчиться, не працює й не намагаєть-
ся знайти роботу. Кожен восьмий із де-
сяти представників «ni-nis» віком від 20 
до 24 років, більше половини - чоловіки, і 
практично троє з чотирьох мають іспан-
ське громадянство. 70,9 відсотка володі-
ють низьким рівнем освіти, 20,4 - середнім 
і лише 8,7 - високоосвічені.

Вдові курця присудили 
шалену компенсацію

Тютюнова компанія «R.J. Reynolds 
Tobacco» - другий за величиною ви-
робник цигарок у США - може виплати-
ти вдові загиблого курця $23,6 мільяр-
да. Таке рішення, повідомляє «BBC News», 
прийняв суд Флориди. На підприємстві за-
явили, що сума компенсації, яка стала од-
нією з найбільших в історії штату, «вихо-
дить за рамки розумного і справедливо-
го». Синтія Робінсон - вдова Майкла Джон-
сона, який помер від раку легенів у віці 36 
років, подала позов проти виробника цига-
рок у 2008 році. Вона стверджувала: її чоло-
вік - водій автобуса - викурював до трьох 
пачок цигарок на день більше 20 років. Ад-
вокати наполягали, що тютюнова компа-
нія не надала достатньої інформації про 
шкоду куріння й залежності, яка виникає 
у людини. Спершу присяжні вирішили, що 
«RJ Reynolds Tobacco» повинна виплатити 
вдові та її синові $7,3 і $9,6 мільйона відпо-
відно. Але після додаткового обговорен-
ня збільшили підсумкову суму до $23,6 мі-
льярда. Представники тютюнового гіганта 
мають намір оскаржити рішення суду. 

Європа зробила замало, 
щоб зупинити Путіна

Європа на сьогодні зробила недо-
статньо кроків, аби зупинити агресив-
ні дії президента РФ Володимира Путі-
на в Україні. Про це в інтерв’ю німецькому 
виданню «Welt am Sonntag» й іспанському 

«ABC» заявив міністр закордонних справ 
Польщі Радослав Сікорський. «Якщо б ми 
відразу визначили Москві межу дозволе-
ного і засвідчили солідарність з Україною, 
ймовірно, не дійшло б до ескалації», - наго-
лосив він. Глава МЗС Польщі прогнозує: піс-
ля катастрофи літака «Малайзійських авіа-
ліній» відбудеться подальше загострення 
ситуації. «Маємо зробити з цього висно-
вки, зокрема й щодо тих, хто підтримує се-
паратистів. Ми не можемо більше не звер-
тати на це уваги», - наголосив Сікорський. І 
підкреслив: у Східній Європі немає жодних 
ілюзій щодо неоімперіалістичних тенден-
цій у Росії. Тому Варшава хоче зробити усе 
можливе, аби отримати від НАТО додаткові 
гарантії безпеки, зокрема передислокаці-
єю до Польщі частини підрозділів Альянсу.

Особливий статус 
Конгрес США прийняв у двох читан-

нях проект закону про запобігання ро-
сійській агресії, згідно з яким Молдова, 
Україна і Грузія отримують статус союз-
ників США, без членства в НАТО. Доку-
мент передано до профільної комісії для 
підготовки прийняття в остаточному чи-
танні, повідомляє «Еспресо.TV». Проект 
передбачає надання статусу союзника без 
членства в НАТО, передачу країнам систем 
оборони або послуг оборони. Рекомендує 
президентові Бараку Обамі збільшити вза-
ємодію Збройних сил США із збройними 
силами України, Грузії, Молдови, Азербай-
джану, Боснії і Герцоговини, Косово, Маке-
донії, Чорногорії та Сербії й посилити допо-
могу Штатів і НАТО у забезпеченні безпе-
ки цих країн. Крім того, документ передба-
чає внесення змін до «Закону про природ-
ний газ» із метою підтримки України, Гру-
зії і Молдови у сфері енергобезпеки.

У найближчі п’ять років 
до ЄС ніхто не вступить

Новопризначений голова нового 
складу Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за-
явив, що у найближчі п’ять років ніхто 
з кандидатів на вступ до Євросоюзу не 
зможе виконати всі необхідні для цьо-
го умови, інформує видання «Фінанси. 
Ua». «У найближчі п’ять років не буде дер-
жав, які вступлять до ЄС. Важко уявити, що 
хтось із кандидатів виконає всі необхідні 
для цього умови і зможе увійти до складу 
ЄС», - сказав він, виступаючи перед депута-
тами Європарламенту. При цьому, за слова-
ми Юнкера, переговори про вступ тривати-
муть з усіма кандидатами. 

Англійська родина купила 
будинок за один фунт

Сімейна пара придбала найдешев-
ший будинок Великобританії всього за 
один фунт. Тепер нерухомість може при-
нести господарям більше сотні тисяч дола-
рів. Лоуренс Покстон і його дружина пере-
їхали у містечко Сток-он-Трент, що у граф-
стві Стаффордшир, після того, як міська 
влада виставила на продаж 33 об’єкти за 
смішною ціною, аби запобігти відтоку жи-
телів, повідомляє «Daily Mail». Водій авто-
буса був вибраний із тисяч претендентів і 
став одним із перших мешканців, які осе-
лилися у занепалому районі, заплативши 
за будинок один фунт. Після ремонту воло-
діння подорожчали, як мінімум, до $120 ти-
сяч. Власник порівнює свою покупку з ви-
грашем у лотерею. 

Дівчинка ожила під 
час власного похорону

На Філіппінах трирічна дівчинка 
прокинулася під час приготувань до її 
похорону, повідомляють місцеві ЗМІ. Лі-
карі констатували смерть дитини. До 
цього дівчинка кілька днів страждала від 
сильної лихоманки. Наступного дня, під 
час підготовки до відспівування, хтось із 
сусідів підняв кришку домовини й поба-
чив, що дитина поворухнулась. Відразу пе-
ревірили пульс дівчинки - виявилось, що 
вона жива. 

Президент розпустить 
парламент 26 серпня?

Петро Порошенко 26 серпня оголо-
сить про дострокове припинення по-
вноважень Верховної Ради VII скликан-
ня. Про це на погоджувальній раді пові-
домив нардеп фракції ВО «Батьківщина» 
Андрій Кожем’якін, інформує «iPress». За 
його словами, начебто існує відповідний 
план членів коаліції: вони повинні її (коа-
ліцію), 24 липня розвалити. Через місяць - 
24 серпня -  Президент оголосить, що роз-
пускає парламент, потім - 26 серпня - роз-
пуск. Повноваження нинішнього парла-
менту повинні тривати до 2017 року. Але 
після Євромайдану, втечі екс-президента 
Януковича та обрання главою держави 
Петра Порошенка, нова влада заявила, що 
теперішній парламент не відображає на-
строїв у суспільстві й має бути переобра-
ний. За словами заступника голови ЦВК 
Андрія Магери, сьогодні немає правових 
підстав для розпуску Ради. Проте їх мож-
на створити, якщо одна із фракцій біль-
шості оголосить про вихід з коаліції. 

Бойовиків ДНР готували 
з 2009 року

Терористичне угрупування «Доне-
цька республіка», яку в 2014 році пе-
рейменували в «Донецьку народну рес-
публіку», вело підготовку до збройно-
го повстання на території Донеччини 
з 2009 року. Про це свідчать фотографії, 
які має агентство журналістських розслі-
дувань «Донецька правда», зроблені у вій-
ськовому таборі терористів. На території 
військового табору членів ДНР навчали 
стріляти і робити «коктейлі Молотова» 
ще в 2009-у. Подібний табір також існу-
вав і в Макіївці. У 2007 році проти ГО «До-
нецька республіка» прокуратура поруши-
ла кримінальні справи за дії, спрямовані 
на насильницьку зміну чи повалення кон-
ституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, посягання на територіаль-
ну цілісність і недоторканність України 
та інше. А в 2008-у суд постановив закри-
ти юридичну особу «ДР». Але, незважаю-
чи на рішення суду, керівництво «ДР» від-
крило військові табори, забезпечивши їх 
повним комплектом бойової зброї.

Україна повинна ввести 
санкції проти Криму і РФ
Український уряд має ввести санк-

ції проти Криму та Російської Феде-
рації, враховуючи анексію півостро-
ва. Таку думку висловив голова правлін-
ня ГО «Майдан закордонних справ», ди-
пломат Богдан Яременко. За його слова-
ми, Україна не повинна жити за подвій-
ними стандартами. Якщо США і ЄС вве-
ли санкції проти Росії, то це має зробити і 
український уряд. Ці санкції повинні бути 
системними й охоплювати все: диплома-
тичний, політичний рівень, транспорт, 
енергетику, економіку, торгівлю. Політи-
ка санкцій має бути спрямована на те, що 
послаблювати РФ політично й економіч-
но, зазначив Яременко.

Люстрацію!
Кабмін пропонує провести люстра-

цію держорганів влади, прокуратури і 
правоохоронних органів до 1 вересня 
2015 року. Про це заявив міністр юстиції 
Павло Петренко, повідомляє УНІАН. Мі-

ністр сказав: до парламенту внесено два 
законопроекти щодо оновлення держа-
парату. Відповідно, пропонується «ввес-
ти мораторій на проведення будь-яких 
перевірок до кінця року всіма контролю-
ючими органами». За словами Петренка, 
уряд зобов’язується до 1 жовтня внести 
до Ради законопроекти, які «фактично 
приберуть ті функції контролюючих ор-
ганів, що не відповідають європейським 
стандартам, ліквідують більшу частину 
інспекцій і контролюючих органів, які є 
перевантажливими для бізнесу». А до 1 
вересня 2015 року уряд повинен органі-
зувати й провести із залученням громад-
ськості позачергової переатестації всіх 
держслужбовців центральних і терито-
ріальних органів влади та правоохорон-
них органів. Також рекомендується генп-
рокурору переатестувати прокурорський 
і слідчий склад. Крім того, законопроек-
тами передбачено спрощення доступу до 
держслужби тим, хто має вищу освіту і на-
лежний професійний рівень. 

Ахметов тікатиме перший, 
за ним - Пінчук

Рінат Ахметов відмовився допома-
гати біженцям з Донбасу через влас-
ну жадібність і лють, сказав «Gazeta.
ua» політолог Олег Соскін. «Ахметов жа-
дібний. До того ж, він зазнає величезних 
збитків. Дуже постраждав його бізнес у 
Краматорську і Донецьку. Крім того, Ах-
метов страшенно розлючений, що дон-
чани, які повинні були формувати плато, 
де він був би князьком, не виконали цьо-
го завдання. Не пішли воювати, захотіли 
жити в Україні. А тепер ще й стали біжен-
цями. Їхній від’їзд - це повний крах «До-
нецької народної республіки». Роздрату-
вання Ахметова, його злість, лють і жадіб-
ність настільки проявилися, що він не за-
хотів дати й копійки біженцям на їх вижи-
вання. Це буде для нього повний гумані-
тарний крах. А значить - фінансовий, по-
літичний і будь-який інший», - вважає 
експерт. На думку Соскіна, перший хто ті-
катиме з України, - це Ахметов. А потім - 
Пінчук. Вони обоє показали, наскільки є 
жадібні. Олігарх Ахметов відмовився фі-
нансувати потреби донецьких біженців, 
які виїхали на Одещину. Мовляв, його під-
приємства платять податки, тому такі пи-
тання повинна вирішувати держава. 

АТО коштує 1,5 млрд. 
гривень на місяць 

Проведення антитерористичної 
операції вартує Україні приблизно пів-
тора мільярда гривень на місяць, зая-
вив міністр фінансів Олександр Шла-
пак. Але цієї суми недостатньо. Найближ-
чим часом уряд внесе до парламенту про-
ект змін до держбюджету, де попросить 
збільшити фінансування й підвищити та-
ким чином обороноздатність країни. За ці 
кошти також планують відновити звіль-
нені від терористів території на Сході.

Порошенку радять 
відправляти на війну 

жителів Донбасу
До участі в АТО потрібно залуча-

ти насамперед військовозобов’язаних 
жителів Донецької та Луганської об-
ластей, переконаний український по-
літик Віктор Балога. З відповідним 
листом він звернувся до Президента. 
«Військовозобов’язані мешканці схід-
них областей здебільшого самоусунули-
ся від участі у добровольчих батальйонах, 
а військовозобов’язані-переселенці фак-
тично паразитують, користуючись допо-
могою держави та підтримкою місцевих 
громад. Більше того, вже стали масовими 
факти провокування ними місцевих жи-
телів і висміювання їх гостинності. Така 
ситуація є незрозумілою та неприйнят-
ною для більшості громадян України», - 
написав Балога.  

Україна Світ

Україна і світ



На Євиному подвір’ї сумувала журав-
ка: її коханий журавлик повертається до 
гнізда, до пташат-журавлят, а молоду жін-
ку коханий залишив назавжди. І малень-
ку донечку залишив. Журавка обняла б 
трирічну Віту великими м’якими криль-
ми, але боїться сполохати дівчатко…   

Матір не була щаслива, що Єва вихо-
дить заміж за Ростика. Серце добра не ві-
щувало. Бо всі в селі знали: Ростик не од-
ній дівчині голову крутив. А в місті май-
же рік жив із набагато старшою за себе 
жінкою. Хвалився перед сільськими па-
рубками, що «ягідка» одягає, взуває 
його, догоджає. Чи то «ягідка» набридла 
Ростикові, чи він її. Розбіглися… Невдовзі 
ловелас поклав око на красуню Єву - єди-
ну пізню доньку вчителів-пенсіонерів. 

Таміла Павлівна просила колишньо-
го свого учня дати доньці спокій. Той не 
вельми шанобливо відповів:

- А то що, двійку поставите? Єва кохає 
мене, а я - її.  

Після весілля молодяти жили у Єви-
них батьків. Їздили до райцентру на ро-
боту. В селі дивувалися: невже Ростик 
справді взявся за розум? 

Євине щастя тривало до народження 
донечки. Коли з’явилася маленька, Рос-
тик часто почав затримуватися на ро-
боті. Деколи залишався на ніч у райцен-
трі. Казав, разом із товаришем ремонтує 
машини, мовляв, витрати збільшилися, 
тому й довелося шукати додатковий за-
робіток. Єва вірила. Її батьки - ні. 

- Де ж ті гроші, які днями й ночами за-
робляє Ростик? - запитувала матір. 

- Він хоче яке-небудь авто купити, - 
виправдовувала чоловіка донька. 

А селом пішли чутки: бачили Ростика 
з якоюсь кралею. Йшли попід ручку. Дій-
шов поголос і до Єви. 

- Це правда, що люди говорять? - за-
питала у благовірного.

- Правда, - відповів. - Тільки не вла-
штовуй скандалу. Можемо розлучитися 
мирно. 

- А якщо я не хочу? Ти її кохаєш?
- Люську? Мені з нею добре. 

Єва склала чоловікові речі в торбин-
ки. Заглянула ще раз до шафи, в шуфля-
ди. Не залишилося нічого. Увечері Рос-
тик з товаришем забрав свої пожитки. 

…Журавка не могла зрозуміти лю-
дей. Бо у них, у птахів, усе по-іншому. 
Вони не вміють зраджувати. Сумують 
за гніздами-хатинками, де народжують-
ся їхні журавлята. За небесами, що схожі 
своєю синявою на очі ангелів. За шатром 
зір, під якими журавлі зізнаються в ко-
ханні своїм журавкам…

…Єва перевелася працювати з місь-
кої школи в сільську. Неймовірно швид-
ко кудись поспішав час. Недавно Ві-
точці було п’ять, десять, дванадцять, 
п’ятнадцять… Її Вітка-квітка, так назива-
ли в школі доньку, тепер студентка. На-
вчається в медичному училищі. 

Ростик, як пішов з Євиного і Вітино-
го життя, так і сліди забрав. Навіть, коли 
його батьки були живі, не навідувався до 
доньки. А тепер і поготів.

Віта сумувала за батьком мовчки. По-
тім сум перейшов у тугу. А потім - в обра-
зу. Вона якось мимоволі підслухала роз-
мову між бабусею і матір’ю.

- Ти, Єво, спробувала б особисте вла-
штувати. Тато помер. І я не вічна. Віточка 
виросте, піде вчитися, вийде заміж. Сама 
залишишся. 

- Свій біль Ростикові простила. А Ві-
тин - не можу. Нема в мене віри до чоло-
віків. Нема і не буде. 

…Віта ходила до училища вулицею, 
на якій жив Ростик. Чим дорослішою ста-
вала, тим більше відчувала, як не виста-
чає тата. Батька показала Віті студент-
ка з сусіднього села. І будинок, в яко-
му живе. «Твій батько - наш далекий ро-
дич, - сказала дівчина. - Але він майже ні 

з ким із родини не спілкується. Начебто 
дружина не велить».   

Ростик не знав, що донька часто, піс-
ля занять, присідала на лавку, що че-
рез дорогу, і чекала, аби побачити його, 
коли повертатиметься додому. Як по-
думки розмовляла з ним. Розповіла, що 
вже втретє відмовилася йти на побачен-
ня з Костею. Остерігається, аби хлопець 
не зрадив її. Костя їй подобається. Він та-
кож майбутній медик. Мабуть, учетвер-
те на побачення не запросить. Віта зля-
калася цієї думки. 

Розповідала про матір, про те, що її 
люблять учні. І про те, як мама тяжко 
напровесні грипувала: «У мене нікого 
нема, крім мами. Я дуже боюся її втрати-
ти. Якби ти був у нас, тату…»   

Батько все частіше повертався напід-
питку. Тоді Віта думала: «Добре, що він 
не живе з нами. Мамі це не сподобалося 
б. І мені було б соромно».

Деколи батько йшов із тіткою, на яку 
проміняв маму. Тітка завжди була вуль-
гарно нафарбована. Вони нерідко спере-
чалися… 

Після закінчення училища Віта вла-
штувалася працювати у районній лікар-
ні. Тепер вона жила на квартирі й ходи-
ла на роботу іншою дорогою. Але деко-
ли навідувалася до «своєї» лавки, аби по-
бачити батька. «Я познайомила Костю 
з мамою, - розповідала подумки. - Він їй 
сподобався. А йому - мамині вареники 
з вишнями. Ти повинен знати, як смач-
но мама готує. Костя освідчився мені в 
коханні. Але з весіллям не поспішаємо. 
Можливо, наступного року. Мені трішки 
боязко. Я не хотіла б, аби Костя вчинив зі 
мною так, як ти з мамою. 

Я вже знайома з Костиними батька-
ми. Вони чудові! Костин тато - добряк 
і веселун. Він кличе свою дружину Ма-
рієчкою. А вона його - Степанком. І ди-
виться на неї закохано, наче хлопчисько. 
А йому вже цього року минуло п’ятдесят. 
Якби у нас із Костею життя так склало-
ся, як у його батьків! Мені якось дивно 
буде називати Костиного батька - татом. 
Я так мало вимовляла це слово вголос…»

…У Віти з Костею підростає син. Кос-
тя називає дружину Віточкою. Вона його 
- Костиком. Доньчине щастя гріє Євине 
серце. 

- Щось ви молодшаєте і молодшаєте, 
Єво Іванівно, - жартують колеги. - Маєте 
якусь таємницю?

Вона загадково усміхається: аякже! 
Внук каже, що він має найгарнішу бабу-
сю у світі. 

…Ростику хтось із сільських сказав, 
що його донька працює в місцевій лікар-
ні. І навіть показали. Він не бачив Віти 
довгі роки. І не знав, як вона виглядає. 
Розповіли, що у доньки гарна сім’я. І що 
він уже дідусь. І що Єва щаслива. Внуком 
тішиться. 

…Ніхто не звертає увагу на чолові-
ка, що часто сидить на лавці у лікарня-
ному садку. Може, пацієнт. Чи провіда-
ти когось прийшов. Коли тепло, всі лав-
ки зайняті: тут ліпше, ніж у палатах із за-
пахом медикаментів і хлору після приби-
рання. Якщо хтось заводить з цим чоло-
віком розмову - йде геть, невдоволено 
щось бурмочучи. 

З тієї лавки, яку облюбував Ростик, 
добре видно лікарняні двері. Віта не 
знає, що батько приходить сюди і чекає, 
аби побачити, коли вона повертатиметь-
ся з роботи. Інколи прибігає її син. Коли 
Ростик бачить хлопчика, починає тисну-
ти біля серця. За ліком іде до найближчо-
го генделика - «Корчми». А вдома скан-
далить з Люською, звинувачує, що не 
змогла народити дитини. Що зманила 
його колись… 

І знову приходить до лікарняно-
го саду. Сідає на лавку. Чекає. Подумки 
розмовляє з донькою. А потім бреде до 
«Корчми» - «лікувати» каяття… 

Ольга ЧОРНА.    
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Струни серця
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 * * *
Я стримую сльозу – 
лише не впади.
на вилиту розлукою
дорогу.
Повз мене безпорадно
пропливи 
і в серце не кидай
нову тривогу.
Я стримую сльозу  -
щезни з очей
і краплею згубись
В чистій криниці.
Горнись до чесних
відданих людей.
Хай сонце у твоє 
лице сміється.
Вологі вії
висохнуть в теплі.
Зрадіє серце -
болю вже немає.
Ступаю сміло 
у весняні дні,
де вистраждана
радість воскресає
    * * * 
Так вже судилося.
Нас доля розвела.
Недавній біль гоїться,
наче рана.
Так вже судилося,
що більш я - не твоя.
До іншої звертаєшся:
кохана...
Так вже судилося…
Чия в цьому вина?
Тепер вже пізно
відповідь шукати, 
та молода пора 
уже пройшла,
пройшла пора 
любити і кохати.
І не збагнеш,
що все таки була
ота любов -
приречена між нами.
І прикро так,
що згасла та зоря,
що лиш для нас
світила між зірками.
* * *
Заборони мені
торкатись 

думкою до тебе.
Я знаю -
рідні в нас путі, 
А шлях широкий -
від землі до неба.
Заборони мені 
ввійти в полон 

спокуси.
Мої надії розбуди.
Вони - розсудливі 

й сумні
і ще когось 

любити мусять.
Заборони мені
іти в холодну осінь,
В моєму серці – 
ще весняні дні
і тайну цю 
Ніхто не 

розголосить. 
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка 
Заліщицького району.

Сокровенне

родини nday.te.ua

гніздечко
Сімейне

На фото:
Галина Козловська з донькою 
Софією із села Качанівка 
Підволочиського району під 
час благодійного концерту на 
підтримку української армії.

Детальніше про те, як мешканці чотирьох сіл Підволочищини та колектив “Тріода”  збирали  
кошти для українських військових на Сході читайте у наступному номері газети “Наш ДЕНЬ”

Цю історію оповіла мені Надія 
- 30-річна козівчанка, котра, 
як і я, присіла на лавочці під 
розлогою липою біля церкви. 
Тут, у мирному одухотвореному 
місці, поруч із розп’ яттям 
Спасителя, навіть мислиться 
якось по-іншому, подумала я.

Надя зі своїм сімейством  завітала до Тере-
бовлі на ювілей до родича, котрий мешкає по-
близу святого храму. Сьогодні, як ніколи, вона 
відчула душевну потребу піти до сповіді…

Сергій і Надя закохалися ще у школі. Залед-
ве обом виповнилося вісімнадцять, як виріши-
ли одружитися. Звісно, батьки були проти: їм, 
молодим і зеленим, вчитися б далі, на ноги ста-
ти, а не про одруження думати. Та Сергій з На-
дійкою лише усміхалися на докір батьків, бо 
вважали, що немає у світі нічого важливішого 
за їх кохання.

Сергій влаштувався на роботу  на фірму в 
обласному центрі, винайняв квартиру, щоб На-
дійка була поруч. Порошинки здмухував із дру-
жини, обожнював її. І вона була б найщасли-
вішою жінкою в світі, якби не гордий лелека, 
що вперто обминав їх поріг. Лікарі запевняли: 
і Сергій, і Надя - здорові, отож мають бути у них 
ще діти. Та минали роки, і Надя уже не вірила лі-
карям. І втомилася надіятися.

Якось, навідавши подругу, котра перебува-
ла у декретній відпустці з двома хлопчиками –
близнятями, Надя повернулася додому ніби не 
своя. «Скажи, Сергійку, чому світ такий неспра-
ведливий? Чому Оксані Бог одразу  двох діток 
послав, а я одного не можу народити ?» –впа-
ла вона на канапу і зайшлася в безутішному ри-
данні.

Сергій пестив її розкішне волосся: «Не плач, 
моя пташко, я щось придумаю», - сказав якось 
невизначено, бо що тут можна придумати , 
коли медики навіть ліків ніяких не припису-
ють?

 Наступного дня Сергій чомусь довго не по-
вертався з роботи. Надя хвилювалася: може, 
щось трапилося? Коли почула дзвінок, поспі-
шила відчинити чоловікові двері: «Слава Богу, 
це ти, а то я місця собі не знаходжу. Ти, мабуть, 
зголоднів, Сергійку?» «Я не голодний. Присядь, 
Надю. Маю до тебе серйозну розмову», - чолові-
кові слова заінтригували.

За вікном гуркотіло грозове небо, займа-
лися блискавиці, освічуючи в темряві два си-
луети, що притулилися один до одного. Було 
вже за опівніч, а Сергій розповідав Надійці про 
свій візит у дитячий будинок. «Мені там хлоп-
чик один приглянувся. Іванком звати. Півтора 
рочки йому, а вже так гарно розмовляє. Оченя-
та має сині-пресині, як у тебе… І кирпатий та-
кий», - піджартовував Сергій, обережно підсту-
паючи  до головного запитання: може, їм  уси-
новити Іванка?

Хлопчика вони змогли  усиновити аж через 
півтора року, поки не вселилися в свою кварти-
ру - такий юридичний порядок.

“Вилита мама”, - казали про Іванка ті, хто не 

знав, що він – не їхній. Утім, за два роки, відколи 
з ними хлопчик живе, він став для них найрідні-
шим. Надя з Сергієм тепер уже не уявляли жит-

тя без сина … А як барвисто, мов у казці, облад-
нав Сергій дитячу кімнату!

Однієї ночі Іванко їх розбудив. «Мені сон 
страшний приснився. Про тата … Я боюся бути 
сам» ,- тіло хлопчика тремтіло, як листячко на 
вітрі. Надя поцілувала сина: «Ось твій татко, 
Івасику. Лягай біля нього і спи, наш солодень-
кий». 

Це було за якихось півдоби до трагедії, яка 
назавжди відібрала в Іванка –тата, а в Наді –ко-
ханого чоловіка. Повертаючись додому, Сергій, 
очевидно, хотів врятувати пса, що несподівано 
з’явився перед машиною. Раптово загальмував, 
не угледівши, як з-за рогу на величезній швид-
кості вискочило авто…

Надя не могла повірити у смерть чоловіка. 
«Господи! Яка безглузда смерть: врятував со-
баку, а сам загинув. Хіба це справедливо?» - го-
лосила, безутішно припадаючи до домовини. 
Усе пливло перед нею, як у тумані: траурні він-
ки, свічки, нескінченний потік людей, що мо-
лились у скорботі. «Бог забирає найкращих», 
- чула за спиною.

 Ті слова розривали їй груди: Сергій справді 
був найкращим, та додому вона мусить повер-
татися лише з Іванком, без чоловіка, котрий на-
віки залишиться у закосиченому різнобарвним 
цвітом цвинтарі.

Щовечора Надя молилася за Сергієву душу. 
Молитва поступово повертала її до життя. 

Якось у їхнє містечко прибула будівельна 
бригада зводити дім по сусідству з їхнім. Була 
субота. Надя  взялася мити вікна і помітила, що 
під підвіконням обвалився шмат штукатурки. 
«Ремонт так і проситься», - подумала.

Пір’їнкою збігла зі свого  п’ятого поверху на 
будову. Попросила  у будівельників цементу.

«Чому ж не чоловік, а ви беретеся  до такої 
роботи?», - спитав молодий, з великими  сині-
ми очима хлопець, і вмить пожалкував за свої 
слова, побачивши, як по щоках Надії збігають 
сльози.

«Ох, тільки сліз нам тут ще не вистачало - 
дощу накличете! Нумо, у дім!» - спробував під-
жартувати будівельник, що назвався Василем.

Хлопець вправно взявся до роботи. Коли за-
вершив, Надя запросила його до столу. Василь, 
як  удома, не соромлячись, смакував борщем і 
варениками з сиром. Надя раз у раз поглядала 
на гостя: їй чомусь здалося, що вона десь уже 
бачила його. Їхні очі зустрілися, і Василь ле-
генько взяв Надю за руку: «Чому ви плакали?»

Натягнуту атмосферу розсіяв дзвінкий го-
лосочок Іванка. Розчервонілий хлопчик забіг із 
двору і своїми синіми очима-незабудками вту-
пився у Василя: «Ви хто?» 

Ще зависла у повітрі Василева відповідь, як 
Іванко уже вмостився у нього на колінах: «Ви  - 
мій новий тато, так?»

Відтоді Василь став частим гос-
тем у їхньому домі. Надя ніби помо-
лодшала, зарум’яніла.

Відшукала закинуту косметику. 
З портрета, перев’язаного чорною 
стрічкою, дивився на неї її Сергій, і 
вона боялася зізнатися сама собі, що 
чепуриться для Василя. Терзала себе 
думкою, що не має права забути чоло-
віка. Та хіба вона його забула?

Тільки що робити з тим дивним 
трепетом у серці, котрий мимоволі 
з’являється, як тільки-но вона поба-

чить Василя? Як вигнати його зі снів, в яких він 
появляється щоночі? А Іванко… Він встиг по-
любити Василя, прив’язався до нього. Врешті, 
хіба Сергій не бажав би їм щастя?

Коли Василь запропонував Наді одружити-
ся, найперше, чого вона злякалася: що скажуть 
на це Василеві батьки? Усе-таки  вона старша від 
нього на три роки. До того ж – з дитям. «У мене 
нікого немає, Надійко, окрім тітки, котра вихова-
ла мене. Батько помер давно, а про матір волію 
й не згадувати: повіялася світом, залишивши 
мене ще малим»,-  сумно повідав Василь.

Надя була впевнена: там, на небесах, Сергій 
благословив їхній шлюб з Василем, адже той 
такий уважний і турботливий до неї та їхньо-
го Іванка. А ще - Василь золоті руки має. Не вміє 
сидіти без діла. Ось і євроремонт завершив.

Сьогодні Надя поїхала у жіночу консульта-
цію стати на облік: обоє бажають, щоб народи-
лася дівчинка. «Доки мама повернеться – наве-
демо порядок», - сказав Василь синові упевне-
ний –там назбиралося багато зайвого. Уважно 
перечитував кожен папірець, щоб, бува, не ви-
кинути потрібний.

Враз його очі зупинилися на листку зеле-
ного кольору, де чітко і виразно було написа-
но знайоме ім’я. Холодний піт заливав Василе-
ве чоло,коли він знову і знову перечитував до-
відку. Вона була була з пологового будинку і 
свідчила про відмову його матері від новонаро-
дженого хлопчика. Господи, та невже таке може 
бути? - запульсувало у Василевій голові. Вихо-
дить, Іванко - його брат по-матері?

Колись щось таке казала йому тітка Настя, 
мовляв, ходять чутки, що матір народила ще 
одного хлопчика і залишила у пологовому бу-
динку. Та тоді Василь якось не надавав значен-
ня тим словам. І ось ця довідка, яка не може ви-
кликати сумнів: усі дані у ній сходяться! А він 
ще дивувався, чому тепер всі кажуть, що Іванко 
на нього схожий! Ох, яка новина чекає Надійку!

«Я нелегко перенесла це повідомлення. І 
усе через людські плітки. Мовляв, я не мала 
права створювати шлюб із братом сина. Та хіба 
я знала?» - Надя витирає спітніле чоло. І до-
дає: «Утім, якби знала, мабуть, не поступила б 
інакше. Навіть священик сказав, що слід слуха-
ти свій внутрішній голос. То –голос Бога, який 
навчає і веде до правди. У нас з Василем таки 
народиться дівчинка, котра стане  Іванкові се-
стричкою і водночас -племіницею, адже Василь 
йому - і батько, і брат».     

Ми попрощалися, як враз над Теребовлею 
зависли у небі одна над одною дві веселки. «Це 
– добрий знак», - упевнено сказала Надія.

Марія МАЛІЦЬКА.

Освідчення в любові

Я стаю на коліна  
перед вами, батьки

Ще так мало на світі прожито, ще 
зовсім небагато пережито, ще юність 
така трепетна й ніжна… А поруч – най-
дорожчі люди, мої мама і тато, які при-
святили своє життя мені одній. Їм я 
хочу висловити щирі слова вдячності. З 
нагоди мого п’ятнадцятиріччя, яке ви-
повнюється 29 липня,  дякую вам, мої 
рідні, за люблячі серця, що зігрівають, 
лагідні слова, тепло,        яке даруєте за-
вжди. Схиляю голову перед вами за від-
даність святу, натхненну працю, не-
зрадливу душу і за те, що подарували 
мені найцінніше – життя.  Низько вкло-
няюся вам. 
Я стаю на коліна перед вами, батьки,
Мої милі матусю і тату.
Віддали ви мені свої кращі роки
В допомозі людиною стати.
Ось виросла я і стаю на крило,
У доросле життя відлітаю. 
Не забуду ніколи любов і тепло,
І розлука мені душу крає.
Та коли повернуся на рідний поріг
У щасливу, веселу годину,
Міцно вас обійму і вклонюся до ніг, 
І приймете ви рідну дитину.

Діанка Яцишин.
 с.Дубенка Монастириського району. 

Невигадана історія

- Куди йде Кохання? - запитало ма-
леньке Щастя у свого батька.

- Воно вмирає, - відповів батько. - 
Люди, синку, не бережуть те, що мають. 
Просто не уміють кохати!

Маленьке Щастя задумалося: «Ось 
виросту і стану допомагати людям». Ми-
нали роки. Щастя підросло і стало вели-
ким. Воно пам’ятало про свою обіцянку 
і прагнуло виконати обіцянку, але люди 
його не чули. І поступово Щастя з велико-
го стало перетворюватися на маленьке і 
чахле. Дуже воно злякалося, як би зовсім 
не зникнути, і відправилося в далеку до-

рогу, аби знайти ліки від своєї недуги.
На довгому шляху зупинилося воно 

відпочити. Вибрало розлоге дерево і 
прилягло. Лише задрімало, як почуло чи-
їсь кроки. Розплющило очі і бачить: йде 
по лісу стара мандрівниця, вся у лахмітті, 
боса і з палицею. Кинулося Щастя до неї:

- Сідайте. Ви, напевно, втомилися. 
Вам потрібно відпочити і підкріпитися.

У старенької підкосилися ноги, і вона 
буквально звалилася на траву. Трохи від-
почивши, мандрівниця повідала Щастю 
свою історію:

- Образливо, коли тебе вважають та-
ким немічним, адже я таке ще молоде, і 
звуть мене Кохання!

- Так це ви - Кохання? - здивувалося 
Щастя. - Але мені говорили, що Кохання 
-  це найпрекрасніше з того, що є на світі!

Кохання у свою чергу запитало:
- А тебе як звуть?
- Щастя.
- От як? Мені теж говорили, що Щастя 

має бути прекрасним.
І з цими словами Кохання  дістало зі 

свого лахміття дзеркало.
Щастя, поглянувши на своє віддзер-

калення, голосно заплакало. Кохання  
підсіло до нього і ніжно обійняло рукою.

- Що ж з нами зробили злі люди і 
доля? - схлипувало Щастя.

 - Якщо ми будемо разом і станемо пі-
клуватися один про одного, то швидко 
станемо молодими і красивими, - мови-
ло Кохання.

І ось під тим розлогим деревом Ко-
хання  і Щастя поклялися ніколи не роз-
лучатися. З тих пір, якщо з чийогось жит-
тя йде  Кохання, разом з ним йде  і Щастя, 
порізно їх не буває. А люди досі зрозумі-
ти цього не можуть.

Їхнє 
чекання 

І батько, 
і брат

Притча
Щастя 
і кохання

Мама! Це справді 
звучить загадково. 

Мама! Ви вдумайтесь 
в лагідне слово! 

Мама! Це спокій, 
обід на столі. 

В маминім серці ми 
завжди малі…
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Календар 
ігор першого 

етапу 
1-й тур
25 липня
Металург Д. -  Дніпро
26.липня
Іллічівець - Волинь
Чорноморець - Олімпік
27липня
Говерла - Карпати
Шахтар - Металург З.
Динамо - Ворскла
Зоря - Металіст   
2-й тур
2 серпня
Ворскла - Шахтар
Металіст - Динамо
Олімпік - Зоря
Металург З. - Говерла
Карпати - Металург Д.
Іллічівець - Чорноморець
Волинь - Дніпро  
3-й тур
9 серпня
Чорноморець - Волинь
Металург Д. - Металург З.
Дніпро - Карпати
Зоря - Іллічівець
Динамо - Олімпік
Шахтар - Металіст
Говерла - Ворскла
4-й тур
16 серпня
Ворскла - Металург Д.
Металіст - Говерла
Олімпік - Шахтар
Волинь - Карпати
Чорноморець - Зоря

Іллічівець - Динамо
Металург З. - Дніпро  
5-й тур
30 серпня
Карпати - Металург З.
Металург Д. - Металіст
Зоря - Волинь
Динамо - Чорноморець
Говерла - Олімпік
Шахтар - Іллічівець
Дніпро - Ворскла  
6-й тур
13 вересня
Іллічівець - Говерла
Зоря - Динамо
Олімпік - Металург Д.
Волинь - Металург З.
Чорноморець - Шахтар
Ворскла - Карпати
Металіст - Дніпро
7-й тур
20 вересня
Металург Д. - Іллічівець
Дніпро - Олімпік
Динамо - Волинь
Карпати - Металіст
Металург З. - Ворскла
Шахтар - Зоря
Говерла - Чорноморець  
8-й тур
24 вересня
Волинь - Ворскла
Іллічівець - Дніпро
Динамо - Шахтар
Олімпік - Карпати
Металіст - Металург З.
Чорноморець - Металург Д.
Зоря - Говерла  
9-й тур
27 вересня

Говерла - Динамо
Металург Д. - Зоря
Карпати - Іллічівець
Шахтар - Волинь
Ворскла - Металіст
Дніпро - Чорноморець
Металург З. - Олімпік
10-й тур
4 жовтня
Зоря - Дніпро
Динамо - Металург Д.
Шахтар - Говерла
Олімпік - Ворскла
Волинь - Металіст
Іллічівець - Металург З.
Чорноморець - Карпати 
11-й тур
18 жовтня
Металіст - Олімпік
Металург З. - Чорноморець
Говерла - Волинь
Дніпро - Динамо
Карпати - Зоря
Металург Д. - Шахтар
Ворскла - Іллічівець  
12-й тур
25 жовтня
Говерла - Металург Д.
Шахтар - Дніпро
Іллічівець - Металіст
Волинь - Олімпік
Чорноморець - Ворскла
Зоря - Металург З.
Динамо - Карпати
13-й тур
1 листопада
Ворскла - Зоря
Металург Д. - Волинь
Дніпро - Говерла
Карпати - Шахтар

Металург З. - Динамо
Металіст - Чорноморець
Олімпік - Іллічівець 
14-й тур
8 листопада
Металіст - Зоря
Олімпік - Чорноморець
Волинь - Іллічівець
Ворскла - Динамо
Металург З. - Шахтар
Дніпро - Металург Д.
Карпати - Говерла 
15-й тур
22 листопада
Дніпро - Волинь
Металург Д. - Карпати
Чорноморець - Іллічівець
Зоря - Олімпік
Динамо - Металіст
Шахтар - Ворскла
Говерла - Металург З.
16-й тур
29 листопада
Олімпік - Динамо
Волинь - Чорноморець
Іллічівець - Зоря
Карпати - Дніпро
Металург З. - Металург Д.
Ворскла - Говерла
Металіст - Шахтар 
17-й тур
6 грудня
Говерла - Металіст
Металург Д. - Ворскла
Дніпро - Металург З.
Карпати - Волинь
Динамо - Іллічівець
Зоря - Чорноморець
Шахтар - Олімпік  
18-й тур

28 лютого 2015р.
Ворскла - Дніпро
Іллічівець - Шахтар
Чорноморець - Динамо
Металург З. - Карпати
Олімпік - Говерла
Металіст - Металург Д.
Волинь - Зоря
19-й тур
07 березня 2015р.
Металург Д. - Олімпік
Динамо - Зоря
Шахтар - Чорноморець
Говерла - Іллічівець
Дніпро - Металіст
Металург З. - Волинь
Карпати - Ворскла  
20-й тур
14 березня 2015р.
Чорноморець - Говерла
Іллічівець - Металург Д.
Металіст - Карпати
Олімпік - Дніпро
Волинь - Динамо
Зоря - Шахтар
Ворскла - Металург З.  
21-й тур
21 березня 2015р.
Шахтар - Динамо
Дніпро - Іллічівець
Металург З. - Металіст
Ворскла - Волинь
Металург Д. - Чорноморець
Говерла - Зоря
Карпати - Олімпік
22-й тур
4 квітня 2015р.
Олімпік - Металург З.
Динамо - Говерла
Металіст - Ворскла

Волинь - Шахтар
Іллічівець - Карпати
Чорноморець - Дніпро
Зоря - Металург Д.  
23-й тур
11 квітня 2015р.
Металіст - Волинь
Металург З. - Іллічівець
Говерла - Шахтар
Ворскла - Олімпік
Металург Д. - Динамо
Дніпро - Зоря
Карпати - Чорноморець 
24-й тур
18 квітня 2015р.
Чорноморець - Металург З.
Олімпік - Металіст
Волинь - Говерла
Зоря - Карпати
Динамо - Дніпро
Шахтар - Металург Д.
Іллічівець - Ворскла
25-й тур
25 квітня 2015р.
Металург Д. - Говерла
Карпати - Динамо
Металіст - Іллічівець
Олімпік - Волинь
Металург З. - Зоря
Ворскла - Чорноморець
Дніпро - Шахтар  
26-й тур
29 квітня 2015р.
Чорноморець - Металіст
Зоря - Ворскла
Динамо - Металург З.
Шахтар - Карпати
Волинь - Металург Д.
Іллічівець - Олімпік
Говерла - Дніпро

1. «Геліос» Харків
2. «Олександрія» Олександрія
3. «Суми» Суми
4. «Гірник» Кривий Ріг
5. «Нива» Тернопіль
6. «Миколаїв» Миколаїв
7. «Сталь» Алчевськ
8. «Полтава» Полтава
9.«Гірник-Спорт» Комсомольськ
10. «Зірка» Кіровоград
11. «Динамо-2» Київ
12. «Буковина» Чернівці
13. «Тернопіль» Тернопіль
14. «Сталь» Дніпродзержинськ
15. «Десна» Чернігів
16. «Нафтовик-Укрнафта» Ох-
тирка

Наступного сезону у змаганнях виступатимуть 14 ко-
манд. Рішенням більшості клубів, Чемпіонат ПЛ зразка 
2014/2015 рр. отримав наступний формат.

Перший етап – двоколовий турнір (26 турів).
На другому етапі команди діляться на три групи, в за-

лежності від місць, які посядуть на першому етапі.
Група «1» (місця 1-4 після першого етапу) у двоколовому 

турнірі визначить призерів Чемпіонату.
Групу «2» складуть команди, які на попередньому етапі 

посіли місця з 5-го по 8-е.
Група «3» (місця 9-14 після першого етапу) визначить одну 

команду, яка за підсумками сезону залишить Прем’єр-лігу.

Матчі у групах «1» і «2» проводитимуться у два кола. Представники групи «3» зігра-
ють одноколовий турнір.

Базові дні ключових турів:
1 тур, 1-ий етап – 26 липня 2014 р.
13 тур, 1-ий етап (заключний першого кола) – 1 листопада 2014 р.
14 тур, 1-ий етап (перший другого кола)– 8 листопада 2014 р.
17 тур, 1-ий етап (останній осінньої частини) – 6 грудня 2014 р.
18 тур, 1-ий етап (перший весняної частини) – 28 лютого 2015 р.
26 тур, 1-ий етап (заключний) – 29 квітня 2015 р.
27 тур, 2-ий етап (перший у групах «1», «2», «3») – 2 травня 2015 р.
31 тур, 2-ий етап (заключний у групі «3») – 30 травня 2015 р.
32 тур, 2-ий етап (заключний у групах «1», «2») – 7 червня 2015 р.

Формат і календар наступного Чемпіонату Прем’єр-Ліги

Відбулося жеребкування календаря змагань 
чемпіонату першої ліги. За його результатами 
команди посіли наступні місця перед початком 

змагань:

Старт Чемпіонату у Першій лізі

Повний календар Чемпіонату України з футболу 
у Першій лізі – у наступному номері «НД».

Календар двох турів змагань: 
1 тур
26 липня
Геліос -  Нафтовик
Олександрія - Десна
Суми  - Сталь Д.
Гірник – Тернопіль
Нива - Буковина 
Миколаїв - Динамо-2
Сталь А. - Зірка
Полтава - Гірник-Спорт
2 тур
2 серпня
Геліос -  Олександрія
Зірка - Полтава
Динамо-2 -  Сталь А.
Буковина - Миколаїв
Тернопіль - Нива
Сталь Д. - Гірник
Десна -  Суми
Нафтовик - Гірник-Спорт

«Зоря» засвітилася у Європі
Луганська команда переконливо здолала в Албанії 

суперника у другому відбірному раунді Ліги 
Європи УЄФА.

 «Лячі» Албанія − «Зоря» − 0:3
Минулого року на албанському клубі обпікся донецький «Мета-

лург», а «Чорноморець» лише у серії післяматчевих пенальті здобув 
загальну перемогу. Схоже, що «Зоря» з усією відповідальністю піді-
йшла до свого першого у футбольній історії клубу офіційного між-
народного суперника. Обидві команди мало затримувались у цен-
трі поля. У гостей вдало вписався у побудову нової для себе коман-
ди Олександр Караваєв. Саме він став ініціатором першого гола. 
Його індивідуальний прохід завершився прострілом, який захисник 
«Лячі» зрізав у власні ворота. Небезпека постійно виникала на обох 
половинах поля, однак український клуб був більш різноманітним.

Початок другого тайму подарував ще один гол «Зорі», однак ата-
кувальний порив господарів це не спинило. Дещо знітились вони 
лише після третього пропущеного м’яча. 

Тепер підопічним Юрія Вернидуба у матчі-відповіді 24 липня на 
українській території варто подбати про клубний та національний 
рейтинг, оскільки путівка до чергового раунду уже майже у кишені 
луганців.

УЄФА відхилив прохання 
футбольного клубу «Копен-
гаген»  у проведенні першого 
матчу кваліфікаційного раун-
ду Ліги чемпіонів проти дні-
пропетровського «Дніпра» за 
межами України. 

Данська преса переконує, що 
футбольне керівництво Євро-
пи не пішло на зустріч данцям і 
матч з дніпрянами відбудеться у 

Дніпропетровську.
Раніше «Копенгаген» звер-

нувся до УЄФА з проханням про-
вести матч не в Україні через 
складну політичну ситуацію на 
сході нашої держави. Однак ця 
міжнародна футбольна органі-
зація в листі до керівництва дан-
ського клубу зазначила, що з си-
туацією  обізнана і наполягає на 
проведені поєдинку в Україні.

У Росії та Катару 
можуть відібрати 
Чемпіонати світу 

Комітет з етики ФІФА висту-
пив із заявою з приводу розсліду-
вання вибору країн-організаторів 
чемпіонатів світу 2018 і 2022 ро-
ків, якими стали відповідно Ро-
сія і Катар. Представник коміте-
ту ФІФА з етики Майкл Гарсія мав 
представити доповідь з резуль-
татами розслідування по даній 
справі у першому тижні вересня.

Блохін вимагає 
компенсацію

 У Палату вирішення спорів 
ФФУ надійшла заява Олега Блохі-
на, який висунув претензії до сво-
го колишнього клубу. 

Через свого юридичного пред-
ставника Олег Володимирович 
збирається отримати грошову 
компенсацію за, на його думку,   
достроковий розрив контракту.

З політичних мотивів 
Уродженець львівщини та ви-

хованець київського футболу, а 
нині захисник донецького «Мета-
лурга» Василь Прийма може про-
довжити кар’єру у полтавській 
«Ворсклі» 

Можливий трансфер футбо-
ліста у нову команду пов’язаний із 
тим, що Василь не хоче виступати 
за донеччан з політичних мотивів.

«Копенгаген» і «Дніпро» зіграють в Україні 
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Малазійці задоволені 
життям, а китайці – багаті

Територія Малайзії наполовину менша, аніж Укра-
їна. У цій країні проживають три етнічні групи: інду-
си, китайці та малайці. Відповідно у них поширені такі 
релігії як індуїзм, буддизм або даосизм та мусульман-
ство. Останнє  є державною релігією, тож його сповід-
увачі мають низку переваг. На кожному кроці побудо-
вані мечеті, обладнані гучномовцями. Тож п’ять разів 
на день усі слухають їх молитви.  До того ж, напри-
клад, малазійці мають перевагу у вузах. У кожному 
закладі повинні навчатися 80% мусульман.

– Більшість малазійців живуть у селах в дерев’яних 
хатинках,– ділиться власними спостереженнями Ан-
дрій. – Вони задоволені життям, усміхаються і вико-
нують просту роботу. Цікаво, що малайці ніколи ні на 
що не скаржаться. Що б не трапилось, кажуть, що все 
добре. Коли хочуть розпочати розмову, замість звич-
ного у нас «як справи» запитують «куди ти йдеш». Ми 
спершу не знали цього і щиро намагалися відповіда-
ти на це питання перехожим. Особливо було весело, 
коли ми їхали на велосипедах і на ходу намагалися 
розповісти свій маршрут. 

– Враження від Малайзії дуже позитивні, – додає 
Оксана. – Це наша перша країна в Азії, яку ми відві-
дали і перша країна, де ми живемо протягом трива-
лого часу за межами України. Місцеві мешканці над-
звичайно привітні і дружелюбні. На вулицях вони за-
вжди посміхаються і вітаються. Спершу я подумала, 
що це щось награне. Але потім переконалася в проти-
лежному і мене це підкорило. 

Китайці, які мешкають у Малайзії, набагато за-
можніші. Якщо бачиш дорогий ресторан, то він ки-
тайський, якщо бачиш шикарну машину, то швид-
ше всього вона належить китайцю. Вони займаються 
бізнесом, скуповують нерухомість, багато працюють і 
у всьому прагнуть бути кращими. 

А от індуси більше схожі до малайців. Вони також 
усміхнені. Зазвичай працюють кухарями, медиками 
і прибиральниками. Таксисти-індуси завжди наріка-
ють, що китайці у всьому шукають більшу вигоду, а 
китайці у свої чергу кажуть, що індуси дуже неоргані-
зовані. Але цікаво, що з людей з білим кольором шкі-
ри, зазвичай, у малазійському таксі беруть подвійну 
плату, вважаючи, що вони заможніші, ніж місцеве на-
селення. 

Пенанг – гастрономічний рай
– У Малайзії дуже багато різної їжі: її продають і го-

тують повсюди, вона пахне на вулицях і ти постійно 
бачиш людей, які їдять. Тому втриматися від спокуси 
щось спробувати важко, – ділиться враженнями Окса-
на. – У малайців немає культури готувати їжу вдома. У 
перші місяці проживання у цій країні, коли я запитува-
ла, де взяти ті чи інші продукти, на мене здивовано ди-
вилися і запитували: «Навіщо?» Адже  на вулицях ве-
личезна кількість їжі. Одні страви стоять в лоточках, 
інші готують при тобі. Поїсти за межами дому у Ма-
лайзії набагато дешевше, ніж в Україні. Але деякі про-
дукти там дорожчі. До прикладу, обід на наші гроші ко-
штує 32 гривні на двох. А от молочні продукти звозять 
з Австралії чи Нової Зеландії, тому  дволітрова банка 
хорошого молока вартує близько 30 гривень.

Острів Пенанг – кулінарний рай. Сюди люди 
приїжджають для гастрономічного туризму. Там 
можна скуштувати найрізноманітніші страви різ-
них культур і традицій. Особливо там багато їжі з 
морепродуктів. 

Європейським пенсіонерам найкраще 
в Малайзії, а українцям не потрібні візи

Малайзія відома різними фестивалями та свята-
ми, адже тут поєднується багато етносів та релігій. 
Тернополянину вдалося побувати на фестивалі Тай-
пусам. Це дуже цікаве, яскраве видовище. Люди роз-
бивають кокоси перед колісницею, на якому везуть 

свого бога. Цікаво, як тільки 
вони виконають давню тра-
дицію, відразу ж з’являється 
спеціальна машина і приби-
рає всі кокоси. У цей день міс-
цеві мешканці проколюють 
собі різні частини тіла, збри-
вають волосся та бороду, не-
суть дари богам. 

У Малайзії поряд з пальма-
ми і джунглями є сучасні ме-

гаполіси, а на дорогах їздять авто найдорожчих ма-
рок. Столиця Малайзії – Куала-Лумпур. До 2003 року 
тут знаходилась найвища будівля світу – 88-поверхо-
ві вежі Петронас, збудована з матеріалів виготовле-
них лише в Малайзії за сучасними технологіями, які 
винайшли у цій країні. Між будинками є перехідний 
мостик, на який хочуть потрапити всі туристи. Вар-
тує це близько 240 гривень. 

У Малайзії надзвичайно розвинений туризм. Осо-
бливо приваблює європейців острів Пенанг. Різнома-
нітна їжа, храми різних релігій, мальовнича приро-
да. Багато іноземців часто вирушають саме в цю кра-
їну світу. Місцеві жителі у туристичних зонах зна-
ють англійську і можуть порозумітися з відвідувача-
ми. У Малайзії навіть розроблена програма «Малай-
зія - наш рідний дім». Якщо ти маєш стабільний до-
хід за кордоном, то можеш отримати право на довго-
строкове проживання. Багато людей користуються 
також можливістю, оскільки у Малайзії набагато де-
шевше життя. За пенсію, яку ти отримуєш в Австралії 
чи Британії, можна жити набагато краще, аніж у рід-
них країнах

До слова, українцям не потрібна віза для в’їзду в 
Малайзію. Тому 30 днів можна вільно подорожувати 
цією країною. 

У Малайзії екваторіальний клімат, тому там або 
спека або висока вологість і спека. Однак, наприклад, 
є територія у горах Камерон Хайлендс,  де вирощують 
чай. То там температура незмінна – 16 градусів. Раніше 
у цій частині країни мешкали британські колоністи. 

На вулицях Малайзії можна побачити ящірок, які 
розмірами схожі до наших котів, а по пальмах стри-
бають мавпи. Андрій і Оксана багато подорожують на 
велосипедах. Одного разу вони ледь не в’їхали вночі в 
стадо кабанів. Іншого разу хотіли розкласти палатки. 
А місцевий мешканець застеріг їх, що у цьому  місці 
водяться тигри, слони та змії. Коли здивовані україн-
ці запитали, як же він тут живе та ще й виховує дітей, 
чоловік усміхнувся і сказав, що тигр його друг. 

Андрій  розповідає, що більшість одягу, який про-
дають у Малайзії,  виготовлений у Китаї. А ось техні-
ка, хоч і виробляється в цій країні, але ціни не посту-
паються українським. Виявляється, що там діє закон 
про безподатковий вивіз товарів. Тому вигідно щось 
робити на експорт. А так - то ціни на техніку такі ж, 
як і всюди. Натомість бензин у Малайзії набагато де-
шевший. Ціни ж на оренду житла практично такі, як 
у Тернополі. 

- У Малайзії живе 74 українці. А ще багато не заре-
єстровані в консульстві. На День незалежності Укра-
їни ми хочемо організувати тут парад вишиванок, 
- каже Андрій. – Ще донедавна більшість мешканців 
Малайзії не знали, де знаходиться Україна і асоцію-
вали її з Росією. Зараз ситуація змінилася. Люди за-
питують, що у нас відбувається, у Малайзії негативно 
ставляться до анексії Криму і засуджують дії росіян. 

 Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільський журналіст Андрій Янович разом дружиною Окса-
ною майже рік мешкає у Малайзії на острові Пенанг. Андрій уже 
призвичаївся до життя у далекій азійській країні і навіть став гі-
дом для туристів. Про особливості  Малайзії, характери її меш-
канців, тамтешній ритм життя і традиції Андрій та Оксана розпо-
віли «Нашому ДНЮ». 

Пригоди українців у Малайзії

P.S. Ми розмовляли з Андрієм та Оксаною напередодні до катастрофи ма-
лазійського авіалайнера, якого у повітряному просторі над Донеччиною зби-
ли терористи. Тепер Малайзія знає про Україну набагато більше. На жаль, через 
страшні трагічні обставини...

Країна 
усміхнених людей 

та смачної їжі
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі

МАРИНОВАНА СКУМБРІЯ 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ» 

Потрібно: скумбрія свіжозаморожена - 
3 шт., морквина варена велика - 1 шт., горо-
шок зелений консервований - 1 банка, ци-
буля ріпчаста - 3 шт., олія – 100-150 г, оцет 
(9%) - 100 г, кетчуп - 3 ст. л., чорний меле-
ний перець - 1 ч. л., сіль, перець (по) - 1 ст. л.

Приготування: скумбрії розморозити, 
розділити на філе, нарізати невеличкими 
шматочками. Перекласти довільно нарі-
заною морквою, кільцями цибулі та горо-
шком. Залити маринадом з олії, оцту, цу-
кру, солі, кетчупу, чорного перцю. Залиши-
ти при кімнатній температурі на 30-40 хв., 
потім поставити в холод. Через добу риб-
ка готова.

СОЛЕНА СКУМБРІЯ (ОСЕЛЕДЕЦЬ) 
В МАРИНАДІ

Потрібно: скумбрія морожена - 3 се-
редніх рибини (або морожений оселе-
дець), цибуля - 1 шт. (крупна), сіль - 4,5 ст. 
л. (з вершком), цукор - 1,5 ст. л., лавровий 
лист - 5 шт., зерна коріандру - 1 ч. л., чор-
ний перець горошок - 1 ч. л., олія - 60-70 г, 
оцет - 1 ст. л.

Приготування: рибу очистити від ну-
трощів та чорної плівки, відрізати голови 
і плавники та добре промити водою. Взя-
ти: 3 ст. л. солі (з вершком), 1 ст. л. цукру, 3 
шт. лаврових лист., кілька перчин чорного 
перцю і 0,5 ч. л. зернят коріандру. Спеції ви-
сипати в каструлю з киплячою водою (1 л.) 
і, помішуючи, кип’ятити 1-2 хв. Потім від-
ставити з вогню і охолодити до кімнатної 
температури. Підготовлені тушки риби 
викласти в скляну, емальовану чи фарфо-
рову посудину і залити повністю розсолом. 
Посудину з рибою поставити в холодиль-
ник на 48 год. Далі рибку будемо марину-
вати. Цибулю нарізати кільцями. Рибу ви-
йняти з розсолу (він нам вже не потріб-
ний) і нарізати невеликими шматками. 
Приготувати  маринад: у каструлю з ки-
плячою водою (1 л.) додаємо 2 шт. лавро-
вого листа, кілька горошин чорного пер-
цю, 0,5 ч. л. коріандру, 1,5 ст. л. солі, 0,5 ст. 
л. цукру і 1 ст. л. оцту, дати покипіти 1-2 хв. 
Відставити з вогню і охолодити до кімнат-
ної температури. В банку по черзі виклас-
ти шарами цибулю і рибу. Залити мари-
надом і в кінці додати 60-70 г олії. Закри-
ти кришкою та поставити в холодильник 
ще на 1 день. Солена скумбрія (оселедець) 
в маринаді готова.

СКУМБРІЯ “КОПЧЕНА” 
ПО-ДОМАШНЬОМУ

Потрібно: 4 морожених скумбрії серед-
нього розміру. Для маринаду: 1 л води, 5 ст. 
л. солі, 2 ст. л. цукру, 2 цибулини з лушпин-
ням, 3 ст. л. чорного байхового (можна гра-

нульованого) чаю, 10 г меленого перцю.
Приготування: рибу розморозити, ви-

далити нутрощі і відрізати голови. Інгре-
дієнти для маринаду прокип”ятити 10 
хв., добре охолодити, процідити (нічого 
страшного, якщо залишите не процідже-
ним). У маринад покласти почищені риби-
ни і залишити їх у ньому на 36 год. Потім 
витягнути з маринаду, промокнути і до-
бре змазати нерафінованою олією. Бажа-
но рибини у маринаді перевертати з боку 
на бік, щоб був гарний рівномірний золо-
тистий колір.

ОСЕЛЕДЕЦЬ МАРИНОВАНИЙ
Рецепт № 1. Потрібно: 1 кг мороже-

ного оселедця, 2–3 цибулини, 1 ст. ложки 
крупної солі, трохи оцту.

Приготування: рибу розморозити, по-
чистити, порізати на порційні шматки. Ци-
булю покраяти на кільця. Все ретельно ви-
мішати, скропити оцтом і поставити на 
2–3 дні в холодильник. 

Рецепт № 2. Потрібно: 1-1,5 кг оселед-
ця, 0,5 скл. молока, 2 ст. л. соняшникової 
олії. Для маринаду: 1 л води, 2-3 ст. л. оцту, 
5 ст. л. солі, 4 великі цибулини, 4 лаврових 
листків.

Приготування: зняти філе оселедця 
з кісток. Цибулю очистити і нарізати тон-
кими кільцями. Інгредієнти для маринаду 
змішати і кип’ятити 5-7 хв. Маринад охоло-
дити, додати молоко та олію. Філе залити 
маринадом. Витримати 10-12 год. у холоді.  

Рецепт № 3. Потрібно: на 1,5 л води 
– 7 ст. л. солі, 2,5 ст. л. цукру, 1 ст. л. горіл-
ки (щоб оселедці не розлазилися і збере-
гли колір), коріандр, лаврове листя, інші 
спеції до смаку. Приготування: розсіл 
закип’ятити зі спеціями, охолодити, дода-
ти горілку. Залити рибу й поставити в хо-
лодне місце на 3–5 діб. 

На замітку: розморожену рибу перед 
засолюванням бажано залити холодною 
водою кілька разів – щоб вийшла кров і 
риба не була червоного кольору. Для за-
солювання категорично заборонено ви-
користовувати йодовану сіль. Підготовле-
ну рибу заливати лише охолодженим роз-
солом.

ОСЕЛЕДЕЦЬ В АДЖИЦІ 
(ГОСТРИЙ) 

Потрібно: на 1 кг оселедців - мари-
над:100 г 9% оцту, 100 г олії, 1 ст. л. цукру, 
1 ч. л. солі, 1 ст. л. аджики по-грузинськи.

Приготування: все перемішати і 
закип’ятити, залити почищену і поріза-
ну рибку та винести на холод на 12 год. 
Можна кожен шар перекласти цибулькою. 
Можна зробити з домашньою аджикою, 
тоді вийде не таким гострим. 

В ОЦТОВО-ОЛІЙНІЙ ЗАЛИВЦІ
Потрібно: 2 великі оселедці або скумб-

рії, для маринаду: 3 скл. води, 0,5 скл. оцту 
(можна менше), 1 ч. л. повна солі, 1 ст. л. цу-
кру, перець горошком, коріандр, лавровий 
листок, 2 гвоздики. Приготування: філе 
відділити від кісток. Порізати на шматоч-
ки, обкачати в борошні і обсмажити майже 
до готовності. Моркву і цибулю порізати 
кружальцями і трошки підсмажити. Зва-
рити маринад. Рибу залити холодним ма-

ринадом і дати постояти не менше доби. 
У ТОМАТНІЙ ЗАЛИВЦІ

Потрібно: 1 кг мороженого оселедця, 
цибуля. Маринад:100 г кип’яченої води 
(холодної), 100 г оцту, 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цу-
кру, 200 г олії, 150 г кетчупу чилі.

Приготування: філе відділити від кіс-
ток, порізати на шматочки. Перекласти 
рибу цибулею і залити маринадом. Дати 
постояти 12 год., можна й добу.

МАРИНОВАНА ЧЕРВОНА РИБА 

 Потрібно: філе червоної риби - 500 г, 
олія оливкова - 130 мл, перець білий (або 
суміш перців, неповна) - 1 ч. л., сіль - 2 ст. л., 
цукор - 1 ст. л., сік лимона (з) - 0.5 шт., лав-
ровий лист - 2-3 шт

Приготування: змішати для маринаду 
всі інгредієнти (крім лаврушки) і добре пе-
ремішати - можна за допомогою блендера. 
За бажанням можна додати ще трошки цу-
кру. Половину маринаду налити в контей-
нер. Покласти рибу, на неї лаврушку і ви-
лити зверху залишок маринаду. Закрити 
кришкою (або плівкою) і відправити в хо-
лодильник на 2-3 дні. Щодня рибку потріб-
но перевертати. Дуже смачно на шматочку 
чорного хліба з вершковим маслом і лис-
тям салату. Зберігати в холодильнику. 

РИБА, МАРИНОВАНА 
З МАНДАРИНАМИ І ЗЕЛЕНИМ ЧАЄМ

Підходить форель, а також сьомга, ло-
сось, скумбрія, оселедець...

Потрібно: філе риби - 1 кг,. Для мари-
наду: зелений чай - 1 ст. л., часник - 6 зубчи-
ків, мандарини - 2-3 шт, оливкова або інша 
рослинна олія - 30 мл, сіль - 2-3 ст. л., фрук-
товий або бальзамічний оцет - 2 ст. л., ро-
жеве сухе вино - 100 мл,, гострий червоний 
перець - 1 стручок (або 1 ч.л. меленого), 
чорний мелений перець - 1 щіпка, гвозди-
ка - 4 бутона, запашний перець - 8 шт., су-
шена петрушка - 1 жменя, естрагон - 1 щіп-
ка, майоран - 1 щіпка, аніс - 1 щіпка.

 Приготування: зелений чай завари-
ти дуже круто: на чайну ложку чаю - 50 мл 
окропу. Чай не повинен бути ароматизова-
ний і повинен бути хорошої якості. Насто-
яти 10 хв. під кришкою. Часник видавити 
через часникодавку або дуже дрібно нарі-
зати. Гострий червоний перець дрібно на-
шаткувати або розтерти в ступці (або до-
дати мелений і перемішати). Видавити сік 
мандаринів або очистити шкірку і дрібно 
порізати часточки.  Додати сіль, спеції, чай, 
оцет і вино, ретельно перемішати. У бан-
ку викласти нарізані шматочки риби (не-
великими шматками, щоб потім було зруч-
но нарізати пластинками), все залити цим 
маринадом, перемішати, щільно закрити і 
поставити мариновану рибу в холод на дві 
доби. Іноді перемішувати.

СОЛОНА ГОРБУША В ОЛІЇ
Потрібно: 1,5 кг горбуші, 100 г солі, 2 

ч. л. чорного меленого перцю, цибуля, час-
ник, олія за смаком.

Приготування: рибу нарізати шматоч-
ками. Сіль змішати з перцем і в цій сумі-
ші обваляти рибу. Рибу укласти в кастру-
лю, накрити кришкою і залишити на 1 год. 
Цибулю нарізати кільцями, часник подріб-
нити. Рибу перекласти в скляні банки, за-
сипати цибулею і часником, залити олією. 
Банки закрити кришками і зберігати в хо-
лодильнику. Через 1-2 доби риба готова. 

МАЛОСОЛЬНА РИБА
Потрібно: 1 кг риби (лосось, оселе-

дець, салака, камбала), 200 г солі, 20 г цу-
кру, зелень кропу.

Приготування: рибу обробити на філе, 
шкіру і луску можна не видаляти. Посипа-
ти сумішшю солі і цукру. Кріп дрібно нарі-
зати. На пергаментний папір укласти шар 
філе шкірою вниз, зверху шар нарізаної зе-
лені кропу і  другий шар філе м’ясом вниз. 
Потім рибу загорнути в пергамент і поміс-
тити в холодильник під гнітом. Риба буде 
готова через 1-2 доби.

РИБА СОЛОНА ПО-БОЛГАРСЬКИ
Потрібно: 2-3 кг риби (ставрида, хек, 

судак, будь-яка інша з щільною м’якоттю), 
0,5 кг цибулі, 5 зубчиків часнику, чорний 
мелений перець, сіль, оцет, лавровий лист, 
соняшникова олія за смаком.

Приготування: рибу випотрошити, 
очистити від шкіри, видалити кістки. Філе 
нарізати шматочками по 40-50 г. Цибулю 
нарізати тонкими кільцями, подрібнити 
часник. Додати до риби, перемішати. До-
дати сіль, прянощі, оцет, олію, переміша-
ти ще раз. Поставити в холодильник. Че-
рез добу риба готова. Зберігати не більше 
3 діб. 

ІКРА З КАРАСЯ, КОРОПА, 
ТОВСТОЛОБИКА

Потрібно: ікра, сіль за смаком.
Приготування: ікряні мішки пропус-

тити через дрібну м’ясорубку. Якщо ікра 
зріла, можна завчасно збити її виделкою, 
знімаючи ястичну плівку. Посолити за сма-
ком і скласти в банку. Ікра готова через 30-
40 хв. Зберігати в холодильнику не більше 
2-3 днів. 

МАЛОСОЛЬНА ІКРА

Потрібно: ікра, зелена цибуля, олія. 
Розсіл: 1 л води, 70 г солі. 

Приготування: ікру сазана, судака або 
сома звільнити від плівок, пропустивши її 
через м’ясорубку або намотуючи плівки на 
виделку. Приготувати розсіл, довести його 
до кипіння і трохи охолодити. Ікру залити 
розсолом на 20-30 хв., потім відцідити че-
рез сито або марлю. Цибулю дрібно нарі-
зати. Заправити ікру за смаком олією і ру-
баною цибулею. Зберігати в холодильнику 
не більше 2-3 днів.

Риба – маринована,        
солена вдома – 

смачніше не буває
Чекаючи гостей чи, навіть готуючи сімейну вечерю, ми спішимо за продуктами на ринок. Однак у багатьох випадках дешевше, смачніше 

і безпечніше буває приготувати окремі страви вдома. Наприклад, рибу. Замість того, аби переплачувати на ринку чи у супермаркетах, її 
можна засолити, замаринувати і в домашніх умовах. І тоді ви точно будете знати, що ваша рибка не коптилася, не мочилася у всілякій 

хімії. Тож готуйте за найкращими рецептами «Нашого ДНЯ»! 
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
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 зварю-
вання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електро-зв’язку. Касир (в 
банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання.
- 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 на-
вчання –  1 рік
Запрошуються випускники, які здобули робітничу професію «Опе-
ратор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир в (бан-
ку)». 
Навчальний заклад проводить курсову підготовку, підвищен-

ня 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 електроустатку-
вання»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 16 години.
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Відповіді «Отак я провчив дружину…»
Чи не щодня доводиться їз-

дити зі Збаража до Тернопо-
ля і назад бусом, на якому воді-
єм працює Василь. І на моє запи-
тання, чому три дні його не було 
на маршруті, якось сумно відпо-
вів: 

– У лікарні  перебував. Струс 
мозку лікував.

А далі продовжив свою роз-
повідь:

– Який вже раз перекону-
юсь: не вчи дружину, як жити на 
світі. І не доводь це на практи-

ці своїми діями. 
Бо повернеться 
все бумерангом, як трапилось зі 
мною…

Ходимо з дружиною, базари-
мо. Для дітей та внуків закупля-
ємо необхідне. В одному з кіос-
ків моя «Ракель» (так любить 
називати свою половину Ва-
силь!) приглянулася до костюм-
чика – приміряє, оглядає. Сум-
ку на плече повісила, а з неї га-
манець виглядає. Подумало-
ся: ото зараз пожартую і наля-

каю дружину! Тільки протягнув 
руку, щоб витягнути гаманця, як 
мене вперіщила чиясь інша рука 
дерев’яною метровою ліній-
кою по голові. Аж знепритом-
нів. Коли очунявся, зрозумів, що 
сусідка-продавець з іншого кіос-
ку сприйняла мене за кишень-
кового злодія. Тож і дружина пе-
релякалася, і я три дні в лікарні 
відлежав.

 Богдан ГАРАСИМЧУК.

Уперше в Тернополі! 
Незабаром відкриття

ІНФОРМАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ
За запрошеннями звертатися 

за тел.: 067-29-55-998

Два капітальних цегляних гаражі (одно- 
та двоповерховий) на масиві «Східний» у ко-
оперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в 
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття 
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 
Тел.: (097) 50-25-348

ПРОДАЮ

До уваги 
громадян !

У зв’язку з численни-
ми запитаннями, щодо 
зміни розміру мінімаль-
ної заробітної плати, по-
даткова інспекція на-
гадує, що до кінця 2014 
року вона не змінюва-
тиметься і становитиме 
1218 грн.

Інформаційно-
комунікаційний від-

діл Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ 

Міндоходів у Терно-
пільській області.
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ГОРОСКОП
З 23 по 29 липня

Овен
Ви багато працюватимете, але 

досягнення виявляться скромни-
ми. Про вiдпочинок доведеться на 
деякий час забути. Найближчi днi 
сприятливi для пiдготовки фунда-
менту майбутнiх перемог.

Телець 
Забудьте про звичку рубати з 

плеча, краще вирiшувати проблеми 
поступово. Конфлiктiв з оточуючи-
ми не уникнути, тож стримуйте свої 
емоцiї. Зараз вам, як нiколи, знадо-
бляться терпiння i вмiння шукати 
компромiси.

Близнюки 
На цьому тижнi ви будете 

схильнi проявляти iнiцiативу в 
усiх сферах життя. Але вашi вчинки 
настiльки суперечливi, що можуть 
будь-кого загнати в глухий кут. 
Будьте послiдовними у своїх дiях.

Рак 
Ви рiшучi й сповненi сил, точно 

знаєте, чого хочете, тож обов’язково 
досягнете поставлених цiлей. Осо-
бливо вдаватимуться творчi проек-
ти. Вихiднi проведiть iз родиною.

Лев 
У вас будуть гармонiйнi стосун-

ки з оточуючими. Використайте 
цей час для налагодження особис-
тих i професiйних контактiв, пошу-
ку партнерiв. Висока вiрогiднiсть 
романтичних пригод.

Діва 
Результати вашої працi будуть 

не такими, на якi ви розраховува-
ли. На роботi очiкується фiнансова 
перевiрка, пiдготуйте документи. 
У вихідні відпочиньте з близькими 
людьми.

Терези 
Друга половина тижня буде бага-

тою на події, ви зможете вiдвiдувати 
виставки i кiнотеатри, органiзовувати 
вечiрки. Але не варто забувати про 
власне здоров’я – можуть нагадати 
про себе хронiчнi недуги.

Скорпіон 
Не дивуйтеся, якщо невдовзi ви 

виявите в собi таланти у багатьох 
сферах дiяльностi. На цьому тижнi 
ваш творчий потенцiал просто за-
шкалюватиме – скористайтеся мо-
ментом.

Стрілець 
Вам захочеться проявляти 

наполегливiсть i силу волi. Нама-
гайтеся демонструвати здоровий 
сенс i логiку. Так ви значно полег-
шите життя собi та оточуючим.

Козеріг 
Для виконання поставле-

них цiлей вам доведеться до-
класти максимум сил i часу. Тому 
спочатку впевнiться, що цi цiлi – 
найголовнiшi. Не розмiнюйтеся на 
дрiбницi, щоб не витрачати енергiю 
марно.

Водолій 
Оптимiзм i здатність швидко 

приймати рiшення – це необхiднi 
якостi на найближчi днi. Довiряйте 
собi, не чекаючи допомоги вiд 
iнших, ви досить мудрi, щоб знайти 
правильне рiшення.

Риби 
Будьте розсудливi, iнакше тиж-

день принесе чимало клопотiв. За-
раз не час для подвигiв, вам дове-
деться займатися рутинними спра-
вами. Вашiй витримцi може поза-
здрити будь-хто.

Ельнур Ахадов виріс у селі Вели-
кий Глибочок, що неподалік Тернополя. 
Батько хлопця – азербайджанець, тож 
саме йому спортсмен завдячує незвич-
ним для українців ім’ям та прізвищем.  
Вже шість років Ельнур займається вес-
луванням. Тренер ДЮСШ “Буревісник” 
Петро Горунович розповідає, що хлоп-
цю ніяк не щастило розпочати заняття 
у його секції. Спершу простудився, потім 
зламав ногу. Однак трапилась пригода, 
яка переконала, що веслування– це Ель-
нурова стихія. 

– Якось ми їхали кататися на Чор-
ний Черемош і я вирішив взяти з со-
бою свого 13-річного вихованця, – роз-
повідає пан Володимир. – Під час сплаву 
перед нами перевернулася байдарка-
двійка. Чоловік зміг добратися до бере-
га, а дівчина не могла нічого вдіяти. Ми 
повинні були її врятувати. Я намагався 
спіймати її за петлю на жилеті, а Ельну-
рові потрібно було веслува-
ти, аби човен не понесло на 
поріг. Інакше всі ми могли 
загинути. Ельнур сам вигріб 
і причалив. Навіть досвід-
чені туристи були вражені 
вчинком хлопця і взяли його 
в свою команду. Вже наступ-
ного разу на Кубку України 
він виборов з ними перше 
місце. 

Ельнур розповідає, що 
у Німеччині до високо-
го потенціалу українських 
спортсменів не були гото-
ві ні організатори змагань, 

ні їхні суперники, тим більше, що двоє 
з їхньої четвірки ще не мають 19-ти ро-
ків. Тому кандидатами на п’єдестал їх 
ніхто не називав. До того ж, через брак 
коштів, хлопці пропустили один з ета-
пів Кубка світу, тож не всі про них зна-
ли. Зате після гонки до них підійшов ле-
гендарний німецький спортсмен, трира-
зовий олімпійський чемпіон Андре Ді-
тмар, привітав їх і потиснув руку. 

- Умови проведення заїзду в Браден-
бурзі були досить складними – шкваль-
ний вітер, високі хвилі, – ділиться вра-
женнями спортсмен, – тому нам було не-
легко. 

За словами Петра Горуновича, каное 
вважається дуже важким видом спор-
ту: потрібно тримати рівновагу, прикла-
дати чималі зусилля, враховуючи, що 
каное-четвірка має довжину 11 метрів 
і володіє більшою вітрильністю. А якщо 
накласти все це на дистанцію 1000 ме-

трів, то йти в гонку – це просто надзу-
силля, – наголошує Петро Андрійович. 
– І найбільший стимул, який примушує 
спортсменів за таких умов викладати-
ся під час заїзду «на повну», – це патрі-
отизм, прагнення підняти прапор своєї 
країни на найвищий щабель і на цере-
монії нагородження почути гімн влас-
ної держави.

За словами Петра Горуновича, коли 
у Браденбурзі наші спортсмени піді-
йшли до берега, то через надзвичай-
но сильну хвилю вони були по коліна 

у воді, – ще трошки і човен затопило би. 
- Судді взагалі запитували, – як ви до-

їхали до фінішу?! А от так! Доїхали! І не 
просто доїхали, а ще й виграли, – додає 
він. 

Результат, який показали хлопці у 
Браденбурзі, – 3 хв. 20 с. Якщо порів-
няти, то угорські спортсмени, що стали 
срібними призерами, подолали цю дис-
танцію за 3 хв. 19,3 с., а переможці зма-
гань – веслувальники з Білорусії – за 3 
хв. 17,9 с. 

За словами Ельнура, умови трену-
вання та підготовки до змагань україн-
ських спортсменів значно відрізняєть-
ся від іноземців. До прикладу, зарубіжні 
команди мають цілий штат персоналу, а 
українці самі готують собі їжу у мульти-
варці, платять власні кошти за акреди-
тацію масажиста і навіть не мають ма-
сажного столу. 

Наразі «четвірка» україн-
ських каноїстів готується до 
Чемпіонату світу, який на по-
чатку серпня має пройти в 
Москві. Хлопці чекають офі-
ційного запрошення на цю ре-
гату. Як повідомили у Федера-
ції каное України, через заго-
стрення політичної ситуації 
з Росією наразі ведуться дис-
кусії щодо доцільності участі 
української збірної у цих зма-
ганнях, але у будь-якому ви-
падку до боротьби за медалі 
наші хлопці готові.

Юля ТОМЧИШИН.

Тернополянин на каное 
здивував європейців
Тернопільський веслувальник Ельнур Ахадов - один з кращих в 

Європі. Хлопець разом зі своїми колегами по команді у каное-
четвірці здобув бронзову нагороду в заїзді на 1000 метрів на 

чемпіонаті Європи, який нещодавно завершився в німецькому місті 
Брандербунг. А напередодні спортсмени вибороли  золото на Чемпіонаті 
Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді 
до 23 років, який на початку червня відбувся у Франції. Разом із 
веслувальником з Тернополя до перемоги долучилися Денис Коваленко 
з Харкова, Тарас Міщук зі Львова та Дмитро Янчук з Хмельницького.

Вітаємо! Цей ювілей - не тільки Ваше свято, 
Радіють Ваші рідні й друзі теж. 
Хай Бог пошле іще років багато, 
Здоров’я, щастя, радості без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам. 
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта

У ці сонячні липневі дні свій справжній чоловічий красивий ювілей  
зустрів завідуючий поліклінікою другої Тернопільської міської лікарні

Вадим Іванович Польовчик.

З повагою – друзі та вдячні пацієнти.

Більше чотирьох десятків літ Ви, шановний Вадиме Івановичу, віддали 
служінню людям. Ваші вправні руки повернули здоров’я сотням пацієн-
тів, а ще – віру і любов до життя. Тому так часто звертаються до Вас за до-
помогою знайомі і чужі Вам люди, їдуть з усіх куточків краю. Ваш про-
фесіоналізм, порядність і людяність – поза сумнівом, як і життєве кредо 
– творити добро. Тож щиро вітаємо Вас, дорогий ювіляре! Нехай життєва 
нива ще довго колоситься добірним щедрим урожаєм на родинне тепло, 
на щирих друзів, удачу і гарний настрій. 

Многая, многая, многая літа!


