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Народний синоптик
1 травня - Косми (Кузьми). 

Якщо початок травня теплий, то 

в кінці обов’язково буде холодно, 
і навпаки. Це - час ранніх гроз. 5 
травня - Нафанаїла, Луки, Кли-

мента. Якщо вночі невеличкий 
заморозок, то ще 40 днів уранці 
буде досить холодно.  

29 квітня - хмарно з про-
ясненням, дощ, температу-
ра повітря вночі 11-14, вдень 
9-10 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.56, захід - 20.33.

30 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 13-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.54, захід 
- 20.34.

1 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-6, вдень 
16-17 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.53, захід - 20.36.

2 травня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, температура по-
вітря вночі 7-10, вдень 10-11 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.51, захід - 20.37.

3 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-7, вдень 
13-14 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.49, захід - 20.39. 

4 травня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 8-9, вдень 11-14 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.48, за-
хід - 20.40.

5 травня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 10-11, 
вдень 19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.46, захід - 20.42.

Погода 
в Тернополі 
й області

5  стор.
Життєві  історії  
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

ЩАСЛИВИЙ
квиток

«Сергій 
був на війні,  
а нас запевняв, 
що ходить 
на роботу»

У Старому Вишнівці 
мироточать 

ікони

 У житті  на довгій-довгій ниві 
Праця й успіх, як сестра із братом...
Так, Ви народилися щасливим, 
Що зуміли долю цю обрати.
Вас земля чекає, як на сина,
Ваші руки – вмілі та дбайливі, 
Ваші мрії – і колись, і нині –
Мудрі й світлі, щирі й незрадливі.
Тож хай многа літ ще Вам воздасться,
Щедро колоситься хлібне поле.
Візерунок, вишитий зі щастя,
Хай завжди мережить Вашу долю! 

З повагою – працівники 
ПОП «Іванівське».

Вітаємо із славним ювілеєм!
Директора ПОП «Іванівське» Теребовлянського району,  

Заслуженого працівника сільського господарства України,  
повного кавалера ордена «За заслуги» 

Антона Івановича БІЛИКА!
 Ось і заколосилося щедрим врожаєм літ Ваше життєве поле. Було усе: сонце і дощі, ра-

дість і тривоги. Більше сорока літ Ви незмінно керуєте одним із найкращих господарств не 
лише області – України. Доля обдарувала Вас великим хистом: любити землю і людей, які 
трудяться на ній. А життя обігріло сімейною злагодою і любов’ю. 

Тож нехай Господь зішле Вам міцного здоров’я і щастя, багато літ ще зустрічати росяні 
світанки, ростити і збирати хліб. Нехай тішать серце діти, онуки та правнуки, нехай озива-
ються вдячним словом односельці, нехай зозуля накує радості та благополуччя. Живіть, тво-
ріть, з роси й води Вам, дорогий наш ювіляре!  

До цих прекрасних щирих слів приєднується і колектив «Нашого ДНЯ». Спасибі Вам, шановний Антоне Івановичу,  
за Вашу нелегку хліборобську працю, за підримку нашого молодого видання. Нехай усе добро, яке даруєте іншим, 

 повертається Вам сторицею. Нехай ніколи не знають втоми Ваші працьовиті руки! Щастя і Божої ласки!



№16 (97)/29 квітня - 5 травня 2015 р. Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Це образливо 
і не дипломатично, 
пане Юнкер 

Президент Єврокомісії Жан-
Клод Юнкер відмовився назвати 
Україну європейською державою, 
щоб запобігти визнанню права 
нашої держави подавати заявку 
на членство в ЄС. Це відбулося під 
час прес-конференції за підсум-
ками саміту Україна-ЄС у Києві. 
Про те, що Україна має намір по-
дати таку заявку, повідомив пре-
зидент Петро Порошенко.

Як відомо, статутні докумен-
ти ЄС містять обмеження: заявку 
на набуття членства можуть по-
давати лише європейські держа-
ви. Однак ЄС уникає такого ви-
значення у документах, які сто-
суються України. Тож під час 
прес-конференції Юнкер відмо-
вився прямо відповідати на за-
питання, чи є Україна європей-
ською державою. Щоправда, не 
виключив, що ЄС зробить таке 
визнання згодом. «На мій по-
гляд, Україна - частина європей-
ської сім’ї. Не африканської, а єв-
ропейської. Але коли настане 
час, я буду готовий дати вам ко-
ротку відповідь», - заявив він. 

Порошенко ж наполягає, що 
Україна все одно подасть заяв-
ку. Через п’ять років. «49 стаття 
договору ЄС дає право всім євро-
пейським країнам подавати за-
явку на набуття членства в ЄС, а 
Україна - це європейська країна», 
- наголосив президент.  

Але… Упродовж найближчо-
го десятиліття розширення Єв-

росоюзу не планується. Трива-
тимуть лише переговори із за-
цікавленими країнами,  повідо-
мив на Третьому Східному фо-
румі у Берліні єврокомісар з пи-
тань розширення і політики до-
бросусідства ЄС Йоганнес Ганн. 
За його словами,  опитування 
свідчать, що немає жодної краї-
ни ЄС, де більшість виступала б 
за розширення. Представник Єв-
рокомісії висловив сподівання, 
що Сербія стане «новою главою» 
у наступному періоді розширен-
ня Євросоюзу. Для України двері 
до ЄС поки що на замку?

Загалом, висновок із самі-
ту Україна-ЄС напрошується не 
вельми втішний: вікно можли-
востей, яке відкрилося для Укра-
їни, скоро може зачинитися, а в 
Європі настане втома від Украї-
ни. Розуміємо: українська влада, 
попри численні обіцянки, не де-
монструє швидких реформ. Час 
від часу вибухають гучні коруп-
ційні скандали. І все це - на фоні 
агресії на Донбасі й тиску Росії з 
метою дестабілізації ситуації у 
нашій державі. Проте європей-
ці не повинні забувати, що Пу-
тін поклав око не лише на Укра-
їну. «Гібридна» війна, наразі ін-
формаційна, вже дісталася Єв-
ропи. Деякі тамтешні уряди шу-
кають можливостей захистится 
від агітації Кремля. Адже розумі-
ють: їхня політична кар’єра зале-
жить від миру і спокою на рідних 
теренах. На жаль, антипутінської 
коаліції у Європі не існує.   

Відтерміновується і безвізо-
вий режим. Влада стверджувала, 

що вже цьогоріч українці змо-
жуть вільно подорожувати євро-
просторами. Аби ж то! Європейці 
злякалися, що українці через ві-
йну і бідність, подібно біженцям 
із Сирії, Іраку, Еритреї, Сомалі, Лі-
вії, Афганістану масово ринуться 
на їхні території у пошуках кра-
щого життя.       

Тепер Порошенко вже не спо-
дівається на запровадження без-
візового режиму з ЄС до кінця 
року, а лише на завершення ви-
конання Плану дій з візової лі-
бералізації. Про що заявив на 
прес-конференції за результата-
ми саміту Україна-ЄС. Про те, що 
безвізовий режим між Україною 
і ЄС відкладається до 2016 року, 
сказав і посол з особливих дору-
чень МЗС України Дмитро Куле-
ба. Рішення про безвізовий ре-
жим прийматимуть на саміті в 
Ризі, але воно не стосуватиметь-
ся запровадження. Лише визна-
чать чіткі перспективи та алго-
ритми, за якими Україні потріб-
но буде рухатися. Як завжди…   
Нардепи-мільйонери 
не гребують бюджет-
ними копійками   

Отож, українці не повинні 
розраховувати на поблажли-
вість Заходу. І не чекати з моря 
погоди, точніше, з Брюсселя і Ва-
шингтона. Не переконувати світ, 

які ми суперові й не-
щасні водночас. Про-
сто, треба довести са-
мим собі: ми можемо 
змінити систему, по-
збавитися від коруп-
ції, бюрократії, оби-
рати порядних полі-
тиків, стати чесніши-
ми, заможнішими.   

У Європі нас не 
бажають бачити не 
тільки через війну, 
Росію, корупцію. Ва-

гомою є соціально-економічна 
складова. Рівень зарплат, напри-
клад. Торік середня погодинна 
(!) оплата праці в економіці ЄС 
становила 24,6 євро. Такі дані до-
слідження статистичного бюро 
ЄС. Лідерами цього своєрідно-
го рейтингу є Данія - там пла-
тять 40,3 євро за годину праці, 
Бельгія - 39,1 євро, Швеція - 37,4, 
Люксембург - 35,9. Найдешевше 
в Болгарії - 3,8 євро. Трохи вища 
платня в Румунії - 4,6 євро, Лит-
ві - 6,5, Латвії - 6,6, Угорщині - 7,3. 
У Польщі - вісім євро. Українські 
зарплати - сльози, порівняно з 
європейськими.

На фоні тотального збідніння 
українців нардепи-мільйонери 
не гребують брати у держави 
гроші за оренду житла. Зокре-
ма, у першому кварталі 188 «слу-
гам народу» виплатили компен-
сацію. Список цих політиків опу-
блікувало офіційне парламент-
ське видання.  

Серед тих, хто отримав до-
помогу з бюджету, члени фрак-
ції «Опозиційний блок» Михайло 
Добкін, його брат Дмитро Доб-
кін та Олександр Вілкул. Скорис-
тався компенсацією і перший за-
ступник голови Ради Андрій Па-
рубій. Із «Народного фронту» 
- Антон Геращенко, Андрій Ле-
вус, Юрій Береза, Андрій Тете-

рук. А також голова фракції «Са-
мопоміч» Олег Березюк, при-
бутки якого, згідно з деклараці-
єю за 2014 рік, склали близько 
1,5 мільйона гривень. Виплати-
ли компенсацію і нардепу Євгену 
Геллеру, дохід якого торік стано-
вив понад 23 мільйони гривень. 
І власникові величезного маєт-
ку під Києвом Володимиру Ка-
цубі, який минулоріч заробив 3,1 
мільйона. І аграрному бізнесме-
нові Андрієві Вадатурському із 
задекларованими 1,25 мільйона. 

Деякі народні обранці, якщо 
ознайомитися з деклараціями, 
живуть на одну зарплату. Зате 
інші члени сім’ї - багатії.   

Чому ж пересічному укра-
їнцеві не так легко отримати, 
наприклад, скромну субсидію 
за компослуги, як депутатові-
мільйонеру компенсацію за про-
живання у найманій квартирі чи 
в готелі? 

Або: чому Кабмін провалив 
«план» з повернення корупцій-
них активів? За три місяці до бю-
джету повернули корупційних 
активів на 5 тисяч 14 гривень 
5 копійок. За словами виконав-
чого директора центру протидії 
корупції Дар’ї Каленюк, це лише 
0,00033427 відсотка з очікува-
них 1,5 мільярда гривень доходів 
у казну від конфіскованих гро-
шей та коштів, отриманих від ре-
алізації конфіскованого майна. 
Ці гроші уряд Яценюка планував 
залучити до бюджету. Серед при-
чин провалу називають погану 
взаємодію правоохоронних ор-
ганів, суду і органів виконавчої 
влади тощо. А хто заважає все це 
відлагодити? Це ж гроші, вкраде-
ні в держави, у народу. І вони за-
раз дуже потрібні.  

Якось виходить: куди не 
кинь, всюди клин. 

Ольга ЧОРНА.

Президент Єврокомісії не визнає Україну 
європейською державою«Україна - це Європа!», - скандували протестувальники на 

Майдані під національними стягами та прапорами ЄС. І вми-
рали за Європу. І зараз захищають гонорову Європу від бісну-
ватого Путіна. Під час Майдану європейські лідери обіцяли 
українцям золоті гори, висловлюючи захоплення героями з 
дерев’яними щитами. Минув час. Вщухли емоції. Війна зміни-
ла риторику єврокомісарів і європолітиків. «Ми не підемо во-
ювати і вмирати за Україну», - нещодавно сказав посол Євро-
союзу в Росії Вігаудас Ущацкас. І Україну у своїй спільноті єв-
росоюзівці наразі не чекають.         

 Пролетіли, як фанера

Прапор Перемоги, котрий Росія 
запустила в космос, не дістався 
до космічної станції. Ракета-носій 

вивела вантаж на орбіту на 30 км вище, ніж 
передбачалось.

Разом з цим до центру управління перестали над-
ходити дані, необхідні для коригування орбіти, що за-
грожує падінням корабля на Землю. На космічному 
кораблі не розкрилися курсові антени.

Прапор відправили на МКС, щоб російські космо-
навти привітали на його фоні своїх співвітчизників з 
70-річчям Перемоги.

Cвято в ізоляції

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе не 
приїде до Росії на Парад Перемоги. 
Про це заявив міністр-радник 

дипломатичної місії Котаро Оцуки.
Замість прем’єр-міністра Японії на параді у Москві 

буде присутній посол Японії в Росії Тікахіто Харада.
Також учора стало відомо, що ніхто з керівництва 

Ради Європи не приїде на парад до Москви. 
Раніше керівництво Ради Європи розглядало мож-

ливість направити до Москви одного із заступників 
Ягланда, проте врешті було прийнято рішення, що 
ніхто з високого керівництва Ради Європи в урочис-
тостях на честь Дня Перемоги в Москві 9 травня бра-
ти участь не буде.

У Києві параду не буде

Про це повідомив заступник 
голови Київської міської 
державної адміністрації Петро 

Пантелєєв.
За його словами, повний перелік заходів у 

Києві на 9 травня можна знайти на офіційному 
сайті столичної адміністрації.

Раніше Президент України Петро Порошен-
ко доручив Кабінету міністрів забезпечити 
проведення у Києві та інших населених пунк-
тах урочистостей та меморіальних заходів, при-
свячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом 
в Європі, Дню пам’яті і примирення і Дню Пе-
ремоги, які відзначаються 8 і 9 травня, а також 
70-ій річниці завершення Другої світової війни, 
яка відзначається 2 вересня 2015 р.

Стриптиз для ветеранів
У мережі з’явилось фото російського нічного 

клубу, який “розробив” тематичний стрип-номер 
до Дня Перемоги: дівчата у костюмах кольору “рус-
ских платков”, хлопці у військовій формі. Сцену для 
виконання шоу прикрашають величезні плазми із 
зображенням орденів Великої вітчизняної війни.

Це вже не перший випадок спаплюження росій-
ською “творчою ланкою” пам’яті героїв Другої сві-
тової війни.

Жан-Клод   Юнкер
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Тоді так само цвіли вишні
 Жителі Заруддя на Збаражчині добре пам’ятають 

ті холодні листопадові дні. Коли село сколихнула 
звістка, що не стало їхнього Сергія. Хоч жив і працю-
вав він останнім часом у Києві, але тут, у Зарудді, він 
ріс, закінчив школу. Хлопця пам’ятали чесним, по-
рядним, дуже добрим. Займався багато спортом, тож 
не раз захищав честь школи на різних змаганнях.

 Коли хлопчикові виповнився рік, загинув його 
батько. 

- Сергій став для мене рідним сином, - каже дядь-
ко Героя, чоловік рідної сестри його матері Микола 
Катеринюк, який практично виховав хлопця з пелю-
шок. – Я ніколи не робив різниці між своєю донькою 
і Сергієм. Це була ідеальна дитина – він не пив, не ку-
рив, нікому не відмовив у допомозі. 

Донька пана Миколи Людмила лише на рік мо-
лодша за Сергія. Тож пригадує, що у дитинстві вони 
з братом були нерозлучні.

- У мене навіть як таких подружок не було, - каже 
Людмила. – Тож ми з Сергієм ділилися усім. Ми на-
віть хворіли разом, а люди і не здогадувалися, що 
ми – не рідні. Після смерті Сергієвого батька ми так 
і жили всі разом в одній хаті. Моя мама була брато-
ві хресною. Він кликав її просто Галею. А коли рідна 
мама вийшла заміж у сусіднє село, Сергій залишив-
ся жити у нас. Тут він ходив до школи, тут були його 
друзі.

Сергій закінчив Кременецький педагогічний ко-
ледж, Тернопільський інститут народного госпо-
дарства (ТНЕУ), а згодом і один зі столичних ви-
шів – Київський політехнічний. Разом з дружиною 

та донькою жив у Києві. Працював у тендерній пала-
ті, останнім часом очолював комп’ютерний відділ у 
Республіканському центрі сертифікації.  

Ми сидимо з Людмилою під розквітлими ви-
шнями. Жінка розповідає про брата, не стримуючи 
сліз. Через кілька днів, у п’ятницю, Сергію мало б 
виповнитися 35. У цей час вони завжди святкува-
ли його день народження. І коли Сергій народив-
ся, тоді так само цвіли вишні. А зараз його семи-
річна донька Софійка не розуміє, чому не буде та-
тового свята.
За кілька годин до смерті 
 Сергій обіцяв доньці приїхати 
на її день народження

Коли почався Майдан, Сергій одразу став актив-
ним його учасником.  Вранці він біг на роботу, а вве-
чері чергував на барикадах. 

- Брат завжди казав: щоб змінити Україну, потріб-
но кожному почати із себе, - розповідає Людмила. – 
Він так вірив у ці кращі зміни, наголошував, що про-
сто любить свою країну. А ще беріг рідних від хви-
лювань. Ми не знали, що він написав заяву піти до-
бровольцем в АТО. Другого серпня брата мобілізува-
ли на збори в Мукачево. А на початку вересня добро-
вольцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Сергій з по-
братимами вирушив на Схід. 

Про те, що вони були у найнебезпечніших точ-
ках, у тому числі й під Дебальцево, рідні дізнають-
ся, коли хоронитимуть Сергія, від тих, хто був з ним 
поруч там, у самому пеклі. Правду про його загибель 
оприлюднять пізніше і високі військові чини. Як і те, 

що Сергій рвався на передову, сам по-
просився на блок-пост під Нікішине, 
де сепаратисти жорстоко обстрілю-
вали позиції українських воїнів. Де 
наші хлопці чи не щодня прощалися 
із життям, отримували важкі пора-
нення. 

Того дня Сергій разом з іншими 
побратимами пішли у розвідку. Він 
любив життя, а в ньому, мабуть, най-
більше свою донечку Софійку. Ще о 
третій годині дня Сергій телефону-
вав дівчинці, обіцяв, що обов’язково 
приїде 12 грудня на її день народжен-
ня і привезе найкращі подарунки. За-
певняв, що у нього все добре і вони 
швидко знову будуть разом.

Можливо, Сергій вірив у побачен-
ня з донькою навіть коли вони потра-
пили у засідку. І тоді, коли уже тяжко 
поранений у нирку і живіт, прикривав 
товаришів, відстрілюючись до остан-
нього патрона. Він ще перев’язав 
якимось дротом прострелену ногу. Та 
врятувати Сергія побратимам не вда-
лося. Коли його знайшли – дорогою 
до лікарні Сергій помер. 

- Сергій не мав кровоспинних за-
собів, - каже Людмила. – Може, як 
припускають волонтери, він просто 
віддав препарати іншим бійцям. Він 
був дуже добрим.
Обіцянка залишилася 
словами…

Білий цвіт вишень заколихує сіль-
ську тишу. Тут, у Зарудді, Сергій знайшов останній 
спочинок. А, може, просто повернувся додому. До 
рідних і дорогих серцю людей, яких до останнього 
запевняв, що у нього усе гаразд, він ходить на робо-
ту.

- Ми щось ніби відчували, - каже Людмила. - От 
не було спокою у душі – і все. Бо коли ми телефону-
вали Сергієві, часто пропадав зв’язок, або його вза-
галі не було. Але він запевняв, що ходить на роботу. 
Ми ще думали, може, десь поїхав у відрядження, то 
була якраз пора виборів. Сергій раніше працював з 
одним депутатом.

Навіть дружині Ані Сергій спочатку казав, що їх 
перевели на навчання у Десну. А вже потім просив 
Аню не повідомляти нічого рідним, особливо мамі. 

...Чи є вимір людському болю? Навряд, хоча ка-
жуть, що час лікує рани. Чи є вимір людській пам’яті? 
У кожного, напевне, свій. Ще на багатолюдному по-
хороні Сергія представники районної влади обіцяли 
виділити земельну ділянку родині загиблого. Але… 
Обіцянка залишилася словами. Хоча напівсиротою 
росте Софійка – донька Героя. 

На провідну неділю разом з мамою дівчинка при-
їжджала на татову могилу. Серце дорослих крається 
від болю, коли Софійка запитує, чи можна розкопати 
землю і забрати тата додому.

У місцевій школі діти та педагоги створили стенд 
пам’яті Сергія Долгіх. Навідуються колишні побра-
тими. Останній раз приїжджали на Різдво. Обіцяли, 
якщо не загинуть, якщо будуть живі, провідувати 
Сергія…

Зіна КУШНІРУК.

«Сергій був на війні,  
а нас запевняв, 
що ходить на роботу»

Навіть в останні хвилини життя молодий чоловік так і не зізнався 
рідним, що він захищає Україну у найгарячішій точці бойових дій 

Сергій Долгіх загинув  
на сході 16 листопада 
2014. Першого трав-
ня цього року йому 
було б лише 35… І ма-
ленька донька Софій-
ка досі не вірить, що 
вони не справляти-
муть татового дня на-
родження.
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Це просто не налазить на 
голову. І по совісті цей 
абсурд треба негайно 

припинити. Народні депутати 
від Радикальної партії Олега 
Ляшка ініціювали законопроект 
щодо націоналізації російського 
майна в Україні, але чомусь 
їх колеги в парламенті не 
поспішили діяти адекватно 
проти держави-агресора.

За словами автора документу Олега 
Ляшка, такий крок є не тільки правиль-
ним в цілому, а і симетричним діям оку-
пантів на території Криму. Політик на-
гадав, що на окупованому півострові 
росіяни повністю привласнили україн-
ське майно, як державне, так і приват-
не. Тому церемонитися з російським 

бізнесом в Україні, на його думку, та-
кож не потрібно. Ляшко вкотре наголо-
сив на програшності політики умирот-
ворення агресора і закликав владу дія-
ти більш рішуче на східному фронті.

Презентуючи законопроект з трибу-
ни парламенту, Ляшко намагався пере-
конати колег, що російським банкам, за-
правкам, лотереям та іншим компаніям 
не місце в нашій державі, поки на Дон-
басі триває війна. Згідно проекту зако-
ну, націоналізація об’єктів права влас-
ності в Україні держави-агресора здій-
снюватиметься без наступного відшко-
дування його вартості. Пізніше політик 
обіцяє знайти схему обміну націоналізо-
ваного російського майна - приміром, на 
українські об’єкти у Криму. Але це буде 
лише після остаточного припинення 

конфлікту на Сході України.
“Це нонсенс, коли у нинішній час 

країна-агресор спокійно заробляє мі-
льярди в Україні, і за ці ж гроші фінан-
сує війну проти нас. В умовах війни ми 
повинні керуватися виключно держав-
ними інтересами і захищатися”, - наго-
лосив Олег Ляшко.

Радикал також підкреслив: цей до-
кумент Верховна Рада мала ухвалити  
ще рік тому, відразу після окупації Ро-
сією кримського півострова та початку 
конфлікту на Донбасі. Але на це не було 
політичної волі.

“Вимагати від світу вводити якісь 
санкції проти Росії, а самим не робити 
жодного кроку у цьому напрямку - при-
наймні, дивно”, - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що націоналізація 

означає перехід в управління нашою 
державою, а не закриття зазначених 
підприємств. І додав, що гроші, заро-
блені цими кампаніями, доцільно було 
б пустити на розвиток власної економі-
ки, енергомодернізацію та зменшення 
енергетичної залежності від Росії.

Утім, навіть після активізації росій-
ських військ на окупованій частині Дон-
басу документ не набрав необхідної під-
тримки у сесійній залі – зокрема, своїх 
голосів не надали не лише відверто про-
московські сили у парламенті, а і ...бага-
то депутатів з “Блоку Петра Порошен-
ка”.  Але радикали не опускають руки 
- обіцяють знову ставити це питання 
руба. І битись до кінця заради справед-
ливості. Хіба за те гинуть українці, щоб 
москалі і далі на них заробляли?

Нас вбивають 
за наші ж гроші...
Тисячі загиблих Героїв на фронті, тисячі загиблих мир-
ного населення, десятки тисяч поранених, втрачені те-
риторії, знищені об’єкти інфраструктури... Дивитись но-
вини тяжко і боляче - кожен день нові жертви. Всі ми 
знаємо ім’я ворога. Всі ми знаємо, хто творить це пе-
кло на нашій землі. Хто відбирає у матерів синів, а у ді-
тей - батьків. Хто воліє зробити нас покірними раба-
ми - московські окупанти на чолі з Путіним. В цей же час 
російський бізнес, повністю підконтрольний путінсько-
му клану ...спокійно почуває себе в Україні, заробляє чи 
мільярди доларів, які витрачають зокрема на війну на 
Донбасі. Нас, українців, вбивають за наші ж гроші...

Усі полотна мають спільні 
риси – це контур району із 
поміщеним в ньому образом 

Мамая. З цих контурів складуть 
карту Тернопільської області, а 
згодом і карту України.

Творчі роботи будуть представлені на 
виставках у Львові і Тернополі, після цього 
їх подарують майбутньому Музею образот-
ворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтва «Козак Мамай», який планують від-
крити у Дніпродзержинську.

Участь в тернопільському проекті взя-
ли Богдан Ткачик, Василь Стецько, Мико-
ла Шевчук, Олег Шупляк, Богдан Федорів, 
Степан Мамачур, Михайло Дирбавка, Ярос-
лав Новак, Борис Рудий, Олег Курдибаха та 
інші художники.

Тернополяни зможуть оглянути ро-
боти земляків 18 травня. В обласному ху-
дожньому музеї відбудеться відкриття екс-
позиції цих картин. Того ж дня їх урочис-
то передадуть майбутньому музею «Козак 
Мамай».

Митців закликають 
намалювати 

Тернопіль майбутнього

Першим її заходом стане мис-
тецька акція «Мій Тернопіль: вчора, 
сьогодні, завтра». Творче об’єднання 
«Художники без майстерень», учні 
художньої студії «Picasso» спільно з 
Самообороною Майдану Тернопіль-
щини презентують виставку під од-
нойменною назвою «Мій Тернопіль: 
вчора, сьогодні, завтра». 

- Нас дуже хвилює те, що відбу-
вається з естетичним виглядом на-
шого міста, - каже координатор ак-
ції Микола Мамчур. – Це страшно 
обрізані дерева-каліки, які стоять 
на дитячих майданчиках. З кож-
ним роком ситуація погіршується. 
У нас забудовуються парки, скве-
ри. Я кілька років тому повернувся 
з-за кордону. Там не вирізають ста-
рі дерева, адже вони вбирають ба-
гато вологи і є частиною екосисте-
ми, є багато зелені, дитячих май-
данчиків, парків, лісів…Тому ми ви-
рішили зробити виставку художніх 
творів, на якій ми змогли б показа-
ти, яке наше місто зараз і як воно 
могло б виглядати в уяві художни-
ка, спроектоване дизайнерами. 

Експозиція знайомитиме від-
відувачів з архітектурними та 
природними принадами Терно-

поля, що потребують привернути 
до себе увагу суспільства. Проект 
має на меті підняти питання щодо 
розвитку міста, впливу нинішньо-
го архітектурного оточення на ви-
ховання ментальності споживача, 
зрушити суспільну думку в русло 
спільного бачення. Роботи будуть 
представлені в різних техніках. Те-
матично виставка складатиметься 
з трьох розділів: минуле, сьогоден-
ня та майбутнє, присвячених най-
більш відомим і цікавим місцям 
Тернополя. 

- Закликаю усіх художників, 
яким не байдужа доля рідного міс-
та, долучитися до цього проекту, - 
каже Микола Мамчур. - Формат жи-
вописних робіт: 50х70, або 35х50. 
На одній роботі – фрагмент міста, 
який він є, на іншій – яким його хо-
тів би бачити художник. 

Роботи можна приносити до 
23 травня у штаб «Самооборони 
Тернопільщини». Участь у кон-
курсі можуть взяти і художни-
ки, і фотографи, і архітектори. 
Виставку планують провести 
до Дня Героїв у одному з вистав-
кових залів міста. 

Ольга КУШНІРУК.

Громадська кампанія «Тернопіль –  
місто Vільних людей» стартує у Тернополі. 

Тернопільські 
художники 
намалювали 
18 образів 
козака 
Мамая

Художники з Тернопільщини долучилися до мистець-
кого проекту «Мамай єднає Україну». Вони створили 18 
картин із зображенням козака Мамая. 17 робіт присвя-
чені районам області й одна – загальнообласна. 
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Образ Богородиці 
оновився і засяяв

У церкві є чудотворна іко-
на Вишнівецької Божої Матері. 
Вона має надзвичайно цікаву іс-
торію. 

- У січні 1927 року у домі Про-
копа та Домнікії Буковських тра-
пилась неабияка подія – відно-
вилася ікона Божої Матері «Мле-
копитательниці», яку за пере-
казами, принесли з Почаївської 
Лаври у сім’ю їхні батьки, - роз-
повідає настоятель храму отець 
Святослав. - Три доби від неї ви-
ходило чудесне сяйво. Аби за-
свідчити це диво, з Варшави за-
просили комісію фахівців. Адже 
на той час главою Церкви був 
митрополит Діонісій. Перед ними ви-
ступали 12 свідків, які присягалися на 
Євангелії, що на власні очі бачили диво. 
Звістка про це швидко поширилася. 
Щоб побачити чудесну ікону і поклони-
тися їй, приїздили сотні людей. За свід-
ченнями, коли до хати зайшли поль-
ські жандарми у капелюхах, із зброєю 
і цигарками, ікона враз стала темною, 
а після того, як вони покинули оселю, 
знову засяяла. Чудесно відновлену іко-
ну віднесли до храму Різдва Пресвя-
тої Богородиці. Розповідають, коли не-
сли святиню, то проходили повз поже-
жу. Завдяки іконі вогонь погас. З того 
часу образ і  знаходиться  у нашій церк-
ві. Люди ж, у домі яких трапилося чудо, 
померли в один день.

 Відтоді, упродовж багатьох десяти-
літь, парафіяни і прочани приходили 
поклонитися іконі та зцілюватися від 
недуг. Навіть від ракових захворювань 
і безпліддя. Такі факти є і вони не поо-
динокі, запевняють у Старому Вишнів-
ці.

Святині мироточать 
перед важливими 

подіями 
Однак у  церкві Різдва Пресвятої Бого-

родиці  є не лише чудотворний образ Ма-
тері Божої. Кілька років тому тут зами-
роточили ікони. Священики пов’язують 
це явище з непростою ситуацією в жит-
ті України. Кажуть, воно може поперед-
жати про нові виробування для країни, а 
також закликає людей молитися за мир 
в нашій державі. 

- Вперше три роки тому на Пасху за-
мироточила Голгофа, Плащаниця – це 
дуже здивувало і молитовно насторожи-
ло нас, – згадує отець Святослав. – Зго-
дом на іконостасі мироточили централь-
на ікона Спасителя і Богородиці. То були 
великі і рясні краплі мира, що перетво-
рювалися в потоки. Це сталося перед по-
чатком Майдану. Згодом, коли кров на 
Майдані полилася, мироточила ікона 
на Горному місці олтаря – «Цар Слави». 
За кілька тижнів до взяття Дебальцево-

го під час Різдвяного по-
сту замироточила ікона-
літографія Дубенської 
Божої Матері. Під час слу-
жіння та читання акафіс-
ту і освячення води ікона 
ще більше почала миро-
точити, настільки інтен-
сивно, що краплі мира зі-
брали і помазували ними 
вірних. Від того часу ця 

ікона постійно мироточить. Виносимо її 
з вівтаря для того, щоб люди могли при-
клонитися та помолитися.

Досі на ній  
є крапельки мира 

Цього року перед Великоднем знову 
«заплакав» Спаситель.  

- Перед Благовіщенням ввечері під 
час служби ми побачили, що мироточить 
ікона Спасителя, - розповідає священик. -  
До сьогодні на ній з’являються крапель-
ки дорогоцінного мира. Ікона є у храмі з 
часу його спорудження на іконостасі. ЇЇ ні 
разу не виносили і не передавали нікуди, 
як і образ Богородиці.

Багато хто пов’язує чудеса в старовиш-
нівецькому храмі з його намоленістю, осо-
бливістю місця будови. Прихожани ствер-
джують, що тут, як ніде, особливо відчува-
ється Божа присутність. Від чудотворного 
образу багато людей завдяки своїм щирим 
і ревним молитвам отримали полегшення, 
вирішення своїх проблем, зцілення від хво-
роб, душевних терзань і неспокою.

Аби побачити ікони, які ми-
роточать, до храму, приходять багато па-
рафіян. Люди моляться, просять у Бога 
зцілення, опіки для рідних і близьких. За 
словами отця, конкретних випадків здій-
снення див святинями у храмі не зафік-
совано. Але до храму приїздить багато 
прочан із різних куточків України, про-
сять у Господа допомоги і оздоровлення. 
Потім повертаються і дякують за допо-
могу.Кажуть, що завдяки щирій молит-
ві перед мироточивими іконами та вірі 
вони змогли позбутися хвороб, виріши-
ти різні життєві проблеми. 

Останнім часом вишнівчани постійно 
моляться за бійців, які перебувають у зоні 
АТО. У селі вірять, що плачучі ікони опіку-
ються Старим Вишнівцем та хлопцями, 
які воюють за Україну. Дякують Богу, що 
в селі немає ані поранених, ані загиблих. 

Настоятель храму отець  Святослав 
сподівається, що нові факти мирото-
чення ікон символізують добрі новини 
і принесуть мир Україні. Однак за це по-
трібно щиро просити Господа. 

- Молитва має велику силу і здатна 
творити дива, - додає священик. -  Лю-
дям потрібно зміцнювати свою віру, зу-
пиняти війну та кровопролиття молит-
вою до Бога, мати страх Господній і сми-
рення. Адже все в його руках. Тоді й отри-
маємо спасіння та милості від Божої Ма-
тері, здоров’я, очищення душі і тіла і на-
стання мирних часів в Україні.

Юля ТОМЧИШИН.
Фото Івана ПШОНЯКА.

У Старому Вишнівці 

Чудотворні святині зцілюють  
душі і повертають здоров’я

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі 
Старий Вишнівець Збаразького району 
була споруджена близько 200 років тому. 
Побудована вона на місці старого храму. 
Навіть в часи найжорстокіших пересліду-
вань храм ніколи не закривали, не було 
пропущене жодне богослужіння. Сюди за-
вжди приходили люди із своїми прохан-
нями та молитвами. У церкві відчувається 
особлива енергетика, одухотвореність та 
намоленість. Мабуть, саме тому у храмі не-
великого села на Збаражчині ікони миро-
точать та зцілюють людей.  

мироточать 
ікони

МОЛИТВА 
ДО ВИШНІВЕЦЬКОЇ 

ЧУДОТВОРНОЇ
 ІКОНИ МАТЕРІ БОЖОЇ

О, Пресвята Владичи-
це наша Богородице, Небес-
на наша Царице, що моло-
ком Христа Бога нашого го-
дувала і нас, негідних і мно-
гогрішних, Твоєю багатою 
милістю годуєш. Спаси і ви-
зволи нас, грішних рабів Тво-
їх, від даремних наклепів, від 
усякої біди й напасті і наглої 
смерті. Помилуй нас у ден-
ну, ранішню й вечірню пору 
і в усякий час збережи нас, 
чи то сидимо, чи стоїмо – 
охорони, коли спимо вночі і 
коли ходимо – на всіх шля-
хах покрий і заступи. Засту-
пи нас, Владичице Богоро-
дице, від усіх ворогів наших 
видимих і невидимих та від 
усякого зла. На всякому міс-
ці і на всякий час будь нам, 
Мати Преблага, непоробною 
стіною й міцним заступни-
цтвом  завжди, нині, і по-
всякчас, і навіки-віків. Амінь.
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Про життя у зоні війни 
та власні враження від 
перебування у зоні АТО 

Михайло розповів «Нашому 
ДНЮ».
Про життя на лінії фронту

Коли потрапляєш в зону АТО, зви-
чайно, відчувається небезпека. Дороги 
в прифронтовій смузі практично зни-
щені важкою технікою. Це радше, як у 
нас звикли казати, напрямки. Проїхати 
практично не можливо. Трохи далі від 
лінії фронту ми часто бачили автомо-
білі ОБСЄ. На дорогах мало транспорту.  
Вразила дика природа, яка наче ожи-
ла під час війни. По дорозі бігають зай-
ці, лисиці, фазани. Незважаючи на все, 
життя триває.
Про людей

Люди звикли до того, що живуть 
під час війни. Вони не налаштовані під-
тримувати Росію, швидше виступають 
проти того, що відбувається в столиці. 
Люди просто хочуть миру і сумують за 
спокійним, розміреним життям. Раді-
ють, що привезли шифер і вони можуть 
перекрити дахи… Люди не схиляються 
до позиції Сходу чи Заходу. Не в Європі 
справа, вони просто хочуть жити кра-
ще, щоб при владі не було злодіїв, ко-
рупціонерів, хабарників. 
Про розділені родини

У селищі Новотошківка Луган-
ської області познайомився з чолові-
ком, який залишився жити на україн-
ській території, а його дочка після за-

міжжя переїхала до чоловіка на тери-
торію ЛНР. Вони не можуть побачитися 
на свята, обійняти одне одного, оскіль-
ки перебувають по різні боки барикад. 
Лише можуть почути рідний голос че-
рез телефон. 
Про безгрошів’я

 Одне з найемоційніших вражень 
побачене у Артемівську. Я зайшов у су-
пермаркет купити продукти. Переді 
мною в черзі до каси стояло подружжя. 
Вони купували звичайні для середньо-
статистичної сімї речі – упаковку під-
гузків, яйця, хліб і молоко. Коли почали 
розраховуватися, виявилося, що на їх 
картці не було грошей. Можливо, ще не 
надійшли виплати, чи інші проблеми. 
Готівки вони також не мали. У нас в та-
кому випадку залишаєш товар на касі і 
йдеш. А там потрібно віднести все туди, 
звідки ти взяв. Жінка взяла це і поча-
ла розставляти. Важко описати, якими 
у той момент були очі чоловіка. Як по-
яснити вдома дітям, чому з магазину не 
принесли їжу, чому немає підгузків, хто 
у цьому винен. У них одна відповідь – у 
цьому винне керівництво країни. Вони 
не нарікають на війну. Вони не розумі-
ють, чому влада залишила їх напризво-
ляще. 
Про те, що єднає

Багато місцевих людей легко зна-
ходять спільну мову з військовими. Ми 
проїхали близько сорока місць, де сто-
ять наші бійці. У приватних розмовах 
вони розповідають, що не задоволені 

політикою Києва. Це десь 99% хлопців, 
яких я зустрів. Це зближує їх з місце-
вим населенням. Сьогодні вони розумі-
ють, що революція була, але не відбуло-
ся тих змін, яких прагнули люди, за які 
гинули на Майдані. Місцеві жителі пе-
реконані, що ця війна вигідна не Укра-
їні чи Росії, а лише бізнес-структурам.  
Про військових

Солдати поважають молодших ко-
мандирів і командирів середньої лан-
ки, які бували з ними в боях і в око-
пах. Вказівками згори бійці не задо-
волені. Вони їм не вірять. «Дебальцев-
ська битва» у їх розумінні – це прораху-
нок командування і багато невиправ-
даних жертв. Важливі рішення, на дум-
ку хлопців, часто приймають запізно. Є 
багато бійців з центральних областей.  
Я зустрів і хлопців з Донецька та Луган-
ська. Насправді воює вся Україна. 

Ті, що були в боях, патріотично на-
лаштовані, вони не готові відступати. 
Місцеві чоловіки, які воюють на боці 
України, розповідають про склади зі 
зброєю, новенькою бронетехнікою. 
Вони не розуміють, навіщо ремонтува-
ти старі танки, які привезли із Західної 
України, якщо неподалік чимало нової 
бронетехніки. Адже в будь-яку мить її 

можуть захопити вороги. 
Про розвінчані міфи

Хлопцям найбільше не вистачає 
спілкування. На деяких блокпостах у 
нас нічого не просили. Казали, все є. 
Але хотіли просто поговорити. Їм бра-
кує моральної підтримки великої Укра-
їни, тилу, дому. Їм хочеться почути зем-
ляків. 

Я для себе розвінчав міф, про який 
говорять з телевізора деякі псевдопо-
літики та активісти, що на фронті сол-
дати безбожно пють. Насправді за свою 
тижневу поїздку ні п’яних, чи навіть 
підвипивших не зустрічав. На бойо-
вих позиціях хлопці тверезі. Вони ро-
зуміють, що повинні захищати Украї-
ну і відповідально ставляться до своїх 
обов’язків. 
Про час

Зона АТО краде час. Тут дні летять 
швидше. Можливо, через постійну не-
безпеку і напругу. У нас рух насичені-
ший, але там доводиться постійно по-
спішати, аби не потрапити під обстріл. 
Коли потрапляєш на лінію фронту, все 
змінюється дуже швидко. Небезпеки 
тут чатують на кожному кроці. 

Записала Юлія ТОМЧИШИН.  

Погляд зблизька
Зона АТО. 

Тернопільський журналіст Михайло Яремишин нещодавно побував у зоні АТО.  
Разом із волонтерами він доставив великодні набори для наших солдатів, 
а також на власні очі побачив будні буремного Сходу, проблеми, які турбують  
військових та простих людей. 

На 59 сесії Тернопільської міської 
ради депутати прийняли 
звернення щодо присвоєння 

звання Героя України загиблому бійцю 
батальйону «Айдар», фотокореспонденту 
Віктору Гурняку.

Зокрема, на сесії було вирішено звернутися до 

Президента України  Петра Порошенка та Терно-
пільської обласної державної адміністрації про 
присвоєння звання Герой України загиблому бій-
цю Віктору Гурняку з врученням Ордена «Золота 
зірка» посмертно за особисту відвагу та героїзм, 
виявлені у захисті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України.

Тернополянину Віктору Гурняку 
хочуть присвоїти звання Героя України
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Наприклад, на бульварі Б. 
Вишневецького за 700 тисяч гривень 
комунальники хочуть збудувати 

двосекційний дитячий майданчик, 
облаштувати фігурними елементами 
пішохідні доріжки, встановити освітлення 
та лавки для відпочинку. Також до Дня міста 
тут має запрацювати уже традиційний для 
Тернополя фонтан.

Реконструкцію бульвару підтримують і мешканці при-
леглих будинків, бо, що не кажіть, а місце для масового 
відпочинку все ж краще за чергову автостоянку чи гараж-
ний кооператив, якими нашпигована «Аляска». 

- Звичайно, на дітях чи молодих матерях економити 
не можна. Тож відрадно, що невдовзі бульвар стане, так 
би мовити, цивілізованим.  От якби влада подбала ще й 
про під’їзні дороги!  Але це так, між іншим, бо, насправді, 
швидко казочка пишеться, але довше справа робиться. А 
тим паче тоді, коли гроші витратять на майданчик макси-
мум для сотні мешканців, залишивши ні з чим тисячі лю-
дей, – розмірковує мій сусід.

До речі, таких, як він, «мрійників»,  у 18-ти під’їздах 
9-ти десятиповерхових будинків на бульварі Б. Вишне-
вецького під номерами 3, 5 і 7 – чимало. Дехто з «невилі-
ковних» навіть вірші про це пише:

Замість асфальту в ями - тернопільські фонтани,
Бруківка – також гроші, яких в нас не «фонтан»,
А під’їзні дороги  - як сіль в глибоких ранах,
То, може, для початку треба позбутись ран?
Не беруся судити про літературну цінність цієї стро-

фи, проте, безсумнівно, що  логіка їй притаманна. Адже, 
навіть для того, щоб дістатися до поки що намальованого 
на папері дитячого майданчика, мамам з візочками дове-
деться добряче потрясти немовлят на вибоїнах у спільно-
му дворі вже згаданих будинків, вчасно уникнути зіткнен-
ня з автівками, водії яких вирулюють мало не на людей, 
швиденько пробігти крізь вузенькі проходи між торцеви-
ми стінами висоток, з яких раз-у-раз відвалюється та па-
дає долу облицювальна плитка.

Тож, може, й справді, комунальникам варто братися 
за реконструкцію «Аляски» так би мовити з фундаменту, 
а не з даху і передусім робити те, що треба, а не те, що ми-
луватиме зір? 

Впадає у вічі, що нинішня влада, як жодна попередня, 
добре навчилася глибоко копати саме там, де обов’язково 
можна щось викопати. Адже, що значить відремонтувати 
під’їзні дороги? Просто виконати свій обов’язок зі ство-
рення нормальних умов для проживання тернополян. На 
цьому електоральних балів не заробиш.

Інша справа – фонтан, різноколірна бруківка, ексклю-

зивні лавки для відпочинку, штучне покриття. У сукуп-
ності вся ця краса, безсумнівно, значно більше приверта-
тиме увагу, ніж «залатана» вибоїна. Відтак і шанси сподо-
батися виборцям зростають прямо пропорційно зі струм-
ками води, яка виграє під сонцем усіма кольорами весел-
ки. Тим паче, що на виконання роботи використають не 
власні, а гроші платників податків.

Веду до того, що тишком-нишком розробивши проект 
«реконструкції» невеличкої території посеред величезно-
го житлового масиву, комунальники  вкотре не порадилися 
з громадою, на що, передусім,  варто було б потратити 700 
тисяч гривень і, фактично, поставили людей перед фактом: 
або майданчик з фонтаном, або ходіть голодними.

…Троє чоловіків якось посперечалися, у кого огрядні-
ша дружина. «Моя сідає відразу на дві табуретки» - сказав 
один. «А моя, коли лягає у ванну, то витісняє всю воду» - кон-
статував інший. Третій чоловік подумав і по-філософськи 
зауважив: «У моєї Марусі – голубі очі». «Ну і що з того?» - за-
питали у нього і почули у відповідь: «Тільки очі. Про все інше 
краще промовчу»…

Точнісінько, як на тернопільській «Алясці» - зруйновані 
під’їзні дороги, обдерті будинки, припарковані на тротуа-
рах автівки, цілі зграї бездомних псів біля сміттєвих баків…

Зате буде фонтан!
Юрко СНІГУР.

Вдарять фонтаном 
по бездоріжжю

Як тільки у повітрі запахло виборами, міська 
влада значно активізувала свою бруківчато-
фонтанну діяльність. Цього разу її пильний по-
гляд вперся у суцільну десятиповерхову «Аляс-
ку», де проживають десятки тисяч потенційних 
прихильників, голоси яких цілком можуть вирі-
шити долю переможця мерських перегонів.  

Вчора у Тернополі з самого ранку лу-
нали вигуки «Ганьба». Тернополяни пі-
кетували міську раду, аби звернути увагу 
чиновників на проблеми, які потребують 
вирішення. Підприємці з ринку на Шеп-
тицького, жителі проспекту Злуки, які від-
стоюють долю стадіону, представники  
«Самооборони Тернопільщини», ГО «Май-
дан Тернопіль» та ВО «Автомайдан Тер-
нопіль». Близько двох сотень активістів 
прийшли під стіни міської влади, прине-
сли шини, коктейль Молотова та драби-
ну і розклали намет. Люди розповідали 
про свої проблеми, кричали «Банду геть» і 
вимагали, щоб міський голова вийшов до 
них. Самооборонівці стукали в щити. 

– Сьогодні ми пікетуємо міську раду, 

адже немає жодної реакції на десятки звер-
нень, які ми адресуємо чиновникам, аби ви-
рішити проблемні питання у місті, – каже 
керівник «Самооборони Тернопільщини» 
Іван Ковалик. – Ми прийшли показати, що є 
люди, які борються за свої права і виступа-
ють проти нахабної забудови міста, що за-
раз відбувається у Тернополі. 

Активісти вимагали відсторонити від 
виконання обов’язків заступника міського 
голови Володимира Камінського, головно-
го архітектора міста Василя Бесагу, призу-
пинити виділення земельних ділянок під 
так звані інвестиційні угоди, які є закрити-
ми і не мають конкурсної основи. 

Однак очільник Тернополя продовжу-
вав сесію. В результаті люди прорвалися 

у міську раду. Представників ініціативних 
груп тернополян щодо проблемних пи-
тань навколо стадіону «Текстерно» та ді-
яльності ринку на вул. Шептицького таки 
вислухали на сесії. Міський голова Сергій 
Надал дав доручення з обох питань ство-
рити комісію, у склад якої включити пред-
ставників громадськості, міської ради та 
забудовників.

– Сьогодні постало реальне проблем-
не питання із забудовою на стадіоні «Тек-
стерно» на вулиці Злуки. Проте воно має 
дві складові. Адже усі рішення були при-
йняті ще за попередніх каденцій, а невдо-
волення городян сьогодні хочуть викорис-
тати для власного передвиборчого піару 
представники деяких громадських органі-

зацій. Подібна ситуація залишається із під-
приємцями, які торгують на ринку. Адже ті 
ж активісти лякають підприємців, що для 
них не залишиться робочих місць. Ми ж 
створюємо для підприємців належні умо-
ви для торгівлі, – так прокоментував звер-
нення городян міський голова Сергій На-
дал, який так і не вийшов до громади.

Голова ГО «Майдан Тернопіль» Богдан 
Брич зізнається: у людей немає ілюзій, що 
ця ситуація так швидко вирішиться, адже 
створення нової робочої групи може бути 
лише спробою замилювання очей та відтя-
гування часу. Тож намет з-під міської ради 
заберуть лише тоді, коли стадіон остаточ-
но вдасться відстояти. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Тернополяни  
протестують,  

аби відстояти  
інтереси громадиДо міської ради принесли шини
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05.04.2015 набрав чиннос-
ті, прийнятий Верховною Радою 
України 12.02.2015, Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)» (далі – Закон).

До 05.04.2015 існували такі 
види електронних послуг у сфері 
державної реєстрації бізнесу:

реєстрація новостворених 
суб’єктів господарювання через 
Реєстраційний портал (з ЕЦП) з 
14.08.2011;

надання виписок, витягів, до-
відок через Реєстраційний пор-
тал (з ЕЦП) з 20.01.2014.

Вказані послуги були мало по-
ширені серед населення з наступ-
них причин: складність отриман-
ня ЕЦП; необхідність оплати по-
слуг в банку; необхідність мати 
сканер для сканування квитанції; 
очікування виписки, витягу, до-
відки до 5 днів.

Законом запроваджуються 
нові електронні послуги у сфе-
рі державної реєстрації бізнесу, 
а саме: надання витягів та дові-
док через веб-сайт розпорядни-
ка Єдиного державного реєстру 
– Міністерства юстиції України 
(без ЕЦП).

В даному випадку суб’єктам 
господарювання не потрібно 
мати ЕЦП, оплата послуг та отри-
мання відомостей буде здійсню-
ватися через Інтернет в режимі 
оn-line; електронному витягу та 
довідці надаватиметься статус 
офіційного документа. Це суттє-
во спростить процедуру надан-
ня послуги та усуне виникнення 
черг до державного реєстратора.

Крім того, статтю 5 Закону до-
повнено частиною другою тако-
го змісту: «У разі збройного кон-
флікту, тимчасової окупації, по-
всюдних проявів насильства, ма-
сових порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природ-
ного чи техногенного характеру 
державна реєстрація юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 
може проводитися визначеними 
Міністерством юстиції України 
державними реєстраторами поза 
місцезнаходженням юридичної 
особи або місцем проживання фі-
зичної особи, яка має намір стати 
підприємцем, та фізичної особи-
підприємця».

У статті 6 Закону абзац сьо-
мий частини першої викладено 
у такій редакції: «надає відомості 
з Єдиного державного реєстру в 
порядку та обсязі, встановлених 
цим Законом», а частину другу 
викладено в такій редакції: «На 
посаду державного реєстрато-
ра призначається особа, яка має 
вищу освіту та відповідає квалі-
фікаційним вимогам, встановле-
ним Міністерством юстиції Укра-
їни. Державний реєстратор має 
посвідчення державного реєстра-
тора та власну печатку, опис яких 
затверджується Міністерством 
юстиції України».

Повноваження державного 
реєстратора, передбачені цим За-
коном, з прийому документів для 
надання адміністративних по-
слуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та видачі оформле-
них результатів їх надання мо-
жуть виконувати посадові особи 
органів місцевого самоврядуван-
ня, адміністратори центрів на-
дання адміністративних послуг».

Частина четверта статті 20 
Закону передбачає, що органи 
державної влади, органи місце-
вого самоврядування, суди, орга-
ни внутрішніх справ, органи про-
куратури, органи Служби безпе-
ки України та їх посадові особи 
безоплатно отримують відомос-
ті з Єдиного державного реєстру 
з метою здійснення ними повно-
важень, визначених законом, ви-
ключно в електронній формі че-
рез веб-сайт центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері дер-
жавної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, у 
порядку, визначеному Міністер-
ством юстиції України.

Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник  

Тернопільського міського 
управління юстиції.

До переваг нотаріальної форми заповіту належать: га-
рантії закріплення справжньої волі заповідача і таємниця 
заповіту до смерті заповідача, усунення можливості сто-
роннього впливу на заповідача, можливість скласти запо-
віт (проект заповіту) юридично грамотно та відповідно 
до вимог закону, що в майбутньому забезпечує виконан-
ня останньої волі заповідача в межах, визначених зако-
ном, тощо. В порядку ст. 1248 ЦК України нотаріус посвід-
чує заповіт, який написаний заповідачем особисто або за 
допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Нотаріус може на прохання особи записати запо-
віт з її слів власноручно або за допомогою загально-
прийнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має 
бути вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним. 
Крім того, нотаріус вправі за заявою особи, яка до ньо-
го звернулася, на підставі ст. 4 Закону України “Про но-
таріат” скласти проект заповіту.

При посвідченні заповіту від заповідача не вима-
гається подання доказів, які підтверджують його пра-
во на майно, що заповідається. Відповідно до пункту 2 
глави 3 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України нотаріус перевіряє, чи не містить 

заповіт розпоряджень, що суперечать чинному зако-
нодавству. При цьому заповіт має бути складений так, 
щоб розпорядження заповідача не викликало незрозу-
мілостей чи суперечок після відкриття спадщини.

Нотаріус при посвідченні заповіту зобов’язаний 
роз’яснити заповідачу зміст ст. 1241 ЦК України про 
право на обов’язкову частку у спадщині та зміст ст. 
1307 ЦК України щодо нікчемності заповіту на майно, 
яке є предметом спадкового договору.

Відомості про заповіти підлягають обов’язковій ре-
єстрації у Спадковому реєстрі в порядку, встановлено-
му Положенням про Спадковий реєстр. При внесенні ві-
домостей до Спадкового реєстру нотаріус обов’язково 
зазначає вид посвідченого заповіту (секретний, запо-
віт подружжя).

Текст заповіту викладається на спеціальному блан-
ку нотаріальних документів з лицьового та зворотного 
боку цього бланку.

                              Лілія Терещук, завідувач Пер-
шої тернопільської 

державної нотаріальної контори, 
державний нотаріус.

Набрав чинності закон,
 який спрощує умови 

ведення бізнесу (дерегуляція)

Посвідчення заповіту нотаріусом

У ДТП загинула 
жінка, дитина – 

в реанімації

Одна людина загинула 
та троє зазнали травм у 
дорожньо-транспортній 

пригоді, яка сталася у 
Бережанах. На автодорозі 
не розминулися автомобілі 
«Нива» та «Славута».

На місце події виїхала слідчо-
оперативна група. При огляді ділянки 
автодороги стало відомо, що 55-річ-
ний водій автомобіля «Нива» не впо-
рався з керуванням, виїхав на смугу 
зустрічного руху та зіткнувся з авто-
мобілем «Славута».

 У результаті зіткнення, пасажир 
«Славути», 25-річна жінка, від отри-
маних травм померла в Бережанській 
райлікарні. Її двохрічну доньку із за-
критою черепно-мозковою травмою, 
струсом головного мозку доправили 
до райлікарні. Травми різного ступе-
ня тяжкості отримали і водії легківок. 
В останніх взято кров на вміст алко-
голю в крові.

Триває слідство. Подію внесено до 
єдиного реєстру за частиною 2 стат-
тті 286 ККУ – порушення правил без-
пеки дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту особами, що спричи-
нили смерть потерпілого або заподія-
ли тяжке тілесне ушкодження.

Винесли з сільської хати 
понад 100 тисяч гривень

Майже всі заощадження зникли з будинку 
жительки Шумського району після того, 
як до неї завітали дві невідомі жінки 

під приводом купівлі пір’я. 
За словами потерпілої, вона разом з чоловіком пора-

лася на городі. Вдома залишалася лише її старенька ма-
тір. Двері будинку були незамкнені, цим скористалися 
зловмисниці. Зайшовши до помешкання, в одній із кім-
нат знайшли сховок з золотими виробами та грошима.

Господиня помітила незнайомок вже на порозі. Жін-
ки пояснили, що купують у людей пір’я. Почувши у від-
повідь, що господиня нічого не продає, вони поспішили 
зникнути з чужого подвір’я.

Пропажу грошей та коштовностей потерпіла вияви-
ла лише за деякий час. Загальна сума втраченого – понад 
100 тисяч гривень, повідомили у міліції. 

Злодійок розшукують. Такі випадки, застерігають 
правоохоронці, не поодинокі. Незнайомці їздять селами 
під приводом купівлі-продажу різних речей, а насправді 
обкрадають помешкання.

Правоохоронці радять жителям області бути обереж-
ними. Обов’язково замикайте двері своїх домівок, на-
віть якщо залишаєте їх на нетривалий час. Не залишай-
те власне майно без нагляду, намагайтеся зберігати цін-
ні речі у недоступних для сторонніх осіб місцях. Не дові-
ряйте незнайомцям і не впускайте їх до своїх будинків.

У разі появи у населеному пункті підозрілих осіб або 
транспортних засобів негайно телефонуйте правоохо-
ронцям.

Кременчанин 
побив міліціонерів

У Кременці 
місцевий житель 
влаштував 

розбірки зі 
співробітниками 
міліції, які 
перебували при 
виконанні службових 
обов’язків.  

Повертаючись з викли-
ку, правоохоронці поміти-
ли трьох чоловіків, які роз-
пивали алкоголь на зупин-
ці громадського транспор-
ту. Як пізніше з’ясувалося, 
це був батько та двоє його 
синів. Один з учасників 
слідчо-оперативної гру-
пи підійшов до порушни-
ків і зробив їм зауважен-
ня. Втручання міліціоне-
ра обурило одного з мо-
лодших чоловіків, й він но-
гою ударив правоохоронця 
у живіт. Помітивши це, до 
дебошира підбігли й інші 
співробітники райвідділу, 
відтак черговий удар ви-

пиваки дістався одному з 
них.

Зрештою правопоруш-
ників доставили у райвід-
діл міліції, де взяли у них 
пояснення.

Як повідомив началь-
ник Кременецького рай-
відділу міліції Володимир-
Галевич, медики підтвер-
дили, що дебошир та його 
родичі перебували у стані 
алкогольного сп’яніння.

 Інформація про подію 
внесена у Єдиний реєстр 
досудових розслідувань 
з правовою кваліфікаці-
єю частини 1 статті 345 
Кримінального кодексу 
України - погроза або на-
сильство щодо працівни-
ка правоохоронного ор-
гану.

 Ступінь тілесних ушко-
джень правоохоронців 
буде встановлено у ході 
судово-медичної експер-
тизи.

Мешканця Тернопільщини підозрюють у сепаратизмі
Прокуратура області здійснює 

процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні 

стосовно жителя Борщівського 
району за фактом участі в 
терористичній організації «Донецька 
народна республіка», створеної на 
території Донецької області.

Встановлено, що минулого року житель 
Борщівського району добровільно увійшов 
до складу однієї з терористичних груп «ДНР» 
для вчинення за відповідну «заробітну пла-
ту» терактів та участі в збройному спроти-
ві військовослужбовцям ЗСУ і працівникам 
правоохоронних органів, які беруть участь в 
антитерористичній операції. Зокрема, восе-
ни 2014 року житель Тернопільщини разом 
з іншими учасниками терористичної групи 
під час одного з проведених боїв пошкодили 

БМП-2 ЗС України та знищили її екіпаж, після 
чого бойова машина піхоти перейшла у ко-
ристування цієї групи. Надалі тернополянин 
став її командиром та продовжив використо-
вувати бойову техніку для злочинної діяль-
ності.

У зв’язку з тим, що житель Тернопільщи-
ни перебуває на тимчасово окупованій тери-
торії Донецька, йому надіслано повідомлен-
ня про підозру поштою за місцем реєстра-
ції та оголошено його у розшук. Окрім того, 
слідчим суддею Тернопільського міськра-
йонного суду дано дозвіл на затримання під-
озрюваного і доставку його в суд для розгля-
ду клопотання про обрання запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою. Досу-
дове розслідування у кримінальному прова-
дженні та розшук підозрюваного здійснює 
УСБ України в області.
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Берлін знав, але мовчав

Уряд Німеччини мав інформа-
цію про ймовірність обстрілу паса-
жирських літаків над зоною бойових 
дій на сході України перед катастро-
фою малазійського «Боїнга». Як за-
значає німецька преса, яка отримала се-
кретні дані МЗС ФРН, влада не попере-
дила про небезпеку авіакомпанії. «За два 
дні до катастрофи рейсу MH-17 авіаком-
панії «Malaysia Airlines» німецький МЗС 
звернув увагу в телеграфному повідо-
мленні на тривожну ситуацію на Дон-
басі у зв’язку з обстрілом українського 
військово-транспортного літака Ан-26, 
який летів на висоті більше 6000 метрів. 
При цьому, військові експерти визнали, 
що для цивільної авіації в регіоні скла-
лася реальна загроза», - пише «Німець-
ка хвиля». Також німецька розвідуваль-
на служба BND кілька разів інформувала 
федеральний уряд про те, що безпека по-
льотів у зоні конфлікту на сході України 
не забезпечена. Однак Берлін мовчав. 

В ЄС вимагають боротьби
 з українськими олігархами

«Невдача реформ і боротьби з ко-
рупцією в Україні стане фіаско не лише 
цієї країни, а й програшем ЄС», - заявив 
держсекретар федерального міністер-
ства закордонних справ ФРН Штефан 
Штайнлайн, виступаючи на Третьому 
Східному форумі в Берліні, повідомля-
ють іноЗМІ. «Якщо спроби економічного 
відродження України проваляться і по-
рочне коло олігархії та корупції не буде 
прорване, це ляже тягарем, у тому числі, 
й на репутацію ЄС та позицію блоку у від-
носинах з іншими країнами», - попередив 
Штайнлайн. Він назвав «серйозним ви-
кликом» проблему модернізації та стабі-
лізації України. І зазначив: за останні 25 
років Захід не раз чув порожні слова та 
запевнення щодо реформ. Представник 
німецького МЗС нагадав, що уряд ФРН за-
твердив план дії щодо України, де про-
писана участь німецької сторони у здій-
сненні реформ у правовій сфері, в системі 
самоврядування, реформування енерго-
сектора, підтримки громадянського сус-
пільства тощо. Торік Берлін фінансував 
ці проекти в обсязі 130 млн. євро, цього-
річ готовий збільшити суму до 200 млн. і 
виділяти додаткові кошти. 

Із відходів з океану 
виготовлятимуть тканини

Компанія «Adidas» оголосила про 
співпрацю з «Parley for the Oceans» - 
проектом, покликаним привернути 
увагу до проблеми забруднення океа-
нів, передає «Радіо 24». У рамках співп-
раці обидві компанії, починаючи з на-
ступного року, працюватимуть над ство-
ренням волокон із перероблених відхо-
дів, які були скинуті в океан. Отримані 
інноваційні матеріали будуть викорис-
товувати для виробництва одягу і, мож-
ливо, взуттєвих заготовок. Орім того, 
«Adidas» планує поступово відмовитися 
від використання пластикових пакетів у 
своїх магазинах. 

Путін хоче керувати вічно
У Вашингтоні готуються до щонай-

менше 10-річного протистояння з Мо-
сквою, пише італійське видання «La 

Stampa». Журналісти посилаються на 
дані матеріалів із грифом «таємно», які 
опинилися у їхньому розпорядженні. У 
них американські дипломати зазнача-
ють, що Путін може залишитися при вла-
ді до 2024 року і до того часу змінювати-
ме стратегію Росії щодо Заходу: від спів-
робітництва - до протистояння. І Москва 
навряд чи зупиниться на Україні, вважа-
ють у Білому домі. Тож Вашингтон всіля-
ко зміцнюватиме співпрацю з країнами, 
яким загрожує агресія Кремля.

Японці вирощують 
сатати у… метро

У метро Токіо почали вирощува-
ти салати під брендом «Tokyo Salad». 
Це дозволить мешканцям столиці Япо-
нії купувати зелень першої свіжості без-
посередньо у виробника, не переплачу-
ючи посередникам. Невелика теплиця, 
розташована між станціями «Nishikasai» 
і «Kasai», за допомогою гідропонної тех-
нології вирощує кілька видів салату: ла-
тук, ромен і листову гірчицю, повідомля-
ють іноЗМІ. За словами керівництва ме-
тро, пестицидів тут не використовують, 
бо під землею немає шкідників. І, оскіль-
ки зелень росте без контакту з грунтом, 
бактерій на ній зовсім мало, тому мож-
на салати не мити перед вживанням. Зе-
лень із метро надійде в ресторани Токіо 
цього літа. 

Ісламський тероризм
створив КДБ

Ісламський тероризм був створе-
ний за завданням КДБ. Пачепа Іон Мі-
хай, найбільш високопоставлений офіцер 
розвідки радянського блоку, який втік на 
Захід, випустив книгу «Дезінформація», 
з якої випливає, що причини ісламсько-
го тероризму криються у секретній опе-
рації КДБ 1970-х років, повідомляє «Daily 
Mail». Юрій Андропов, який 15 років очо-
лював КДБ, відправляв сотні агентів і ти-
сячі копій пропагандистської літератури 
у мусульманські країни з метою дискре-
дитації США та Ізраїлю. До 1972 року де-
зінформаційна машина Андропова пра-
цювала цілодобово, переконуючи іслам-
ські країни, що Ізраїль і Штати хочуть пе-
ретворити весь світ у вотчину сіонізму. 
Звідси й проблеми, які сьогодні станов-
лять загрозу для всього світу.  

У Шотландії пес «викрав» 
трактора і влаштував ДТП

У Шотландії собака «викрав» трак-
тора і влаштував аварію. Про цю незви-
чайну пригоду із щасливим фіналом роз-
повіли найбільші ЗМІ світу, що миттєво 
зробило пса популярним. Поки господар 
Дона, фермер Том Хемільтон, працював у 
полі, собака заліз у заведений трактор і 
поїхав. Ймовірно, чотирилапий сперся на 
панель управління трактора, і той почав 
рухатися. Коли трактор виїхав на жваве 
шосе, одразу виникло велике скупчення 
транспорту. Машина зупинилася, врізав-
шись у відбійник. Окрім трактора і від-
бійника, постраждалих немає.

Нареченому 103 роки,
 нареченій - 91

Найстарішими «молодятами» сві-
ту можуть стати Джордж Кірбі і Дорін 
Лаки з Великобританії, повідомляє 
«The Huffington Post». Весілля жителів 
Істборна заплановане на 13 червня, коли 
нареченому виповниться 103 роки. Наре-
ченій - 91. Кірбі і Лакі разом уже 27 років. 
Британець зробив коханій пропозицію у 
День святого Валентина в цьому році - 
під тиском дітей. «Я не опустився на ко-
ліно, оскільки не думаю, що зміг би вста-
ти», - сказав він. І додав, що завдяки наре-
ченій не відчуває свого віку. У пенсіоне-
рів семеро дітей, 15 онуків і семеро прав-
нуків. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Миротворців не буде

Євросоюз наразі не обговорює мож-
ливості скерування в Україну військо-
вої місії, натомість підтримує роботу 
ОБСЄ. Про це заявив президент Єврора-
ди Дональд Туск. «Ми знаємо, що Украї-
на має сподівання щодо миротворчої мі-
сії, але не можемо вирядити військову 
місію. Ми у Європі не обговорюємо тако-
го варіанту», - сказав він. Туск зазначив, 
що ЄС хоче направити на Донбас оціноч-
ну місію. «Сьогодні ми можемо говорити 
лише про цивільну оціночну місію, а не 
про військову», - наголосив президент 
Європейської ради. Таким чином Туск 
розвіяв сподівання Порошенка щодо ми-
ротворців.

Щотижня - на дві партії більше
В Україні за півтора року кількість 

партій збільшилась на третину. Про 
це повідомила прес-служба Комітету ви-
борців. Протягом двох років зареєстро-
вано більше політичних партій, ніж за 
шість попередніх. У 2014 році створили 
39 нових партій, цьогоріч - 27. Серед пар-
тій, які існують нині, найбільше створе-
но у 2005 році - 24, найменше у 1994-95 і 
2002-03 роках - по 2 партії і одна у 1990-у.

Ціни на вугілля завищені
Ціни на вугілля завищені що-

найменше на 300 гривень, сказав у 
інтерв’ю «5 каналу» міністр енергети-
ки та вугільної промисловості Володи-
мир Демчишин. Він заявив: гірники на 
поступки не йдуть і вдалися до шантажу. 
«Реальна вартість вугілля не 1500 гри-
вень, а в межах 1100», - наголосив Дем-
чишин. До слова, однією з вимог шахта-
рів, крім зарплати, була відставка міні-
стра. Згодом нардеп Мустафа Найєм опу-
блікував документи, які нібито вказують 
на причетність до організації протестів 
топ-менеджменту компанії ДТЕК, що на-
лежить Рінату Ахметову. 

Місцеві вибори: зі старим 
складом ЦВК і старим законом 
Чергові місцеві вибори 25 жовтня, 

швидше за все, проводитиме старий 
склад ЦВК, за старим законом зі змі-
шаною системою, але з деякими змі-
нами. Про це заявив керівник юридич-
ної служби КВУ Святослав Пікуль, пові-
домляє «Інтерфакс-Україна». А генди-
ректор КВУ Олексій Кошель вважає, що у 
коаліції вже не залишилося часу на ухва-
лення закону про місцеві вибори на про-
порційній основі за відкритими списка-
ми. Водночас, за його словами,у цей за-
кон необхідно внести зміни, зокрема, до-
зволивши участь у виборах виборчим 
блокам. 

Майдан розстріляли 
російською зброєю

Росія спецлітаком перекинула ле-
тальну зброю для вбивства протесту-
вальників під час Євромайдану. Про це 
на міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Реструктуризація глобально-
го простору: історичні імперативи та ви-
клики», заявив глава СБУ Валентин На-
ливайченко, передає «Укрінформ». «Уже 
доведено українською стороною грубе 
нехтування та порушення всіх можли-
вих прав людини, міжнародних правил 

і зобов’язань з боку держави-агресора, 
яка в розпал громадських протистоянь 
у Києві і протестів постачала летальну 
зброю спецназівцям колишнього МВС 
і СБУ. Маю на увазі гранати, спеціальні 
засоби для вбивства мирних протесту-
вальників», - сказав глава СБУ. Крім того, 
під час Євромайдану СБУ, за наказом 
екс-керівника Якименка, та під куратор-
ством спецслужб РФ вела спостереження 
за посольствами західних країн і за по-
слами, акредитованими в Україні. 

Субсидії обійдуться у 70 разів 
більше, ніж енергозбереження

Кошти, передбачені в бюджеті 
для компенсації тарифів на енерго-
носії, можна використати ефективні-
ше. Таку думку висловив керівник про-
ектів ЄК «Угода мерів в Молдові, Білору-
сії та Україні» Святослав Павлюк. На сво-
їй сторінці у «Фейсбук» експерт зазна-
чив, що на програми енергозбереження 
цього року виділено лише 343 мільйо-
нів гривень. А на субсидії передбачаєть-
ся 24,5 мільярда. І наголосив: 343 міль-
йони - це гроші, виділені Україні Євросо-
юзом, а 24,5 мільярда - гроші платників 
податків. «Якщо перерахувати це у що-
денний показник, отримаємо 66 міль-
йонів гривень щодня. Тижневі субсидії 
населення на енергоресурси - це річний 
бюджет, виділений на енергозбереження 
країни», - наголосив Павлюк. Тобто, суб-
сидії коштують у 70 разів дорожче, ніж 
енергозбереження. 

Янукович зберігає 
мільярди у готівці

ГПУ не виявила рахунків екс-
президента Януковича за кордоном. 
Про це повідомив заступник генпроку-
рора відповідальний за міжнародне спів-
робітництво Віталій Касько, передають 
«Українські новини». «За попередньою 
інформацією, Янукович не мав звич-
ки зберігати гроші у безготівковому ви-
гляді. Це людина старої формації, він на-
давав перевагу готівці», - сказав Кась-
ко. При цьому, рахунки сина Януковича 
Олександра, за даними ГПУ, за кордоном 
заблоковані. Раніше міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков заявляв про арешт 
на рахунках Януковича і його соратни-
ків шести мільярдів гривень і 3,8 мільяр-
да доларів. 

На добудову укриття ЧАЕС 
не вистачає 500 млн. євро

Для забезпечення фінансування 
будівництва об’єкту «Укриття» на Чор-
нобильській АЕС необхідно залучити 
ще 500 мільйонів євро донорської до-
помоги, заявив заступник керівника 
проекту Віктор Залізецький. Загальна 
вартість проекту - 1,425 мільярда євро, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна». За сло-
вами Залізецького, питання залучення 
коштів обговорюватимуть 29 квітня під 
час чергової конференції донорів у Вели-
кобританії. На його переконання, будів-
ництво має закінчитися за графіком.

Прокурори Донеччини 
працюють на «ДНР»

Працівники СБУ розпочали досудо-
ве розслідування щодо 43 прокурорів 
прокуратури Донецької області, які 
перейшли працювати у так звану «ге-
неральну прокуратуру» «ДНР». Про це 
УНН повідомили правоохоронці. За це за-
коном передбачено ув’язнення від 8 до 
15 років. «Ще 24 квітня зареєстровано 
провадження проти 43-х прокурорів, які 
працювали у прокуратурі Донецької об-
ласті. Загалом працівників МВС і проку-
рорів, які перейшли на інший бік, наба-
гато більше. Також і на Луганщині бага-
то правоохоронців перейшли на бік те-
рористів», - зазначив співрозмовник ви-
дання.

Україна Світ
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Росла дитина і не знала горя,
Одна єдина в люблячих батьків,
Лише із фільмів знала 

слово”зброя”,
Лише у фільмах бачила “катів”.

Росла у мирі, злагоді й любові,
Дитя дорослішим 

ставало з року в рік,
Усі науки чемно вчені в школі,
Роки пройшли, 

тепер -це чоловік!
Він мужній, сильний 

і відважний зараз!
Бо жив у злагоді, 

любові і теплі...
Але в руках з’явилась зброя, 

як примара,
Перекрутила все в його житті!
Обійми батька... 

сльози... сльози неньки!
Та що поробиш-захищати 

рідних час!
Прошепотів: ”Не плач,

моя рідненька!
Не плач-я ще повернуся до вас!”
І він пішов, пішов-

щоб захищати
Свою сім’ю, Країну, Рідний Край!
Холола кров - доводилось 

стріляти,
Не хочеш бути вбитим-сам 

вбивай!
Вбивай того,що рахувався 

“братом”-
Того, у кого зброя у руках,
Бо він прийшов не боронити, 

а вбивати, 
Приніс в твою країну біль 

і страх!
Він боронився, захищав 

свою вітчизну,
Він побратимів своїм тілом 

прикривав,
Та іноді було занадто пізно...
І брат за братом на руках 

його вмирав.

Боротись, вистояти 
і добитись миру!

Він так хотів в цей день 
перемогти,

Та клята смерть бісилася 
із жиру,

Лиш один постріл... 
вже незмога йти!

І темрява накрила з головою,
Не чути пострілів 

і вибухів нема...
Схилилася заморена бідою
Батьківська посивіла голова!
“Куди ж ти, синку!

Нащо нас покинув?!
За що,скажи, 

Господь тебе забрав?!”
“За свою землю, мамо, я загинув...
Я Неньку-Україну захищав!”
Нехай ніхто ніколи не забуде,
За що загинув, хлопці,

кожен з вас!
А Україна – була, є і буде,
І підлий ворог не зламає нас.
Не плачте матері синів-героїв,
Не сила їх вернути до життя,
Хай добрий час вам рани 

всі загоїть,
Хай Бог пошле всім 

мирне майбуття!
Зоряна ДОВГАЛЮК, 

с.БілозіркаЛановецький район

Невигадана історія

гніздечко
Сімейне

Коли землю заколисують зорі, вона 
подумки, щоб не розбудити ангелів, роз-
мовляє з небесами. Життя подробило 
мрії на маленькі болючі клаптики спога-
дів і втрат. 

Їй хотілось допомогти всім і вся й за-
стебнути останній невідірваний ґудзик 
на вицвілому плащі розхристаного світу. 
А він, шалений, пручався, бо знав: це не-
можливо… 

У дитинстві подумки мандрувала не-
баченими місцями. Пізніше вони почали 
приходити у сни. Яскраві, загадкові кар-
тини. Прокинувшись, хапає сон за неви-
димі поли, аби зупинити мить містично-
го щастя…

…Жінкам з її роду судилася вдовина 
доля. Дідуся Настя знає лише зі старої, 
пожовклої від часу, фотографії. Він відій-
шов у засвіти, коли ще бабця була моло-
дою, а матір - малим дівчам. Батька май-
же не пам’ятає. Мама овдовіла, коли На-
сті минув п’ятий рік. А нещодавно Настя 
поховала свого коханого Володю.  

- Добре, доню, що в тебе син, - зітхала 
Настина матір, пригортаючи маленького 
онучка Славчика. - Не щастить жінкам у 
нашій родині. Три покоління, троє вдів… 
Чи то доля така? Чи прокляв хтось? Може, 
Славчик перерве ту страшну карму… 

Настя часто брала Славка на роботу. 
Співробітниці казали:

- Шкода, що тепер до бібліотеки хо-
дить мало порядних і неодружених чоло-
віків. А ти така, вродлива, Насте. І Слав-
ко - гарненький, милий хлопчик. 

Якось Настю зустрів старший брат її 
однокласника. Юрко жив у сусідньому бу-
динку. Поспівчував. Запитав, чи потрібна 
допомога. Нарікав, що не склалося осо-
бисте життя. Після цього, начебто нена-
роком, опинявся біля її під’їзду. «Добрі» 
тітоньки, які з ранку до вечора сидять на 
лавці, перемивають кісточки всім і вся й 
навіть сусідським псам, вирішили «вря-
тувати» Юрка. Настрахали його матір, що 
не щастить чоловікам у цій родині. Вми-
рають молодими. То ж хай Юрко оминає 
вдову двадцятою дорогою. 

Невдовзі до Насті прийшла Юркова 
матір. Накинулась з порога, мовляв, зве-
ла в могилу свого чоловіка, тепер покла-
ла око на мого сина?

Коли Славко заснув, Настя розплака-
лась: 

- Світку, за що нам це все? Кому моя 
родина заподіяла зло?

Світ ховав обличчя у вечірніх су-
тінках. А вночі, неначе в оправдання 
за своє мовчання, водив її у снах ву-
личками чарівного міста, яке пахло ка-
вою і сонцем. А старою бруківкою збі-
гали розмальовані у різні ко-
льори будинки… У вікно сту-
кав ранок. Але Настя не хотіла 
розплющувати очі - доганяла свій сон…

У вихідні Настя з сином любили ман-
друвати. Подоро-
жі навіть до будь-
якого райцентру 
видавалися ма-
лому неймовір-
но цікавими. На-
стя вміла гар-
но про все розпо-
відати. Вони по-
чувалися роман-
тиками у пошар-
паних автобусах, 
які здавали нор-
мативи зі стрибків 
покусаними яма-
ми дорогами, чи у 
матрисах, де дач-
ники хвалилися 
своїми клаптиками-
городами й наріка-
ли на погоду, полі-
тиків і жуків.     

Інколи Настя зі 
Славком їхали до 
сусіднього обласного центру. Їй здавало-
ся, що саме це місто водить її у снах сво-
їми вузенькими вуличками. Старе місто 
володіє дивною магією, яка заспокоює і 
дарує відчуття свята. Тут навіть усміха-
ються поважні коти, які сидять на соняч-
них підвіконях. А коли годинник на рату-
ші вибиває новий час, Настя завжди зга-
дує казкову Попелюшку, якій потрібно 
було вчасно повернутися додому. 

…Потяг повільно рушив.
- Тату, хочу води-и-и.
- Мар’янко, потерпи хвилинку, зараз 

куплю.   
- Хочу вже-е-е…
Настя кинулась виручати розгубле-

ного чоловіка і його малечу. 
- Дякую, зараз провідниця носити-

ме… я вам віддам. 
- Не хвилюйтеся, у нас є ще одна 

пляшка. Далеко їдете? 
Виявилось, живуть в одному місті.    
- Доньку забрав від батьків дру-

жини. Тепер за нею доглядати-
ме інша бабуся. І татко. Так, зайчатко? 
Ми вже другий рік катаємось. Бавимо 
Мар’янку почергово.      

«Зайчатко» позіхнуло. Настя спостері-
гала, як дбайливо, 
по-чоловічому ніж-
но, сусід по купе, 
якого звали Тара-
сом, вкладав донь-
ку спати. Її Воло-
дя також любив 
сина. Підстрибу-
вав, наче хлопчись-
ко, коли вона через 
вікно пологового 
будинка показува-
ла маленький згор-
ток. Потім навчив-
ся Славка купати...

Коли «зайчат-
ко» смачно засопі-
ло, Тарас мовив:

- Розіспить-
ся за дві години, 
потім тяжко буде 
розбудити. 

- А я не сплю, 
коли кудись їду, - 

втрутився у розмову Славко. - Я люблю у 
вікно дивитися. 

- Ви відважний татусь, - усміхнулася 
Настя. - Самі в дорозі з такою малечею…

- Розумієте, я… вдівець. Мушу. Ще й 
автівка невчасно зіпсувалася. 

- Розумію. Я - вдова, - зітхнула Настя. 
…Вони випадково зустрілися на ди-

тячих атракціонах. Тарас перший упізнав 
Настю. Підійшов. Привітався. Запитав, як 
справи в неї, у сина. Почало холодати й 
збиратися на дощ. 

- Ви не проти, аби продовжити нашу 
зустріч у кафе? Хвилююся, щоб Мар’янка 
не застудилася. 

…Тарас почав у вихідні телефону-
вати Насті й запрошувати її з сином до 
парку, на морозиво, покататися на міні-
машинках… І жартував, що їхні діти «зі-
йшлися характерами». А якось, трохи ні-

яковіючи, зізнався:
- Насте, я закохався у вас. 
Вона, замість того, аби зрадіти, зіщу-

лилася від цих слів. Пригадала Юркове 
залицяння і вердикт «добрих» тітоньок 
зі свого будинку. 

- Я повинна вам дещо сказати. У нашій 
родині всі жінки - вдови. Бабуся, мама, 
я… І люди пліткують про наше «вдовине 
щастя»… 

- А ви їх не слухайте. 
… «Що ж мені робити, світку?» - запи-

тувала подумки, дивлячись у непрогляд-
ну темінь непогідного нічного неба. 

«Бути щасливою», - відповідав світ, 
незграбно кутаючись від недоречного 
весняного холоду й дощу у старий, ви-
цвілий плащ, на якому теліпався остан-
ній ґудзик.   

Сильнющий вітер розірвав хмари і 
далеко-далеко замиготіла єдина зірка. 

«Немов добрий знак», - прошепотіла 
Настя.

Світ полегшено зітхнув… 
…Уночі їй снилося щось дуже гарне. 

Але, прокинувшись, глянула у вікно, і сон 
утік. Спохопилась. Немає часу ніжитися 
в ліжку цієї неділі. У гості завітають Та-
рас з Мар’янкою. Точніше, прийдуть сва-
татися. 

Тарас довго шукав місце, де б припар-
кувати автівку. Поправив стрічки на мі-
ніатюрних доньчиних хвостиках. Дістав 
букет троянд, трохи вищих за Мар’янку. 
І омріяний подарунок для Славка - кон-
структор.

У двері квартири подзвонили. Відкри-
ла. Тарас, усміхаючись, діставав з кишені 
коробочку з перснем для Насті. Мар’янка 
обсмикувала сукеночку і сором’язливо 
ховала очі. Славко виглядав надто сер-
йозним, немов приміряв роль старшого 
братика. Настя мимохіть глянула у дзер-
кало: нарешті там побачила жінку із щас-
ливими очима.

Ольга ЧОРНА. 

За вікнами сонце, за вікнами 
світло – це день. А я завжди люби-
ла ніч. Вона чесніша, ніж день. Вно-
чі зовсім інші думки і розмови, і 
все звичне відкривається в новому 
світлі…

Сидиш в напівтемряві кухні або 
спальні, стукаєш по клавішах, за-
бувши, що холоне кава. І ловиш себе 

на тому, що в голові зовсім інші думки – 
нові для тебе самої. Ти ніби відкриваєш-
ся собі ночами. А десь там, у такій же 
напівтемряві, сидять далекі співроз-
мовники, і кожну мить їхні пальці точ-
но так само торкаються клавіш, не да-

ючи їм охолонути…
Саме ночами найчастіше звучить 

правда. І так само часто вона забува-
ється до ранку. Ночами приходять до 
нас думки і спогади про те, що зробле-
но і не зроблено, ночами часто хочеться 

слухати сумну музику. І не просто слу-
хати, а чути кожен рядок, кожне слово.

А іноді, заваривши улюблений чай, хо-
четься вдихнути глибше, розслабив-
шись у кріслі, забувши про все на світі, і 
слухати тишу. Або вірші, які звучать у 
голові. І розуміти – ось вона, твоя улю-
блена і найвідвертіша пора – пані Ніч.

Інна МАТУШ.

Тернопіль зустрів її вокзальним шумом 
і яскравим сонцем. Зоя, вийшовши з рейсо-
вого автобуса, який привіз її з рідного села, 
зачудовано стояла серед натовпу людей. Ді-
вчина вперше приїхала сюди сама. Позаду за-
лишилися вступні іспити і хвилювання: Зоя 
стала студенткою педагогічного інституту і 
сьогодні, напередодні першого вересня, при-
їхала поселятися у гуртожиток. Дівчина зга-
дала, яким саме маршрутним таксі вони з ма-
мою їхали в інститут, а гуртожиток був зо-
всім поруч, і сьогодні сама трішки невпевне-
ною ходою рушила на зупинку. Коли під’їхала 
потрібна їй маршрутка, Зоя полегшено зі-
тхнула. Зайняла місце біля вікна. Проїжджа-
ючи містом, дівчина замилувалася його чу-
довими краєвидами: золотими банями цер-
ков, голубим озером, і згадала своє рідне 
село, маму, яка через постійну зайнятість 
по-господарству не змогла сьогодні поїхати 
з нею, двох молодших братиків-близнюків, 
хвору бабусю і рідну батькову могилку під 
старою липою.

Дитинство Зої пролетіло швидко, наче 
невловима пташка. Минуло воно в праці, по-
стійній допомозі мамі з братами і в навчан-
ні. Так сталося, що батько дівчинки залишив-
ся без роботи і подався на заробітки до Мо-
скви. Там він влаштувався на будову, працю-
вав важко, заробляв небагато, але і ці гроші 
були великою поміччю для родини. Проте, 
одного дня трапилося нещастя. Батько впав 
з висоти шостого поверху і від отриманих 
травм помер на місці. Зоя, хоч була малою ді-
вчинкою, добре запам’ятала день похорону, 
на який зійшлося все село. Дівчинка не розу-
міла, чому всі співчутливо дивляться на неї 
та її двох братиків, яких вона везла в колясці.

Не змігши пережити похорону власного 
сина, бабуся отримала інсульт і від того часу 
була паралізованою. Отож, своє дитинство 
Зоя звикла ділити на дві частини: коли бать-
ко був живим, воно було щасливим, безтур-
ботним і веселим, а після його смерті у їхню 
хату завітав смуток, запах ліків і нічні сльо-
зи матері, яка вдень світила їм ясним соне-
чком, а вночі зраненим птахом падала з висо-
ти вдаваного оптимізму.

Дитинство швидко проминуло і після 
здачі останнього іспиту, Зоя вирішила здо-
бути професію вчителя молодших класів. Ра-
дості родини не було меж, коли поштарка 
принесла звістку про те, що дівчину зарахо-
вано на державну форму навчання.

І ось вона, щаслива першокурсниця, їде 
влаштовуватися у гуртожиток. Комендант 
після необхідних записів повідомив номер її 
майбутньої кімнати. Коли дівчина знайшла 
потрібні їй двері і несміливо постукавши уві-
йшла, на неї уважно дивилися дві пари очей. 
Одні голубі-голубі, як небо влітку, і їхню влас-
ницю звали Зіною. Дівчина красива, струнка, 
дещо гордовита. А карі очі належали невисо-
кій, пухкенькій, наче свіженька булочка, чор-
нявці Валі. Дівчата швидко познайомилися 
і з’ясувалося, що всі вони тільки розпочина-
ють навчання, лише на різних факультетах. 
Валя на географічному, а Зіна на факультеті 
іноземних мов.

Три дівчини знайшли спільну мову і їхнє 
сусідство переросло в міцну дружбу на до-

вгих п’ять років. Незважаючи на різні харак-
тери: впевнену у собі Зіну, їхнього командира 
і наставника, добродушну і милу Валю, їхньо-
го шеф-кухаря, і скромну відмінницю – Зою, 
дівоча дружба проросла пагоном молодого 
деревця і досить швидко почала давати гар-
ні плоди.

В особистому житті дівчат також не було 
все однаковим. На Зіну завжди задивлялися 
хлопці і серед них вона обирала лише грошо-
витих, впевнених в собі парубків. Валя при-
ваблювала чоловічу половину умінням з ні-
чого приготувати справжнісінький витвір 
кулінарного мистецтва, що у гуртожитку 
було на ціну золота. А от Зоя… Зоя відлякува-
ла хлопців своєю еродованістю та успіхами у 
навчанні. І хоч жалітися на вроду їй було гріх, 
проте за роки навчання пари собі вона так і 
не знайшла.

І ось одного суботнього ранку, чекаючи 
на автобус додому, дівчина почула чолові-
чий голос позаду себе: «Ви не підкажете, як 
доїхати до ось цього села, – і хлопець про-
стягнув папірця з адресою. – Я сам зі Львова, 
а мій однокурсник запросив мене на весілля, 
от я і добираюся туди». Зоя намагалася вслу-
хатися в слова хлопця, але її зачарував його 
ніжний голос і сірі-сірі очі, що дивилися на 
неї з-під довгих вій. Дівчина зраділа, що їха-
ти їм доведеться одним автобусом, лише ви-
ходити юнакові доведеться на одну зупинку 
раніше.

Вони сиділи поруч дві години спільної 
дороги, які проминули дуже швидко. Сергій 
розповідав, що вчиться на юриста у Льво-
ві, де народився і виріс. Хлопцеві надзвичай-
но сподобалася ця скромна, розумна дівчи-
на і він вирішив напроситися до неї в гості. 
Проте, Зоя зніяковіла від такої пропозиції, бо 
перед очима постала її вбога оселя, яка дав-
но потребувала капітального ремонту, спра-
цьована, рано постаріла матуся, яка зараз не-
одмінно почала би сватати доньку, бо не мо-
гла вже дочекатися онуків. І  дівчина сказала 
Сергієві, що зайнята перед захистом диплом-
ної роботи, тож часу на розваги немає зовсім.

Хлопець засмутився, але перед самим ви-
ходом з автобуса швидко записав щось на 
своєму квитку та вручив його Зої. Дівчина 
покрутила в руках папірець, там був написа-
ний номер телефону і лише одне слово «че-
каю». Зоя, не довго думаючи, поклала цей 
квиток у сумочку і через деякий час вийшла 
з автобуса на потрібній зупинці. 

Наближався випускний вечір, усі з нетер-
пінням чекали на свято. Дівчата обговорю-
вали майбутні зачіски, сукні, і, звичайно ж, 
кавалерів. Зоя теж обговорювала всі теми, 
крім останньої. Обговорювати було нічо-
го, а точніше нікого. У погоні за «червоним» 
дипломом, успішним захистом і направ-
ленням в один з кращих ліцеїв міста дівчи-
на намагалася не думати про особисте щас-
тя. Вона, наче Скарлет, героїня відомого ро-
ману «Віднесені вітром», вирішила помір-
кувати про це завтра. Зоя купила сукню до-
сить простеньку, зате вона вдало підкреслю-
вала стрункість фігури. Зіна  і Валя навпере-
бій радили дівчині різні кандидатури кава-
лерів, але Зоя не хотіла заводити поспішних 
знайомств, а вже зі знайомих хлопців не мо-
гла обрати собі жодного, з яким знайшла б 
щось спільне.

Напередодні випускного вечора дівчи-
на вирішила перебрати всі свої речі і запаку-
вати в коробки, щоб згодом переселитися в 
найману квартиру, яку їй ще доведеться зна-
йти. Серед речей Зоя раптом натрапила на 
квиток, про який зовсім забула. Користую-
чись незрозумілим їй поривом, дівчина спус-
тилася вниз до таксофону і набрала запові-
тний номер. Після двох гудків дівчина почу-
ла бадьоре Сергієве «алло» і майже прошепо-
тіла: «Це Зоя…» А через мить радісно зітхну-
ла, почувши радісний вигук: «Нарешті!»

Випускний у Зої був одним з найщасли-
віших днів у її житті. Утім, ще щасливіший 
день був у неї через рік – це день їхнього ве-
сілля. Зоя і Сергій живуть, як усі звичайні 
українські сім’ї. Але є поміж них оте порозу-
міння з півслова, одного лише погляду. Разом 
вони виховують трьох синочків, які народи-
лися рік за роком, а ще у них є мрія – народи-
ти донечку.

А ось квиток, на якому Сергій написав но-
мер свого телефону, Зоя зберігає донині, бо 
вважає, що це квиток у щасливе життя. І це, 
мабуть, справді так. 

Олена МАДАРАШ.
с. Острівець Теребовлянського району.

ЩАСЛИВИЙ
квиток

ГОСПОДЬ СТВОРИВ ЖІНКУ 
З РЕБРА ЧОЛОВІКА. 
НЕ З НОГИ, ЩОБ БУЛА 
ПРИНИЖЕНОЮ, НЕ З 
ГОЛОВИ, ЩОБ БУЛА 
ВИЩОЮ. А З РЕБРА, ЩОБ 
БУЛА ЗАХИЩЕНОЮ ПІД 
РУКОЮ І ПІД СЕРЦЕМ, ЩОБ 
БУЛА КОХАНОЮ…

ВдовинаСокровенне
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ю

д

“ “

… «Що ж мені робити, 
світку?» - запитувала 
подумки, дивлячись 
у непроглядну темінь 
непогідного нічного неба. 
«Бути щасливою», 
- відповідав світ, 
незграбно кутаючись від 
недоречного весняного 
холоду й дощу у старий, 
вицвілий плащ, на якому 
теліпався останній 
ґудзик.  

доля

А я завжди любила ніч…

На фото Івана ПШОНЯКА: молодші медичні сестри стаціонарного відділення 
села Заруддя Збаразького комунального територіального центру соціального 
обслуговування Галина Кобзар, Наталя Савіцька і Тетяна Гаврилик.

Вишневий цвіт – 
як паморозь весняна

В мережці чисто-
ніжних пелюсток, 

А впертий квітень 
від турбот рум’яний

Вже закликає травень 
у садок…

Порухи 
душi

***
Я шукаю рятунку 

від болю,
Від образи 

і сказаних слів,
Від нестерпно 

холодної ночі,
Що розрізала серце 

навпіл. 
Час невпинний 

загоїть всі рани,
Сльози висохнуть 

з мокрих очей,
Лиш не знаю, 

чи зможу забути?
Крик душі, 

що нагадує біль?
Галина ШЕМЕРЛЮК, 
Теребовлянський район.
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Ліга Європи УЄФА
«Дніпро» - 

у півфіналі!

На жаль, компанію у 
квартеті найкращих 
команд престижного 

європейського кубка не складе 
«Динамо», яке не пройшло 
«Фіорентину».

1/4 фіналу. Матчі-відповіді

«Дніпро» – «Брюгге» 
Бельгія – 1:0

Перший матч – 0:0
Зміна у складі господарів була одна 

і то вимушена. Дискваліфікованого Ва-
лерія Федорчука замінив Роман Безус, 
проте проявив себе не надто яскраво, 
тому замість нього вийшов Євген Ша-
хов. Власне кажучи, цей крок і став ви-
рішальним. Гості лише перші 5 хвилин 
спробували налякати дніпропетров-
ців, після чого «Брюгге» зосередився 
на захисті власних воріт. Було видно, 
що «Дніпро» сильніший, однак слизь-
ка «суха» нічия у гостях змушувала не-
рвувати, а це іноді заважало при завер-
шенні атак.

Після відпочинку «Брюгге» час 
від часу ходив в атаку, але робив це з 
оглядкою, до того ж захист з ворота-
рем «Дніпра» працювали як злагодже-
ний механізм. Втім, саме після таких 
кроків суперника господарі створюва-
ли найкращі моменти. Бельгійці дуже 
часто використовували тактику дріб-
ного фолу, особливо пильнуючи за на-
шим лівим флангом і Євгеном Коно-
плянкою. Корисно діяв Євген Селез-
ньов – нападник за 70 хвилин перебу-
вання на полі замучив власних опіку-
нів. У цей день у команді Мирона Мар-
кевича не було слабких місць, що й до-
вела вирішальна комбінація. Її розпо-
чали Валерій Лучкевич та Руслан Ро-
тань, а завершив з почуттям власної 
гідності, не поспішаючи, Шахов – 1:0. 
Залишалось грати 10 хвилин, і «Дні-
про» їх провів на гідному рівні.

«Фіорентина» Флорен-
ція – «Динамо» – 2:0

Перший матч – 1:1
Хоча динамівцям потрібно було за-

бивати, проте вони дуже зрідка навіть 
переходили центральну лінію. Єдиний 
(і дуже неточний) удар до перерви за-
вдав Андрій Ярмоленко. І зовсім кри-
тичним стало становище українців 
після другої жовтої картки, а отже - ви-
лученням Ленса. Відтак, залишившись 
удесятьох, «Динамо» швидко пропус-
тило.

У другому таймі італійці продовжу-
вали гнути свою лінію, майже постійно 
перебуваючи з м’ячем на чужій поло-
вині поля. Однак рахунок 1:0 залишав 
теоретичні шанси гостям. І коли «фіал-
ки» трохи зарано повірили у перемо-
гу, динамівці отримали дві можливості 
врятувати ситуацію, але їх так і не ви-
користали.  Натомість, другий гол у во-
рота гостей за 20 секунд до фінально-
го свистка вже нічого не вирішував.

Відбулось жеребку-
вання півфіналів Ліги 

Європи УЄФА.
Представник України – «Дні-

про» – двічі зіграє з італійським 
«Наполі». Перший матч відбудеть-
ся 7 травня на полі суперника. 14 
травня у Києві команди остаточ-
но з`ясують сильнішого. В іншій парі 
зійдуться іспанська «Севілья» та 
кривдник нашого «Динамо» - італій-
ська «Фіорентина».

Чергові нулі в активі  
тернопільських клубів

«Динамо-2» (Київ) – 
ФК «Тернопіль» – 1:0 

Поєдинок 23-го туру чемпіонату України з футболу се-
ред команд першої ліги «Динамо-2» – ФК «Тернопіль» обі-
цяв бути безкомпромісним. Таким він власне і вийшов. 
Хоча справжні любителі футболу, мабуть, чекали більшо-
го, адже команди не так активно, як би того хотілося, дія-
ли в атаці. Та й власне долю поєдинку вирішив єдиний гол 
забитий з пенальті.

Гості з перших хвилин стали грати першим номером і 
в одній атаці мали забивати двічі. Після вкидання м’яча з 
ауту, той дістався до Віталія Богданова, який пробив через 
себе. М’яч парирував кіпер, однак відбив шкіряного перед 
собою. На добиванні першим був Ростислав Волошинович, 
але, на жаль, і цього разу надійно зіграв воротар. В час, що 
залишався до завершення першого тайму вже ініціативу 
перехопили кияни. Їхні гострі випади  до пори до часу му-
ніципали нівелювали, проте втримати ворота «сухими» 
тернополянам не судилося. Андрій Дубчак, програвши по-
зицію, у карній зоні збив Гемегу і арбітр без вагань пока-
зав на «точку». Олексій Хобленко майстерно розвів воро-
таря і м’яча по різних кутах (1:0).

У другому таймі тернополяни не зуміли нав’язати гру 
суперникові. Вони хоча і кілька разів пробивали по воро-
тах «Динамо-2», однак особливої небезпеки вони не носи-
ли. 

Не багато в чужих володіннях бували і господарі поля - 
вони більше дбали про оборону власних воріт. Отож, єди-
ний гол забитий з пенальті, вирішив долю протистояння 
київської та тернопільської команд. Для ФК «Тернопіль» 
ця поразка стала третьою поспіль. Тому в домашньому 
матчі проти чернівецької «Буковини», який відбудеться 
1 травня, муніципалам будь-що потрібно реабілітуватися 
перед своїми вболівальниками. 

«Нива» - «Гірник» Кривий Ріг - 0:2
У 23-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» не 

взяв жодного залікового очка, поступившись вдома кри-
ворізькому «Гірнику». Обидва м’ячі були забиті після пе-
рерви.

Перший тайм звітного матчу не можна занести до ак-
тиву жодній з команд. Господарі намагалася діяти актив-
ніше на старті, але згодом ініціативу перехопили гості. А 
загалом команди провели цей тайм не на високих швид-
костях.  

У другому таймі «Гірник» заграв куди активніше і після 
розіграшу кутового та подачі у штрафний майданчик ра-
хунок став 1:0 на його користь.

Другий гол у ворота «Ниви»теж не забарився – влуч-
ний удар нападника гостей не залишив шансів кіперу гос-
подарів.

У час, що залишався до кінця зустрічі, обидві команди 
могли змінити рахунок на табло, проте цього не сталося.

У Львові в матчі 21-го туру чемпіонату України 
«Шахтар» не зміг переграти «Динамо» та 
скоротити п’ятиочкове відставання від киян у 

турнірній таблиці
Нульова нічия фактично позбавила донеччан шансів на зо-

лоті нагороди та відкрила динамівцям шлях до першого після 
п’ятирічної перерви чемпіонства.

Очікувано головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу обрав 
атакуючу модель гри, а Сергій Ребров волів зосередитися на обо-
роні. Втім глухим захист не був, і кияни відповідали на наступ гір-
ників стрімкими контратаками. Після однієї з них номінальні гос-
ті втратили свою найкращу нагоду забити – Артем Кравець не ре-
алізував вихід сам на сам.

У донецьких футболістів схожу нагоду змарнував Луїс Адріа-
ну, програвши дуель Олександру Шовковському. А от під завісу зу-
стрічі суддя не призначив одинадцятиметровий за гру київського 
футболіста у власному карному майданчику рукою. Щоправда, де-
які фахівці вважають таке рішення арбітра не стільки заангажова-
ним, скільки спірним.  

Інші матчі звітного туру:
«Дніпро» - «Іллічівець» - 1:0
Дніпропетровцям вже втретє у весняних зустрічах Чемпіонату 

ПЛ вистачає одного м’яча для перемоги.
«Металург» З. - «Металіст» - 0:0
Навіть з числа нульових нічиїх запорізький поєдинок був од-

ним з найменш видовищних.
«Карпати» - «Олімпік» - 4:1
Львів’яни з розмахом відзначили кінець безвиграшної серії, 

тоді як гості залишились вірними власним тенденціям.
«Металург» Д. - «Чорноморець» - 1:0
Єдиний гол дозволив донеччанам піднятись вже на 7-е місце, 

тоді як в одеситів триває смуга матчів без перемог.
«Ворскла» - «Волинь» - 2:0
Переможний настрій полтавців з попереднього туру збереже-

но, тоді як новації Віталія Кварцяного гостям не допомогли.
«Говерла» - «Зоря» - 1:2
За ідентичним сценарієм луганці вдруге у сезоні виривають пе-

ремогу у закарпатців, поступаючись за ходом зустрічі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Бій ви-
дався непростим: Володимиру жодного разу 
не вдалося відправити суперника в нокда-
ун, а посеред бою рефері зняв з Кличка бал за 
утримання суперника.

І все ж у підсумку наш боксер переміг за рі-
шенням усіх трьох суддів.

Для українського спортсмена це вже 64-
та перемога у 67-ми поєдинках. Також Клич-
ко повторив досягнення легендарного амери-
канця Джо Луїса, який провів на професійно-
му рингу 27 титульних боїв.

Крім того 39-річний українець наблизив-
ся до іншого американця Ларрі Холмса, який 
провів 20 успішних захистів титулу чемпіона 
світу і займає друге місце слідом за тим же Лу-
їсом (25).

На рахунку Кличка тепер 18 успішних за-
хистів пояса WBO, яким він володіє з 2006 
року.

У наступному поєдинку український чем-
піон зійдеться з непереможним до цього бри-
танцем Тайсоном Ф’юрі. Орієнтовно поєдинок 
відбудеться у вересні цього року.

12 раундів 
до перемоги
Чемпіон світу за 
кількома версіями 
в суперважкій вазі 
Володимир Кличко 
переміг американ-
ського боксера Бра-
йанта Дженнінгса

«Отамани» - 
поза рингом

На Кубі відбулася заключ-
на матчева зустрічі групово-
го раунду п’ятого сезону Всес-
вітньої серії боксу. «Українські 
отамани» завершили цей се-
зон «сухою поразкою» у Гава-
ні - 0:5.

Підсумкове турнірне стано-
вище у групі А: «Кубинські при-
боркувачі» - 42 очки, «Команда 
Росії» - 32, «Мексиканські вої-
ни» - 28, «Українські отамани» 
- 27, «Марокканські Атлась-
кі леви» - 20, «Китайські дра-
кони» - 12, «Британські лево-
ві серця» - 12, «Алжирські пус-
тельні яструби» - 8.

До плей-оф Всесвітньої се-
рії боксу потрапили коман-
ди, що посіли 1-3 місця. Лідер 
групи вийшов відразу до пів-
фіналу, друга та третя коман-
ди проведуть чвертьфінальні 
матчеві зустрічі зі своїми віза-
ві з групи В.

Нічия на користь 
«Динамо»
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Цілющі  краплини 

народної медицини

Американські 
дослідники радять 
їсти на сніданок 
каші і тим самим 
подовжувати своє 
життя

Каші здавна 
вважалися тради-
ційною слов’янською їжею. Од-
нак останні роки з нашого раціо-
ну їх стали витісняти нові модні 
продукти: різноманітні круп’яні 
пластівці, батончики, мюслі. По-і, батончики, мюслі. По-, батончики, мюслі. По-
вернутися до традиційного готу-
вання каш закликають вчені з На-закликають вчені з На- вчені з На-
ціонального інституту раку в місті 
Роквилл (США).

Вони прийшли до висновку, 
що регулярне включення в ра-
ціон відварених круп збільшує 
тривалість життя на 20%. Такий 
оптимістичний висновок їм дозво-

лило зробити досліджен-
ня, проведене за участю 
400 тис. добровольців. 
Всі вони протягом май-
же 20 років регулярно 
заповнювали спеціально 
розроблені анкети. Зго-Зго-
дом з’ясувалося, що учас- з’ясувалося, що учас-

ники, які регулярно вживали каші, 
значно рідше помирали від рако-помирали від рако-мирали від рако-
вих захворювань. У тих, хто щодня 
з’їдав не менше 25 грамів крупи, 
ризик померти від будь-якої не-не-
дуги зменшувався більш, ніж на 
20% у порівнянні з тими, хто з’їдав 
щодня менше 15 г крупи.

При цьому експерти вважа-
ють найбільш корисними каші з 
необробленого цільного зерна: із 
традиційного вівса, гречки, корич-
невого рису і так званого «дикого 
рису». 

Білок обов’язково повинен входити в раціон 
будь-якої людини, стверджують лікарі. Але голо-
вні джерела тваринних білків – м’ясо, яйця, сири, 
свіжий сир, містять ще й жири, які при надмірному 
вживанні осідають не тільки на талії, але й на стін-
ках кровоносних судин у вигляді холестеринових 
бляшок. У медицині довго сперечаються, чи такий 
небезпечний холестерин сам по собі або ж справа в 
дефектах судинної стінки та обміну речовин кож-
ної конкретної людини. Але в іншому питанні лі-
карі цілком одностайні: багато м’яса їсти шкідливо. 
Звичайно, відмовлятися від нього зовсім не варто, 
особливо чоловікам (гормон тестостерон вироб-
ляється при участі переважно тваринних білків).

При цьому наш організм має потребу у вживан-
ні амінокислот, які в достатній кількості містяться 
в рослинних білках. Перевага рослинного білка в 
раціоні допомагає уникати запалень, відновлює 
клітини крові, тканин і кісток, утворює антитіла. 
До того ж у продуктах з рослинного білка містить-
ся менша кількість насичених жирів, які підвищу-
ють рівень холестерину в крові.

Наявність у харчуванні продуктів страв, що міс-аявність у харчуванні продуктів страв, що міс-
тять рослинний білок, ніколи не завадить. І хоча б 
три-чотири рази на тиждень заміняйте соковиту 
відбивну на порцію, наприклад, сочевиці.

1. Морські водорості 
Це прекрасне джерело 

протеїну і природного йоду. 
Морські водорості багаті ко-
рисними для організму міне-
ралами й хлорофілом, допо-
магають регулювати рівень 
цукру в крові та поліпшують роботу мозку. Водорос-
ті дуже низькокалорійні, але через високу фермен-
тизацію їсти їх не варто більше 150-200 грамів на 
день у свіжому вигляді (наприклад, у вигляді салату 
з морської капусти) або до 30 грамів у сушеному.

2. Сочевиця
Багата рослинним біл-

ком, а також вітамінами 
групи А, В і С. Сочевиця не 
накопичує токсичні ре-
човини й радіонуклеїди, 
сприяє поліпшенню ме-
таболізму, зміцнює імуні-
тет і позитивно впливає на роботу сечостатевої 
системи. При цьому варто враховувати, що зайве 
вживання сочевиці (більше 300 грамів у вареному 
вигляді) перевантажує шлунково-кишковий тракт. 
Людям, що страждають дисбактеріозом, подагрою 
і дискінезією жовчних шляхів, сочевиця протипо-
казана.

3. Горіхи 
Жменька (до 50 гра-

мів) мигдалю й волоських 
горіхів на день поліпшує 
пам’ять, надає сил, до-
помагає видужувати після застудних інфекцій і 
бронхітів. До того ж деякі види горіхів, приміром, 
фісташки, посилюють потенцію. Однак горіхи та-
кож досить калорійний і алергенний продукт. Вони 
протипоказані людям, що страждають шкірними 
хворобами та мігренями (є спостереження, що гір-
коти й ферменти, що містяться в горіхах, збуджу-
ють трійчастий нерв, а саме його запалення – голо-
вна причина мігреней).

Щоб поліпшити свій стан у період весняного 
гіповітамінозу, необхідно включити в меню 
такі рослинні продукти, як буряк, морква, 

яблука, квашена капуста, цільнозернові каші. Особливо 
корисними стравами навесні, на думку дієтологів, 
вважаються вінегрет, борщ і компот із сухофруктів.

Якщо бракує вітамінів, людей турбують утома, низька працездат-
ність, апатія, сонливість, млявість, сухість і тьмяний колір шкіри. Усі 
ці симптоми можуть бути ознаками будь-якого виснажливого захво-
рювання. Але якщо хвороба вимагає лікування, то при гіповітамінозі 
необхідна корекція харчування.

Фахівці рекомендують навесні налягати на вітамінні продукти – 
моркву, буряк, капусту, цитрусові, яблука. Також не варто забувати про 
кисломолочні продукти, які сприяють відновленню мікрофлори ки-
шечнику. Корисними є цільнозернові каші – перловка, вівсянка, гречка. 
Обов’язково потрібно готувати борщ, вінегрет, компот із сухофруктів.

Їжа навесні має бути простою і корисною, не обов’язково вживати 
вишукані страви. Важливо, щоб вони засвоювалися. Додавайте у стра-
ви зелень – петрушку, черемшу, кріп, зелену цибулю, щавель.

Що стосується водного балансу – випивати потрібно мінімум 1,5 л 
рідини на день – просту воду, зелений чай без цукру, компот. Кава, чор-
ний чай, газування і пакетовані соки, навпаки, зневоднюють організм.

Любителям позасмагати 
варто їсти фіолетові 

фрукти й овочі
Їхнє вживання допоможе 

захистити шкіру від впливу 
шкідливих сонячних променів, 

переконані дослідники.
Учені вмявили, що фіолетові фрук-

ти і ягоди містять у собі натуральний 
SPF-фактор. Чорна смородина, чорниця, 
ожина, а також чорний виноград та ін-
жир, поряд із сонцезахисним кремом, за-
хищають шкіру від шкідливого впливу.  
SPF-фактор є й у жовтогарячих, і темно-зе-
лених овочах – перці, кабачках, капусті та 
шпинаті. Завдяки високому рівню антиок-
сидантів, ці фрукти й овочі можуть пере-
творювати вільні радикали в організмі.

Фахівці прийшли до висновку, що 
рівень захисту можна порівняти із сон-
цезахисними кремами. Чим більше вжи-
вати таких фруктів і овочів, тим вищим 
буде захист від УФ-випромінювання. 
Вони придушують руйнівний вплив со-
нячних променів, нейтралізують вільні 
радикали і зменшують почервоніння.

На думку дієтологів, такий вид про-
дуктів має захисний ефект від ультра-
фіолетових променів для шкіри в будь-
який час доби. Захисна дія поширюється 
на всю шкіру, однак дуже важливо не за-
бувати й про використання сонцезахис-
ного крему.

Вміст вітамінів і мікроелементів робить 
цю злакову культуру винятково корисною

Кукурудза досить легко засвоюється ор-
ганізмом, а вітамінний склад зерняток куку-
рудзи відповідає майже всім вимогам нашого 
організму. У ній містяться: бета-каротин (віта-
мін А); вітаміни групи В; аскорбінова кислота 
- вітамін С; токоферол - вітамін Е; філохінон - 
вітамін К.

До речі, філохінон необхідний для нормаль-
ної роботи серцево-судинної системи, допома-
гає кращому зсіданню крові, що особливо важ-
ливо для дітей, які схильні до різних травм.

У кукурудзяних зернах міститься багато 
калію, майже 270 мг на 100 г зерняток. Є так 
само магній, кальцій, фосфор.

Дуже важливі мікроелементи, що містяться 
в кукурудзі, – це марганець, залізо, селен, цинк.

Не дивлячись на досить велику калорій-
ність, ця злакова культура допомагає схуднути, 
за рахунок зниження апетиту. Велика кількість 
щільної клітковини, навантажуючи шлунково-
кишковий тракт, викликає відчуття ситості.

Кукурудза та продукти з неї – борошно, олія 
та ін., сприяють очищенню організму від «пога-
ного» холестерину, завдяки вмісту в ній поліне-
насичених кислот.

Завдяки сечогінним властивостям кукуруд-
за сприяє зменшенню набряків, що важливо 
особливо для вагітних жінок.

Відвар стиглих качанів допомагає при по-
рушенні обміну речовин, захворюваннях під-
шлункової залози, нервових розладах і епілеп-
сії (1-2 склянки відвару 3 рази на день). А при 
закрепах, хворобах печінки, подагрі та нефриті 
їжте зварену в качанах кукурудзу з додаванням 
олії.

У народній і офіційній медицині використо-
вують не тільки зернятка кукурудзи. Особливо 
цінними вважаються кукурудзяні рильця – во-
лоски зеленуватого кольору. Настої з кукуруд-
зяних рилець підвищують жовчовиділення та 
допомагають при різних захворювання печін-
ки і жовчного міхура.

Дослідники з університетів 
Брістоля, Кембриджу й Оксфорда 
заявили, що чоловіки, які їдять біль-
ше 10 порцій помідорів на тиждень, 
мають на 18 відсотків нижчий ри-
зик розвитку раку простати. 

Учені спостерігали за дієтою та 
способом життя 1806 чоловіків у 
віці від 50 до 69 з раком простати 
та порівняли з аналогічними дани-
ми 12 005 чоловіків, що не мають 
такого захворювання. Дослідники 

встановили зв’язок між споживанням трьох харчових компонентів: 
кальцію, селену і продуктів, багатих лікопіном, і раком простати. 

Чоловіки, які вживали оптимальну кількість цих трьох харчових 
елементів, мали нижчий ризик розвитку хвороби. Помідори, томатний 
сік і печені боби виявилися найбільш ефективними. Вони знижували 
ризик раку на 18 відсотків, при вживанні більше 10 порцій на тиждень. 

Автор спостережень Ванесса Ер стверджує: «Наші результати по-
казують, що помідори можуть мати важливе значення в профілак-
тиці раку простати. Однак потрібні подальші дослідження, щоб 
підтвердити наші висновки. Чоловіки повинні, як і раніше, вживати 
велику розмаїтість фруктів і овочів, підтримувати здорову вагу та 
залишатися активними».

Три корисні продукти, 
які можуть  

замінити м’ясо
В них багато повноцінних  
рослинних білків, але немає 
холестерину.

Борщ урятує 
від весняного 
гіповітамінозу

Чим 
корисна
кукурудза

Помідори – 
для чоловічого здоров’я

Каша – радість наша
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Весняний суп 
 з кропиви

Потрібно: 100 г листя молодої кропи-
ви - ретельно помити,1 цибулина -дрібно 
порізати, 2 зубці часнику - видавити, 2 сте-
бла селери - дрібно порізати, 2 ст. л. верш-
кового масла (близько 30 г), 3 середні кар-
топлини - почистити, порізати кубика-
ми, 1,2 л курячого або телячого бульйону 
(можна використовувати навіть воду), 200 
мл вершків 30%, сіль і чорний мелений пе-
рець за смаком. Для подачі: вершки або 
сметана, 100 г бекону - порізати кубиками, 
4-5 зварених вкруту яєць.

Приготування: у 3-х літровій кастру-
лі розігріти вершкове масло, додати ци-
булю і часник. Тушкувати, помішуючи, до 
м’якості цибулі. Додати селеру, посолити 
за смаком і томити ще близько хвилини. 
Додати картоплю і влити бульйон. Варити 
до м’якості картоплі. Злити трохи рідини в 
окремий посуд. У каструлю влити вершки і 
додати кропиву. Довести до кипіння і зня-
ти з вогню. За допомогою блендера зби-
ти суп до однорідності. Якщо суп здасть-
ся занадто густим, долити потрібну кіль-
кість злитої раніше рідини, надаючи бажа-
ну консистенцію. Якщо злитої рідини не-
достатньо, можна долити трохи води.

На сухій сковорідці підрум’янити бе-
кон. Викласти на тарілку, застелену папе-
ровим рушником. Яйця почистити і круп-
но порізати. Суп подавати  гарячим з неве-
ликою кількістю вершків чи сметани, об-
смаженого бекону і шматочками яєць, а та-
кож зі свіжим підрум’яненим хлібом.

Святковий салатик
Потрібно: 2 помідори,1 огірок, 1/2 

болгарського перця, 100-150 г шинки, 100-
150 г бринзи, 1 ст. л. оливкової олії, 1 ч. л. 
лимонного соку, сіль, перець.

Приготування: почистити огірок і по-
мідори від шкірки. Порізати кубиками 
шинку, овочі, бринзу і змішати в салатниці. 
Посолити і поперчити за смаком, скропити 
лимонним соком і полити олією.

Картопляні оладки  
зі шпинатом

Потрібно: 500 г шпинату, сіль, 500 г 
охолодженої звареної в “мундирі” карто-
плі, 2 яйця, 3 ст. л. панірувальних сухарів, 
2 зубчики часнику, перець, мускатний го-

ріх, 3 ст. л. топленого масла (можна заміни-
ти рафінованою олією). 

Приготування: шпинат перебрати 
і вимити. Відкласти декілька листочків. 
Шпинат бланшувати в підсоленій воді. 
Відкинути на друшляк і обдати холод-
ною водою. Потім віджати і грубо пору-
бати. Очистити картоплю і пропустити її 
через м’ясорубку. Приготувати тісто, змі-
шавши шпинат, картоплю, яйця і паніру-
вальні сухарі. Видавити часник через прес 
в картопляно-шпинатну масу. Заправити 
сіллю, перцем, мускатним горіхом, перемі-
шати. Змочити руки холодною водою, зро-
бити оладки. Розігріти на сковороді топле-
не масло і обсмажити в нім оладки до золо-
тистого кольору.

Розкласти по тарілках і прикрасити 
шпинатом.

Рулет з шпинатом  
і сиром

Потрібно: тісто листкове без дріжджо-
ве -1 упаковка, шпинат свіжий - 30-50 г, сир 
(жирність від 5%) - 250 г, зелень (кріп + зе-
лена цибуля), часник молодий -1-2 зубки, 
сметана - 1 ст. л., яйце -1 шт., оливкова олія 
- 1 ст. л.

Приготування: розморозити листко-
ве тісто при кімнатній температурі згід-
но з рекомендаціями на упаковці. Сир ви-
сипати в миску, розбити одне свіже ку-
ряче яйце, додати ложку сметани. Однак, 
якщо сир жирний і вологий, сметану дода-
вати не треба. Сир, сметану і яйце ретель-
но змішати звичайною виделкою до од-
норідності. Зелену цибулю, гілочки кро-
пу і зубчик часнику подрібнити і додати 
в сирно-яєчну масу. Всі інгредієнти сир-
ної начинки для рулету ще раз переміша-
ти, посипати сіллю і сумішшю різних пер-
ців (мелених) у відповідності з вашим сма-
ком. Розгорнути рулон тіста, злегка роз-
качати або розтягнути руками. Виклас-
ти сирну начинку із зеленню і часником, 
рівномірно розподілити по всій поверхні. 
Зверху акуратно розкласти свіжі листоч-
ки шпинату. Шпинат скропити оливковою 
олією і сформувати рулет — тісто з начин-
кою акуратно закрутити по довжині однієї 
із сторін, не придавлюючи і не притискаю-
чи. Отриманий рулет розрізати на дві час-
тини, щоб випічка добре пропеклась. Фор-
му для випічки або лист для духовки засте-
лити пекарським папером, змастити олив-
ковою олією. Перенести рулети і розмісти-
ти «швом вниз». Поверхню кожного рулету 

змастити збитим жовтком або сметаною. 
Випікати рулети в нагрітій до 200 С духо-
вці приблизно 20-25 хв. Несолодка випічка 
значно збільшиться в розмірах, покриєть-
ся рум’яною скоринкою. Важливо: духовку 
в процесі готування не відкривати. Готові 
рулети з сирною начинкою вийняти з ду-
ховки, змастити шматочком вершкового 
масла і охолодити при кімнатній темпера-
турі протягом 7-10 хв. Потім випічку пере-
класти на дерев’яну поверхню і подати на 
стіл. Рулет-пиріг краще дегустувати в те-
плому вигляді. Смакувати можна з густою 
сметаною, несолодким йогуртом і свіжими 
овочами. 

Рогалики зі щавлем

Потрібно: 1,5 кг борошна, 250 г марга-
рину, 6 ст. л. олії, 100 г свіжих дріжджів, 5 
яєць, 400-450 г цукру, 3/4 л молока, 1 пач-
ка ванільного цукру, 1/2 ч. л. солі.

Приготування: спочатку готуємо опа-
ру. До подрібнених дріжджів додаємо неве-
лику кількість цукру (10 г), 1 скл. теплого 
молока, 200 г борошна. Усе добре перемі-
шуємо і залишаємо на 30-40 хв., щоб тісто 
підросло. Опара повинна бути консистен-
ції сметани.Тим часом збиваємо яйця з цу-
кром до повного його розчинення. Розто-
плюємо маргарин і даємо йому охолонути.

Коли опара вже готова, додаємо до неї 
решту молока, яйця з цукром, ванільний 
цукор. Починаємо місити тісто, поступово 
досипаючи пересіяне борошно. Добре ви-
мішуємо, вкінці вливаємо до нього розто-
плений охолоджений маргарин та олію і 
далі місимо, поки тісто повністю не вбере 
жир і не буде добре відставати від руки. На-
криваємо рушником і даємо тісту підрос-
ти. Коли тісто збільшиться в об’ємі удвічі, 
беремо його невелику частину, перемішу-
ємо. розкачуємо на товщину 1-1,5 см і ви-
різаємо трикутники. На кожний трикут-
ничок кладемо начинку і закручуємо так, 
щоб вона не виступала назовні. Складаємо 
рогалики на бритванку, змащену смаль-
цем (маслом) і накриту пергаментом, дає-
мо їм трохи підрости протягом 20 хв., а тоді 
випікаємо в гарячій печі протягом 20-30 
хв., поки рогалики не зарум’яняться. Пода-
ємо до столу, посипавши цукром-пудрою.

Для начинки: 300 г щавлю, 0,5 скл. цу-
кру, 1/4 ч. л. кориці, 1 ч. л. крохмалю. Ща-
вель перебрати, помити, дрібно нарізати і 
перемішати з цукром, корицею та крохма-
лем. Також можна використовувати в якос-
ті начинки ягоди, повидло та інші солодкі 
начинки. 

Пиріг з ревенем
Потрібно: 200 г м’якого вершкового 

масла, 110 г цукру, 2 яйця, 185 г борошна, 
1 /2 ч. л. соди, 3 /4 ч. л. порошку до печива.

Підготувати ревінь:1 пачка (40 г) пу-
дингу ванільного, 350 г очищених і поріза-
них на шматочки ревеню, кілька столових 
ложок цукру і 2 ст. л. манки.

Для крему: 1 пачка пудингу ванільно-
го, 2 - 3 ст. л. цукру, 250 мл молока, 1 ст.  л. 
вершкового масла, 2 ч. л. ванілі.

Приготування: тісто приготувати і 
розділити на 2 частини. Інгредієнти для 
крему потрібно зварити заздалегідь, вкін-
ці додати масло, перемішати і охолодити. 
Форма діаметром 21 см, дно викласти па-
пером, змазати жиром і підсипати тріш-
ки мукою. Викласти тісто, зверху - части-
на ревіню, далі охолоджений крем, знову 
ревінь, потім тісто. Можна викласти і так: 
тісто-крем-ревінь-тісто. Пекти 1 годину 
при температурі 170 град. Виключити ду-
ховку і залишити до вистигання, верх при-
сипати пудрою. 

Ніжний пляцок
Потрібно: для штрейзеля: 100 г цукру, 

120 г борошна, 1 ч. л. кориці, 90 г вершко-
вого масла. Для тіста: 300 г борошна, 200 г 
цукру, 1 ст. л. розпушувача, щіпка солі, 60 г 
вершкового масла, 2 яйця, 225 мл кефіру, 1 
ч. л. ванільної есенції. Начинка: ревінь.

Приготування: спочатку приготува-
ти штрейзель. Для цього змішати всі інгре-
дієнти і розтерти акуратно руками до ста-
ну крихти. Відставити.  Нагріти  духовку до 
180С. Форму змастити маслом, посипати 
борошном. Ревінь помити,  нарізати. При-
готувати тісто: змішати борошно, цукор, 
розпушувач, сіль і масло і розтерти рука-
ми до стану крихти. Яйця збити виделкою, 
додати кефір і есенцію. Дві маси переміша-
ти ложкою. Тісто викласти у форму, зверху 
викласти ревінь і посипати штрейзелем. 
Випікати 40 хв.

Мафіни з ревенем

Потрібно: тісто: 3 яйця, 1 скл. цукру, 
1скл. (200мл) кефіру, 100 г масла -  розто-
пити, 2 скл. борошна, 1 п. розпушувача, 1 п. 
ванільного цукру. 

Приготування: з ревеню зняти шкір-
ку, порізати дрібними кубиками. Яйця зби-
ти з цукром. Додати кефір, масло, всипа-
ти просіяне борошно з розпушувачем. Ви-
класти у форми. Посипати шматочками ре-
веню і корицею. Пекти 20-25хв. З 1,5 порції 
тіста виходить 12 великих і 12 маленьких 
кексиків.

На вулиці вже справжня весна. Сонечко 
тішить нас своїм теплом, травичка зеленіє, 
а дерева п’янять неймовірними пахощами 

весняного цвіту. На грядках зазеленіли перші 
сходи, дбайливі господарі вже мають ранню 
зелень – щавель, шпинат, цибульку, петрушку, а 
ще підросли стебла ревеню. Тож на кухнях наших 
дорогих читачок настав час весняних змін та 
цікавих кулінарних експериментів. «Наш ДЕНЬ» 
підготував для вас цікаву добірку рецептів і на 
свята, і на щодень, аби ви змогли потішити своїх 
рідних смачними стравами.

Навесні смакують всі - 
страви корисні й легкі



№16 (97)/29 квітня - 5 травня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДозвілля 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. О. Кобилянської, 19а

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

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

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

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Відповіді

Продаю
Двокімнатну квартиру в центрі Оде-

си, одна зупинка від залізничного вок-
залу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о.  
Телефон – 0967022844. 

***
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина – 2.30 
м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн.  
Тел.. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: маляр-

ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Українські анекдоти
- Кумо, дорогенька, чому жит-

тя таке несправедливе?!
- Що трапилось? 
- В американських жінок у ву-

хах діаманти, на шиї - перли, на 
руках - алмази. А у наших жінок 
на вухах локшина, на руках - діти, 
а на шиї - чоловік. 

* * *
- Що трапилося? - запитує ма-

тір у сумної доньки. 
- Хлопець, з яким я зустріча-

юся, подарував троянду, і попро-
щався, сказавши, що повернеть-
ся, коли вона зів’яне.

- Як романтично...
- Ага, тільки троянда пласт-

масова.
* * *

У школі виступає Янукович. 
Учні починають клювати носом. 
Вирішив змінити монолог на ді-
алог:

- У когось є запитання?
Підняв руку Петрик Чорно-

гуз:
- У мене три запитання: за 

які «шиши» ви збудували рези-
денцію в Межигір’ї? Чому люди 
в країні такі бідні? Чому постій-
но порушуються права людини?

Янукович почав викручува-
тися, але продзвенів дзвінок і 
діти вибігли з класу. На початку 
наступного уроку каже:

- У когось ще є до мене запи-
тання?

Руку підняв Петриків това-
риш Василько: 

- У мене п’ять запитань: за які 
«шиши» ви збудували резиден-
цію в Межигір’ї? Чому люди в кра-
їні такі бідні? Чому постійно по-
рушуються права людини? Чому 
дзвінок продзвенів на 20 хвилин 
раніше? Де Петрик Чорногуз?

* * *
Урок української мови. Вчи-

телька:
- Володю, уважно слухай ре-

чення: «Я шукаю нареченного». 
Який це час?

- Втрачений, Маріє Іванівно.

* * *
Сільська дискотека. Хлопець 

підходить до дівчини:
- Танцюєш?
- Ні!
- Чудово, ходімо, допоможеш 

машину попхати.
* * *

Журналіст запитує у водія з 
Європи: 

- Що ви думаєте, коли присті-
баєте ремінь безпеки?

- Раптом аварія, - подумавши, 
відповідає той.

Аналогічне запитання поста-
вили водієві з України: 

- Раптом даішники, - не заду-
муючись, випалив українець.   

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
продовжує запрошувати до спів-
праці українців, бажаючих вклас-

ти власні вільні кошти на різні 
терміни для отримання прибут-
ку. Гарантія і застава забезпечу-

ється. Телефонуйте: (066) 0914600.

Особливості застосування  
понижуючого коефіцієнта по ЄСВ

Я бухгалтер новозареєстрованого під-
приємця. Мене цікавить чи маємо ми пра-
во застосовувати понижуючий коефіцієнт 
по ЄСВ?

Нормами Закону № 77 передбачено, що для 
розрахунку понижуючого коефіцієнта необхід-
но буде робити порівняння із загальною серед-
ньомісячною базою нарахування єдиного вне-
ску платника за 2014р.

Застосовувати понижуючий коефіцієнт змо-
жуть лише ті платники, які вели діяльність і на-
раховували зарплату протягом усього 2014р. 
Оскільки у новостворених підприємств цей по-
казник відсутній, нарахування ЄСВ таким під-
приємствам здійснюватиметься без застосу-
вання коефіцієнта. 

У нас є декілька працівників за сумісни-
цтвом. Чи застосовується понижуючий коефіці-
єнт до таких працівників?

Понижуючий коефіцієнт застосовується, у 
тому числі, при нарахуванні заробітної плати 
(доходів) фізичним особам з джерел не за осно-
вним місцем роботи, тобто нарахована заробіт-
на плата (дохід) сумісникам також включаєть-
ся для розрахунків понижуючого коефіцієнта. 

Для отримання консультацій щодо єдиного 
соціального внеску звертайтесь у Центр обслу-
говування платників за адресою: Білецька 1 або 
за телефоном: 52-12-27.

Відділ комунікаційний Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ 

ГУ ДФС у Тернопільській області.
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ГОРОСКОП
з 29 квітня  
по 5 травня
Овен

Зiрки обiцяють яскраві по-
дії. Настає саме той перiод, 
коли ви багато встигнете за 
короткий промiжок часу.
Телець 

Свої справи краще пла-
нувати заздалегiдь, щоб не 
пропустити щось важливе. 
Наприкiнцi тижня придiлiть 
увагу близьким.
Близнюки 

У вас з’явиться можливiсть 
виправити старi помилки, осо-
бливо у стосунках iз кохани-
ми. У роботi розраховуйте на 
знайомих i друзiв.
Рак 

У справах буде цiкавий по-
ворот. Давнi заслуги отри-
мають друге життя. Ремонт 
i побутовi справи краще 
вiдкласти на деякий час.
Лев 

Вiдкрийтеся новому, i доля 
зведе вас iз цiкавими людь-
ми. Ви отримаєте корисну 
iнформацiю. Скористайтеся 
шансом, щоб отримати додат-
кову роботу.
Діва 

Період сприятливий для 
вирiшення особистих питань 
та налагодження сiмейних 
стосункiв. Не плануйте нiчого 
нового.
Терези 

У вас можуть виникну-
ти непередбачуванi обста-
вини, тож радимо швид-
ше закiнчити давнi справи. У 
вихiднi займiться тим, що вас 
надихає.
Скорпіон 

Доведеться проявити мак-
симум активностi й розрахо-
вувати на власнi сили. Зокре-
ма це стосується службових 
моментiв. Можливi додатковi 
джерела прибуткiв.
Стрілець 

На цьому тижнi краще не 
планувати складнi справи. 
Вiльний час можна придiлити 
шопiнгу, активному вiдпочинку. 
Поспiлкуйтеся з дiтьми.
Козеріг 

Якщо на роботi все добре, 
не зупиняйтеся на досягнутих 
результатах. Чудовий момент 
для кар’єрного росту, накопи-
чення досвiду та навчання.
Водолій 

Частiше йдiть на контакт 
iз колегами, це ефективно по-
значиться на вашiй роботi. З 
рiдними будьте стриманими, 
не дозволяйте емоціям брати 
гору над здоровим глуздом.
Риби 

Вас супроводжує удача, 
скористайтеся цим для ро-
боти i вiдпочинку. Єдине, що 
додасть ложку дьогтю, – не-
хтування правилами. Будьте 
законослухнянi.

Вітаємо!
Богдана Федоровича Герасиміва 

З 50-річним ювілеєм! 
З днем народження вітаємо, 
Від всього серця бажаємо 
Щастя, радості, добра, 
Здоров’я, успіхів, тепла, 
Благополуччя та достатку, 
Щоб справи всі були в порядку. 
Хай посміхається життя, 
Та буде кращим майбуття!

 З повагою та любов’ю - дружина Галя,
 дочка Таня та мама Оля

Ще у садочку вихователі підмічали, що 
малюнки Павлика вирізняються від ма-
люнків інших дітей, вони живі та сповнені 
безпосередності, а тому цікаві. 

Шість років тому він уперше взяв у 
руки пензлик. Тоді, звісно, його роботи ще 
нагадували звичайні дитячі фантазії, про-
те вдосконалюючись у художніх вправах, 
Павло за ці роки зробив величезний крок 
вперед.

12-річний хлопець навчився працюва-
ти з кольором як справжній майстер. Має 
вже і улюблений інструмент – мастихін. 
Це спеціальний шпатель, яким фарба на-
носиться на полотно, утворюючи нові ди-
вовижні візерунки.

Коли професійні художники вперше 
бачать нинішні роботи Павла, вони навіть 
не вірять, що їх малювала дитина. Про та-
лант хлопця говорить і його вчитель, ху-
дожник Микола Дмітрух. Він допомагає 
шестикласнику передати з допомогою 
кольору своє відчуття світу, не копіюва-
ти інших, а малювати так, як підказує сер-
це. Павло так і робить, його картини гли-
бокі та пронизані тонким відчуттям пре-
красного.

Юний художник минулого року від-
крив свою першу авторську виставку. Се-
ред його нагород – майже два десятки пе-
ремог у  престижних конкурсах. Він – ла-
уреат першої премії Всеукраїнського кон-
курсу дитячого малюнку “Щасливі діти 
українські на коні”. Також нагородже-

ний дипломом учасника виставки Міжна-
родного конкурсу “Ілюстрація до народ-
ної казки”, дипломом іменної премії Івана 
Марчука.

Улюблене місце, де найкраще малю-
ється, його кімната вдома, розповідає хло-
пець. Натхнення приходить до нього у 
тиші. Коли виймає фарби і розкриває по-
лотно – забуває про все на світі. 

У родині Павла немає художників, і 
батьки спершу не надали уваги малюн-
кам сина. Водили його в басейн, хотіли, 
аби він став плавцем. Коли близькі поба-
чили, що кількість листків із малюнками 
лише збільшується, записали його у шко-
лу народних ремесел, а згодом – у худож-
ню школу. Сьогодні саме батьки всіляко 
допомагають синові розкрити його та-
лант, шукають інформацію про конкур-
си та обирають ті, де їхня дитина могла б 
себе проявити. 

На конкурс “Диво-дитина”, де Павло 
здобув звання найбільш творчої дитини в 
Україні, його роботи теж надіслали рідні. 
Переможців оголосили 16 квітня у Києві. 
За словами мами юного художника Ната-
лі, вони навіть не сподівалися на перемо-
гу, адже кращих обирали з більш ніж ти-
сячі дітей. 

Павло виходив на сцену зі своїми кар-
тинами. Одну з них, “Захід сонця”, напи-
сав спеціально для цієї поїздки. Полотно 
доволі велике – розміром метр на метр, 
й учасники журі були вражені, що дитина 

працює в такому великому форматі.
Незважаючи на свою популярність, 

Павло залишається дитиною, чудово лад-
нає з однолітками. Він навчається у шос-
тому класі тернопільської школи №29. 
Грає за шкільну футбольну команду і з 
задоволенням розповідає про своїх фут-
больних кумирів.

У школі Павлом пишаються, сам він, 
проте, не любить хизуватися своїм талан-
том. 

– Павло скромний і небагатослівний, 
гарно вчиться, – розповідає його клас-
ний керівник Галина Дворак. – Мислення 
у нього нестандартне, тому й твори його 
такі цікаві. У нього своє бачення світу, як 
собі задумав – так і відтворює. Він сприй-
має дійсність як дитина, а водночас ніби й 
дорослий.

Власних робіт у Павла вже назбирало-
ся кілька десятків. Написання однієї кар-
тини, розповідає, займає небагато часу, 
найдовше – до трьох годин. Наперед ідей 
він не продумує. Пейзажі виникають в 
уяві, іноді запам’ятовуються певні кар-
тинки, які відтворює на полотні.

– Мені подобається малювати. Коли 
натхнення є, тоді малюю, – каже Павло. – 
Іноді воно буває, іноді ні. Якщо я малюю 
без натхнення, то мені не вдається так до-
бре. 

Наставники хлопця переконані, що 
його чекає велике майбутнє художника. 
Сам він, проте, не замислюється над цим. 
Улюблені кольори Павла – синій, черво-
ний і жовтий. Саме їх використовує, коли 
залишається наодинці й малює те, що по-
добається найбільше – море і кораблі. А 
ще міста – Венецію, Прагу, у яких ще ніко-
ли не був, але до яких вже проклав дорогу 
з допомогою своєї уяви та фарб.

Антоніна БРИК.

Шестикласник 
із Тернополя 
малює шедеври
Приголомшливі роботи  
створює 12-річний  
тернополянин Павло Шачко

Міста із химерним переплетенням вулиць, різнокольорове 
море і  кораблі, колоритні заходи сонця – ось що найчастіше 
зображає юний художник. Техніка живопису та емоції, що 

наповнюють ці полотна, дивують навіть професіоналів. А недавно 
школяр переміг у Всеукраїнському конкурсі у Києві й був визнаний 
найбільш творчою дитиною України. 

Класний  керівник  Павла  з  учнями  презентують  його  картини

Унікальні діти


