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Життєві  історії  від  Зіни  Кушнірук
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.3  стор.

27 травня - хмарно, дощ, 
гроза, температура повітря вно-
чі 14-15, вдень 10-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.17, захід - 
21.12.

28 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 9-10, вдень 13-14 
градусів тепла. Схід сонця - 5.16, 
захід - 21.13.

29 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 8-9, вдень 17-19 
градусів тепла. Схід сонця - 5.15, 
захід - 21.14.

30 травня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 8-10, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.14, захід - 21.15.

31 травня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 12-13, 
вдень 20-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.14, захід - 21.16. 

1 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 5.13, 
захід - 21.17.

2 червня - хмарно з прояс-
ненням, увечері можливий дощ, 
температура повітря вночі 13-
15, вдень 22-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.12, захід - 21.18.

Погода 
в Тернополі 
й області

«Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

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

 або у листоноші.

Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.

6 місяці –  59,31 грн.
7 місяців –  70,12 грн.

№20(101), 26 травня - 2 червня 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

Бомба сповільненої  
дії у… водогоні!

Село без 
сільради
або  Скільки 
добровільності  для  низів 

в  адміністративному 

рішенні  згори?.. 
Детальніше - 4 стор.

Як українські 
равлики 
мандрують 
до Європи

Снилося
жито...
Кажуть – до щастя
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Про це повідомив голова 
«молодіжки» обласного осередку 
Партії Михайло Жирівський.

До слова, підтримка бійців на сході України – 
головний напрямок діяльності активістів.

«За час проведення антитерористичної опе-
рації нашим зусиллям було відправлено 4 авто-
мобілі, ще 3 зараз в ремонті і найближчим ча-

сом очікуємо на їхнє відправлення. Нещодав-
но вдалось отримати ліки, бинти і шприци, які 
передали  громадській організації «Медзагін 
спецпризначення - «Білі берети»», - розповідає 
Михайло Жирівський.

Ще одну частину медичних препаратів по-
штою доставлять до першого окремого баталь-
йону морської піхоти.

«Я можу твердо сказати, що парламент не відступить від зни-
ження тарифів, тому що вони необґрунтовані, несправедливі 
та корупційні», - заявила лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія  
Тимошенко.

Під час свого виступу в прямому ефірі ток-шоу «Чорне дзер-
кало» на телеканалі «Інтер» вона зачитала висновок робочої 
групи, де зазначається, що невідкладно мають бути проведені 
додаткові розрахунки тарифів і вони мають бути негайно пере-
раховані. 

«Ми примусили уряд ухвалити рішення про зменшення нор-
ми споживання газу для осель, де нема лічильників, удвічі. На-
ступного місяця, це рішення ми вже вибили, мінімум удвічі ниж-
чою буде платіжка по газу», - запевнила вона. 

Під час обговорення результатів звіту робочої групи Юлія 
Тимошенко наголосила на необхідності зняти 70% податку на 
газ українського видобутку. 

«Ми зробили все, щоб 70% ренти, яка введена на державний 
газ українського видобутку, було знято через Верховну Раду. Цей 
податок насправді є податком на людей, а не на олігархів», – ска-
зала вона. 

За словами лідера, робоча група у своєму звіті також домо-
вилася про створення тимчасової слідчої комісії, яка дослідить, 
куди подівся український газ. 

«Наша команда не залишить це без результату», - підсумува-
ла Тимошенко. 

до кінця 
тижня уряд 
повинен 
знизити 
тарифи

Юлія Тимошенко:Бійцям в АТО відправили 
медикаменти
Ліки для захисників 
в АТО передали чле-
ни молодіжного кри-
ла Тернопільської те-
риторіальної органі-
зації Партії «Солідар-
ність – Блок Петра 
Порошенка».

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ ОТРИМАВ БІЛЬШЕ 26 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Протягом січня - квітня 2015 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку у Тернопіль-

ській об’єднаній ДПІ, сплатили до бюджету 26, 4 млн. грн. єдиного податку. Порівняно з відповідним пері-
одом минулого року, це на 5 мільйонів 617 тисяч гривень більше.

«Ми очікуємо, що надходження і надалі зростатимуть, адже для платників «спрощенців» - фізичних 
осіб ІІІ групи з 1 липня буде введено суворіший облік доходів, ніж є зараз. Це пов’язано із останніми зміна-
ми щодо необхідності використання касових апаратів», - прокоментував начальник відділу комунікацій 
Тернопільської ОДПІ Василь Карпа.

Також зазначимо, що для отримання консультації щодо податкового законодавства можна звернутись 
у Центр обслуговування платників за адресою: Білецька 1 або за телефонами: 43-46-46 та 43-46-10.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ ДФС у Тернопільській області.

Пам’ять вояків Української по-
встанської армії вшанували у неді-
лю на хуторі Лози, що на Бережанщи-
ні. Там 55 років тому відбувся останній 
бій УПА з військовослужбовцями КДБ. 
На місці загибелі трьох героїв – Пе-
тра Пасічного, Олега Центранського та 
Марії Пальчак –  у 2011 році встанови-
ли пам’ятний хрест.  

Жителі краю під супровід оркестру 
пройшли від церкви до пам’ятного 
місця. Разом з лозівчанами пам’ять 
про патріотів вшанували голова об-
ласної держадміністрації Степан Бар-
на, голова облради Василь Хомінець. 
Серед присутніх була племінниця Ма-
рії Пальчак – Марія Федів, яка згада-
ла про історичні події, пов’язані із її 
сім’єю.

14 квітня 1960 року в лісі непода-

лік хутора Лози відбулась збройна су-
тичка між невеличкою групою воя-
ків УПА та кількома сотнями військо-
вослужбовців каральних органів СРСР. 
Повстанський загін, до якого входи-
ли Петро Пасічний та його дружина 
Марія Пальчак, а також Олег Цетнар-
ський, кілька років переховувались у 
криївці, викопаній на одному з обійсть 
села Шумляни. Наприкінці 50-х років 
боротьбу вели в основному політич-
ну – друкували агітаційні листівки, 
передруковували вже існуючі. У жов-
тні 1959 року загін убив оперуповно-
важеного Бережанського райвідділу 
КДБ, що й стало передумовою ліквіда-
ції групи. 

Під час нерівного бою всі троє 
отримали поранення і вдалися до са-
могубства, однак Марії це не вдалося 

через поранення в руку. Її непритом-
ною забрали до лікарні, а опісля за-
судили до розстрілу. Згодом смертну 
кару змінили на 5 років тюрми та 10 
– таборів. Жінка відбула ув’язнення до 
кінця. 

Патріотка не мала ні пенсії, ні пас-
порта, але дожила до омріяної неза-
лежності. Марія Пальчак померла в 
1997 році і похована у рідному селі 
Шумляни. Де поховані Петро Пасічний 
та Олег Цетнарський – досі не відомо.

Після поминальної літургії студен-
ти Бережанського агроколеджу рекон-
струювали збройну сутичку між по-
встанцями та кадебістами. Згодом на 
місці останнього бою повстанців пла-
нують проводити патріотичні вишко-
ли.

Інна ДАНИЛКІВ. 

Подвиг 
трьох героїв

На Тернопільщині 
відтворили 

останній бій УПА

Вчорашня стихія затьмарила всі можли-
ві варіанти травневої погоди. У понеділок-
вівторок на Тернопільщині гриміло і блискало, 
а з неба падали шматки льоду.

Як стверджують очевидці, у деяких районах 
випав град розміром із грецький горіх. Корис-
тувачі соцмереж діляться, хто назбирав най-
більший “льодяний врожай”. А також – публі-
кують світлини з наслідками стихії.

Мешканці Теребовлянського району збира-
ли град у миски. Люди кажуть, що шматки льо-
ду побили городину, пом’яли шифер на будів-
лях і навіть автомобілі. 

Фотографіями з гігантськими градинами 
діляться і мешканці Зборівського району. А в 
Чорткові граду подекуди випало стільки, що 
він утворив своєрідний льодяний шлейф на зе-
леній траві.

 

Блискавка вбила  
36-річного чоловіка

Трагедія сталася вчора ввечері під час буре-
вію в Кременці. 

– 36-річний місцевий житель під час грози 
працював на власній присадибній ділянці, – 
розповіли в обласному управлінні ДСНС. – Саме 
в цей час чоловіка і вразила блискавка.

У результаті ураження струмом чоловік за-
гинув на місці.

Рятувальники застерігають, що найчастіше 
блискавку притягують до себе мобільні теле-
фони. Під час грози, радять вони, мобілки слід 
вимикати. 

Градини розміром 
із… горіхи
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Аби знайти збирачів равликів, ви-
рушаємо на Кременеччину – один з на-
ймальовничіших куточків Тернопіль-
щини. У  Великих Бережцях і навко-
лишніх селах  цим незвичним промис-
лом займаються давно. Місцеві жителі 
розповідають: відколи відкрили кордо-
ни з Європою, молюски допомагають їм 
виживати у складні часи і заробити хоч 
якусь копійку. 

І хоч платять за кілограм лише 5-7 
гривень, знаходиться доволі багато 
охочих спробувати свої сили у такому 
нехитрому ділі. 

Працівник з благоустрою Велико-
бережської сільської ради Віктор Ни-
китюк погоджується зробити нам екс-
курсію і показати, де живуть равлики. 
Щоправда вирушаємо ми у заповідник 
- на Божу гору. Тут місцеві не збирають 
молюсків, адже територія охороняєть-
ся законом, тому їх тут можна побачи-
ти на кожному кроці. 

– Равлики водяться там, де більше 
вологи – у видолинках, у траві, - роз-
повідає пан Віктор. – Вони ховаються 
від сонячних променів, тому найкраще 
їх збирати, коли випала роса або піс-
ля дощу. У квітні, травні вони дуже ак-
тивні, тож на поверхні їх можна побачи-
ти дуже багато. Равлики у наших лісах 
жили споконвіків. Почали їх заготовля-
ти десь років десять тому. 

Йдемо лісовою стежиною і переко-
нуємося – кременецькі ліси дійсно ба-
гаті на молюсків. Маленькі, великі, з 
коричневою і сіруватою мушлею, у тра-
ві й на узбіччі. Равлики тут на кожному 
кроці. За словами пана Віктора, особли-
во багато їх в екологічно чистій місце-
вості. Щоразу дивимось під ноги, аби, 
бува, не роздавити мушлю. Адже дуже 

часто равлики маскуються під ко-
лір місця, де вони живуть. Є і з ко-
ричневими мушлями, і з сірувати-
ми.

Місцеві жителі кажуть: досвід-
чені збирачі вже добре знають 
місця, де равликів найбільше. Тож 
коли є попит на цей товар, виру-
шають на тихе полювання. Все 
пов’язано з тим, що роботи у селі 
немає, але ж утримувати сім’ю по-
трібно. 

– Хто ще має коня, городи, то й ви-
живає, а якщо немає, то мусить якось 
заробляти гроші – додає Микола Гур-
ник. – Кажуть, французи дають за них 
по 40 євро, а у нас 5 гривень. Але для 
людей і це добре. 

Равликів збирають у спеціальні кон-
тейнери або ж звичайні мішки. У відро 
не можна, адже спритні молюски вилі-
зають на волю. Потім зносять до когось 
з місцевих жителів – на так званий за-
готівельний пункт. Вже зібрані, вони 
можуть стояти лише три дні. Протягом 
цього часу «товар» потрібно регулярно 
поливати водою, адже без вологи рав-
лики не виживуть і засохнуть. У Європу 
їх перевозять вже у спеціальному тран-
спорті. 

За півдня вправний мисливець 
може зібрати 30-40 кілограмів равли-
ків, а це 200 гривень. Для села, де фак-
тично роботи немає, це неабиякі гроші. 
Збирання равликів – праця нелегка, ка-
жуть місцеві. Треба і находитися бага-
то, і згинатися часто.  Тож займаються 
цим промислом лише найвитриваліші 
та найспритніші. На один кілограм по-
трібно зібрати 20-25 равликів. 

– Треба бути дуже уважним, мати 
добрі очі, – розповідає пан Микола. – 
Адже у траві та хмизі треба їх поміти-
ти. І то ще підходять не всі. Діаметр ра-
ковини має бути не менше трьох сан-

тиметрів. Заготівельники  мають спеці-
альне кільце і вимірюють зібраних мо-
люсків. 

Самі ж місцеві жителі не наважу-
ються куштувати делікатеси, які жи-
вуть у їхніх лісах. Не знайти равликів 
і в меню тернопільських ресторанів. 
Микола Гурник зізнається – равликів 
їв. Щоправда, чоловік пробував готову 
продукцію, яку продають у Європі. 

– Кума присилала з Іспанії консерви 
з тих равликів. То вони  смачні, за сма-
ком схожі на курятину, – каже чоловік. 
– Мені сподобалися, а  кумові не дуже. 
Видно, що вони дорогі, продаються у 
невеликих баночках, як ікра. 

У кременецьких лісах відчуваємо 
особливий приплив сил, приємну вто-
му. Після міської метушні прогулянка 
у пошуках равликів приносить багато 
позитивних емоцій. Можливо, згодом 
місцеві жителі впровадять новий вид 
туризму – полювання на равликів. Гос-
тям запропонують цікаву мандрівку лі-
совими стежками, відвідання заповід-
ника довкола Божої гори, а також зби-
рання молюсків, які потім вони змо-
жуть приготувати. От тільки доведеть-
ся у Великих Бережцях навчитися готу-
вати французькі делікатеси.

Цікаво, що в Україні равликів та-
кож вирощують на спеціальних фер-
мах. Цей бізнес з кожним роком наби-

рає обертів, хоч і не є дуже по-
ширений. Равлики ростуть швидко, до 
умов не вибагливі, харчуються зелен-
ню. У ресторанах  страви із цих молюс-
ків коштують кілька сотень гривень. 
На фермі кілограм можна придбати  в 
середньому за 250 гривень, розповідає 
відома українська блогерка Юлія Са-
востіна. Найдорожча продукція – ікра 
равлика – коштує $1000 за кілограм.

Як виявляється, м’ясо равликів не 
лише має вишуканий смак, але й над-
звичайно корисне, адже містить багато 
вітамінів, амінокислот,  а білка більше в 
півтора рази, аніж куряче яйце. До того 
ж він чудово засвоюється організмом. 
Натомість має надзвичайно мало жиру.

В інтернеті можна прочитати від-
гуки людей, які за допомогою слизу 
равликів лікували рани і опіки – рав-
лика садять на пошкоджене місце і 
слиз, який він залишає, допомагає рані 
швидше загоїтися. Також відомо, що 
унікальний слиз цих молюсків вико-
ристовують в косметології для омоло-
джувальних процедур і виробництва 
дорогих кремів. А ще равлики один з 
найсильніших афродизіаків. 

У всесвітній мережі можна знайти 
багато цікавих рецептів і навіть до-
ставку готових страв. Щоправда, вар-
тують вони 600-700 гривень за порцію. 

Юля ТОМЧИШИН.

ЦІКАВО ЗНАТИ
Користь слимакового м’яса знали ще воїни Древнього Риму. Кожен легіонер мав 

солідний запас сушених равликів і з’їдав до тисячі штук на тиждень.
Перші християнські ченці у Німеччині розводили равликів при монастирях у са-

дах. Вони заміняли м’ясо у піст.
Галли, які населяли територію сучасної Франції, подавали равликів як десерт. 

Сьогодні ця країна залишилась світовим лідером з їх вживання, це стало гордістю 
національної кухні.

Окрім Франції, ними найбільше смакують у Німеччині, Польщі, Італії. Там вони 
майже цілком знищені у природі, і вирощують їх на спеціальних фермах. 

За рік у Франції з’їдають майже 700 мільйонів слимаків. Сьогодні там готують 
з них більше ста страв. 

Виявляється, що ці милі маленькі створіння володіють неймовірною силою: 
вони можуть нести в 10 разів більше речей, ніж їх власна вага.

Віднедавна вчені починають використовувати равлика в якості донора нерво-
вої тканини для лікування мозку. Уже навіть є результати подібної терапії у щурів.

Як українські равлики 
мандрують до Європи

На Тернопільщині  
селяни збирають  молюсків 
для французьких делікатесів

На Західній Україні все більшої популярності набуває 
незвичний промисел – збирання виноградних равликів. 
Особливо популярний він у тій місцевості, де багато лісів – на 

Кременеччині, Шумщині, Монастирищині. Тож «Наш ДЕНЬ» вирушив 
у мандрівку, аби дослідити полювання на равликів, дізнатися, чим 
особливі ці молюски та чому французи завозять їх аж з України. 
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– Леоніде Олексійовичу, то як все-
таки визначали центри територі-
альних громад?

– Скажу одразу: це лише перспек-
тивний план і в нього можуть вносити-
ся зміни. Як бачите, центрами громад 
стали населені пункти, які мають від-
повідну інфраструктуру. Враховували 
економічну складову, зручність тран-
спортного сполучення, наявність шля-
хів з твердим покриттям. При цьому 
з’ясувалося, що є села, які можна від-
нести до тієї чи іншої зони. Наприклад: 
Гримайлів можна приєднати як до 
Чортківської, так і до Гусятинської гро-
мади, або розглядати як окрему оди-
ницю. Головною метою цієї реформи, 
відповідно до закону про добровільне 
об’єднання громад, постанови Кабмі-
ну, є не укрупнення населених пунктів, 
а покращення доступності  надання по-
слуг для населення.

– Але ж давайте скажемо від-
верто: нині ніхто не знає, які умови 
для територіальних громад будуть 
створені у цих адміністративних 
центрах.

– У підготовці реформи є справді 
дуже багато мінусів. Наприклад, всі го-
ворять, що у визначених центрах має 
бути  від 14 до 18 різних служб. Казна-
чейство, міліція і так далі. Але це наші 
такі припущення, а конкретного пере-
ліку немає. Відповідно немає і штат-
ної чисельності цих служб. В апараті 
має бути 120-140 осіб. Потрібна техні-
ка, приміщення, фінансування, зарп-
лата. Будемо сподіватися, ще дадуть 
роз’яснення. 

– Один раз держава уже зни-
щила українське село. Коли прово-
дилося необдумане розпаювання 
землі. Коли люди за безцінь відда-
ли в оренду на десятиліття новіт-
нім латифундистам, які за кіль-
ка років стали мільйонерами, свої 
паї. Чи не ховається під обгорткою 
адміністративно-територіальної 
реформи щось подібне знову? Дуже 
вже поспіхом якось все робиться. 
Тим паче, що недалеко 2016 рік, коли 
буде знято мораторій на продаж 
землі. 

– Серйозний нюанс у тому, що в 
основі цієї реформи закладені певні за-
кономірності. Головний її автор – ди-
ректор інституту розвитку територій, 
експерт з децентралізації влади Юрій 
Ганущак. Він говорить про те, що нині 

в Україні є дві тенденції. Перша – це 
депопуляція сільської місцевості, тоб-
то помирає більше, ніж народжується. 
Друга – зменшення зайнятості в агро-
промисловому комплексі, яке буде ще 
поглиблюватися. А продовження яке? 
Нема людей – нема дітей, дітей нема 
– нема садка, нема садка – нема шко-
ли, вчителів, вихователів, нема дорос-
лих… Отакий принцип заклали авто-
ри реформи. Порахували, що далі про-
цес урбанізації буде збільшуватися, як 
і міграція сільського населення у біль-
ші населені пункти. Наступне: люди бу-
дуть жити в сільській місцевості, а пра-
цювати у містах. Тобто обґрунтуван-
ня цієї реформи доволі сумнівне. Ми 
можемо прийняти такі тенденції і їхні 
продовження вже організовувати. А 
можна з цією ситуацією щось робити. 
Тому що все-таки Україна етнічно, мен-
тально дуже зв’язана з селом. 

– Можна припустити, що гіпоте-
тично створюють умови, аби сіль-
ського населення взагалі не було?..  

– На мою думку, якимось чином ба-
ланс варто знайти. Перше:  можна було 
і потрібно все-таки обмежити площі об-
робітку для великих агропідприємств. 
Чому? При тих десятках тисяч гектарів, 
які вони обробляють, фінансової ко-
ристі для області взагалі нема. Напри-
клад, усі чули про агрохолдинг «Мрія», 
який нараховував десь 140 фірм, які 
оптимізовували всі податки, витрати 
тощо. Відповідно, економічного ефекту 
для області немає. Зайнятості населен-
ня також немає, тому що, з одного боку, 
автоматизація, механізація виробни-
цтва, з іншого – вони мають свої брига-
ди, які переїжджають з місця на місце. 

А ще виснаження інфраструктури. 
Замість того, щоб вкладати в соціальну 
сферу, подібні агорохолдинги розбива-
ють дороги. І це факт. Якщо порахувати 
економічні збитки, то це мільйони гри-
вень. Як паритет могло би бути і обме-
ження оброблюваних площ, і введення 
соціального податку для таких підпри-
ємств. Щоб вони сплачували кошти для 
громад від кількості гектарів. Наголо-
шую: не від податків, які можуть опти-
мізувати, а кількості землі. 

Наступний механізм балансування 
– це реальне стимулювання малого під-
приємництва на селі. А його ніколи не 
було. Те, що можна було зробити, – це 
елементарно зменшити оподаткуван-
ня для юридичних осіб, які зареєстро-

вані у селі. 
Отож, постає питання: чи ми про-

довжуємо тенденцію вимирання сіл, 
чи щось робимо? Бо ви резонно заува-
жили про зняття на початок 2016 року 
мораторію на продаж землі. А тут ще 
й ніби додатковий стимул, щоб люди 
покидали села. Чому? Школи, садоч-
ки, ФАПи закриваються, роботи нема 
– чого там триматися? Люди виїжджа-
ють, а значить створюються додаткові 
умови для продажу землі.  

Але разом з тим треба відверто го-
ворити, що рано чи пізно реформа мала 
би відбутися. І вона відбудеться – синх-
ронно з передачею бюджетних повно-
важень на базовий рівень. Це  ніби такі 
відомі фрази, але нині в області є біль-
ше 500 сільських рад. Реально з них по-
вноцінно працюють може трохи біль-
ше 50. Ми це бачимо за проектами за-
лучення коштів у села, за програмами 
залучення грантів. Є село Старий Олек-
синець у Кременецькому районі – від-
далене, у тупику, а там вуличне освіт-
лення на сонячних батареях. Заміни-
ли вікна у школі. Чомусь в  інших селах, 
навіть наближених до Тернополя, того  
нема. Тобто є щось там, де на місці сіль-
ський голова, активна громада. 

– До речі, ще у 2011 році ви з од-
нодумцями створили групу з удо-
сконалення адміністративно-
територіального устрою області.

– До цієї групи входили науковці, 
фахівці різних профілів, представники 
адміністрації та ради. Ми тоді напрацю-
вали також модель об’єднання громад – 
їх мало бути 39. Але тоді не було такого 
жорсткого законодавства, що сільські 
ради ліквідують. Тому, на моє бачення, 
декілька моментів у нинішній пропо-
нованій реформі не враховано. Напри-
клад, у Скалі-Подільській – 5 тисяч на-
селення і пропонується лише один ста-
роста. 

Із згадуваного 2011 року – ми вивча-
ли досвід різних країн. Наша ініціатива 
– це об’єднання Тернополя з частиною 
Тернопільського району. Як голова тієї 
робочої групи, я тоді говорив, що інф-
раструктурно Тернопіль  зв’язаний з  
навколишніми селами як мінімум газо-,  
водопостачанням, у деякій мірі каналі-
зуванням, трудовою міграцією, медич-
ним обслуговуванням. На мою думку, і 
нині при формуванні територій громад 
Тернополю потрібно було взяти до себе 
Івачів та Малашівці для того, щоб місь-

кий водозабір та сміттєзвалище були 
на його території. Але за перспектив-
ним планом Івачів іде у Байківецьку 
громаду. Так само нелогічно зв’язувати 
з Байківцями і Малашівці, бо їхати туди 
треба через Тернопіль. Словом, нюансів 
багато. 

– Ще таке. Спочатку з бюджету 
сільських рад забрали податок на до-
ходи фізичних осіб, а тепер пропо-
нують об’єднуватися, щоб фактич-
но отримати ті гроші назад. Ви-
глядає це трохи штучно і не дуже 
добровільно. Тим паче, прийняття 
цих перспективних планів зв’язали з 
розподілом державних  субвенцій на 
2016 рік. 

– Так сьогодні є.  Але все-таки зараз 
ми говоримо лише про проект перспек-
тивного плану формування територі-
альних громад. Його має ще схвалити 
обласна рада, Кабмін. Тоді будуть гро-
мадські обговорення у межах територі-
альних громад, цей план підтримають 
або ні. Сформують робочі групи, яка за-
ймуться підготовкою. Потім весь цей 
пакет іде знову в обласну раду, і лише 
тоді прийматимуть рішення про ство-
рення об’єднаної громади. Крім того, є 
деякі громади, які створені зі зміною 
меж району. У цьому випадку, крім рі-
шень сільських рад, треба і рішення ра-
йонної сесії.

З іншого боку, є певні приципи та 
досвід проведення подібної реформи. 
У Польщі це було зроблено вольовим 
рішенням, коли вони утворювали во-
єводства, гміни. Адже найскладніше –  
подолати звичку. 

Зіна КУШНІРУК.

Запрошуємо поділитися власними думками з приводу об’єднання  
територіальних громад експертів, сільських голів і мешканців області. 

Про адміністративно-територіальну ре-
форму центральна влада, чиновники на міс-
цях чомусь говорять небагато. У нашій облас-
ті – теж. А даремно, адже ці зміни торкнуть-
ся більшості з нас. Якщо, наприклад, нині ви ще, 
умовно кажучи, живете у Теребовлянському 
районі, то завтра можете прокинутися вже у 
Бучацькій громаді. 

Чимало простих людей про повну реорганіза-
цію адміністративно-територіального устрою 
України і не чули або не розуміють, про що 
йдеться. Тим часом Тернопільська облдержад-

міністрація вже підготувала «Перспективний 
план формування територій громад області». 
Найближчим часом його мають затвердити 
на сесії обласної ради. Згідно з підготовленим 
проектом рішення, на Тернопільщині планують 
створити 30 територіальних громад. Сільських 
рад, як таких, більше не буде.

Отож, центрами громад стануть усі 17 рай-
центрів, міста Копичинці та Хоростків Гуся-
тинського, Скалат Підволочиського, Почаїв Кре-
менецького районів. А також селища Залізці 
Зборівського, Вишнівець Збаразького, Мельнице-

Подільська Борщівського, Товсте Заліщицького, 
Золотий Потік Бучацького, Микулинці Теребов-
лянського районів та села Великі Бірки, Байків-
ці й Мишковичі Тернопільського районів. Утім, 
шанс стати центрами громад мають такі се-
лища, як Скала-Подільська Борщівського райо-
ну, Великі Дедеркали Шумського, Гримайлів Гу-
сятинського районів, можливо інші.. 

  Прокоментувати окремі питання ми попро-
сили заступника голови облдержадміністрації 
Леоніда БИЦЮРУ.

або Скільки добровільності для низів в адміністративному рішенні згори?.. 
Село без сільради
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Пригадуєте мою розповідь про фокуси зі сміттям 
у Файному? Так от виявляється, що весь цей 
непотріб не тільки збагачує гаманці чиновників 

та спустошує людські кишені, а ще й отруює все 
тамтешнє населення. Більше того! Від своїх нових 
друзів  я дізнався, що під місто Файне закладено... 
бомбу сповільненої дії!.. 

Ні, сепаратисти і москалі тут ні до чого. То так «охрестили» фай-
нівчани смердюче сміттєзвалище, що знаходиться  саме біля голов-
ного міського водозабору. Упродовж довгих років за мовчазної зго-
ди файнівської влади туди безконтрольно скидають усіляку гидоту, 
в тому числі й небезпечні відходи. Звалище давно заборонили і еко-
логи, і санстанція. Відтак хто тільки і в якій формі не апелював до со-
вісті і здорового глузду усіх причетних, однак - ви не повірите! – воно 
досі експлуатується на повну котушку! І вся та сміттєва антисаніта-
рія просочується до підземних вод, звідки наповнюється водогін, а 
з нього – до помешкань файнівчан. Ну навіть не знаю, як при цьо-
му міському голові Файного не сняться щоночі жахіття за участю по-
творних монстрів, що пруть прямо  з водопровідних кранів!  

Час від часу з тією бідою пробували щось зробити, але ті почи-
нання наче хто зурочував. А влада досі сподівається, що якщо еко-
логічна бомба під Файним таки рвоне, то вже не за її каденції.
«Не пий, Івасику, мутантиком станеш»

Із моїм добрим файнівським знайомим, колишнім бухгалтером, 
а тепер активним пенсіонером дядьком Василем читачі вже теж 
знайомі. Так от, його дружина пані Галина за фахом – хімік-біолог 
і довгий час пропрацювала в лабораторії приватної поліклініки. 
Якось гидка вода з крану так її дістала, що пані Галя взяла її проби в 
різних районах Файного і зробила повний хімічний аналіз. Резуль-
тати виявилися шокуючими!

Вміст заліза, приміром, у воді з-під крана зашкалив понад норму 
аж у 4 рази! Очевидно, це вплив сміттєзвалища, де купу років іржа-
віє дрібний металобрухт, а потім вода ж іще тече іржавими трубами 
давно застарілого водогону... Тим часом постійне вживання перена-
сиченої залізом води – це велика загроза людському організму. Бо 
провокує онкологічні захворювання, особливо – стравоходу, сечо-
вого міхура і товстої кишки, викликає проблеми з печінкою і крово-
творенням, збільшує ризик інфарктів та цукрового діабету. А най-
більше страждають дітки – у них все частіше проявляються важкі 
форми атопічного дерматиту.

Ще більше засмутилася пані Галина, коли знайшла у файнів-
ській воді явно забагато хлору. Мабуть, намагаючись нейтралізу-
вати різну гидоту у воді, місцеві «алхіміки від влади» вкидають 
до водовідстійників надмірну кількість «хлорки», перетворюючи 
воду вже на повну отруту! Адже перехлорована вода шкодить усьо-
му організму – пригнічує імунітет, і навіть мутацію генів може ви-
кликати! Недарма під час Першої світової цю речовину як хімічну 
зброю використовували. А ще вона лупить по чоловічих якостях та 
по здатності жінок стати мамами... І даремно хтось сподівається, що 

скільки там, мовляв, у воді того хлору?.. Бо прості підрахунки дозво-
ляють отримати вражаючий результат – виявляється, середньоста-
тистичний житель такого міста, як Файне (або як наш Тернопіль), 
вживаючи воду з-під крана, упродовж свого життя заковтує 15 кіло-
грамів (!) хлору та хлоридів. А один раз прийняти ванну або душ з 
перехлорованою водою – це як випити склянку чистого хлору!
Губить людей не пиво, губить  
людей… вода?

Після тих аналізів пані Галина та пан Василь не тільки самі пе-
рестали воду з-під крана споживати, а й усіх рідних та близьких за-
стерегли. Кому вищезгаданих аргументів не вистачало, наводи-
ли шокуючу медичну статистику міста Файного, де місцеві лікарі 
щорічно діагностують понад 15 тисяч випадків раку шлунку. Як же 
так?!! І в чому причина?!!! Адже у Файному (так само, як і в нашо-
му Тернополі) немає жодного «хімічно-шкідливого» виробництва! 
До того ж, половина мешканців узагалі харчується тим, що в селі 
батьки виростили – без усяких там нітратів і хімікатів. От і напро-
шуються невеселі висновки: а чи не проста вода з-під крана вбиває 
здоров’я файнівчан?

Та що там казати про людей, коли навіть метал не витримує. 
Файнівчани скаржаться, що дуже часто виходить з ладу побутова 
техніка, використання якої пов’язане з водою, що знову ж таки б’є 
по гаманцю. А як може бути інакше, якщо, потрапляючи в систему 
водопостачання, залізо взаємодіє з повітрям, окислюється і стає ір-
жею? Іржа не розчиняється і випадає в осад, що залишається на тру-
бах, сантехніці, пральних  машинах тощо, руйнуючи їх безповорот-
но. І навіть найдорожчі очисні засоби тут мало допомагають.

Тим часом чимало файнівчан і далі спокійно вживають «залізні» 
чаї та приймають  «хлорні» ванни.  Адже «Файневодоканал» через га-
зети й телебачення постійно «навіює» їм, що з водою у водогоні все га-
разд, все в нормі. А незалежні аналізи – це, мовляв, лише побрехень-
ки від захланних продавців привозної води і фільтрів. Щоправда, факт 
зашкалювання у воді заліза водоканалівці й самі не заперечують. Але 
при цьому скиглять, що вирішити цю проблему ну дуже дорого. Ось, 
мовляв, візьмемо скоро в кредит купу мільйонів від закордонних бан-
ків, тоді все й повирішуємо. Лише соромливо замовчують, що для по-
вернення тих кредитів треба буде знову збільшити містянам ціни на 
воду. А вона у Файному вже й так  «золота», хоч і шкідлива. 
Життя – без хлору та іржі

Що робити, щоб жителі міста не вбивали своє здоров’я водою, 
за яку платять немалі гроші водоканалові? Насамперед, усунути 
або максимально нейтралізувати причини, які роблять її шкідли-
вою. Найперше – це негайно вирішити проблему зі сміттєзвали-
щем, яке отруює підземні води. Облаштувати нове місце для скла-
дування відходів, встановити і задіяти сміттєпереробний комплекс. 
Або хоча б максимально зменшити навантаження на звалище  шля-
хом ретельного сортування міського сміття. Друге – запровадити 
програму повної заміни всіх водопровідних мереж міста. Для цьо-
го потрібно відкрити окремий рахунок у водоканалі, куди кожен, 
хто щось будує на території міста, має вносити певний відсоток від 
вартості будівництва для розвитку інженерних мереж. Причому в 
обов’язковому порядку, а не вибірково, як це робиться зараз у Фай-
ному, та й у Тернополі теж. І кожну гривню з цього рахунку витрача-
ти виключно на заміну старих водопровідних труб. І, нарешті, тре-
тє – це запровадити сучасні європейські стандарти знезараження 
води, відмовившись від хлору, який є смертельною отрутою. А поки 
це неможливо - суворо дотримуватися норми його використання. 

Дослідивши проблему якості води у місті Файному, я зрозумів, що 
вона настільки задавнена, що вирішувати її з кожним роком стає все 
складніше і дорожче. Але тим важливіше для влади не затягувати 
його. Адже мова йде про здоров’я і життя людей. А то, дивись, через 
років …надцять не буде вже й кому за нову файну владу голосувати…

Далі буде…

Віталій ЦИМБАЛЮК.

Бомба сповільненої  
дії у… водогоні!

Продовжуємо серію захоплюючої подорожі містом Файне. Нагадую 
читачам, що це місто-близнюк нашого Тернополя, де і проблеми точ-
нісінько такі самі, як і в нас. Тож я з’ясовую, як файнівчани їх вирішу-
ють. Минулого разу аж до муніципальної поліції через це потрапив, 
але зате і багато цікавого про цю спецслужбу Файнівської міськра-
ди «розкопав». Сьогодні ж мова піде про воду, яку п’ють файнівча-
ни, – швидше мертву, ніж живу.

Дивіться репортажі з міста Файного щовівторка о 20-30 год. на телеканалі ТТБ  
та на сторінці Віталія Цимбалюка на сайті www.youtube.com 

Героїв  
з Тернопілля 
відзначили  
орденами

Героїв з Тернопільщини, 
які загинули в зоні АТО, 
нагородили орденами 

“За мужність” III ступеня. 
Відповідне розпорядження 
підписав  Президент України 
Петро Порошенко. Шістнадцять 
воїнів відзначили державними 
нагородами посмертно.  

Ордени присвоєно за особисту муж-
ність і високий професіоналізм, вияв-
лені у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі.

Серед відзначених – старші сержан-
ти Іван Вітишин із села Велика Лука 
Тернопільського району, Дмитро Го-
лубовський з смт. Коропець Монасти-
риського району, Віталій Лотоцький 
з Тернополя, молодші сержанти Дми-
тро Заплітний із Села Забойки Терно-
пільського району, Олександр Орляк 
з Тернополя, старший солдат Ігор Ри-
мар із села Трибухівці Бучацького ра-
йону, солдати Іван Воробель із села 
Кам’янки Підволочиського району, Во-
лодимир Дідух із села Вербів Бережан-
ського району, Сергій Долгіх із села За-
руддя Збаразького району, Федір Ло-
пацький із села Сураж Шумського ра-
йону, Ігор Новак із села Оріховець Під-
полочиського району, В’ячеслав Мель-
ник із села Білокриниця Кременецько-
го району, Володимир Питак із села Да-
рахів Теребовлянського району, Віктор 
Пунда із села Іванівка Підволочисько-
го району, Руслан Степула із села Кос-
тільники Бучацького району, Володи-
мир Трух із села Жабинці Гусятинсько-
го району. 

У зоні АТО вже загинуло 55 військо-
вих з Тернопільщини. Ордени “За муж-
ність” III ступеня отримали 20 загиблих 
бійців.  

До уваги  
споживачів!

Запрошуємо всіх до міжнарод-
ного обміну поштовими листів-
ками - Посткросінгу!!! Приєднуй-
тесь!!! Ми Вас чекаємо! Все, що не-
обхідно: зареєструватися на сай-
ті https://www.postcrossing.com.ua  
придбати в поштових відділеннях  
зв’язку листівки та марки й наді-
слати картки за різними адресами в 
будь-яку країну світу.
Телефони для довідок: 

(0352)52-47-67, 
 52 34-57.

Адміністрація ТД УДППЗ 
«Укрпошта»
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Холодний душ  
для «євромрій»

Українці очікували травневого саміту, за-
писувалися у черги на отримання закордон-
них біометричних паспортів, сподіваючись на 
вільні поїздки до Європи. А політикум не пе-
реставав розповідати про європерспективи 
України. Ризький саміт став холодним душем 
для «євромрій».             

У підсумковій декларації саміту не зафік-
совано дати скасування віз для України. Наша 
держава повинна виконати необхідні для 
цього умови. А в кінці року Єврокомісія опри-
люднить відповідний звіт. І аж після цього, 
можливо, у 2016-у, українці зможуть відправ-
лятися до ЄС у короткотермінові (до трьох мі-
сяців) поїздки без віз.  

Але слід враховувати важливі речі: в Укра-
їні війна, неконтрольовані кордони з Росією. 
Плюс, фактор Кремля. Європа все робить, вра-
ховуючи інтереси Москви. То ж на чому грун-
тується опитимізм президента Порошенка і 
офіційного Києва загалом - незрозуміло.                        

Також українські політики повинні пере-
стати спекулювати темою перспективи член-
ства України в ЄС. Президент Єврокомісії Жан-
Клод Юнкер на саміті «Східного партнерства» 
сказав чітко: країни Євросоюзу не готові об-
говорювати питання членства України. «Єв-
ропейської перспективи не існує. Вони не го-
тові. Ми не готові», - наголосив Юнкер. 

І ще один прикрий момент. Під час самі-
ту Білорусь і Вірменія відмовилися засудити 
анексію Криму. Петро Порошенко у свою чер-
гу в Ризі заявив: «Україна перебуває на пере-
довому фронті боротьби в Європі за мир… Бо-
реться сьогодні за Грузію, Молдову, Вірменію 
та Білорусь - за їх можливість стати європей-

ськими країнами, розділяючи ті ж цінності та 
принципи».  
«Танкам візи не потрібні»

Цікаво, Захід проковтне «пігулку» від Ро-
гозіна? Російський віце-прем’єр Дмитро Рого-
зін у типовому для Кремля хамському й агре-
сивному стилі відреагував на санкції Заходу і 
«чорний список» політиків та бізнесменів РФ, 
складений США та Євросоюзом щодо заборо-
ни видачі віз. Він погрожує Європі танками, які 
можуть вторгнутися на її територію «без віз». 
«Танкам візи не потрібні», - заявив Рогозін, 
якому з березня 2014 року заборонено в’їзд до 
ЄС. Пізніше сказав: пожартував, мовляв. 

Путін також «жартував», коли перекону-
вав світ, що так звані кримські «самооборо-
нівці» купували танки у супемаркетах, а ро-
сійські солдати просто «заблукали» на Дон-
басі. Європі варто б нарешті втямити: «умом 
Россию не понять». І прислухатися до «жар-
тів» Путіна і Ко.   
Коли і чим закінчиться 
«східне пекло»? 

Під час президентських виборів україн-
ці «однотурово» проголосували за мир, по-
вернення Криму і життя по-новому. Це були 
одні з головних передвиборчих обіцянок Пе-
тра Порошенка. Змучене, розстріляне бандою 
Януковича суспільство вірило, що після Рево-
люції Гідності в Україні почнеться епоха ре-

несансу. Минув рік з часу каденції президен-
та Порошенка. Ні війни, ні миру. Ні Європи, ні 
Криму. Ні реформ, ні економіки…           

У своїй офіційній програмі Порошен-
ко обіцяв суспільству «жити безпечно», «ви-
користати весь свій дипломатичний хист та 
політичний досвід, щоб забезпечити деес-
калацію конфлікту, уникнути війни та збе-
регти мир». На думку політекспертів, мир-
ний план Порошенка, швидше, був перелі-
ком побажань щодо дій сепаратистів та Ро-
сії, однак не торкався й не вирішував глибин-
них причин російської агресії, не пропонував 
прийнятного для РФ компромісу щодо таких 
складових двостороннього конфлікту як, на-
приклад, питання Криму. А Мінські домовле-
ності дозволили визнати стороною конфлік-
ту і, відповідно, переговорів, не Росію, а сепа-
ратистів. І президент продовжує грати неви-
гідну у стратегічному вимірі гру, нав’язану ро-
сійськими сценаристами. 

Долю України вирішують Франція, Німеч-
чина, Росія, Сполучені Штати і ще бозна хто. 
Україна устами керівництва держави та нее-
фективних переговорників у Мінську пого-
джується на «мирні плани», під час яких ро-
сійські терористи вбивають наших вояків і 
мирних людей, руйнують все, що потрапляє 
під руку. І вже ніхто не згадує про сумнозвіс-
ний «Будапештський меморандум». Захід ди-
пломатично оминає тему Криму. Європу вла-
штує будь-який варіант, лише б усе закінчи-

лося Донбасом. Навіть, якщо конфлікт зали-
шиться небезпечно тліючим.  

Також Порошенко обіцяв будувати, точ-
ніше, перебудувати Україну за європей-
ським зразком. Однак виникають сумніви, чи 
вдасться це. Перший рік його каденції, як і по-
передників, відзначився квотним принципом 
призначень, кулуарними домовленостями з 
олігархами, кумівством, тіньовими тендера-
ми держзакупівель, офіційною напівправдою, 
зокрема, стосовно війни, подальшим процві-
танням корупції і…  

«Президентство Порошенка красномов-
но доводить, що Україна не може існувати без 
олігархату. Втомившись від антиукраїнських 
олігархів, люди обрали собі українського олі-
гарха… Революція, яка намагалася врятувати 
країну, до керма допустила тих, хто проведе 
тотальний розпродаж останніх активів - зем-
лі і недоприхватизованих ресурсів. Це буде 
ціна масштабного консенсусу Порошенка із 
закордоном (земля) і олігархами (приватиза-
ція) на предмет його подальшої підтримки», 
- резюмує львівський журналіст, телеведучий 
Остап Дроздов.   

Наразі Україна - між банкрутством і ві-
йною. Держава має величезну заборгованість 
перед іноземними кредиторами, яку надскад-
но обслуговувати. Шалені гроші «з’їдає» АТО. 
Криза боляче б’є по життєвих стандартах на-
селення. Усе це віддаляє і віддаляє державу та 
громадян від кращого життя. А кожна смерть 
українського солдата викликає запитання: 
доки ж триватиме «вбивче» перемир’я? І хто 
за нього буде каятися?   

Мир, обіцяний Порошенком, набрав ре-
альних обрисів війни. І ніхто не знає, коли і 
чим закінчиться це «східне пекло». 

Ольга ЧОРНА.

Гіркий присмак Ризького саміту
Україна бореться за мир в усій Європі. Але чи розуміє і оцінює це Європа? 

Відповідь - у підсумках саміту «Східного партнерства», який відбувся у Ризі. А 
вони для українців не втішні. 

Вітчизняні політики заспокоюють, мовляв, не варто розчаровуватися, 
ось виконаємо чергові «домашні завдання» і Брюссель відкриє перед нами єв-
родвері. Обіцянки… обіцянки…

Майна на 20 тисяч гривень 
поцупили злодії з помешкання 
пенсіонерки з Борщівського ра-
йону, а з будинку жительки Ко-
зівського району зникли 6 тисяч 
доларів та золоті вироби. 

До 88-річної пенсіонерки 
близько обіду на подвір’я зайшли 
дві невідомі жінки. Вони сказали, 
що перевіряють електролічиль-
ники,  та попросили показати їм 
прилад. Бабуся впустила одну із 
незнайомок до хати, щоб вона 
зняла покази з лічильника. У цей 
момент інша жінка говорила зі 
старенькою на порозі. Невдовзі 
незнайомки попрощалися з бабу-
сею та поспішили покинути чуже 
подвір’я. Те, що з будинку зни-
кли гроші та золоті вироби, зго-
дом виявила внучка пенсіонер-
ки, яка проживає з нею. Вона і по-
відомила про крадіжку працівни-
ків міліції.

Через свою безпечність по-
терпіла 56-річна жителька одно-
го з сіл Козівського району. Жін-
ка вранці пішла на роботу, а ключ 
від помешкання залишила під 
килимком. Цим і скористалися 
крадії. Як встановили правоохо-
ронці, того дня селом ходили не-
відомі чоловіки, які продавали 
ринви. Правоохоронці припуска-
ють, що саме вони можуть бути 
причетними до крадіжки.

Міліціонери розшукують зло-
діїв та застерігають не бути над-
то довірливими й не залишати 
майно без нагляду. Якщо ж ста-
лася подібна неприємність, одра-
зу повідомляйте про це правоо-
хоронців. 

Батько наїхав  
на власного сина

Врятувати малюка не вдалося…
Трагедія сталася ввечері 24 травня у дво-

рі будинку на вулиці Бережанській. Чоловік 
за кермом «Infiniti» виїжджав назад. У цей час 
його трирічний син опинився під колесами ав-
тівки. 

Будинок, поблизу якого сталася трагедія, 
розташований біля лікарні. Тож родичі з дити-
ною були там за лічені хвилини. 

Травми малюка виявилися надто важкими 

і дитина померла в реанімаційному відділенні. 

Порішив зятя ножем…
Чергова сімейна драма на ґрунті алко-

гольного сп’яніння сталася у Тернополі. З но-
жовим пораненням до однієї з лікарень міс-
та госпіталізували 42-річного чоловіка. Мілі-
ціонери, що виїхали на повідомлення лікарів, 
з’ясували – тілесні ушкодження потерпілому 
наніс тесть.

Як розповів заступник начальника Терно-
пільського міського відділу внутрішніх справ 
Анатолій Стельмащук, потерпілий потрапив 

до лікарні у важкому стані, та ще й був нетве-
резим. Під дією алкоголю був і підозрюваний. 

З’ясувалося, чоловіки напередодні випива-
ли. Що стало причиною конфлікту - невідомо, 
проте під час сварки тесть вхопив зі стола ку-
хонного ножа та встромив лезо зятеві в живіт. 
Лікарів викликала дружина потерпілого, яка 
повернулася додому.

 42-річного чоловіка доставили у реаніма-
цію. Щодо підозрюваного – 60-річного терно-
полянина розпочато кримінальне проваджен-
ня. За вчинене йому загрожує від п’яти до вось-
ми років позбавлення волі.

“Ваш син у міліції. Готуйте гроші» – за такою схемою шахраї ошука-
ли 91-річну пенсіонерку з Підволочиського району. Старенька перекину-
ла на рахунок аферистів 9 тисяч гривень.

На стаціонарний телефон до потерпілої зателефонували вранці. Спо-
чатку пенсіонерка почула голос, схожий на голос сина. Далі в слухавці про-
лунав інший – незнайомий голос. Співрозмовник назвався працівником 
міліції і повідомив пенсіонерці, що її син вчинив дорожньо-транспортну 
пригоду і тепер йому загрожує в’язниця. Проте одразу заспокоїв бабусю, 
мовляв, проблему можна вирішити – потрібні лише гроші. Ціна питання – 
9 тисяч гривень. Відтак «міліціонер»  продиктував старенькій номер бан-
ківської картки, куди необхідно переказати кошти.

Син бабусі в цей час перебував за кордоном, тож жінка дійсно подума-
ла, що з ним могла статися біда. Псевдоміліціонер застеріг пенсіонерку: 
нічого нікому не розповідати, інакше це може зашкодити її синові. Бабуся 
пішла до найближчого банківського відділення. Працівники фінустанови 
допомогли старенькій перекинути гроші через термінал.  

Коли жінка повернулася додому, на стаціонарний знову  зателефону-
вали. Сказали, що необхідно сплатити ще 4 тисячі гривень, щоб закрити 
справу. Жінка вдруге подалася  до банку, але там запідозрили недобре і 
порадили старенькій звернутися до міліції.

Міліціонери розшукують злочинців. Вони встановили, що банківська 
картка, на яку пенсіонерка перечислила гроші, належить мешканцю Ки-
єва. 

Також міліціонери застерігають, як не стати жертвою телефонних 
шахраїв.

Розкажіть своїм близьким, батькам, бабусям, дідусям, які прожива-
ють самі, про такі шахрайства. Попросіть людину, яка вам зателефонува-
ла, назвати ім’я вашого рідного, місто в якому він живе, описати його зо-
внішність і відповісти на особисті питання.

Спробуйте якнайшвидше перевірити інформацію, яку вам повідоми-
ли. І, головне, у жодному разі не поспішайте виконувати умови аферистів, 
які вимагають у вас гроші за вирішення будь-яких питань.

У Тернополі шестеро неповно-
літніх хлопців впродовж двох міся-
ців викрали п'ять автівок 

За словами Анатолія Стельма-
щука, заступника начальника Тер-
нопільського міськвідділу міліції, 
парубки вчиняли протиправне у 
нічну пору. Шукали автомобілі, які 
були не обладнані сигналізацією і 
не охоронялись. Відчиняли двер-
цята, зламували замки запалюван-
ня, заводили транспорт і їхали ка-
татися. Як правило, здобиччю кра-
діїв ставали автомобілі вітчизня-
ного виробництва – марки «ВАЗ» 
і «ЗАЗ». Одну з автівок хлопці ро-
зібрали на запчастини та продали. 
Покупців знайшли на ринку, а та-
кож серед водіїв таксі. Гроші, отри-

мані за товар, поділили між собою 
порівно. 

Упіймали юнаків, коли вони 
намагалися викрасти черговий ав-
томобіль. Їх в дворі одного з будин-
ків помітив місцевий мешканець, 
який і викликав правоохоронців.

Наймолодшому викрадачеві 
автомобілів лише тринадцять ро-
ків. Він навчається у сьомому кла-
сі в одній із шкіл Тернополя. Най-
старшому – сімнадцять. 

Жоден із хлопців раніше про-
блем із законом не мав, кажуть у 
міліції. На причетність до викра-
день  правоохоронці перевіряють 
ще й одного 19-річного юнака. 
Самі ж хлопці зізнаються – викра-
дали автомобілі заради розваги.

Автомобілі  крали,  
щоб  розважитись

Мешканці Тернопілля 
потерпають від шахраїв

Виносять все, 
що під руки 
потрапить 
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50 правоохоронців з 
Тернополя поїхали 
в зону проведення 

антитерористичної операції. 
Впродовж місяця вони забезпе-

чуватимуть правопорядок в населе-
них пунктах, контрольованих укра-
їнськими військами.

В обласній міліції кажуть: для 
більшості бійців це вже не перша по-
їздка на Схід.  Провести Ореста Ро-
манчука в зону неоголошеної війни 
прийшли його маленькі сини. Стар-
шому в червні виповниться два роки, 
а молодшому лише два місяці. Чоловік їде на схід-
ні рубежі вже вчетверте.

Вкотре проводжає молодшого сина Тараса і 
Олександра Гриниха. Усі рази, пригадує жінка, 
вона не знаходила місця, не спала ночами, чека-

ла, молилася і вірила у щасливе повернення.
– Ми віримо в те, що вони поїдуть, виконають 

свою роботу і щасливо повернуться всі в повно-
му складі додому, – зауважує жінка. – Ми їх дуже 
чекаємо, любимо. Це я говорю не тільки від себе, 
але і від кожної мами.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬАкценти 7nday.te.ua

Кількатисячна колона виши-
ванок повільно наближається до 
Кобзаря. Люди із різних куточків  
України після Служби Божої ідуть 
шляхом, яким везли і несли Шев-
ченка до останнього місця його 
спочинку. Приємно спостерігати 
за цим дійством, адже вклонити-
ся Тарасові йшла переважно мо-
лодь.  

І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав…
Звичайно, не ніч це була, а 

десь десята ранку (на небі – жод-
ної хмаринки, на Дніпрі – повний 
штиль), та все ж подумалося: на-
віть природа повернулася до 
всіх нас щемливою благодаттю. 
Й справді, куди не глянеш – всю-
ди  буяє передлітнє пробуджен-
ня природи. Підходжу до вер-
би, яка за кілька метрів від му-
зею. Її прадерево посадив Шев-
ченко у Казахстані. У книзі «Та-
рас Шевченко у пам’яті поко-
лінь», яку ми презентували у Ка-
неві та Черкасах, згадується цей 
факт, як і те, що торішньої весни 
тисячі пагінців від неї відправле-
ні і посаджені в країнах, де меш-
кають українці. 

Праворуч від пам’ятника – 
пам’ятний знак із написом, що 
тут загинув Олекса Гірник – па-
тріот із Прикарпаття, Герой Укра-
їни (на фото праворуч). 

Це він у далекому вже 
1978 році, розкинувши біля 
пам’ятника Кобзареві більше 
двох тисяч власноруч написа-
них листівок проти зросійщен-

ня України, підпалив себе 
і… згорів наче факел. Під-
ходить до нас його син Єв-
ген Гірник, відомий по-
літик і громадський діяч. 
Аби не ятрити його ду-
шевні рани, говоримо ли-
шень про Шевченка і його 
пошанування. Як колиш-
ній народний депутат він 
зауважує, що до Шевченка 
приїхало небагато народ-
них обранців – їх і в Раді 
не видно, і тут так само… 

До столика, де прода-
ється наша книга, підхо-
дять поцінувачі творчості 
Кобзаря. І майже в кожно-
го на вишиванці прикрі-
плений значок із Шевченком (на 
фото ліворуч).

– А ви знаєте, хто намалював 
Тараса?- запитую. 

– Ні, а хто?- чую у відповідь.
Відкриваю книгу і показую 

той же логотип нашого земляка 
із Бережан Олега Шупляка. Зви-
чайно, охочих придбати книгу 
відтоді збільшилося. 

Аж ось після виступу пряму-
ють до музею перший заступник 
міністра культури України Ігор 
Ліховий, керівники Черкаської 
області та громадські діячі. Упо-
рядник книги Євген Філь, не за-
думуючись, підходить до І. Лі-
хового, колишнього директора 
Шевченківського національно-
го заповідника. Тоді музей був 
дійсно українським, допоки за 
його  реконструкцію і модерн не 

взялися Лариса Скорик та Ганна 
Герман. Євген та І. Ліховий, вияв-
ляється, знайомі ще із далеких 
80-х, коли Шевченкіана,  м’яко 
кажучи, не була у великій поша-
ні. 

Піднімається до Тараса наша 
землячка Наталя Гавдида – вона 
виступала на всеукраїнській на-
уковій конференції «Шевченкове 
слово та духовна наука: поліфо-

нія часу». 12 років спливло відто-
ді, як її чоловіка Івана замордува-
ли в Києві вороги нації. Стоїть На-
таля у спогадах…

Тепер ідемо Канівським 
цвинтарем «Монастирок». Чому 
прийшли сюди? А тому, що тут 
покоїться найкраща перекла-
дачка Шевченка на англійську 
мову Віра Річ. Коли відбулася 
вільна Україна, вона із Англії че-
рез Польщу приїхала до нас, біля 
пам’ятника Шевченка написа-
ла заповіт, щоб її поховали у Ка-
неві. І ось ми біля її могили. (на 
фото у центрі). Покладаємо кві-
ти, молимось. Ветеран Юрій Га-
малій, а він був на похоронах Річ 
(до речі, її ім’я було Елізабет, але 
після вивчення творів Шевчен-
ка вона «стала» Вірою) розпові-
дає про похорони, про справжню 

англійську і вод-
ночас нашу  патрі-
отку.

Моринці – на-
ступна наша зу-
пинка. Відвідини 
музею, Шевченко-
вої хати, зустрічі із 
місцевими жите-
лями – справжнє 
свято для тих, хто 
ще не був на бать-

ківщині Кобзаря. Та й для всіх, 
зрештою. Потім їдемо до Керелів-
ки – саме таку назву мало село, 
куди через рік після народження 
Тараса переїхала його сім’я. Тут і 
пройшло все його дитинство. 

Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Щоб «узаконити» ці Шевчен-

кові слова, вдячні земляки спору-
дили за селом  пам’ятник малому 

Тарасові, який пасе ягня. Та хто 
знав, що в нас знайдуться варва-
ри, які зрізали ягнятко. Бронзове 
ж воно було! 

Та найбільше нас вразило 
інше. Біля музею в Керелівці на 
лавочці сиділи дві жіночки. Коли 
ми підійшли ближче, вони вста-
ли:

– Ви з Тернополя?   
– А хто нас «продав» ? – запи-

тав Олександр Гуцалов, один із 
упорядників нашої книги. 

– У нас все «схоплено», тим 
більше, що ви в Каневі і Черніго-
ві проводили презентації. 

Дійсно, презентації пройшли 
дуже гарно. Ми дякували і дяку-
ємо за сприяння Тетяні Бойко та 
екс-депутатові ВР Юрію Сиротю-
ку.  

– Тернопільці спромоглися 
зробити те, чого не зміг весь дер-
жавний апарат – до двохсотої річ-
ниці Шевченка видали  ілюстро-
ваний довідник про вшануван-
ня  пам’яті Тараса Григоровича на 
всіх континентах. І це вкотре до-
водить, що держава – це не ті, хто 
без діла сидить у зручних кабіне-
тах, а всі ми. А слово Шевченка і 
сьогодні найважливіша зброя, – 
нам дуже запам’яталися ці слова 
Юрія Сиротюка.

А закінчити публікацію хо-
четься словами Юрія Мушкети-
ка: «Кажуть, немає програми дер-
жавотворення? Ось вона тут!  У 
«Кобзарі»! Читаймо і робімо, як 
тут написано, – й збудуємо Укра-
їну».

Хіба можна ще щось додати?!
Микола РОТМАН, 

заслужений журналіст 
України.

Реве та стогне 
Дніпр широкий…

22 травня 1861 року відбулося перепоховання Т. Г. Шевченка

Багатоголосе потужне і 
величаве виконання пісні 
пророка нації мимоволі 

змушують усіх встати і… проронити 
сльозу. Сльозу пам’яті, сльозу  
вдячності, зрештою – сльозу 
порядності. Адже стояти біля 
Шевченка на Чернечій горі і не 
відчувати  внутрішнього трепету 
серця – неможливо! 

Батальйон «Тернопіль» 
вирушив на Схід
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Свою назву Свято отримало 
на честь сходження Святого Духа 
на апостолів, яке їм обіцяв Ісус 
Христос перед своїм Вознесінням 
на небеса. Таким чином це свято 
нагадує про святу Трійцю, три ві-
домі прояви (лики, іпостасі) Все-
вишнього – у вигляді Бога-отця, 
у вигляді Бога-сина, у вигляді 
Бога – Святого Духа.  Господь наш 
Ісус Христос у прощальній бесіді 
перед стражданнями дав Своїм 
апостолам обітницю: «Я ублагаю 
Отця і дасть вам іншого Утішите-
ля, щоб був з вами повік. Утіши-
тель же, Дух Святий, Якого пошле 
Отець в ім я Моє» (Ів.14,16.26). 
Слова Спасителя справдилися.

Дух Святий, зійшовши на 
апостолів у день П’ятидесятниці 
у вигляді вогняних язиків, подав 
їм дар володіти мовами, щоб на-
вертати всі народи до Христа, дав 
їм духа мудрості і розуму, духа по-
ради і сили, духа пізнання і бла-
гочестя, духа страху Божого. Зба-
гативши їх цими щедротами, Він 
пригадав і зробив для них зрозу-
мілим усе, що чули апостоли від 
Господа Ісуса, наставив їх на ро-
зуміння істини і дав їм силу бути 
свідками Спасителя в Єрусалимі 
та всій Іудеї і Самарії, аж до краю 
землі. Дух Святий допоміг апос-
толам сповістити слово Христо-

ве, що вселилося в них, не тільки 
усно всьому світові, але і залиши-
ти його в богонатхненних писан-
нях, щоб рід людський навчався з 
них у всі часи.

Подавши Свою благодатну 
силу, Дух Святий зробив апос-
толів великими подвижниками 
благочестя, Які сповна виконали 
закон Христа про любов до Бога 
і ближнього так, що ні смерть, ні 
життя, ні сучасне, ні майбутнє не 
змогло відлучити їх від любові 
Божої. Серед найтяжчої праці, ве-
ликих скорбот і всіляких випро-
бувань Утішитель Дух  Святий 
подавав їм утіху і радість.

Дух Святий зійшов у день  
П’ятидесятниці на апостолів для 
побудування і поширення Святої 
Церкви в усьому роді людському. 
З милості Бога Отця, ради Єди-
нородного Сина Божого і разом з 
Ними, Дух Святий як за віку апос-
тольського, так і в усі часи щедро 
подавав, подає і до кінця віку по-
даватиме дари благодаті Своєї 
всім дітям Церкви.

Головним чином Він діє у свя-
тих Таїнствах: Хрещенні, Миро-
помазанні, Покаянні, Святій Єв-
харистії, Таїнстві Священства, Та-
їнстві Шлюбу, в Єлеосвяченні. А 
також в усіх священнодіях, че-
рез усі молитви, складені для нас 

Церквою, при особливому спри-
янні Духа Святого вірні прийма-
ють благодать Його. Під дією 
Духа Божого душа перетворюєть-
ся у «храм Бога живого» і таким 
чином християнин досягає мети 
свого подвигу, яка полягає в праг-
ненні до богопізнання та найтіс-
нішого єднання з Господом.

Зігріваймо дар Божий, що 
живе в нас і при сприянні Господ-
ньої благодаті стараймося зрос-
тати у вірі і побожності, усвідом-
люймо природні наші немочі та 
гріховність. Прославляймо і дя-
куймо Святій, Єдиносущній, Не-
роздільній і Животворящій Трой-
ці, Яка зішестям Святого Духа в 
день П’ятидесятниці подала сві-
тові і всій Церкві величезне бла-
го на віки вічні.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів України. 

Підходить до завершення ще один 
навчальний рік. А хочеться згадати 
про подію, яка залишила помітний 

слід у пам’яті учасників школи психолого-
педагогічної та методичної допомоги 
молодим та малодосвідченим учителям. 

Разом із керівниками школи методистом РМК 
Оксаною  Ничкою та вчителями-методистами Гали-
ною Петрик та Оленою Фарилюк молоді педагоги 
вирушили на Вишнівеччину. Перед нами відкрили-
ся мальовничі краєвиди.

І ось село Дзвиняча. Школа. Хлібом-сіллю зустрі-
чали гостей юні вихованці. Директор Галина Іван-
чук провела цікаву екскурсію шкільними коридора-
ми. Її змістовну розповідь доповнювали віршовани-
ми рядками учні. Присутні побували у музеї-світлиці 
Івана Гнатюка.

Згодом на уроці «Красу природи розуміти сер-
цем вчись», який провів вчитель початкових класів 
Віталій Іванчук, ми дізнались, як по-різному звучать 
мелодії природи. Під час виховного заходу «Зустріч 
весни» приходу цієї пори року разом із гостями раді-
ли квіточки, мурашки, пташки… 

«Повертаються птахи навесні до рідного краю, 
птахами ж повертаються до рідного краю герої» – не 
могли цього дня не згадати героїв Небесної сотні та 
загиблих в АТО.

Щирі слова вдячності пролунали цього дня від 
гостей на адресу педколективу школи. Найбільше 
сподобався молодим вчителям майстер-клас по ви-
готовлення віяла із виделок. 

Христина ГЕРБІШ, учителька 3-В класу 
Збаразької ЗОШ №2, 

член НСЖУ.

Упродовж двох годин 
у Тернопільському 
Палаці культури 

«Березіль» святкував 
25-ліття з часу свого 
створення легендарний 
львівський гурт «Соколи». 

Відзначав ювілей у перепо-
вненому глядачами залі – у колі 
найщиріших і вірних друзів, які 
ще у тому далекому 90-му кида-
ли під ноги зовсім юним «соко-
лятам» живі квіти. Зустрічали со-
лістів та музикантів пелюстко-
вим морем передусім за те, що 
ті повстанськими та стрілецьки-
ми піснями, незрадливою грома-
дянською позицією, патріотиз-
мом будили в українців жагу до 
волі, кликали долучатися до бу-
дівництва суверенної і незалеж-
ної України, яка тоді лише наро-
джувалася.

Нині чимало композицій з ре-
пертуару «Соколів» увійшли у зо-
лотий фонд української естради, 
а художній керівник гурту Ми-
хайло Мацялко та композитор і 
солістка Марія Шалайкевич ста-
ли народними артистами Украї-
ни.

Афіші з анонсом ювілейно-
го концерту «Молюсь за тебе, 
Україно!» у Тернополі з’явилися 
ще задовго до того прохолодно-
го недільного травневого вечо-
ра, коли музиканти вийшли на 
сцену «Березоля». Також зазда-
легідь неодноразово навідувався 
у наше місто і Михайло Мацялко, 
який з головою занурився у ви-
рішення деяких організаційних 
питань. Саме тоді він і познайо-
мився з головою правління Ліги 
підприємців «Українська спра-
ва» Михайлом Ратушняком, а від-
так і з багатьма учасниками цьо-
го громадського об’єднання. 

Під час зустрічей та щиро-
го спілкування визріла ініціати-
ва «Української справи» всіля-

ко сприяти організації творчо-
го звіту гурту у Тернополі. За ве-
ликим рахунком, інакше не мо-
гло й бути. Адже між артистами, 
які прославляють Україну у сво-
їх творах, та підприємцями Ліги, 
котрі завжди використовують 
навіть найменшу нагоду, щоб 
прислужитися українській гро-
маді, завжди знайдеться безліч 
спільних точок дотику. Не менш 
відрадно, що почин «Української 
справи» гаряче підтримали й 
інші патріоти краю – бізнесмени, 
керівники підприємств, проф-
спілкові комітети установ, орга-
нізацій та навчальних закладів, 
які придбали квитки на концерт 
для своїх працівників. До речі, ор-
ганізатори ювілейного туру «Со-
колів» вирішили частину вируче-
них коштів передати на потреби 
наших бійців в АТО.

Різнобарвний букет добре ві-
домих та зовсім нових пісень… 
Голосні дружні оплески шану-
вальників «Соколів»…  Чаруюче 
діамантове дзвінкоголосся Марії 
Шалайкевич… Хвилини тиші при 
світлій згадці про першого соліс-
та гурту Івана Мацялка та ова-
ції його рідному брату Михайло-
ві, усім музикам за вірність – гля-
дачам, колективу, родині, країні. 
Усе це разом справді нагадувало 
спільну  щиросердну молитву за 
кращу долю України.

Коли відлунили акорди 
останньої композиції, сповнені 
вражень тернополяни ще довго 
не хотіли відпускати своїх куми-
рів зі сцени. І недарма, адже для 
багатьох глядачів концерт став 
незабутньою зустріччю з моло-
дістю, для інших, молодших за 
віком, - своєрідним відкриттям і 
зануренням у невичерпне джере-
ло українського мистецтва, а для 
всіх водночас – переконливим 
доказом того, що «наша дума, 
наша пісня не вмре, не загине»…

День П’ятидесятниці –  
зішестя Святого Духа

У неділю –
Зелені свята

Дзвиняцький досвід – молодим учителям

Ювілейний злет 
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У США розробили  
броньовані шпалери

Інженерний центр досліджень і роз-
робок армії США розробив новий вид 
балістичного захисту для польових 
фортифікаційних споруд - броньовані 
шпалери, повідомляють іноЗМІ. Шпа-
лери складаються із кевларових воло-
кон, вплетених у гнучку полімерну плівку. 
Їх можна швидко наклеїти на стіни укрі-
плень, після чого вони захищатимуть усе-
редині бійців від осколків. Проект розроб-
ки бронешпалер на стадії доопрацюван-
ня. Попередні випробування різних про-
тотипів захисної плівки успішно провели 
на полігонах військових баз «Форт-Полк» 
в Луїзіані і «Еглін» у Флориді. Коли саме 
буде налагоджене серійне виробництво 
броньованих шпалер, поки що невідомо.

У Молдові заборонять  
російське ТБ

Уряд Молдови дав позитивний ви-
сновок щодо законопроекту, який пе-
редбачає повну заборону мовлення ро-
сійських телеканалів у країні. Про це 
повідомили «Інтерфаксу» у бюро уряду 
із зв’язків з пресою. У відомстві зазначи-
ли, що схвалений законопроект спрямова-
ний на «захист вітчизняного інформацій-
ного простору від маніпуляції та іноземної 
пропаганди». 

Пальне зі… сміття
Учені Коста-Рики винайшли апарат 

для видобутку пального зі сміття. Для 
цього вони використовують непотрібний 
пластик, повідомляє ТСН. Дизельне паль-
не, яке планують виготовляти із пляшок 
та пакетів, змусить працювати господар-
ську техніку. Винахідники сподіваються, 
що ним можна буде заправити навіть ав-
тівку. Наразі вчені створили лише прото-
тип апарата, який із кілограма пластику 
здатний «вичавити» літр пального. Нау-
ковці сподіваються, що проектом зацікав-
ляться великі підприємства, оскільки він 
надасть країні змогу зменшити залеж-
ність від імпортного пального. Крім того, 
корисна переробка пластику сприятиме 
позбавленню від небезпечного сміття.

Китайці підробляють навіть рис
На китайських ринках з’явився 

підроблений рис - із суміші карто-
плі та штучної гуми. Про це повідо-
мляє «Shanghaiist». За інформацією ви-
дання, цей «рис» візуально дуже схожий 
на справжній. Однак, як попередили по-
купців китайські експерти, його спожи-
вання може завдати непоправної шкоди 
травній системі. Після того, як влада Ки-
таю повідомила покупців про небезпеку 
підробленої зернової культури, в ряді ЗМІ 
з’явилася інформація, що аналогічна про-
дукція потрапила з Китаю на ринки інших 
країн - Індії, Індонезії, В’єтнаму, Малай-
зії, Сингапуру. Як пояснили експерти сай-
ту «Oriza.com», присвяченого рисовій ін-
дустрії, підробки легко виявити, тому що 
зерна залишаються твердими після варін-
ня, а суп, зварений з додаванням штучно-
го рису, має характерний неприємний за-
пах горілої пластмаси.

Де добре жити?
Гарвардський університет оприлюд-

нив новий рейтинг якості життя на цей 
рік «The Social Progress Index-2015». 

Найкомфортнішою для життя із 162 кра-
їн вважається Норвегія, посунувши з 
п’єдесталу Нову Зеландію. У норвежців 
найкращі у світі показники з екології, до-
ступ до зв’язку та інформації тощо. Кращі 
у світі показники з харчування, первинної 
меддопомоги та санітарії у Швеції, яка по-
сіла друге місце. Швейцарія - третя - вия-
вилася кращою у плані особистої безпе-
ки та свободи особистості. Ісландія - чет-
верта - тут найкращі водопостачання й то-
лерантність. Нова Зеландія опинилася на 
п’ятому місці через недоліки в харчуванні, 
первинній меддопомозі й проблеми в еко-
логії. Україна залишилася на 62-му місці. 
Проблеми в українців залишаються з пер-
сональною свободою, зі здоров’ям, толе-
рантністю, екологією і особистим благо-
получчям. У підсумку наш рівень якості 
життя на сьогодні порівнянний з Вірмені-
єю і Південною Африкою.

Щоб не свербіли руки до хабарів
У Китаї чиновників та їхніх дружин 

вирішили водити на спеціалізовані екс-
курсії у в’язницю - для профілактики 
корупції. Про це повідомляє «China Daily». 
Вони відвідали камери засуджених за ко-
рупцію чиновників і провели у в’язниці 
день у якості «навчального попереджен-
ня». За словами центральної дисциплінар-
ної інспекції, подібний тур був організова-
ний, щоб нагадати чиновникам про відпо-
відальність за хабарі. У Китаї триває кам-
панія проти корупції. Більше 100 чинов-
ників високого рангу перебувають під 
слідством. 

У Росії запахло  
сталінським ГУЛАГом

Згідно із законопроектом Держдуми 
РФ, в’язнів змушуватимуть валити ліс, 
будувати стадіони для ЧС-2018 з футбо-
лу, а також віддаватимуть у рабство під-
приємцям. Як повідомило російське ви-
дання «Комерсант», голова комітету з без-
пеки Держдуми РФ Олександр Хінштейн 
підготував поправки до Кримінально-
виконавчого кодексу, які дозволять залу-
чити майже 40 тисяч російських в’язнів 
до примусових робіт далеко від виправ-
них установ. Федеральна служба виконан-
ня покарань ідею підтримує. А керівник 
правозахисного проекту «Гулагу.нет» Во-
лодимир Осечкін заявив: «Ініціатива пра-
вильна, але тільки, якщо в’язням дадуть 
можливість добровільно вибирати робо-
ту. В іншому випадку йдеться про віднов-
лення економічної моделі ГУЛАГу, коли 
за рахунок низькооплачуваної або зовсім 
безкоштовної праці зводилися всі головні 
будівництва СРСР». До слова, Росія лідирує 
у світі за кількістю ув’язнених на душу на-
селення.

У Варшаві може з’явитися 
вулиця Героїв Майдану

У Варшаві частину однієї з вулиць 
поблизу скверу Тараса Шевченка, не-
подалік посольств України та Росії, хо-
чуть назвати іменем Героїв Майдану. 
Про збір підписів під петицією до рад вар-
шавських дільниць Середмістя і Мокотув, 
а згодом і міської ради Варшави щодо пе-
рейменування частини вулиці Спацеро-
вої (укр. Прогулянкова) на Героїв Майда-
ну повідомив речник польської фунда-
ції «Відкритий діалог» Томаш Чувара, пе-
редає «Укрінформ». Потрібно зібрати 200 
підписів, аби рада дільниці Середмістя 
розглянула цей проект. У петиції підкрес-
люється, що перейменування вулиці буде 
«належним вшануванням рішучості, сили 
духу і жертовності сотень тисяч українців 
і громадян інших країн, які їх підтримали, 
зокрема поляків та жителів Варшави, які 
в листопаді 2013 року вперше вийшли на 
вулиці Києва й інших міст країни, розпо-
чинаючи незламну боротьбу за вільну й 
проєвропейську Україну». 

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Яка робота - така оцінка

Українці оцінюють діяльність Каб-
міну гірше, ніж роботу президента. Згід-
но з дослідженням «TNS On-line TRACK», 
індекс оцінки дій влади все ще перебу-
ває на рівні нижче середнього і, почина-
ючи з 2015 року, він практично стабілізу-
вався на досить низькому рівні. У квітні 
лише вісім відсотків опитаних оцінили дії 
Кабміну задовільно. Незадоволені діяль-
ністю - 68 відсотків. «Швидше за все, таке 
різке падіння оцінки дій уряду пов’язано 
з низкою прийнятих непопулярних зако-
нів, зокрема щодо тарифної політики, а та-
кож із неприйнятими життєво необхідни-
ми законами з реформування країни», - за-
значають у «TNS». Загалом, незадовільни-
ми дії влади зі стабілізації ситуації в країні 
вважає 31 відсоток респондентів, і тільки 
один (!) відсоток упевнений, що влада по-
вністю виконує покладені на неї функції.

Українцям платять за день,  
як американцям за годину

Співставляючи рівень зарплат укра-
їнців у грудні 2013 року, коли долар ко-
штував 8 гривень, із березнем 2015-го, 
очевидним є той факт, що люди ста-
ли біднішими майже в три рази, пише 
видання «Сьогодні». Тепер за 22 робо-
чих дні середньостатистичний працівник 
приносить додому по 7 доларів. Стільки 
у нас платять за робочий день. У США і 
багатьох інших країнах - 7 доларів - пла-
та за годину праці. Експерти кажуть: усе 
подорожчало дуже суттєво і це при тому, 
що номінальні зарплати у гривнях зрос-
ли тільки на два відсотки, а в деяких ре-
гіонах навіть впали. Причому, не лише на 
зруйнованому війною Донбасі, а й у Тер-
нопільській, Херсонській та Чернівецькій 
областях. 
Новий головний біль для держави

Іноземні інвестори в міжнародних 
судах намагаються стягнути з України 
170 мільярдів гривень. Про це повідо-
мив заступник міністра юстиції Антон Ян-
чук, передає «Інтерфакс-Україна». Ця сума 
складається з 21 претензії іноземних ін-
весторів. Янчук розповів, що в 2012 році 
сума позовів становила 30 мільярдів гри-
вень, а в 2013 році - 20 мільярдів. Зростан-
ня обсягу фінансових претензій заступник 
міністра пояснив втратами іноземних ін-
весторів в Україні у зв’язку з окупацією РФ 
Криму й частини території, а також «опо-
ром олігархів».

Щоб усі були такі бідні!
Міністр агрополітики і продоволь-

ства Олексій Павленко - один із «бід-
них» урядовців - офіційно заробив за 
2014 рік лише 25,452 тисячі гривень. 
Про це йдеться в огляді оприлюднених де-
кларацій, підготовленому «Transparency 
International Україна». Згідно з докумен-
том, члени його родини заробили за ми-
нулий рік 309,091 тисячі гривень. Вклади 
у банках - 309,091 тисячі. У 2014-у вкладе-
но 505,85 тисячі. Міністр має будинки пло-
щею 418,9 та 74,9 кв. м., члени сімї - квар-
тири 197,5 та 197,6 кв. м. Крім того, роди-
на Павленка має п’ять авто: «Toyota RAV4», 
«Lexus RX350», «KIA Sorento», «Lexus 
LX570» та «Hyundai i30».

Донбасу загрожує холера
Екологи б’ють на сполох: на Луган-

щині вкрай брудна вода, яка має до-
мішки незрозумілого походження. До-
цент кафедри держуправління Державної 
екологічної академії післядипломного на-
вчання та управління Віктор Родіна розпо-
вів «Радіо Свобода», що ситуація на Донба-
сі - катастрофічна. «Боюся навіть подума-
ти, що буде влітку. З водою на Сході завжди 
були проблеми», - сказав експерт. За його 
словами, забруднення води може призвес-
ти до поширення інфекційних захворю-
вань. «Донбас і раніше був несприятли-
вим щодо поширення інфекційних захво-
рювань. Основним агентом їх перенесення 
була вода: це - кишкова паличка, дизенте-
рія і «королева» захворювань - холера. Ра-
ніше там «добровільно» змушували людей 
робити щеплення від холери. Я не думаю, 
що зараз хтось відслідковує епідеміологіч-
ну ситуацію й бере проби води. Це не лише 
проблема Донбасу і зони АТО. Це проблема 
для України», - наголосив еколог.

Скільки коштує ремонт  
однієї ями на дорозі?

Вартість поточного ремонту дорож-
нього покриття в Україні залежить від 
розміру вибоїн і застосовуваної техно-
логії їх усунення. Зокрема, ямковий ре-
монт 1 кв.м щебеневого покриття при гли-
бині вибоїни до 5 см коштує 70-80 гривень, 
цементобетонного покриття при глибині 
вибоїни до 5 см - 300-350 гривень, асфаль-
тобетонного покриття при глибині вибої-
ни до 5 см - від 150 до 450 гривень, зазна-
чає прес-служба «Укравтодору». Техноло-
гія ремонту, запевняють у Держагентстві, 
залежить від розмірів і кількості вибоїн, 
типу дорожнього покриття, видів матеріа-
лів, матеріальних і технічних ресурсів, по-
годних умов тощо. «Через значну зноше-
ність близько чотирьох тисяч кілометрів 
автодоріг загального користування вза-
галі не підлягають відновленню шляхом 
проведення ямкового ремонту», -  підкрес-
лили у прес-службі.

«Вугільний» шантаж Ахметова
Олігарх Рінат Ахметов видобуває 

половину вугілля в Україні й володіє 
близько 70 відсотками потужностей те-
плових електростанції, повідомляє ви-
дання «Тексти.Org.Ua». В Ахметова бор-
ги і він хоче, аби держава збільшила ціну 
на вугілля. Для цього привозить на про-
тести шахтарів та шантажує зменшен-
ням запасів вугілля на ТЕС. Влада заяв-
ляє, що й нинішня ціна дозволяє його ком-
панії заробляти і звинувачує її у монопо-
лізмі. Виконати вимоги Ахметова означає 
підняти ціну на електроенергію для всіх.  
Суперечка між Міненергетики і ДТЕК може 
тривати довго. Щоб визначити, на чиєму 
боці правда потрібен не один місяць робо-
ти фінансових ревізорів, які б перевірили 
довгий перелік витрат на приватних шах-
тах. У вугільній галузі можна «сховати» ве-
личезні витрати, яких насправді не було, й 
перевірити це традиційно важко.

Нелегальної зброї тьма
Незаконний обіг зброї в Україні 

збільшився утричі, порівняно з мину-
лим роком. Такі дані повідомили в Мініс-
терстві внутрішніх справ. За інформаці-
єю департаменту карного розшуку відом-
ства, з початку року правоохоронці вилу-
чили майже тисячу одиниць вогнепальної 
зброї та понад тонну вибухівки. Більшість 
завезли зі Сходу країни. Серед зловмисни-
ків - цивільні, волонтери,  бійці доброволь-
чих батальйонів і військовослужбовці. За 
інформацією відомства, нині на Сході про-
цвітає чорний ринок зброї. Для прикладу, 
автомат можна придбати лише за сто до-
ларів. До початку збройного протистоян-
ня він коштував значно дорожче. Наразі 
дуже важко визначити скільки насправді 
нелегальної зброї знаходиться на руках у 
людей. 

Україна Світ
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*     *     *
Краплями дзвонить 
травень в дитиннозелені 

дзвони,
Сіє поміж квітками 

із пелюсток заметіль,
Скритий холодний вітер 

віє безцеремонно
І приморозком  приляже  

в зелені верети піль.

Виб’ється поміж хмари 
сонця яскрава хлібина,

Вип’є холодні роси, зелень 
зігріє теплом,

Радість враз оживе: 
кожна співає пташина

Оду весняній порі. 
В ній терен цвіте за селом.

*     *     *
Для мене ти зоря далека, 
Що світить в холод, 

дощ і спеку.
І гріється душа моя
У тім промінні віддаля, 
Та просить сяєва ясного,
Бо легко так мені від того,
Що ти живеш на цій землі,
Де між любов’ю є жалі.
Ти, сам не знаючи того,
Став опертям 

життя мого.
*     *     *

Душею обираємо свій шлях:
Мету, орієнтири 

і стремління.
Веде одного Господь 

по стежках,
А інший злоби висіва 

насіння.
Несемо вибір свій через віки,
Яка його причина – 

чи збагнемо?
У чомусь наставляють 

нас батьки,
Чи містика, що долею 

зовемо.
А може вибір – фініш 

боротьби
Добра зі злом за кожну 

грішну душу,
А ми – в людській подобі 

лиш раби
Того, ким послані 

на дивну сушу?
*     *     *

Вічність  під сонцем – 
плинна,

Старість приходить 
звинно,

Все, що буяло – вже глина:
Зачахло, як бадилина.
Витерта гіркне пам’ять,
Те, що було – не з нами,
Борозни в тіло впали,
Лиш би душі не чіпали. 

*     *     *   
Акації духмяні грона –
Перлини  юної весни
Шліфує вітер без утоми,
Забувши  про тривоги й сни.
Скликає хмари до роботи, -
А ну ж бо швидше, підсобіть,
У цьому домі майовому
Додайте зваби їм умить!

Марія ГУМЕНЮК, 
м. Тернопіль.

гніздечко
Сімейне

Галина Василівна стулила міцніше повіки. 
Закликала сон, а він не йшов, ніби навмисне 
обминав її кімнату. Тільки спогади лізли у го-
лову, визирали з усіх кутків, з теплої вовня-
ної хустини, якою кутала ноги – після опера-
ції чогось завжди ноги мерзнуть. Минуле тор-
калося її снопиком зозулиних черевичків, ма-
руни і м’яти – зілля, яке посвятила ще вдома, 
минулого року, на Зелені свята. А тепер он за 
кілька днів – Трійця, а вона тут, серед чужих 
людей. Від згадок важчало серце, наливалися 
болем руки і затерпали пальці. 

- То від пережиття, - сказала їй учора лі-
карка. 

Галина Василівна зітхнула. Відказала лі-
карці, що то, мабуть, від іншого. Сидить тут, 
нічого не робить. 

- Хіба це зле? – посміхнулася лікарка. – Мо-
жете врешті відпочити, Галино Василівно. 

Вона промовчала. Куталася у свою вовня-
ну хустину. 

- Скажіть няні, нехай дасть вам ще одну 
ковдру. Бо у кімнаті справді холодно. 

Галина Василівна згадувала свою хату. За-
раз би вона пропалила у грубці. Не раз, бува-
ло, загляне сусідка: 

- Що це ви, бабцю, серед літа кочегарите? 
А взимку що буде?

- Хіба я палю? Дух по хаті пускаю. Старі 
кістки тепла хочуть. 

- Ви – не старі. Не видумуйте. І город обро-
бляєте, і худобу тримаєте…

Не сперечалася. В городі у неї, справді, як 
у вінку. Усе до ладу, мов розчесане. І корову, 
і птицю тримала. Допомагала дітям, чим мо-
гла. Бо хто ж, крім неї?

Згадувала і згадувала. Разом з приємним 
накочувалася гірка печія і тоді усередині зно-
ву різало ножем. 

Прикрила долонею очі. Вдень якось лег-
ше. Вийде надвір, хтось заговорить до неї, 
вона до когось. Не могла дочекатися світан-
ку. Тут, в інтернаті, ночі такі довгі. А як швид-
ко вони збігали у селі…

Верталася у спогади. Як це батько сказав? 
Багато років тому, давним-давно? «Бути, Га-
лино, тобі самій. Хіба дитя знайдеш». 

Вона спаленіла. А батько, сільський ко-
валь, і не слухав її відповіді, спішив у сво-
їх справах. «Хто ж винен? – хотіла крикнути 
йому услід. – Нагородили лицем, самій у дзер-
кало дивитися не хочеться».

Зізналася про це якось найкращій подрузі. 
- А ти не дивися, - порадила та. – Люди ка-

жуть: з лиця воду не пити. 
Воно то так. Але збігали літа. Однолітки 

давно заміж повиходили, діти уже до школи 
ходять. А вона, Галина, все одна та й одна. 

- Може, взяти немовля з дитбудинку? – ді-
лилася сумнівами з подружкою. 

- Навіщо? – перебивала та. - Краще народи 
собі – своє, рідне. 

Галина вчепилася за ті слова. От тільки 
хто? У селі ж усе, мов на долоні. 

Працювала на буряках. Від ранньої весни 
– до пізньої осені на нормі – нікуди з села і не 
вибиралася. 

Якось випав її день народження. Жінки 
з ланки купили подарунок, зібрали букет з 
польових квітів. Закликали бригадира: він і 
привітав Галину з іменинами. Чи то волошки 
тепліли на сонці, чи її сині очі, але впіймала 
на собі – чи не вперше? – зацікавлений чоло-
вічий погляд. Не опиралася. Пливла назустріч 
у настояному в літі ароматі трав, у повітрі, що 

бриніло чимось невідомим і далеким для неї. 
Він подарував їй квіти. А вона йому – сина. 

Тільки раз ще бригадир став на порозі її хати. 
- Ти ж розумієш, Галино…
Розуміла: у нього – сім’я. Що було, те вмер-

ло навіки. Лише ім’я для сина взяла його – на 
згадку. 

Дмитрика у перший клас вела сама – без 
батька. Ловила цікаві  погляди сусідів. Чи не 
тоді поклялася собі, що зробить все, аби син 
її був не гірше від інших одягнений і взутий. 

Брала по дві норми буряків. Тримала ху-
добу на продаж. Везла на базар ранню кар-
топлю, молоко і сметану. Що краще – синові. 
І вдягнутися, і з’їсти. Смажить котлети – Дми-
трові. 

- А собі, мамо?
- Я переб’юся, сину. Ти ростеш, тобі тре-

ба…
Молила Бога, щоб вступив Дмитро до ін-

ституту. Повіз документи у технічний. 
- Інженером буде, - хвалилася Галина сусі-

дам. Далі – з городу, з норм не вилазила: яка 
копійка – все синові. А здоров’я уже не те. 
Операцію важку перенесла, лікарі радили бе-
регтися. 

Як? У Дмитра – проблеми. Виключили за 
неуспішність. Винуватила усіх, крім сина. Хіба 
вона має чим платити за кожен залік, екза-
мен…

- Ти його послухай, - перебивав жалі Гали-
ни сусід. - Чи він ще правду каже…

Не вірила нікому, крім сина. Хай побуде 
вдома, відпочине. Ще встигне наробитися у 
житті.

Дмитро й не дуже тримався села. Відвіду-
вав знайомих у місті. Галина не перечила: хай 
трохи розвіється. 

Якось приїхав:
- Я вступив до училища, мамо. Буду столя-

ром. Меблі навчуся робити. Тоді і ти відпочи-
неш, мамо.

Вона поглянула на свої натруджені, поре-
пані руки, у венах-вузлах ноги: давно пора. 

Але у столярному цеху Дмитро довго не 
затримався.

- За таку зарплату, мамо…
Промовчала. Не сказала синові, що вона 

цього року уже не брала норми буряків: сили 
не ті. Та й у колгоспі теж давно не платять 
грошей, розлітається усе.  

Діставала останні заощадження: Дмитро 
куртки нової хоче. Признався, що познайо-
мився з дівчиною, мусить вигляд мати. 

- Ось привезу тобі невістку, легше буде. 
«Аби тобі добре, сину», - подумала. 

Марічка справді виявилася гарною, до-
брою дівчиною. І свати – хороші – прості, зви-
чайні люди. Дмитро перебрався жити до міс-

та. Трохи тісно, правда у сватів у квартирі. 
Якось приїхав син: поможи, мамо… Найняли з 
Марічкою кімнату, а платити нічим. Ще й Ма-
річка дитину чекає. Може, перепозичить Га-
лина якусь сотню доларів у сусідів?

- Я зайнявся бізнесом, мамо. Скоро усі бор-
ги віддамо. Я теж позичив долари, мамо. І не-
мало…

Чомусь тривожно глянула на образ Матін-
ки Божої – скільки ночей їй молилася. Тепер 
вона згадує і згадує той день. 

Дмитро приїхав пізно ввечері, зненацька. 
Розгублено дивився на неї:

- Продавай хату, мамо. Худобу, усе, що є в 
обійсті. 

Щось розказував про невдалий бізнес. 
Про те, як пропали позичені гроші, а процен-
ти ростуть. Кредитори уже погрожують. Має 
за тиждень борг віддати. 

- А як же я, сину? Де подітись мені?
 Сердився. Хіба зараз про це мова? Та ж 

вона його мати. А «ці» чекати не будуть. 
Спродала усе. Залишила собі тільки дещо 

з одягу. І той пучок зілля, посвячений на Зе-
лені свята. «Як умру – під голову буде», - по-
думала. Син забрав гроші і зник. Не з’являвся 
тиждень, другий…

Вона просиділа місяць у сусідів. Захворіла. 
Не могла звестися на ноги. 

- Робіть щось, - закликали сільського го-
лову господарі. 

Він зателефонував у район. І хоч Галина не 
одинока, приїхали люди, забрали її у будинок 
престарілих. Сподівалася, може, свати навіда-
ються, внучку побачити привезуть. А недав-
но дізналася: Дмитро з Галею уже давно ра-
зом не живуть, вернулася невістка до батьків. 
Правда, чула і таке: ніби справи у сина пішли 
на ліпше. Лише мобільний його на її дзвінки 
не відповідає. 

Тут, у будинку-інтернаті, у неї наче все є. 
Окрема кімната, і люди привітні. Тільки сон… 
Втікає кудись, мов прошений. Усе здається Га-
лині, що пора уже корівку доїти: ніби віз то-
рохтить, їздові по селі молоко на завод зби-
рають. 

Таки задрімала. Снилося те далеке поле, 
букет з польових волошок. Усміхнене облич-
чя єдиного у її житті чоловіка. Син, зовсім ма-
ленький, біжить до неї, простягнувши руки…

А ще половіють жита. Чогось іде між ними 
Галина, мочить у холодній росі ноги. Чи то 
в сні, чи то уже насправді подумала: жито 
сниться – ніби до щастя. 

Прокидалася. Ноги справді замерзли. Об-
гортала їх у ковдру, у свою вовняну хустку. 
Ночі дощові, холодні. Нічого, скоро світанок. 
У неї є робота – виглядати сина…

Зіна КУШНІРУК.

Просто життя

Під ноги падали краплі 
вікон. Теплі квадратики 
творили жовту мозаїку. 
Вони нагадували Ксені 
дитячу гру в класики. А ще 
вони схожі на дивовожні 
зорі. Цікаво, подумала, 
зорі падають самі, чи їм 
потрібний особливий 
дозвіл, аби не порушувати 
святі правила Небес? 

Ксеня не поспішала. У квартирі по-
рожньо. Лише телефон озивається час-
то. Усім щось потрібно. Переважно, тур-
бують чужі люди. Рідних стає менше. Ко-
жен рік викрадає подруг, друзів, знайо-
мих, родичів. Одні - у далекі світи, інші - у 
вічність. 

Ксеня подумки повернулася до ни-
нішнього побачення з Анатолієм. Наче 
дівчисько збиралася, крутилася перед 
дзеркалом. Щойно минула сороківка. 
Але кохання не запитує про статус, вік, 
освіту.

Анатолія помітила здалеку. І те, як не-
терпляче він позирав на годинник. Ксені 
не бачив. Зате вона запримітила, як пере-
кочувала його обручка з правої руки на 
ліву. «То де ж її місце?» - подумала.

- У тебе є сім’я? - запитала зненацька.
Анатолій здивувався:
- Ти знаєш? Я все поясню…
- А потрібно?
- Розумієш, Ксеню, ти мені стала не 

байдужою. Я навіть не міг подумати… Це 
все моя дружина. Ти мені допомогла ви-
плутатися з проблем. Я боявся втратити 
свою посаду. Пробач… Дружина сказала, 
аби я позалицявся до тебе. Ти - жінка са-
мотня. Увага, мовляв, сподобається. 

Ксеня не могла повірити почутому. 
Невинне запитання відкрило їй очі. 

- То наш роман відбувався під пиль-
ним оком твоєї дружини, з якою ти, на-
чебто, три роки розлучений? Що ж, ти 
гарно грав свою роль. Тобі в актори тре-
ба було піти, а не в чиновники. А дружи-
ні - в режисери. Цікаво, твоя посада до-
рожча для тебе, чи для дружини? 

Ксеня кепкувала подумки з себе: якби 
комусь розповіла б таке, не повірив би. 
Ось тобі й маєш запізнілу романтику. 

- Ксеню, що я повинен зробити?
- Йти додому, до дружини.

- А ти?
- Анатолію, уяви, що мене ніколи не 

було в твоєму житті. Я не допомагала 
тобі рятувати посаду. Я ніколи не чула 
про твою дружину. І ніколи тебе не знала.

Ксеня відчувала: цей вечір довго бо-
літиме. Навіть не знає, що це було: обман 
чи підлість? Чи просто використали її не-
долугу жіночу долю? 

У повітрі пахло бузком і сумом. Усмі-
халися великими жовтими очима чужі 
вікна. У її ж вікнах - темінь. Подруги за-
здрили: все ти, Ксеню, маєш - квартиру, 
чудову освіту, «дорогу» роботу. А коха-
ний знайдеться.

Хіба вона винна, що колись вибрала 
Сашка з паралельного класу? І хіба ви-
нен Сашко, що не сподобався її батькам? 

Для них він був звичайним хлопчиськом. 
Але не для Ксені. Він так гарно розпові-
вдав про самітнього Мандрівника. Ксе-
ня не запитувала, сам придумав, чи десь 
прочитав. Швидше, то були його фанта-
зії. Вона любила бродити разом із Ман-
дрівником його світами. І їй було бай-
дуже, що матір хлопця гарує на заводі, а 
батько риє бульдозером котловани під 
нові будинки. І що Сашко ходить у старих 
кедах і короткуватих штанах. 

Ксенині батьки - інтелігенція. Матір 
купує доньці гарненькі взувачки і одя-
ганки. Батько возить щоліта своїх дівчат 
до моря. Однокласникам годі зрозуміти 
Ксенину дружбу з Сашком. Коли ж дізна-
лися батьки, заявили категорично: цей 
хлопець тобі у товариші не годиться. Ні 
краси, ні багатства! З таким навіть в кіно 
соромно піти. Інститут, кар’єра, вдале за-
міжжя - таким мало бути її майбутнє.

Вуз Ксеня закінчила, влаштувала-
ся на гарну роботу, зробила кар’єру. Ста-

ла для багатьох потрібною людиною, 
яка може допомогти, вирішити, виручи-
ти. А ось третього пункту виконати не 
вдалося. У залицяльниках батьки шука-
ли гандж. І знаходили. Це означало - від-
ставка. Згодом не стало батьків. Не ста-
ло й нормальних залицяльників. А, може, 
Ксеня їх не бажала помічати. 

А Сашко, як і його Мандрівник, подав-
ся у світи шукати заробітків і щастя. Ніх-
то не відав, як упевненій, діловій, врод-
ливій Ксенії Георгіївній інколи не виста-
чало невпевненого, розгубленого і не-
зграбного хлопця з паралельного класу. 

Анатолій… Насмішка долі. Якби ж то 
можна відразу все забути! Добре, що про 
її роман ніхто не знав.

Як то казав Сашко? Не бійся свого не-

добудованого світу. І не втомлюйся ві-
рити, що між зорями і роками витає по-
стать Мандрівника. Він знає про твоє іс-
нування, і якщо твоя душа ще може вити 
гнізда для запізнілих втомлених птахів, 
це значить, вона бажає польоту. Мандрів-
ник покличе її. Лише б душа почула цей 
поклик…

Ох, Сашко, і за що тобі вчителі стави-
ли трійки? 

… Майже рік тому Ксеня зустріла Саш-
кову матір. Постаріла.

- Як ви, Ксеніє? - запитала. - Чула, 
люди вас поважають. 

- Не називайте мене на «ви», - попро-
сила. 

- Як батьки?
- Уже немає.
Про Сашка запитати не наважувала-

ся. Але якось через силу вийшло:
- Як Саша? Де живе?
- Далеко живе. Приїжджає рідко. Все 

у нього ладиться. Роботу гарну має. Нам, 

пенсіонерам, підсобляє. Кличемо додо-
му. Але він житло собі справив на новому 
місці. Пора б і сім’ю мати. Сашко віджар-
товується, не старий, мовляв, устигне. 

Він устигне, а вона, Ксеня? 
- Ксеніє! - гукнула Сашкова мати, піс-

ля того, коли вже попрощалися. - Заче-
кай…те. Запишіть номер Сашкового те-
лефону. На всяк випадок. 

Скільки разів вона дивилася на ря-
дочок цифрів. Скільки разів пробувала 
набрати їх. А якщо слухавку візьме жін-
ка? Сашко не одружений, але це не озна-
чає, що він не може з кимось зустрічати-
ся. Зрештою, хто тепер для нього Ксеня? 
Юначе захоплення, про яке, може, й не 
згадує…

…Мандрівник любить пити воду з 
колодязя-журавля. Ти бачила такі коло-
дязі? Вони схожі на птахів, які не втом-
люються стояти на одній нозі. І не відчу-
ватимуть втоми доти, поки з колодязів 
братимуть воду... 

Ксеня дивувалася, що так добре 
пам’ятає Сашкові казки. 

Якось запитала:
- Мандрівник вміє кохати?
- Він самітній. Його кохання загуби-

лося серед віків і доль. Але він допомагає 
шукати його іншим. 

- Як?
- Підказує, коли відчинити двері до 

серця. А ще Мандрівник вважає, що наші 
втрати і розчарування є кроком до чо-
гось нового, кращого. 

Ксеня знала, що хутко не засне. Спо-
гади про Сашка і витівка Анатолія млої-
ли душу. 

Сашко, Сашко… Філософе-трійочнику, 
де ж шукати твого Мандрівника? Як 
отримати його підказки? Чи їх розуміють 
лише сімнадцятирічні?

Сашковий номер телефону вивчила 
напам’ять. Перша цифра, друга, третя… 
Один гудок, другий, третій… 

- Одинокий Мандрівник - це міф, каз-
ка, правда? - запитала, коли зняли слу-
хавку. 

Серце билося сполоханою птахою. Очі 
плакали. 

Пауза. 
- Ксеню, ти???
- Сашко, пробач, що турбую… Вже ніч. 

Я не повинна…
- Я вилечу післязавтра. Чекай мене…

Ольга ЧОРНА.

Етюд
Скапує травень 
дощем і смутком

Твій дзвінок вихоплює мене 
з полону теплого сну. Твій голос 
– такий рідний і такий далекий 
– окутує ніжністю. Здається, твої 
руки обнімають мене. А на щоці - 
твій подих.

У цю хвилину я ненавиджу 
кілометри, які розділяють нас. 
Дуже хочу відчути твій дотик. По-
бути поруч з тобою маленькою і 
беззахисною, загубитися у трав-
невому цвіті кохання і твоїх до-
лонь. 

Знаю, через кілька хвилин 
ти покладеш слухавку. І я зали-
шуся тільки у думці з тобою. Не 
знаю, що буде завтра. Але сьогод-
ні у цей тихий день я люблю тебе. 
Чому ж весна, яка буяє квітом, 
скапує у моїй душі дощем і смут-
ком? 

Інна З. м. Тернопіль.

Сокровенне

Самотній

Мандрівник

Снилося
жито...
Кажуть – до щастя

Так сонячно, 
Що й передати годі – 
Надворі травень
Знов розлив тепло. 
Немає днів
Щасливіших в природи,
Коли ми втрьох…
Та їх і не було!
На фото Сергія БОДАКА:   
тернополяни Олег та 
Вікторія Мисяк  
з донечкою Мартою.

Тест

З грошима, безперечно, добре. Без них – по-
гано. Важливо вміти їх заробляти і витрачати.

Відколи ж навчати цього? Чи варто вдаватися 
до розрахунків за домашню роботу, що її викону-
ють члени родини, тим паче – молодші. Зрештою, 
як визначити, чи готові діти до «спілкування» з 
грошима?

До кожного запитання – три варіанти відпові-
дей: так, іноді, ні. За кожне «так» - один бал. Решта 

відповідей – щоб ви краще зрозуміли свою дитину.
1. Як вважає дитина: чи можна в наш час роз-

багатіти чесною працею?
2. Чи цікавиться вона статтями на економіч-

ні теми?
3. Чи здатна на фінансовий ризик?
4. Чи вважає, що «щастя не в грошах»?
5. Чи позичає гроші комусь?
6. Чи позичає гроші в когось?

7. Чи не соромиться вимагати у продавців зда-
чу «до копієчки»?

8. Як вважає, чи слід давати чайові?
9. Як носить гроші – у гаманці чи в різних ки-

шенях?
10. Чи радиться з вами, перш ніж зробити 

якусь покупку?

Підсумуйте бали. Якщо їх: від 0 до 3 – корис-
туватися грошима дитині ще рано; від 4 до 7 – не-
хай спробує заробляти самостійно, тоді й витрача-
тиме ощадливіше; від 8 до 10 – цілком можете до-
віряти своїй дитині самостійні розрахунки.

  Чи довіряти дітям гроші?
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Вольова перемога господарів над кон-
курентом залишає відкритим розподіл 
призових місць слідом за «Динамо».

«Дніпро» - «Шахтар» - 3:2 
Відкрили рахунок гості. Після довгої 

діагоналі Ярослава Ракіцького ліворуч 
продемонстрував дриблінг Бернард, а 
Алекс Тейшейра замкнув його простріл. 
Надалі зустріч також проходила резуль-
тативно. Відігрався «Дніпро» за допо-
могою випадку. Рикошет після удару Ан-
дрія Блізніченка перетворився на пере-
дачу, після якої Матеус відзначив голом 
недавнє повернення до великої гри. Ще 
до перерви Алекс Тейшейра 16-м голом 
повернув лідерство «гірникам».

 Початок другої 45-хвилинки став 
справжнім штурмом від господарів. «Дні-
про» зовсім не влаштовувала навіть ні-
чия, і саме йому посміхнулась удача Роман 
Безус зіграв на випередження Ракіцького 
під час подачі з кутового – 2:2. «Шахтар» 
продовжив створювати моменти, але 
знову пропустив. Індивідуальна майстер-
ність Бруно Гами і тренерське чуття Ми-
рона Маркевича принесли третій гол у во-
рота донеччан. Нещодавно з’явившись на 
полі, Валерій Лучкевич став автором ви-
рішального удару – 3:2. Примітно, що піс-
ля цього справжніх нагод відігратись гос-
ті не створили. А от Ракіцький, не стри-

мавшись у висловлюваннях, одержав від 
Юрія Вакса другу жовту картку і залишив 
достроково поле буквально за кілька се-
кунд до фінального свистка.

Інші результати туру:
«Олімпік» - «Волинь» - 1:3;
«Металург» Д. – «Говерла» - 0:0;
«Металіст» - «Іллічівець» - 3:1;
«Карпати» - «Динамо» - 0:1;
«Металург» З. – «Зоря» - 0:1;
«Ворскла» - «Чорноморець» - 2:0.
Наступного сезону Україну у фут-

больних єврокубках представлятимуть 
«Динамо», «Шахтар», «Дніпро», «Зоря» і 
«Ворскла». У Лізі чемпіонів точно зіграє 
київське «Динамо».

Друга путівка на цей турнір діста-
неться «Шахтарю» або «Дніпру» (за умо-
ви другого місця в чемпіонаті України 
або перемоги в Лізі Європи). Якщо «Дні-
про» виграє Лігу Європи і посяде тре-
тє місце в чемпіонаті, Україна буде пред-
ставлена   в Лізі чемпіонів трьома коман-
дами – «Динамо», «Шахтар», «Дніпро».

Місця в Лізі Європи забезпечили собі 
«Зоря» і «Ворскла». Також до них долу-
читься та команда, яка посяде третє міс-
це в чемпіонаті України (крім випад-
ку, коли «срібло» національної першості 
дістанеться «Шахтарю», а «Дніпро» ви-
грає у фіналі Ліги Європи).

«Дніпро» - «Копенгаген» - 0:0 
Третій кваліфікаційний раунд Ліги 

чемпіонів.
Історичний дебют «Дніпра» у Лізі 

чемпіонів став суцільним розчаруван-
ням. Команда Маркевича в ранзі оче-
видного фаворита дуелі спромогла-
ся створити біля воріт «Копенгаге-
на» лічені моменти, з якими без про-
блем впорався голкіпер данців Андерсен.  
Враження від матчу остаточно зіпсува-
ла витівка ультрас «Дніпра», які кинулися 
у гостьовий сектор з твердими намірами 
відлупцювати нечисленних данських фа-
натів.

«Копенгаген» - «Дніпро» - 2:0 
Третій кваліфікаційний раунд Ліги 

чемпіонів, матч-відповідь 
«Дніпро» у цьому матчі влаштовува-

ла навіть нічия, щоправда – результатив-
на. Тим часом господарі ще в першому тай-
мі відкрили рахунок, а одразу після перерви 
перевага «Копенгагена» подвоїлася - стало 
зрозуміло, що «Дніпро» «вилетить» з Ліги 
чемпіонів, навіть не пробившись у групо-
вий етап.

«Дніпро» - «Хайдук» - 2:1 
Жереб підкинув «Дніпру» одного із най-

сильніших клубів Хорватії. Рахунок 1:1, 
який тримався довший час, цілком влашто-
вував «Хайдук». Наприкінці матчу напруга 
сягнула апогею: рятівником команди став 
«джокер» Євген Шахов, який вдало увійшов 
у гру з лави запасних. 

«Хайдук» - «Дніпро» - 0:0
Раунд плей-офф Ліги Європи, матч-

відповідь 
Один гол «Хайдука» - і все, до побачен-

ня, єврокубки! Але “Дніпро” вийшов і добив-
ся вигідного результату.

«Дніпро» - «Інтер» - 0:1
Група F, 1 тур 
У стартовому матчі групового етапу гос-

подарі поля могли на щось сподіватися до 
68-ї хвилини, а потім другий “гірчичник” 
побачив перед собою капітан “Дніпра” Рус-
лан Ротань. Опинившись у меншості, дні-
пряни одразу пропустили.

«Сент-Етьєн» - «Дніпро» - 0:0 
Група F, 2 тур 
З перших хвилин «Дніпро» потрапив під 

шквальний вогонь господарів поля, та все ж 
найреальніший шанс забити втратили саме 
дніпряни. На 28-ій хвилині Калініч не зумів 
ударом із 11-метрової позначки переграти 
Стефана Руфф’є. 

«Дніпро» - «Карабах» - 0:1
Група F, 3 тур 
Азербайджанців недооцінили не лише 

вболівальники і букмекери, але й самі фут-
болісти «Дніпра». Команда Маркевича капі-
тулювала і осіла на останній, четвертій схо-
динці своєї групи, маючи лише одне очко.

«Карабах» - «Дніпро» - 1:2 
Група F, 4 тур 
«Дніпро» не мав іншого виходу, ніж 

лише перемагати у столиці Азербайджану. 
Настрою команді додав швидкий гол Ніко-
ли Калініча, який згодом оформив «дубль». 

«Інтер» - «Дніпро» -2:1

Група F, 5 тур 
На 16-ій хвилині Ротань вивів «Дніпро» 

вперед, але навіть  маючи кількісну перева-
гу, команда Маркевича примудрилася про-
пустити двічі  і в підсумку програла. 

«Дніпро» - «Сент-Етьєн» - 1:0 
Група F, 6 тур 
Перед заключним туром на другу путів-

ку команді Маркевича потрібно було будь-
якою ціною перемагати французів і сподіва-
тися, що «Інтер» не програє в Азербайджа-
ні. Автором єдиного голу у Києві став Ар-
тем Федецький. У Баку на останніх секундах 
азербайджанці таки забили «Інтеру», але 
чеська бригада арбітрів взяття воріт ска-
сувала – офсайд. Як виявилося згодом, гол 
був чистим, але нас, українців, це хвилюва-
ло найменше. “Дніпро” - в 1/16 фіналу! 

«Дніпро» - «Олімпіакос» - 2:0 
1/16 фіналу Ліги Європи 
У першому таймі дніпрянам і справді ні-

чого не вдалося протиставити “Олімпіако-
су”, окрім надійної оборони. Зате після пере-
рви у ворота гостей влетіли одразу два м’ячі 
після дальніх ударів Канкави і Ротаня. 

«Олімпіакос» - «Дніпро» - 2:2
1/16 фіналу Ліги Європи, матч-

відповідь 
Грекам вдався швидкий гол, та, на щас-

тя,  Федецький  відновив рівновагу – 1:1.  
Під кінець матчу суперники ще обмінялися 
голами – бойова нічия.

«Дніпро» - «Аякс» - 1:0 
1/8 фіналу Ліги Європи 
Героєм поєдинку із голландцями став 

Роман Зозуля, який непередбачуваними ру-
хами дезорієнтував захисників і покотив 
м’яч у дальній кут  – гол! 

«Аякс» - «Дніпро» - 2:1
1/8 фіналу Ліги Європи, матч-

відповідь 
Голландцям вдалося відкрити раху-

нок на 60-ій хвилині, але на подвиг коман-
ді Франка де Бура забракло часу. 

«Брюгге» - «Дніпро - 0:0
1/4 фіналу Ліги Європи 
Гра видалася дуже впертою і багатою на 

боротьбу, натомість гольові моменти мож-
на було полічити на пальцях однієї руки. 

«Дніпро» - «Брюгге - 1:0
1/4 фіналу Ліги Європи, матч-

відповідь 
 Гра поволі котилася до додаткового 

часу, а, можливо, і серії пенальті. Проте зне-
нацька шедеврального пострілу у дальній 
верхній кут завдав Шахов, який вийшов на 
другий тайм замість Безуса.

«Наполі» - «Дніпро» - 1:1
1/2 фіналу Ліги Європи 
Рятівний гол Селезньова на останніх 

хвилинах був забитий з офсайду, але нам 
пощастило, що норвезька бригада арбітрів 
цього не помітила. 

«Дніпро» - «Наполі» - 1:0
1/2 фіналу Ліги Європи, матч-

відповідь 
«Дніпро» влаштовувала навіть нульо-

ва нічия, але у другому таймі Коноплянка 
м’яко навісив на голову Селезньову. Еле-
гантний кивок – 1:0, і попереду – фінал.

 «Шахтар» - «Дніпро» - 1:1. Перший матч – 0:0.
Контратака дніпропетровців після чергового кутового дозволила їм повести у 

рахунку. Федорчук дав передачу на хід Калінічу, який втік сам на сам ще зі своєї по-
ловини поля – 0:1.

У другому таймі «Шахтар» створив чимало реальних нагод, щоб засмутити Де-
ниса Бойка. І така наполегливість донеччан проти вичікувальної тактики суперни-
ка принесла бажану нагоду зрівняти рахунок. Щоправда, гол відбувся не з гри, а з пе-
нальті.  «Дніпро» мав не так вже й багато нагод, щоб вирвати перемогу.

 «Динамо» - «Олімпік» - 4:1. Перший матч – 0:0
До першого голу киян призвела банальна помилка гостей. Донеччани шукали 

шляхи відігратись, а тим часом господарі закріпили успіх  у контратаці. 
«Динамо» і другий тайм розпочало з голу. До «дублю» справу довів Мігєль Вєло-

зо. Та «Олімпік» не збирався здаватись -  після чергового штрафного захисник гостей 
головою перетворив на гол навіс від партнера. Останнє слово було все ж за киянами. 
Вже у додатковий час Домагой Віда вивів практично на порожні ворота Джермейна 
Ленса – 4:1. 

У 28-му турі Першої ліги 
футбольний клуб «Нива» 
поступився у домашній грі 
третій команді чемпіона-
ту «Гірнику-Спорт» з Комсо-
мольська -  1:3.

Уже на 11-ій хвилині ак-
тивні дії «Ниви» дали свої 
плоди. Після прострільної 
передачі третій м’яч у цьо-
му сезоні на свій рахунок записав Олег 
Керчу, який є кращим бомбардиром 
клубу.

На жаль, другий тайм у виконанні 
«Ниви» не був настільки успішним, як 
перший. Гості зі старту другої части-
ни гри буквально затисли тернополян 
біля власних воріт. І на 57-ій хвилині 

гості встановили рівновагу. 
Кінцівку гри «Нива» відверто про-

валила, дозволивши гостям вирва-
ти перемогу. Вперед свою команду ви-
вів Максим Марусич, якому дозволили 
пробити з лінії штрафного майданчи-
ка. А вже на доданих хвилинах остаточ-
ний результат гри встановив Сергій Ге-
расимець. 

Шлях «Дніпра» 
до фіналу ліги Європи
Уже сьогодні увечері 

український клуб 
уперше у своїй 

кар’єрі зійдеться у 
фінальному двобої з 
іспанською «Севільєю» 
за престижний 
європейський трофей. 
Пропонуємо читачам 
разом згадати, яким 
був шлях дніпрян до 
вершини.

Визначилися фіналісти 
Кубка України

Боротьба за «срібло» загострюється

Поразка у Харкові
ФК «Тернопіль» за рівної гри поступився місцевому «Геліосу» – 0:1.
На 35 хвилині після двох поспіль кутових тернополян господарі провели 

швидку контратаку. Спершу кіпер ФК «Тернопіль» Сергій Чернобай ліквідував 
небезпеку, але другим темпом пішла навісна передача з лівого краю і м’яч опи-
нився у воротах - 1:0. Після пропущеного м’яча наші земляки швидко оговталися, 
однак, на жаль, так і не зуміли відзначитися. 

Ця поразка відкинула муніципалів на шосте місце турнірної таблиці. У на-
ступному турі на них чекає домашнє побачення з достроковим чемпіоном пер-
шої ліги – ФК «Олександрія». Поєдинок відбудеться 29 травня. Початок о 17.30.   

І «Нива» 
не радує
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Манго, апельсини, кокоси… 
Серед тисячі островів Індонезії найпопулярнішим міс-

цем відпочинку є острів  Балі. Мешкає на ньому понад 4 
мільйони людей. Балі – це дім індуїстських меншин Індо-
незії, майже 90% населення сповідує індуїзм.

Острів розташований на південь від екватора, клімат 
тут вологий. Коли починається сезон дощів, з неба ллє що-
дня по кілька годин. Температура в середньому 35 граду-
сів, порівняно з нашим кліматом – спекота.

Повсюди вулканічні гори, з дерев можна зривати пло-
ди манго, апельсинів, кокосів і багато інших екзотичних 
фруктів, які у нас взагалі не відомі. 

Коли вперше потрапляєш на цю землю, здається, ніби 
опиняєшся в іншому світі. 
Середній заробіток  
і найпрестижніша професія

Зарплата у балійців у середньому 250-300 доларів. За 
своїми статками вони більш-менш рівні: немає дуже бага-
тих і дуже бідних, і у цьому їх не порівняєш з українцями. 
Найкраще живуть у них лікарі, цю професію балійці вва-
жають найпрестижнішою. Навчання там платне, тож, не-
зважаючи на традицію, дітей балійці народжують не біль-
ше п’яти, бо важко доведеться потім здобувати освіту і 
шукати їм роботу.
На всі покоління – чотири імені

Балійцям не потрібно вигадувати та запозичувати іме-
на для своїх дітей. У них віками актуальними залишають-
ся чотири імені, причому кожне говорить про те, якою є 
дитина по рахунку в сім’ї. Якщо п’ята – називають її, як 
першу, і так далі. Така традиція нині все ще поширена на 
острові й викликає подив у туристів.
Балійське мистецтво та храми на воді

Вірування й традиції балійців – важлива частина їх 
повсякденного життя. Острів славиться прекрасними 
храмами, вони біля кожного будинку, на вулицях і навіть 
на воді. 

Справляють враження екзотичні танці місцевих жите-
лів та їхня оригінальна музика. Справжнє захоплення ви-
кликають вправні рухи танцівниць і незвичні інструмен-
ти, на яких споконвіку грають балійці.

Садити рис – не картоплю копати
Вирощування рису – основна діяльність  жителів ост-

рова. Туристам пропонують долучитись до справи, яка 
приносить балійцям дохід. Насправді це дуже важка пра-
ця. Під палючим сонцем вони вручну орють і садять, 
жнуть і збирають. Ми спершу розорювали ріллю на полі, 
а потім молоді саджанці рису запихали просто в те боло-
то. Так вони засаджують цілі плантації – напівзігнуті, ноги 
весь час в гумаках, а то й босоніж.

Біля боліт багато москітів, ці комахи заважають пра-
цювати, а їхні укуси дуже болючі. Спеціальні засоби не за-
вжди допомагають, і на тілі залишаються сліди від укусів.
Щоденні клопоти балійців

Я змогла відчути справжнє буденне життя балійців, 
провівши день в селі Tunjuk. Вузенькі вулиці, лівосторон-
ній рух, одноповерхові будинки – щоб не вище їхніх храмів 
– так виглядає село на острові. Мешканці за зростом не-
високі, виглядають молодо і дуже схожі між собою. У буд-
ні вони одягнені у простий одяг, незвично те, що чоловіки 
носять довгі спідниці. А от у свята, яких у них дуже багато, 
вбираються у костюми, жінки роблять яскравий макіяж – 
це їхнє мистецтво. Нас пригощали смачним обідом у посу-
ді зі шкаралупи кокосу. Взагалі, вони дуже вміло сервіру-
ють стіл. Власноруч з бананових листочків роблять своє-
рідні посудини і навіть плетуть з них скатертини. 
Захотів розлучитись –  
сідай до в’язниці

Живуть балійці великою родиною на одному подвір’ї, 
але в окремих будинках. Коли молода пара вирішує одружи-
тись, нижче будують власну хату, але перед тим обов’язково 
споруджують храм для своєї сім’ї. День посвячення храму – 
як у нас празник, тому й свят у них багато. У дітей у шко-
лі навіть канікули тривають лише один місяць, бо протя-
гом року стільки свят, що й вчитися ніколи. Розлучатись ба-
лійці не звикли, бо весілля – дороге задоволення, і як стіль-
ки грошей можна марно витратити? Тим більше, офіційно 
розлучення можна отримати аж за 5 років. 

Але вихід завжди є. Мешканці села жартома відповіда-
ють, що можна сісти до в’язниці  на 1,5 року – і процес роз-
лучення значно пришвидшиться. 

Двоколісний транспорт і півнячі бої
Заїжджаючи в село, ми бачили, як ціла сім’я – батько, 

мама і троє дітей їхали на мотоциклі. Не знаю, як вони всі 
помістилися, та головне, їм не потрібні вишукані автомо-
білі чи якийсь громадський транспорт. Вони насолоджу-
ються вільною поїздкою і на мотоциклі.

Взагалі люди там добрі й мирні тому, поліція часто 
просто-таки «нудиться» без роботи: вони п’ють каву, три-
мають півнів на руках, як ми кішок чи собак. А ще пів-
нів, крім ролі домашніх улюбленців, використовують для 
справжніх видовищ – півнячих боїв.
Мандри джунглями:  
кокоси, какао-боби і пекучий перець

Прогулянка джунглями – одне з того, що обов’язково 
мусить зробити турист на Балі. Місцеві жителі вгостили 
нас молоком зі щойно зірваного кокосу: один з них шви-
денько, без будь яких кріплень, піднявся по стовбурі на 
5-6 м вгору і в зубах приніс плід. На смак він терпкий і хо-
лоднуватий,  це зовсім не такі кокоси, як ті, що продають 
у нас. 

А ще можна побачити какао-боби, які там ростуть на 
деревах. І чорний перець – він у них страшенно пекучий.
Похоронні обряди

Померлих балійці спалюють, бо, за їхніми вірування-
ми, людина постійно перероджується. Тож дозволений 
лише процес кремації. Але він не під силу місцевим, адже 
коштує близько 10 тисяч доларів. Цю суму вони ділять на 
кількох. Небіжчиків спочатку ховають у землю і чекають, 
поки їх назбирається хоча б п’ять, а потім викопують тіла  
й  усіх разом спалюють.  
Ніжність на публіці – під забороною

Балі за неймовірні краєвиди називають островом бо-
гів. Але щоб мандрівка вдалася, потрібно знати кілька ре-
чей про його культуру, звичаї та людей. 

Заходячи в храми, слід одягати довгий одяг. Балійці 
дуже серйозно ставляться до всього, що стосується духо-
вності. Проявляти любов, ніжність на публіці – забороне-
но. Люди там скромні і засуджують будь-які прояви при-
страсті.

Якщо хочете зробити комплімент балійцю, з  яким об-
мінюєтеся чимось, достатньо брати або давати щось дво-
ма руками. А от передавати лівою рукою не можна – це 
для місцевих образливо. Також не показуйте пальцем на 
будь-що.
Чи знають вони про Україну?

Ми для балійців – екзотика. Як це так – білі люди у них 
на острові, та й ще світлокосі. І як з ними не сфотографува-
тися! Одні просили нас зробити спільне фото, а інші про-
сто на вулиці фотографували. А Україна для них – це Клич-
ко, бодай лише він, але знають!

Записали Наталя КОЛОДІЙ, Соломія БУРДАШ.

13Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬПодорожуємо світом

Острів богів: 

найдобріші люди, півнячі бої та рисові поля
Хто б не хотів зустрітись і поспілкуватись з найщирішими, найприємнішими, 

відкритими та доброзичливими людьми. Такі враження справили на тернополянку 
балійці. Нещодавно Наталя Лучка повернулась  із мандрівки з острова Балі та 

поділилася з нами своїми враженнями. Які вони? Як вони живуть? Чим займаються? Про 
що мріють? Чи знають вони про Україну?..
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Гарбузовий сирник
Потрібно: для основи – борошно пше-

ничне – 100-120 г, масло вершкове – 50 г, 
сметана – 50 мл, цукор – 1-2 ст. л., сіль.

Начинка: сир кисломолочний – 300-
400 г, яйця курячі – 2 шт., пюре гарбузове 
– 1/2 склянки, масло вершкове – 25-30 г, 
сметана – 2 ст. л., пудинг (вершковий) – 1/2 
шт., цукор – 1/2 склянки.

Помадка: сметана – 100 мл, цукор – 2 
ст. л., шоколад чорний – 100 г, масло верш-
кове – 1 ст. л.

Приготування: для основи сирника 
потрібно швиденько замісити тісто. Про-
сійте в миску борошно, додайте сіль, цу-
кор, нарізане маленькими кубиками верш-
кове масло, легкими рухами пальців вти-
райте його в борошно, поки суміш не ста-
не нагадувати дрібну хлібну крихту. Далі 
влийте сметану і замісіть тісто. Повинна 
вийти однорідна, гладка і пружна маса:

Загорніть тісто в харчову плівку і по-
містіть в холодильник, за годину-дві ви-
йміть і дайте йому трішки нагрітися до 
кімнатної температури. Далі потрібно тон-
ко (3-4 мм) розкачати на злегка присипа-
ній борошном поверхні і викласти у форму 
(дно застелити папером для випічки), фор-
муючи борти близько 2 см

Для начинки слід приготувати пюре з 
відвареного або печеного гарбуза. Далі по-
трібно всі інгредієнти для начинки поміс-
тити у глибоку миску та ретельно перемі-
шати. Начинку викласти на тісто і постави-
ти до розігрітої до 180 гр. духовки на 50 хв.

Для помадки сметану з цукром довести 
до кипіння, зняти з вогню і додати полама-
ний шоколад та ретельно вимішати. Коли 
шоколад розтане, додати ложку масла кім-
натної температури і знову гарно перемі-
шати. Злегка охолодити і залити сирник, 
помістити на дві години у холодильник.
Сирник по-королівськи

Потрібно: для тіста – масло вершко-
ве – 70 г, шоколад чорний – 70 г, цукор – 4 
ст. л., яйця курячі – 1 шт., борошно пшенич-
не – 4 ст. л., розпушувач тіста – 0,5 ч. л., горі-
хи (мигдаль) – 4 ст. л.

Сирна маса: сир кисломолочний – 900-
1000 г, яйця курячі – 3 шт., жовтки яєчні – 2 
шт., крохмаль картопляний – 3 ст. л., цукор 
– 1 скл., сметана – 1/3 скл., родзинки (су-
хофрукти) – 1/3 скл., цукор ванільний – 3 
ст. л.

Безе: білки яєчні – 2 шт., цукор – 120 г, 
крохмаль картопляний – 1 ст. л., пластівці 
мигдалеві (горіхи грецькі), джем (малино-
вий, абрикосовий).

Крім того: масло вершкове.
Приготування: всі інгредієнти (крім 

білків для безе) мають бути кімнатної тем-
ператури. Родзинки (чи інші улюблені су-
хофрукти) промити гарячою водою та по-
дрібнити.

Для основи: підготувати форму – дно 
застелити папером для випікання, боки 
змастити маслом та обсипати борошном. 
У каструльку покласти подрібнений шо-
колад, масло і цукор та розтопити, помі-
шуючи на повільному вогні. Коли шоко-
ладна маса злегка охолоне, додати, збива-
ючи, яйце, далі – помішуючи – додати про-
сіяне борошно з розпушувачем, мелені го-
ріхи. Масу викласти у форму, розрівняти 

ложкою та поставити до розігрітої духо-
вки (180 градусів) на 8-9 хвилин.

Для сирної маси: сир змолоти за до-
помогою м’ясорубки, додати до сиру крох-
маль, цукор, ванільний цукор та ретель-
но перемішати. Далі додавати по одному 
яйця, жовтки, сметану, постійно ретельно 
перемішуючи на гладку однорідну, кремо-
подібну масу. Сирну масу викласти на тісто 
з духовки, розрівняти, зверху посипати по-
дрібненими родзинками (сухофруктами) і 
поставити в духовку. Перші 15 хвилин пек-
ти при температурі 180 градусів. Далі тем-
пературу зменшити до 120 градусів і випі-
кати ще впродовж 60 хвилин.

За 15 хвилин почати збивати білки для 
безе, поступово додавати цукор, весь час 
збиваючи після кожної партії цукру, поки 
піна не буде щільною і блискучою. За хви-
лину до кінця додати крохмаль. 

Дістати сирник з духовки і викласти 
зверху спершу джем, далі яєчні білки і по-
сипати мигдалевими пластівцями або по-
ловинками волоських горіхів. Поставити 
в духовку і випікати ще протягом 30 хви-
лин. Після закінчення цього часу темпера-
туру зменшити до 100 градусів, і випікати 
протягом 30-40 хв.

Дістати сирник з духовки і дати йому 
повністю охолонути. 

Готовий сирник поставити в холодиль-
ник на ніч або принаймні на 8 годин. 
Шоколадно-кавовий сирник

Потрібно: сир – 800 г, яйця – 3 шт., цу-
кор - 1скл, ванільний екстракт – 1/2 ч.л., 
кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л., шоколад 
чорний – 100 г, печиво шоколадне – 300 г, 
масло вершкове – 60 г, розчинна кава – 20 г.

Приготування: у блендері подрібни-
ти печиво. Додати розтоплене вершкове 
масло. Увімкнути блендер ще на кілька се-
кунд. Повинна вийти волога крихта.

Форму для запікання вистелити папе-
ром для випічки. Розподілити крихту з пе-
чива по дну форми і гарненько втрамбувати.

Для начинки в блендері подрібни-
ти сир і цукор до однорідної маси. Додати 
яйця по-одному, а згодом – ванільний екс-
тракт і кукурудзяний крохмаль. Ще раз уві-
мкнути блендер на кілька секунд. Повинна 
вийти гладка, без грудочок маса. 1/3 час-
тину маси відокремити. Розтопити шоко-
лад, додати його і каву в 2/3 сирної маси. 
Подрібнити до гладкості і однорідності. У 
підготовлену форму викласти шоколадну, 
а зверху – білу сирну масу. Випікати в духо-
вці близько години при 180С. Попередньо 
в духовку поставити ємність з водою на 
нижню полицю. Сирник помістити на ніч у 
холодильник.
Сирний десерт з ягодами

Потрібно: 300-400 г сиру, 1 ст.л. жела-
тину, жирні вершки, цукор, ягоди чи фрук-
ти за смаком (виключаючи ківі), ванілін за 
смаком.

Приготування: залити желатин 4 ст.л. 
води, після розбухання нагріти його на во-
дяній бані. З вершками і цукром збити сир, 
додавши при бажанні ванілін. Переміша-
ти злегка остиглий желатин з сирною су-
мішшю. Викладати сир і ягоди або фрук-
ти в силіконову форму для пирога шара-
ми, поки не закінчаться інгредієнти. При-
брати форму в холод до повного застиган-
ня, потім перевернути вийшло сирне «суф-
ле» на плоску тарілку. Сир чудово поєдну-
ється з багатьма ягодами - суницею, мали-
ною, смородиною, чорницею, вишнею, жу-
равлиною, а також з фруктами – грушами, 
яблуками, бананами, абрикосами, перси-
ками… Можна використовувати свіжі та 
консервовані ягоди і фрукти, в тому числі 
варення та джеми.
Торт «Сніжок» без випікання

Потрібно: 400 г сиру, 200 г печива – 
крекер, 200 г сметани 20%, 50 г желати-
ну, 5 бананів, 1 скл. охолодженої кип’яченої 
води, 6 ст. л. цукру.

Приготування: розвести желатин у 
склянці води, залишити на півгодини. Взя-
ти роз’ємну форму, застелити її плівкою. 
Банани очистити, нарізати, відклавши 
один для крему і розім’явши його видел-
кою. Сир розім’яти, з’єднати з розім’ятим 
бананом. Желатин підігріти до розчинен-
ня, остудити, додати до сирної суміші цу-
кор і сметану, перемішати. З’єднати сир-
ну суміш і желатин. Робити торт шарами: 
крем, печиво, крем, банани – і таким чи-
ном далі, поки не закінчаться інгредієнти, 
останнім шаром повинен бути крем. На-
крити торт плівкою, прибрати на 2 години 
на холод, потім зняти плівку й переверну-
ти на тарілку.
Сирні кульки з медом,  
апельсином та інжиром

Потрібно: 250 г нежирного сиру, 2 
апельсина та інжиру, вершки для прикра-
си, 1,5 ст.л. меду.

Приготування: протріть сир через 
сито. Апельсини очистіть і наріжте їх, 
звільнивши від плівок і насіння, на куби-
ки. Промийте інжир, дрібно наріжте його. 
Візьміть плоску тарілку і охолодіть в моро-
зильній камері. Змішайте протертий сир з 
інжиром і кубиками апельсина в емальо-
ваному посуді, додайте мед (краще вико-
ристовувати рідкий), перемішайте до од-
норідності, сформуйте з маси кульки, ви-
кладіть їх на охолоджену тарілку. Ретельно 
збийте вершки, прикрасьте кульки, викла-
діть десерт в морозилку на 5 хв. і відразу 
подайте до столу.
Десерт із сиру та печива

Потрібно: 100г сиру, по 50г печива і 
вершків, кориця, ванілін, какао, цукор – за 
смаком.

Приготування: з цукром до густо-
ти збити вершки, перемішати з протер-

тим і перемішаним з цукром сиром, всипа-
ти розламане печиво, перемішати. Уклас-
ти суміш в креманки, прибрати на ніч у хо-
лод, перед подачею посипати какао (їсти 
десерт можна наступного дня).
Святкове морозиво з сиру

Потрібно: 500 г жирного сиру, 1-2 па-
кетики ванільного цукру, 1 банка згущено-
го молока, 1-2 ст.л. какао, консервовані ви-
шні або свіжі.

Приготування: перемішати сир зі згу-
щеним молоком і ваніліном за допомогою 
блендера до однорідності. Третину маси 
відкласти і перемішати з какао. У креман-
ки викласти першим шаром білу масу, 
зверху – шар вишні, далі – шар коричне-
вої суміші, потім шари повторити, остан-
нім зверху викласти білу масу. Прибрати 
морозиво в морозилку на 3 години для за-
стигання.

Ягоди, фрукти і сухофрукти, шоколад 
– все це прекрасно підходить для сирного 
морозива. Додавайте їх, готуючи десерт, на 
свій розсуд. Повсякчасне перемішування 
при застиганні морозива протягом кількох 
годин – хороший прийом, що сприяє рівно-
мірному застиганню десерту.
Чізкейк «Мокка»  
з ароматом ванілі

Потрібно: 750 г нежирного сиру, 100 г 
молочного шоколаду, 1 лимон, 4 яйця, 175 
г вершкового масла, 200 г цукру, 1 пакетик 
ванільного цукру,1 ст. л. манної крупи, 1 па-
кетик порошку для ванільного пудингу, 4 
ст. л. порошку какао, 2 ст. л. розчинної кави 
в порошку.

Приготування: лимон обдати окро-
пом, натерти цедру та вичавити сік. Шо-
колад поламати на невеликі шматки і роз-
топити на гарячій водяній бані. Білки від-
окремити від жовтків і збити. Масло роз-
терти з цукром. Додати ванільний цукор, 
жовтки, сік і цедру лимона. Усе добре пере-
мішати. Потім додати сир, манну крупу, по-
рошок для пудингу та збиті білки. Від маси 
відокремити 1/3, додати розтоплений шо-
колад, какао, каву та ретельно переміша-
ти.

Цю темну масу викласти в змазану жи-
ром рознімну форму для випікання, зали-
шивши 4 ст. л. для оздоблення. Зверху роз-
поділити світлу масу.

Решту темної маси перекласти в кон-
дитерський шприц (або поліетиленовий 
пакет, зрізавши куточок) і видавити на пи-
ріг. Зробии виделкою оригінальний візе-
рунок.

Випікати пиріг у духовці при темпера-
турі 220 градусів 30-35 хв., потім переклю-
чити температуру на 180 градусів і випіка-
ти ще 35-40 хв. Наприкінці випікання на-
крити пиріг фольгою, щоб верх не приго-
рів. Перед подачею на стіл поставити аро-
матний чізкейк у холодильник на 3-4 год.

Вишукані десерти з сиру 
Сир – один з улюблених і найбільш 

популярних молочних продуктів у 
нашій країні. Приготувати з нього 

можна дуже багато апетитних і смачних 
страв, у тому числі запаморочливих 
десертів. «Наш ДЕНЬ» зібрав для вас 
вишукані рецепти, які смакуватимуть усій 
родині. 

nday.te.ua
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Продаю
3-кімнатну квартиру, придатну для прожи-

вання, в центрі Тернополя: 3-й поверх 5-ти по-
верхового будинку. Загальна площа – 82,4 кв. м, 
житлова – 52,5кв. м. Можливий варіант безко-
штовного проживання сім’ї з виплатою в роз-
строчку. Розгляну усі запропоновані варіанти. 
Телефонувати: 0964956693.

***
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: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Послуги
Кваліфіковано зрізаємо дерева, допо-

магаємо заготовляти та продавати дрова.  
Телефонувати: 0971329663.
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Відповіді

- Конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія). Оператор 
комп’ютерного набору
- Електромонтер  з  ремонту та  обслу-
говування  електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  
Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Опе-
ратор заправних станцій. Водій авто-
транспортних засобів (кат. В, С)
- Оператор поштового зв’язку. Опера-
тор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)
- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. 

- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. Бетоняр. 
Електрозварник ручного зварювання 
- Охоронник. Водій автотранспортних 
засобів (кат. В)
- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. Во-
дій автотранспортних засобів (кат.В)
- Машиніст крана (кранівник).
ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:
- Організація та експлуатація поштово-

го зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

БЕЗ НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ  
СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний 
будівельний центр  з вивчення новіт-
ніх матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін мате-
ріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання матеріалами 
ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно 

від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;   
- мулярів;
- штукатурів;   
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслу-
говування устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі 
укомплектування груп)
Приймальна комісія працює  з 1 черв-
ня 2015р.
Документи приймаються щодня,  крім 
неділі, з 9 до 16  години.
 АДРЕСА ЦЕНТРУ: (створений на базі 

ПТУ №2  м. Тернополя) 46010  
м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. 

Тел./факс: (0352) 52-35-89  
e-mail: tcpto-1@ukr.net  

www.ternopil-cpto.org.ua

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» оголошує набір учнів
на 2015-2016 навчальний рік на державну форму навчання з професій (на базі 9-11 класів)

Українські анекдоти
Розмовляють два вовки:
- Більше «нових українців» на ніч не будемо 

їсти.
- Чому?
- Потім у животі цілу ніч мобільники дзвонять. 
* * *
Залишив чоловік своє авто у дворі й пpиклеїв 

на лобове скло запискy: «Паливний бак порожній, 
магнітоли немає, двигун вкpали». Наступного дня 
поруч зі своєю запискою знаходить іншу: «Тоді на-
віщо тобі колеса?»

* * *
Молода мама вирішила похвалитися перед гос-

тями, яка розумна в неї донечка.
- Доцю, нумо, покажімо, як ми вивчили назви 

місяців! Отже, починаймо. Сі…
- …чень!
- Розумничка! А тепер далі. Лю…
- …тий!
- Правильно. А тепер сама.
- …резень, тень, вень, вень, пень, пень, ресень, 

тень, топад, день.
* * *
Іноземець поселився в готелі невеличкого про-

вінційного містечка. Увечері запитує в адміністра-
тора:

- У вас тут якась нічна розвага є?
- Аякже! Тільки в неї сьогодні розболівся зуб.
* * *
Синоптик диктує секретарці прогноз:
- У неділю тепло, вітер помірний, можливий 

дощ… 
Секретарка:
- Жаль! Ми якраз у неділю зібралися на приро-

ду.
- Ну, тоді дощ викресліть.
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ГОРОСКОП
з 27 травня   
по 2 червня
Овен

Цей період буде вдалим 
для вас i сприятливим для 
всiляких справ. У вашому життi 
вiдбудуться змiни на краще.
Телець 

Цi днi будуть сповненi бурх-
ливими проявами почуттiв. 
Можливi великi фiнансовi над-
ходження, але знайдеться чи-
мало проблем, на якi доведеть-
ся витратитися.
Близнюки 

Якщо у вас є мета, то варто 
докласти всiх зусиль для її до-
сягнення. Вiрогiдна невелика 
мандрiвка. У справах вас супро-
воджуватиме удача.
Рак 

Бажано не признача-
ти дiловi побачення, вас не-
правильно зрозумiють. 
Спiлкуючись iз колегами, стри-
муйте агресiю.
Лев 

Вдалий перiод для пошуку 
роботи або розширення кола 
знайомих. Ви випромiнюєте 
позитивну енергiю, тож у будь-
якiй компанiї вас сприймають 
на «ура».
Діва 

Ви налаштованi войовни-
чо i готовi битися за мiсце пiд 
сонцем. Радимо зайнятися сер-
йозними справами, напри-
клад, просуванням по кар’єрнiй 
драбинi.
Терези 

Час бурхливих пристра-
стрей, на вас чекає роман 
iз коханою людиною або ж 
з’ясування стосункiв iз нею. 
Можливi непорозумiння з 
керiвництвом.
Скорпіон 

На цьому тижнi ваш настрiй 
змiнюватиметься дуже час-
то. Пiковi днi – четвер i субота. 
Наприкiнцi тижня радимо за-
йнятися домашнiми клопота-
ми.
Стрілець 

Менше думайте про пробле-
ми i бiльше посмiхайтеся. Май-
бутнє обiцяє багато приємних 
несподiванок. Можливi змiни в 
особистому життi.
Козеріг 

У вас з’являться чудовi 
можливостi для покращення 
особистих якостей. Невдовзi 
почнеться динамiчний перiод, 
ви зможете проявити свої лі-
дерські якості.
Водолій 

Спробуйте притримувати-
ся золотої середини i не вихва-
лятися власними досягнення-
ми. Інакше можете спровокува-
ти конфлiкт на роботi.
Риби 

Настав перiод навести лад 
у власному побутi. Перестав-
те меблi, поремонтуйте все, що 
зламалося. Стриймуйте свої 
екстравагантнi витiвки.

Вітаю!
Дорогу подругу, викладача Теребовлянського 

вищого училища культури 
Ярославу Степанівну Мигаль 

із Теребовлі 
з Днем народження, 

яке вона відзначатиме 1 червня.

Твій день народження, люба подруго, 
співпадає із Днем захисту дітей. Мабуть, 
тому доля пов’язала Твоє життя із дітьми, 
для яких Ти стала мудрим і справедливим 
Учителем, засіваючи в юні душі розумне, 
добре, вічне. Міцного Тобі здоров’я, сімей-
ного затишку, сонця, миру, любові від до-
рогих тобі людей. 
Хай літа не спадають листом, 
А квітують і плодоносять,
Мов сади навесні – щедрим цвітом,
І врожаєм рясним – під осінь.
Хай приносять у дім достаток.
В душу – радість,
Для серця – спокій. 
Щоб жила на землі щасливо
Ще багато-багато років!
З любов’ю і вдячністю Марія Маліцька. 

Різноманітні літературні забави че-
кають на діток та їх батьків на фестива-
лі «Бадяка-Маняка», який відбудеться 31 
травня-1 червня у Бережанському замку. 

У фестивальних читаннях візьмуть 
участь дитячі письменники та видавці Га-
лина Малик, Леся Воронина, Галина Тка-
чук, Сашко Гаврош, Сашко Дерманський, 
Оксана Яблонська, Ірина Мацко.

Окрім горішків, на вході відвідувачів 
чекають танці та світлові інсталяції від 
Ігоря Мамуса (МО «Коза»), вулична фо-
товиставка «Дитяча усмішка», квест «Та-
ємниці Бережанського замку», доброчин-
ний забіг, майстерки для дітей від Ірини 
Мацко, арт-студії «Прищіпка», Будинку 

творчості школярів та Станції юних тех-
ніків. Також відбудеться  презентація со-
ціокультурного проекту «Вся Україна Чи-
тає Дітям» та відеопроектів «З любов’ю 
до дітей» і «Моя країна – Україна» Сашка 
Лірника. Закінчиться захід концертом від 
неперевершеного «ГИЧ-оркестру».

Основною метою фестивалю є при-
вернення уваги суспільства та громади 
до необхідності виховання у молоді по-
треби, навиків і культури читання, пропа-
ганда престижності читання української 
дитячої літератури, загалом – отримання 
доброї освіти і знань, а також популяри-
зація творів сучасних письменників літе-
ратури для дітей та юнацтва.

Народний синоптик
27 травня - Ісидора. Цього дня очікують закінчення холодів. Але, якщо 

день видавався все-таки холодним, слід очікувати прохолодного літа. 28 
травня - Пахомія Великого. У народі - Пахомія Теплого, або Пахомія Бокогрія: 
«Прийшов Пахом - запахло теплом». 1 червня - Івана та Дмитра. Якщо у пер-
ші два дні червня йде дощ - весь місяць сухим, а літо - теплим буде. Якщо ж 
літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. 

Бережани запрошують 
на дитячий фестиваль

Рибка заблукала
Якось маленька рибка виріши-

ла трішки помандрувати, аби по-
бачити світ. Вона запливла дале-
ко від дому. А коли вирішила по-
вернутись, то перед нею постав 
величезний лабіринт. Рибка засу-
мувала, адже самостійно ніяк не 
могла знайти дороги додому. До-
поможи рибці, проведи її крізь ла-
біринт до океану. Успіхів! Рукавичка

Загадки
Два брати рідні: 
Одного всі бачать, 

але не чують, 
Другого всякий чує, 

але не бачить. 

Влітку чуємо всі, 
а взимку — ні. 

Щось на небі гуркотить, 
Наче звір страшний 

летить. 
Сильний дощ 

на землю ллється, 
Звір у руки не дається. 
Очі світяться яскраво 
– Всі у дім тікайте 

жваво! 
 

Біг кінь білобокий через 

Дунай глибокий; 
Як упав – заіржав, 

увесь світ задрижав. 

 
Блиснула, 
Зламалася, 
Десь умить сховалася. 
Не впіймати, 
Не догнати, 
Тільки одголос чувати. 

(Грім і блискавка)

(Грім і блискавка)

(Грім)

(Грім)

(Блискавка) 

- Помічниці є у мене, - 
тішиться матуся. –

Поки я ще на роботі – 
вдома приберуться,

Гарно речі поскладають, 
ще й на кухні гожі,

Та не завжди їх впізнаю – 
такі вони схожі…

На фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА:

Семирічні ланівчанки-сестри-
близнята Маріна і Каріна Савчуки. 


