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Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

На хуторі Вільшанки
люди мріють про 
світло в оселях

3  
стор.

У Вільшанках люди вже давно сподівають-
ся лише на себе. Адже допомоги чекати ні 
від кого. Протягом кількох років стукали не 
в одні двері - зверталися не лише до район-
ної та обласної влади, а й до столиці. Отрима-
ли з десяток відписок та обіцянок. Однак, далі 
слів справа не рухаєтся. У відчаї жителі хуто-

ра звернулися до журналістів. Побувавши у 
Вільшанках, кореспондент «Нашого ДНЯ» на 
власні очі побачила сільські реалії XXI століт-
тя, електроопори, в яких живуть білочки та 
дятли, раритетні кабелі, що нависають над 
оселями, занедбану дорогу та щирі сподіван-
ня людей на зміни.

Найпоширеніший транспорт у цьому 
населеному пункті – маршрутка №11. 
Не подумайте, що йдеться про автобус 

– його селяни  так і не змогли випросити 
у влади. Так, жартома, місцеві жителі 
називають власні ноги – найнадійніший на 
сьогодні засіб пересування. 

весниНа порозі
12-13  стор.

10 стор. 15 стор.

На попутках 
до Китаю 
без грошей 

Магнітні бурі у квітні 
Фахівці прогнозують: у квітні можливі нечис-

ленні, але значні за силою збурення магнітосфери 
Землі. Найбільшої активності Сонце досягне на по-
чатку і в середині місяця.

Магнітні коливання можливі 8, 13, 15 квітня. 
Сильні магнітні бурі очікують 11, 12, 23 квітня.

У такі дні особливо уважними до свого 
здоров’я мають бути люди з серцево-судинними 

захворюваннями, схильні до підвищеного артері-
ального тиску. 

Варто уникати перенавантажень, сварок. Слід 
якомога більше відпочивати й отримувати пози-
тивні враження.

Минулого  
тижня  
Чортків 
об’єднав  
Україну

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля
24 
сторінки
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У зоні АТО вони відвідали бійців 44-ї бригади Збройних 
Сил України, зведеного загону національної поліції, батальйо-
ну «Тернопіль» і передали їм допомогу.

«Ми привезли продукти тривалого зберігання, що не по-
требують особливих умов -  овочі, цукор, зернові, соління. Та-
кож - інструменти, побутові речі та медикаменти, - зазначив 
Степан Барна. – Разом з тим, хотіли поспілкуватися з бійцями, 
почути, що їм потрібно та чим ще можемо допомогти ».

Як поінформував керівник області,  у зоні АТО служить 2,5 
тисячі бійців 44-ої артилерійської бригади,  військовослуж-
бовці батальйону «Тернопіль» та 50 правоохоронців зведено-
го загону національної поліції.

У Тернополі з робочим 
візитом побував 
польський дипломат, 

голова представництва 
Європейського Союзу 
в Україні Ян Тадеуш 
Томбінський. Під час 
свого візиту дипломат 
підкреслив  визначальну 
роль Тернополя у 
євроінтеграційному 
процесі України. 

- Тернопіль вже є європей-
ським містом, на європейський 
Тернопіль мають рівнятись інші 
міста України, - висловився го-
лова представництва Європей-
ського Союзу в Україні Ян Том-
бінський  після зустрічі з місь-
ким головою Тернополя Сергієм 
Надалом.

Ян Томбінський: «Тер-
нопіль багато знає про
Європу, а нам потрібно 
підвищити знання Єв-
ропи про Тернопіль»
- Тернопіль — це вже євро-

пейське місто. Тому не потріб-
но говорити про майбутнє євро-
пейського міста. Зараз йдеться 
про те, щоб до Тернополя біль-
ше притягувати Європу. Терно-
піль багато знає про Європу, а 

нам потрібно підвищити знання 
Європи про Тернопіль та Украї-
ну, пояснити, який внесок вони 
зробили у європейську культу-
ру, -  зазначив Ян Томбінський.

Зустріч посланця ЄС з місь-
ким головою Тернополя була 
присвячена початку нової про-
грами ЄС з підтримки розвитку 
малого та середнього бізнесу. 
Як зазначив міський голова Тер-
нополя Сергій Надал, місто вже 
реалізувало кілька проектів за 
кошти ЄС і шукатиме нові мож-
ливості для залучення європей-
ських інвестицій. 

Сергій Надал: «Терно-
піль спільно з ЄС ре-
алізовує програму зі 
створення нових робо-
чих місць»
- Історично Тернопіль був 

європейським містом. Сьогодні 
ми робимо все, щоб максималь-
но інтегруватися у Європу. Для 
нас важливі не лише європей-
ські кошти, але й європейський 
досвід, який мають наші міста-
партнери та інші міста у Європі. 
Я висловив вдячність пану по-
слу за ті кошти, які ЄС надав Тер-
нополю. Ми виграли два гранто-
ві проекти від ЄС, які вже реалі-

зовані. Один з них - це кошти, 
вкладені у розвиток культу-
ри міста, інший - кошти, завдя-
ки яким збудовано п’ять груп у 
дитячих садочках. Зараз спільно 
з ЄС реалізовуємо програми зі 
створення нових робочих місць 
для переселенців і тернополян. 
Тернопіль готовий і надалі пра-
цювати для залучення коштів 
Європейського Союзу в еконо-
міку міста, - сказав Сергій Надал.

Нагадаємо, нещодавно Тер-
нопіль було визнано одним із 
кращих міст Європи з чисельніс-

тю населення до 250 тисяч. Рей-
тинг формувала компанія «fDi 
Intelligence», яка є підрозділом 
впливового британського ви-
дання The Financial Times. Висно-
вок робили на основі незалежно-
го оцінювання за шістьма кри-
теріями: економічний потенці-
ал, людські ресурси, ефектив-
ність витрат на ведення бізнесу, 
якість життя, якість інфраструк-
тури, легкість ведення бізнесу.

За матеріалами Терно-
пільської міської ради та 

телеканалу ТV-4.

Ян ТОМБІНСЬКИЙ:
 «На європейський Тернопіль мають 

рівнятися інші міста України»

Понад 30 тонн про-
дуктів отримали бій-
ці з Тернопільщини, які 
служать у зоні прове-
дення АТО. Допомогу 
для них зібрали спіль-
но депутати-аграрії з 
фракції «Блок Петра
 Порошенка» Тернопіль-
ської обласної ради, 
тернопільські медики 
та місцева організація 
Червоного Хреста. 

А передали вантаж 
воїнам: голова 
Тернопільської 

обласної державної 
адміністрації Степан 
Барна, голова обласної 
ради Віктор Овчарук та 
начальник управління 
ДСНС у Тернопільській 
області Віктор Маслей, 
які й супроводжували 
вантажний автомобіль на 
Донбас.

Мер Тернополя Сергій Надал та голова представництва 
Європейського Союзу в Україні Ян Тадеуш Томбінський

Новації для 
платників ПДВ

Із 1 квітня набрав чиннос-
ті наказ Міністерства фінансів 
України від 31.12.2015 року № 
1307 «Про затвердження фор-
ми податкової накладної та По-
рядку заповнення податкової 
накладної». Відповідно до пунк-
ту 3 наказу, всі податкові на-
кладні підлягають реєстрації 
в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі - ЄРПН) за фор-
мою, чинною на день такої реє-
страції. 

Як зазначили у відділі адмі-
ністрування ПДВ та контролю 
за відшкодуванням ПДВ  Терно-
пільської ОДПІ, з 1 квітня подат-
кові накладні чи розрахунки ко-
ригування підлягають реєстра-
ції в ЄРПН за новою формою, за-
твердженою наказом № 1307, 
незалежно від дати їх складан-
ня: 1 квітня чи пізніше (за умо-
ви дотримання інших вимог 
щодо реєстрації в ЄРПН). 

Нові формати податко-
вої накладної (J/F1201008) 
та розрахунку коригуван-
ня (J/F1201208) розміщено на 
веб-порталі ДФС за адресою: 
http://sfs.gov.ua/elektronna-
zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/
informatsiyno-analitichne-za/
reestr-elektronnih-form-po

Детальніші консультації 
можна отримати у Центрі об-
слуговування платників за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Бі-
лецька, 1 і за телефоном: 43-46-
10.

Відділ
 організації роботи

 Тернопільської ОДПІ.
 

Степан Барна привіз у зону 
АТО гуманітарну допомогу
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Домашнє завдання 
зі свічками, 
а прання вночі

Вільшанки – невеликий ху-
тір на 90 хат, який розташований 
за кілька кілометрів від Почає-
ва. Місцеві кажуть, у багатьох до-
кументах їх називають  вулицею  
Возз’єднання села Старий Тараж 
Кременецького району. Сьогодні 
ж це поселення належить до По-
чаївської територіальної громади. 

До Вільшанок веде польова 
грунтова дорога. На початку села 
залишаємо автівку, адже далі не 
проїхати, і йдемо пішки. Селя-
ни кепкують: пощастило, що не-
має дощу, адже під час відлиги чи 
зливи тут болото по коліна. Після 
майже європейського ошатного 
Почаєва здається, що ми поверну-
лися у минуле. 

- Нас уже давно залишили на-
призволяще, - бідкаються люди. – 
Живемо, як у післявоєнні роки: ні 
дороги, ні світла, ні води...

- Електромережу тут не онов-
лювали ще з 60-х років. Согод-
ні зі 110 електроопор – 65 в ава-
рійному стані, - розповідає міс-
цева жителка Наталя Василен-
ко. -  Окрім цього, дроти та транс-
форматор – застарілі, і через це в 
оселях мешканців напруга 50-150 
вольт. Ми не можемо розпрощати-
ся ні з гасовою  лампою, ні зі свіч-
ками. Адже ввечері енергозбері-
гаючі лампи взагалі не світять, а 
звичайні горять дуже тьмяно. По 
хаті ходимо з ліхтариком. Мабуть,  
останньою краплею стало те, що 
коли приїхала «швидка», то лікарі 
заледве змогли зробити мені укол 
у вену. Рідні присвічували ліхтари-
ками, щоб допомогти медикам. Це 
дуже страшно. 

- Світло погане, але ж гроші 
платимо як за хороше, - додає Ан-
дрій Бондарчук. - Побутові прила-
ди також не працюють при такій 
низькій напрузі, часто перегора-
ють. Трансформатор старенький 
– не раз іскрить, як феєрверк. Його 
не міняли ще з 60-их років.

Воду тут набирають з 50-70-ме-
трових і навіть глибших колодязів. 
Якби була нормальна напруга, то 
підключали б насос. А так - дово-
диться все робити вручну. 

- У середньому на день для гос-
подарства потрібно 11 відер води, 
- розповідає Наталя. – Одній люди-
ні майже весь день доводиться її 
набирати з такої великої глибини. 

У багатьох в селі почалися про-
блеми із зором. Особливо люди пе-
реживають за дітей, яким часто 
доводиться вчити уроки при свіч-
ках або ліхтариках. 

- Ми стараємося приготувати 
їжу до сутінків, адже ввечері лам-

пи не горять. Діти вчать уроки, 
присвічуючи ліхтариком, - каже 
Світлана Алсіна. -  Щоб попрати, 
прокидаємося вночі.  Вже ніде та-
кого немає. Це якась дискриміна-
ція людей. Коли я написала листа 
зі скаргою у Кременецький РЕМ, 
мені відповіли – не користуйтеся 
електроприладами. Ось такий ви-
хід із ситуації пропонують чинов-
ники. А ще пояснюють: немає ко-
штів на ремонт, адже в країні ві-
йна. Коли розповідаю знайомим, 
як ми тут живемо, вони просто не 
вірять, що це можливо у XXI сто-
літті. 

Та найбільше людей лякають 
старі, зігнилі електростовпи, які 
нависають над дорогами та осе-
лями. В них вже давно поселили-
ся дятли та білочки. Селяни ста-
раються прив’язувати їх до дерев. 
Якщо мають можливість, міняють 
за власні кошти, щоб не трапи-
лось біди. Адже, не дай Боже, хтось 
травмується або ж через замикан-
ня почнеться пожежа, то порятун-
ку доведеться довго чекати, бо че-
рез погану дорогу сюди ні “швид-

ка”, ні “пожежна” просто не дої-
дуть. Місцеві пригадують: більше 
20 років тому трапилася трагедія 
– спалахнула хата, де залишилося 
двоє діток. То доки швидка добра-
лася, вони померли. 

Біля оселі Миколи Максим’юка 
електричний стовп зовсім струх-
лявів. Чоловік пооббивав його ме-
талом, щоб захистити від дятлів, 
та від часу він уже зігнив. Каже, 
треба йти до лісу та шукати йому 
заміну. А що робити? У районі ка-
жуть – немає коштів, тож мусимо 
самі давати собі раду.
«Ми живемо,  
як на острові»

Так жартують люди про від-
сутність у Вільшанках багатьох 
благ цивілізації. Газ, на щастя, у 
селі є. Та провели його не завдя-
ки державі. Якби сподівалися на 
владу, то, мабуть, не дочекалися 
б і досі. Зібрали власні кошти та 
отримали допомогу від монахів 
Свято-Духівського монастиря, що 
розташований неподалік села.

Телефонного зв’язку у Віль-

шанках немає. Газети поштова ма-
шина привозить раз на місяць, ма-
газину також немає. Селяни бідка-
ються: таке «особливе»  ставлення 
у районі лише до них. 

- За кілька кілометрів – хутір 
із 30 хат. То там і світло, і дорога, 
і навіть початкова школа є, - до-
дає Наталя Василенко. - Немає та-
ких проблем і у Старому Таражі. 
Чим Вільшанки заслужили таке 
забуття – не знаю. Ми неодноразо-
во зверталися до влади з прохан-
ням допомогти у вирішенні наших 
проблем. Щоразу отримували від-
писки, що у наступному році елек-
тромережу відремонтують, стов-

пи замінять. У 2011 році обіцяли, 
що зроблять в 2012-му і т.д. Маємо 
сім таких відписок, і за цей час ні-
чого не змінилося. Після чергової 
скарги приїхали електрики з ра-
йону і замість того, аби поміняти 
електроопори, пройшлися по селу 
і пронумерували їх. Напевне, після 
цього їм стало спокійніше. 

Під час прогулянки селом зу-
стріли двох школярок, які ви-
йшли з лісу і прямували до од-
нієї з хат. Це Ліза Шилюк та Ма-
рія Коров’янська. Щодня вони до-
лають кілька кілометрів до шко-
ли. Спершу проходять ліс, а звідти 
вже добираються в Почаїв. З іншо-
го кінця Вільшанок дітвора ходить 
до школи у Старий Тараж – туди аж 
сім кілометрів. Молодші чекають 
закінчення уроків у старших, адже 
самим йти страшно. Якщо бать-
ки мають час, забирають дітей. Та 
куди подінешся – вчитися потріб-
но. Про шкільний автобус тут мо-
жуть тільки помріяти. 

Та, незважаючи на всі негараз-
ди, з Вільшанок не виїжджають 
люди. А якщо й опустіє хата, то 
досить швидко знаходяться нові 
жителі. Селяни кажуть, пов’язано 
це з близькістю до Почаєва. А ще 
тут надзвичайно мальовнича при-
рода,  клімат спритливий для ви-
рощування полуниць та малини. 
Тож більшість родин саме цим за-
робляють собі на життя.
Реконструкцію  
обіцяють у 2017-му

У ВАТ «Тернопільобленерго» 
запевняють: вже у 2017 році буде 
проведено повну реконструкцію 
електромереж у Вільшанках. 

- В області 1380 кілометрів 
електроліній  потрібно заміни-
ти та зробити їх реконструкцію, - 
каже головний інженер ВАТ «Тер-
нопільобленерго»  Степан Барт-
ків. -  Зокрема, у Кременецькому 
районі – це 211 кілометрів. Сюди 
належить і село Старий Тараж та 
хутір Вільшанки. Кошти, які нам 
виділяють на реконструкцію та 
капітальний ремонт, – обмежені. 
У першому півріччі ми плануємо 
замінити аварійні опори. А на на-
ступний рік у нас закладена інвес-
тиційна програма – повна рекон-
струкція електромереж у селі Ста-
рий Тараж та хуторі Вільшанки. 

Тож  селянам знову подарува-
ли надію на зміни. Сподіваємось, 
цього разу слова таки дотрима-
ють. 

Я поверталася з Вільшанок із 
двояким відчуттям. Для мене цей 
хутір став справжнім відкриттям – 
не знала, що ще десь люди живуть 
у таких непростих умовах. На мою 
думку, коли в область приїздять 
високопосадовці зі столиці, вар-
то їх привозити саме у такі села. 
Можливо, тоді таких забутих хуто-
рів поменшає. Тож щиро запрошу-
ємо у Вільшанки!

Юля ТОМЧИШИН.

«Мої знайомі не вірять, 
що так можна жити у XXI столітті»

На хуторі Вільшанки люди 
мріють про світло в оселях

Щоб увечері 
подивитися 
телевізор, на 

хуторі Вільшанки люди 
змушені вимикати 
холодильник. Воду 
добувають із 70-метрових 
свердловин вручну, а 
легкова автівка тут просто 
не проїде. 

Від редакції. Жителі Вільшанок також сподіваються, 
що вирішення їхніх проблем візьме під особистий 
контроль обласна влада, зокрема, голова ОДА Степан 
Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.
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Радник Авакова Михайло АПОСТОЛ  розповів, 
хто очолив корупцію в Україні

Тему сьогоднішньої розмови з радником Міністра 
МВС, нашим земляком Михайлом Апостолом підка-
зали читачі «Нашого ДНЯ». Зокрема, тернополянина 
Олександра Шимка  цікавить думка цього відомо-
го політика і громадського діяча щодо такого «про-
філактичного і антикорупційного» методу, як кратне 
підвищення зарплат державним службовцям. 
У цьому контексті редакція сформулювала ще 
кілька запитань. Сподіваємося, що як завжди 
щирі відповіді нашого співрозмовника допомо-
жуть краянам детально розібратися у хитроспле-
тіннях корупційних схем і спільно демонтувати 
всю корупційну систему.

- Напевно, зайвим буде 
«смакувати» першими міс-
цями України у рейтингах 
корумпованості країн сві-
ту. Тим не менше, результа-
ти соціологічних досліджень 
визнаних міжнародних  ор-
ганізацій категорично вка-
зують на те, що у цьому пи-
танні наша держава нажи-
ла, так би мовити, недоброї 
слави. Що і чому не спрацю-
вало у боротьбі з корупцією? 
Чи можна змінити ситуа-
цію на краще у найстисліші 
терміни і від чого чи від кого 
це залежить?

- Звичайно, тішитися немає 
чим, а особливо інформацією, 
яка заполонила ефіри в остан-
ні дні. 

Оскільки тема нашої роз-
мови надзвичайно широка, да-
вайте спочатку спробуємо ро-
зібратися, що то за звір - ця 
корупція, звідки взялася і чи 
можна її побороти? Тим біль-
ше, сьогодні так все заплута-
но, що людям не завжди зрозу-
міло, хто борець, а хто - коруп-
ціонер. 

Корупція, а це – хабарни-
цтво, крадіжки коштів платни-
ків податків за різними схема-
ми, кумівство, лобіювання дер-
жавних посад та їх продаж… 
- найбільш поширена у най-
бідніших країнах. Хоча керів-
ництво держави цього не хоче 
визнавати, але за різними рей-
тингами ми  - в числі найбідні-
ших у світі. І це, незважаючи на 
те, що живемо у країні, найба-
гатшій на природні та трудові 
ресурси, з найвигіднішим ге-
ографічним розташуванням, 
і головне - з безцінним багат-
ством, даним нам Богом, - чор-
ноземами. 

Виникла ця ганебна систе-
ма ще на зорі народження неза-
лежної України. Держава утво-
рилася без жорстких, діючих 
на той час законів щодо відпо-
відальності за правопорушен-
ня, були відсутні принципи ке-
рування самостійно такою ве-
ликою країною. Цим скорис-

тався комуно-чиновницький 
апарат ледарів на чолі з  ро-
зумними, нахабними, нена-
жерливими та  незадоволени-
ми секретарями ЦК компартії і 
комсомолу.  Їм у власність діс-
талася держава, і вони приду-
мали власні правила дериба-
ну та особистої наживи, які й 
діяли практично до останньо-
го часу: тим, хто нагорі – вели-
кий куш, хто нижче  - менший... 
Для цього, передусім, викорис-
тали головну корупційну скла-
дову Радянського союзу – де-
фіцит: коштів, роботи, відпо-
відальності,  предметів спо-
живання, культури, освіченос-
ті, патріотизму, якісного ліку-
вання та навчання, створен-
ня малого і середнього бізне-
су і т.п.  Якийсь час головні «рі-
шали» були, майже як за відо-
мим гумористом того часу Рай-
кіним, - завбазою, товарозна-
вець, завскладом... Паралель-
но під їхнім «чуйним» керівни-
цтвом виникла адміністратив-
на корупція. Мільйони чинов-
ників не могли жити на ма-
леньку зарплату і придума-
ли різні шляхи для особис-
того збагачення: різнома-
нітні довідки, черги, ліцен-
зії, погодження, сертифіка-
ти, дозволи, квоти, тендери, 
свідоцтва, сприяння просу-
ванню по службі, десятки, а, 
може, й сотні різних переві-
ряючих і контролюючих ор-
ганів... І за все треба було пла-
тити, платити, платити... Пла-
тити тим, кого найняли на ро-
боту ті ж платники податків. 
Система працювала, вдоскона-
лювалася, шліфувалася. Люди 
платили хабарі, починаючи з 
народження у пологовому бу-
динку і закінчуючи похороном 
на цвинтарі. Найголовніші ко-
рупціонери, які з’явилися, - 
олігархи-мільйонери і мільяр-
дери. Вони нажили свої статки 
внаслідок розкрадання держа-
ви і невдовзі  перетворилися у 
політиків та почали управля-
ти країною разом із колишні-
ми комуністами і комсомоль-
цями. Всі кошти платників по-

датків опинилися у їхніх руках. 
Ось така складна, хитроспле-
тена корупційна система -  ті, 
хто мав би боротися з корупці-
єю, її очолили.

-  За останні два з лиш-
ком  роки в Україні створи-
ли кілька спеціалізованих ан-
тикорупційних органів. Та-
кож продовжують працю-
вати і народжені ще під час 
революції Гідності громад-
ські об’єднання. З численних 
повідомлень у ЗМІ можна 
зробити невтішний висно-
вок: чи не щодня хабарників 
ловлять на гарячому мало 
не «пачками», а у тюрми по-
трапляють заледве одини-
ці. Де ж прогальмовує систе-
ма? 

- Від кількості створених 
антикорупційних органів, не 
важливо державні це чи гро-
мадські організації, суттєво-
го покращення не буде. Пра-
воохоронці  практично щодня 
ловлять корупціонерів, хабар-
ників на гарячому, але їх кіль-
кість не зменшується. Це все 
одно, що вбивати комарів, які 
висмоктують із вас кров. Їх 
не меншає, бо вони інакше не 
зможуть жити. Тож треба вису-
шити болото, де вони плодять-
ся та розмножуються, і питан-
ня буде вирішене. 

Тим більше, що довести в 
суді отримання хабара не так 
вже й просто, і немає значен-
ня, чи це 5 тисяч гривень чи 
5 мільйонів доларів. Через це 
так рідко хабарники отриму-

ють по заслузі. Тож тут  голо-
вне - не кількість заарешто-
ваних, а кількість недопу-
щень до скоєння таких пра-
вопорушень.

-  З чого, на вашу думку, 
треба починати справжню, 
а не бутафорну боротьбу з 
корупцією і хто повинен очо-
лити процес очищення кра-
їни: Президент, Уряд чи Вер-
ховна Рада?

- Розпочинати потрібно 
кожному із себе, але, звичай-
но, приклад повинні показа-
ти очільники держави, народ-
ні депутати, міністри, керів-
ники областей, районів. Тре-
ба спільно не лише боротися 
з корупцією, а ламати всю ко-
рупційну систему. Хто це зро-
бить? Як би гарно всі про це не 
говорили, але найближчим ча-
сом вирішити це неможливо. 
Приблизно через 10-15 років 
це зробить нова генерація. Мо-
лоді люди, яким сьогодні 20-
25 років, розумні, активні, ко-
мунікабельні, амбіційні, із за-
рубіжною освітою, із знанням 
багатьох мов, а, головне, не зі-
псовані ні комуністичною іде-
ологією, ні викривленим сьо-
годенням. Вони повинні мати 
лідерські якості та велике ба-
жання збудувати багату дер-
жаву, у якій панує верховен-
ство права.

-  Одні кажуть: щоб подо-
лати корупцію, треба зла-
мати їй хребет, тобто, - лік-
відувати вертикаль, якою 

частка від хабара маленько-
му чиновнику доходить аж 
до вершини піраміди. Інші 
переконані, що у боротьбі з 
цим суспільним злом голо-
вне –  знести саму вершину, 
тобто відтяти  корупції го-
лову. То хто ж ближчий до 
істини?

-У даному випадку всі дале-
кі від істини. За останні роки у 
Китаї більше 10 тисяч коруп-
ціонерів високого рангу засу-
джено до смертної кари, а  по-
над 100 тисяч -  до довічного 
ув’язнення. Однак, випадків 
корупції там не зменшилося. 
Це зло є практично в усіх кра-
їнах, проте у нас його масшта-
би зашкалюють.

Поділюся з читачами «На-
шого ДНЯ»  своїм бачен-
ням подолання корупції. По-
перше, для цього потрібна 
тверда політична воля. По-
друге, треба відділити бізнес 
від влади - аж до третього ко-
ліна за родинними зв’язками. 
По-третє, мусимо узакони-
ти повну дерегуляцію еконо-
міки, оскільки надмірна дер-
жавна опіка на всіх рівнях 
заважає розвиватися бізне-
су і за своєю суттю є потуж-
ною корупційною складовою.  
По-четверте, слід реорганізу-
вати і переформатувати всі  
правоохоронні органи.  Крім 
того, пріоритетним напрям-
ком  боротьби з корупцією є 
максимальне запроваджен-
ня електронного документо-
обігу. Також маємо забрати 
від чиновника функції вирі-
шення долі бізнесу, запрова-
дити відкриті, довготерміно-
ві прозорі правила гри для ін-
вестора і бізнесу, мінімізува-
ти частку державних підпри-
ємств (крім стратегічних), які 
є і завжди були годівницею 
для армії чиновників та що-
річно завдавали державі мі-
льярдних збитків. Україні не-
обхідна справжня судова ре-
форма. Держава має бути над 
процесами, як третейський 
суддя. 

У парламентсько-прези-
ден т ській республіці, якою є 
Україна, ініціатором усіх цих 
процесів повинна виступати 
Верховна Рада.

Олег ГРУШКОВИК.

- На мою думку, неможливо, неправильно і соціально 
несправедливо. Чому чиновнику, керівнику держпідпри-
ємства, щоб він не крав, платники податків мають ви-
давати високу зарплату тоді, як вчителі, лікарі, шах-
тарі, аграрії  мусять працювати за мінімальну, бо вони 
не мають що красти. Це - не вихід із ситуації. Покаран-
ня за корисливі, як і всі інші, злочини має бути суворим 
та справедливим для всіх, незалежно ні від статусу або 
чину, ні від політичної чи іншої приналежності.

Запитання Михайлу Апостолу від тернополянина 
Олександра Шимка, приватного підприємця:

-  Чи можливо побороти 
корупцію високими зарпла-
тами та іншими преферен-
ціями державним службов-
цям, якщо і надалі в Україні 
не працюватиме один закон 
для всіх та не діятиме прин-
цип невідворотності пока-
рання за будь-який злочин?
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Чоловік завинив  
банку 1,3 мільйона

Наталія Паньків, очевидно, 
готова піти на грандіозні сканда-
ли, аби лиш врятувати свою ро-
дину, яка влізла у фінансові та бу-
дівельні афери. Але, щоб не бути 
голослівними, спробуємо про-
аналізувати ситуацію, спираю-
чись виключно на офіційні доку-
менти.

Отож, 9 червня 2015 року 
Тернопільський міськрайонний 
суд прийняв рішення по спра-
ві № 607/5878/15-ц стягнути з 
Віктора Паньківа (чоловік пані 
Наталії) понад 1 300 000 гри-
вень на користь «Приватбанку» 
за несплату кредиту. Через від-
мову платити за кредитом було 
відкрито справу проти Віктора 
Паньківа. 

А вже на почату жовтня 2015 
року виконавча служба дала до-
звіл на опис майна сімейства 
Паньків з метою його конфіска-
ції. 

Як відомо, «Приватбанк» досі 
не «вибив» з родини Паньків свої 

кошти, тож, можливо,  наступ-
ний етап розвитку подій – по-
рушення кримінальної справи 
проти Віктора Паньківа за фак-
том шахрайства. Очевидно, саме 
цей факт (страх за чоловіка) зму-
сив Наталію Паньків постати в 
ролі «мучениці», щоб таким чи-
ном позиціонувати кримінальну 
справу проти свого чоловіка як 
чергове «полювання» на Наталію 
Паньків. 

Зібрала 20 мільйонів 
у пайовиків і… пшик? 

Втім, і сама дружина Вікто-
ра Паньківа далеко не безгріш-
на. Як вона сама себе позиціонує, 
Наталя Паньків є представником 
у Західній Україні скандально ві-
домої фірми-забудовника «Набе-
режний квартал», яка, як гово-
рять у владних коридорах, зібра-
ла з тернопільських пайовиків 
до початку 2016 року майже 20 
мільйонів гривень. 

У грудні 2015 року міська 
рада, дізнавшись про численні 
порушення забудовником дер-

жавних будівельних норм, позба-
вила «Набережний квартал» до-
зволу на будівництво. Щоб убе-
регтися від гніву пайовиків, які 
так і не отримали омріяних ква-
дратних метрів, з одного боку, 
та помсти своїх будівельників-
покровителів з центру, котрим 
перестали надходити величезні 
кошти від проданих квартир, – 
з іншого, Наталії Паньків нічого 
не залишається, як йти «до кін-
ця» і роздмухувати різного роду 
скандали. Тож, напевно, вона 
ввважає, що це змусить опонен-
тів піти на поступки та різні пре-
ференції у її будівельних оборуд-
ках, а слідство проти її чоловіка 
– закрити. 

Саме продовження скандаль-
них будівництв, а з ними і надхо-
дження чергових траншів від па-
йовиків може врятувати сімей-
ство Паньківих від банкрутства. 
Адже, і пані Наталіі, і її чолові-
кові Віктору Паньківу «світить» 
вже не одна кримінальна справа 
за організацію масштабної буді-
вельної афери та несплату кре-
диту.

Родина Паньків може 
виявитись банкрутом!

Депутат Тернопільської міської ради 
Наталія Паньків, яка неофіційно 
представляє скандальновідому 
будівельну компанію «Набережний 
квартал», ніби навмисно робить із 
себе жертву загальнонаціонального 
масштабу, щоби врятувати свого 
чоловіка від тюрми, а сімейне 
майно – від конфіскації на користь 
кредиторів. Про це свідчать нові 
документи та факти, про які 
дізналися тернопільські журналісти.

Рішення Тернопільского 
міськрайонного суду щодо 
стягнення 1 300 000 грн боргу з 
родини Наталії Паньків

Постанова про відкриття 
виконавчого провадження. 
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Капітальний ремонт скверу 
на вулиці Валовій

Вже розпочався капітальний ремонт скверу на 
вул. Валова - вул. Руська, 19. Наразі працівники під-
рядної організації здійснюють демонтаж старих 
фігурних елементів мощення, а відтак розпочнуть 
комплексні ремонтні роботи.

«У сквері на вул. Валовій цього року запла-
новано заміну старого покриття на нове, обла-
штування нового огородження та клумб, а також 
встановлення лавок для відпочинку. Незабаром 
сквер стане гарним місцем для відпочинку терно-
полян. Мерія робить все можливе, щоб Тернопіль 

був максимально комфортним 
для проживання містом», - повідо-
мив міський голова Сергій Надал.

Також міський голова нага-
дав, що цьогоріч у Тернополі за-
плановано відремонтувати чи-
мало великих об’єктів: Набереж-
ну ставу (у бік пляжу «Циган-
ка»), бульвари Петлюри, Просві-
ти, Лепкого, тротуарну доріжку у 
парку «Топільче» та кілька пішо-
хідних ділянок у різних мікрора-
йонах міста.

Капітальний ремонт 
на бульварі Куліша 

Паралельно, у Тернополі облаштовують еко-
парковку на території  перед будинком за адресою 
бульвар Куліша,4. Працівники підрядної організа-
ції розпочали виконання ремонтних робіт, зняли 
залишки старого покриття, встановили бордюри 
та здійснюють підготовчі роботи для облаштуван-
ня тротуарної та проїжджої частини двору. 

«Це дуже важливий етап ремонтних робіт. Уже 
після їх завершення ремонтів у цьому дворі, капі-
тальний ремонт розпочнемо на бульварі Куліша, 
8», - прокоментував ситуацію міський голова Сер-

гій Надал.
Нагадаємо, що у Тернополі ре-

монти дворів тривають на вул. 
Лепкого, 14, вул. Симоненка, 16, 
18, вул. Новий Світ, 91, просп. Злу-
ки, 33, вул. Миру, 11 та 12.

На стадії завершення капіталь-
ний ремонт прибудинкової тери-
торії на вул. Надзбручанська, 2.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Файне містоnday.te.ua

У Тернополі триває плановий
Міська рада звітує:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
У Тернополі реалізовують програму капітального ремонту міста. 

Після того, як капітально відремонтували дорогу на вул. Пушкіна, 
ремонтники відновили роботи і на інших ділянках нашого міста

Мощення екотротуару на бульварі 
Куліша у Тернополі.

Вид майбутнього скверу по вул. Валовій. Вид зверху

За інформацією міської ради Тернополя

КОЛИ ОПОРА НА ВЛАСНІ 
СИЛИ ДАЄ РЕЗУЛЬТАТ

Ще у 2011 році, прогнозуючи 
зростання вартості енергоносіїв 
та не чекаючи доброї волі «цен-
тру», міський голова Тернополя 
Сергій Надал і його команда, щоб 
забезпечити  домівки тернополян 
теплом та гарячою водою, взяли 
курс на модернізацію опалюваль-
ної системи.  З одного боку постав-
лена мета видається простою, а 
з іншого, зважаючи на реальний 
стан житлово-комунального гос-
подарства, яке на знало значних 
ремонтів ще з радянських часів, - 
доволі амбітна. 

Тоді ж розробили конкретну 
стратегію, реалізація якої перед-
бачала складні переговори з між-
народними інвесторами. Як за-
значив Сергій Надал в одному з 
інтерв’ю: «Ми усвідомили, що му-
симо самі шукати ресурси для 
вирішення нагальних проблем. 
Міський голова - не кабінетний 
чиновник,  його робота полягає в 
управлінні господарством, що не-
має нічого спільного з політич-
ним багатослів’ям». Тому й обра-
ли шлях співпраці з міжнародни-
ми структурами та заручилися 
підтримкою населення, яке бажає 
завжди мати тепло в оселях, але 
економити на рахунках за кому-
нальні послуги. 

Кінцевою метою цього про-
екту має стати будівництво коте-
лень на альтернативному пали-
ві, які не будуть залежати від вар-
тості газу. Зокрема, стратегічною 
програмою модернізації є спору-
дження на Сонячному масиві ко-
тельні потужністю 6 мегават, яка 
працюватиме на альтернативних 
джерелах енергії.  Це - особливо 
перспективний напрямок, який 
дозволить відмовитися від доро-
гого газу і використати місцеві 
ресурси,  адже сьогодні в Україні 
лише на 1,24 відсотка використо-
вують можливості виробництва 
тепла на основі переробки біоси-
ровини. Натомість, у Європі цей 
показник сягає до 8, а у таких кра-
їнах, як Латвія, Швеція, Фінляндії 
перевищує 20 відсотків. 
ЕКОНОМІЯ, ЩО ДАЄ ТЕПЛО 

І ГАРЯЧУ ВОДУ
Уже зараз у Тернополі розпо-

чали активні підготовчі роботи 
в цьому напрямку. Зокрема, вста-
новлюють індивідуальні теплові 
пункти. Нещодавно віце-прем’єр-
міністр - Міністр регіонально-
го розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко назвав ро-

боту міського виконкому на чолі 
з Сергієм Надалом зразковою, 
щонайменше у питаннях прове-
дення модернізації опалюваль-
ної системи. Київські чиновни-
ки щиро дивуються, яким чином 
вдається здійснювати модерніза-
цію в умовах економічної скрути, 
постійного браку бюджетного фі-
нансування.

Позитивні результати мо-
дернізації вже відчули мешканці 
кількох будинків, зокрема на вул. 
Лук’яновича,1, які цьогорічного 
опалювального сезону сплатили 
за тепло приблизно на 60 відсо-
тків коштів менше, ніж у минуло-
му році. Зараз до проекту зі вста-
новлення індивідуальних тепло-
вих пунктів долучаються меш-
канці вулиці Бродівської. Але це 
ще не всі хороші новини. За спри-
яння Європейського банку ре-
конструкції і розвитку протягом 
весняно-літнього сезону у Терно-
полі планують встановити від 60 
до 90 ІТП. 

Паралельно здійснюють мо-
дернізацію котелень. Зокрема, 
уже проведено тендер на заку-
півлю мережних насосів з частот-
ним регулюванням для котелень 
на вулиці Київській і Купчинсько-
го. У результаті прозорої процеду-
ри закупівель підрядником стала 
французька компанія Enertex. Но-
вовведення дозволить економити 
близько 45 відсотків електроенер-
гії від тієї, що витрачається зараз. 
ГОЛОВНЕ - НЕ ЗУПИНЯТИСЯ

Проте, робота із залучення ко-
штів на модернізацію не припиня-
ється. На стадії переговорів - про-
ект з фінансування  американ-
ським урядовим фондом USAID 
енергетичного аудиту шкіл і ди-
тячих садків. На основі цього ау-
диту буде значно простіше залу-
чати кошти на утеплення і покра-
щення системи опалення шкіл. У 
минулому, за рахунок встановлен-
ня нових котлів, вже вдалося до-
сягнути до 30 %. економії коштів. 

Кілька днів тому представ-
ники Світового банку побували 
у Тернополі і розповіли про пере-
ваги ресурсозбереження. Наступ-
ний візит заплановано на квітень, 
коли у місті мають відбутися “Дні 
сталої енергії”, на яких обговорю-
ватимуть питання енергоефек-
тивності. 

Перелік багатоповерхових бу-
динків Тернополя, в яких плану-
ють встановлення індивідуаль-
них теплових пунктів із 2016 
року - на сайті Тернопільської 
міської ради: www.rada.te.ua

Навесні саме час наводити лад не тільки у своїх домівках, а й довкола них. 
Цими  вихідними прибрати територію свого міста взялися і депутати 
міської ради  від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». 

Разом з мешканцями округу №2, що на масиві Дружба, вони очистили територію, яка межує з 
«Парком здоров’я». У результаті учасники толоки зібрали не один десяток пакетів сміття. 

За словами секретаря Тернопільської міськради, представника «Солідарності» Віктора Шума-
ди, таке прибирання члени їхньої партії проводять традиційно - вже третій рік поспіль. 

«Ми закликаємо інші  фракції міської ради, працівників тернопільських установ і організацій 
долучитися до роботи, бо саме зараз у нашому обласному центрі триває двомісячник благоустрою. 
Тож  лише спільними зусиллями можемо підтвердити статус Тернополя, як чистого міста», - зазна-
чив Віктор Шумада.

Крім прибирання, депутати висадили у парку 40 саджанців червоного дуба.

У багатоквартирних 
будинках Тернополя 

цьогоріч почнуть встановлювати 

Готуй сани влітку, - каже народна мудрість. 
Це ж стосується і тепла у наших оселях. 
Наймасштабніші роботи у рамках модернізації 

системи опалення заплановано на весняно-літній 
період, коли, здавалося б, можна не згадувати про 
холод. Та мудрий господар купує дрова влітку. Тим же 
шляхом крокує команда міського голови Тернополя 
Сергія Надала, коли будує плани на майбутнє. 

індивідуальні 
теплові пункти 

Депутати  міськради  від 
«Блоку  Петра  Порошенка» 

ПРОВЕЛИ  ТОЛОКУ
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Уже далеке 21 листопада 1981 року. Я 
- студентка-другокурсниця філологічно-
го факультету (українська мова і літера-
тура) Тернопільського педагогічного ін-
ституту. У селі Великі Вікнини Збаразько-
го району того дня відбувалося моє із Ми-
хайлом Кушніруком весілля. Погода була 
холодна, дощ упереміж із снігом. Сільські 
вулиці тонули у болоті. Але в молодості, 
коли поруч живе кохання, усе прекрас-
не – навіть погода. Сходилися гості, а най-
головніше – приїхала моя група – УФ -21. 
Щирість, невимушеність, сміх…

Чекали молодого, який, за традицією, 
має кликати молоду до шлюбу. Тоді наре-
ченій дружки розплітають косу, читають 
вівати, а мама накладає доньці на голову 
фату та вінок. Цей, дуже гарний обряд, збе-
рігся у наших волинських селах і донині.

Чекали і ще одного гостя – на той час 
декана нашої групи, кандидата філософ-
ських наук Романа Теодоровича Гром’яка. 
Для моїх батьків, простих селян, які вихо-
вували четверо дітей і виживали завдя-
ки тяжкій колгоспній праці, приїзд такої 
шанованої і відомої людини, вченого, був 
особливо хвилюючим. Як, мабуть, і для 
усіх гостей. Думаю, багато хто сумнівався, 
чи захоче їхати по осінньому бездоріжжю 
у віддалене від траси село пан професор. 
І хоч професором Роман Теодорович тоді 
ще не був – стане ним буквально за яки-
хось два роки – у моїх Великих Вікнинах 
його тоді уже так називали. 

Метушилися гості, батьки благослов-
ляли нас з Михайлом на щасливе спільне 
життя. Яка ж була радість, коли хтось ви-
гукнув, що на подвір’я заїхала автівка Ро-
мана Теодоровича.       

До шлюбу до церкви у той час ми з 
Михайлом, звісно, не пішли. А от до роз-
пису у сільський будинок культури по-
спішали. Ішли всією центральною вули-
цею, вклонялися людям, які стояли у  во-
ротах, аби подивитися на молодих. І лише 
у будинку культури перед сценою, на якій 

мав відбуватися розпис, спохопилися: я 
забула  весільні туфлі, у які мала б пере-
взутися. Туфлі, класичні лаковані «лодоч-
ки» на височенному каблуку, які у той час 
ще й неможливо було купити, діставали 
бозна як.

На сцені уже стелили для молодих 
рушник. А наречена – у чоботях. Помітив-
ши занепокоєння, підійшов Роман Тео-
дорович. Тихенько запитав, що сталося? 
І поїхав до мене додому – за весільними 
туфельками. 

Моя мама і досі з вдячністю і трепе-
том згадує цей епізод. Хоч минуло більше 
трьох десятків літ.

Згадують і мої рідні, земляки. Адже 
тоді, 21 листопада 1981 року Роман Тео-
дорович не погордував весільними гости-
нами у звичайній селянській хаті. Ані те-
плою щирою бесідою з простими людь-
ми. Здебільшого розпитували пана про-
фесора, коли ж стане легше жити, чи буде 
та правда на світі? І, як зараз пригадую, 
хтось стиха розпочав стрілецьку пісню (її 
часто так само стиха наспівував мій тато):

- Йшли стрільці до бою, стали на врага,
Всі разом скрикнули: ой слава, слава!
Там старенький батько окопи копав,
Він здалека бачив, як стрілець упав.
Сам собі не вірив, ні очам своїм,
Пішов подивився, а то – його син…
Хтось інший перебив ці, тоді заборо-

нені слова весільною мелодією. Але в кім-
наті вже стояла незрима довіра до терно-
пільського гостя. І коли у 1992 році Рома-
на Теодоровича призначили представни-
ком президента України в Тернопільській 
області, вікнинці ніби про знайомого, та з 
прихованою гордістю, казали: він  приїж-
джав до нас у село…  

Звичайно, це дуже маленький штрих 
до спогадів про відомого  громадсько-
політичного діяча, професора, вченого. 
Про Романа Теодоровича сказано, напи-
сано чимало високих слів. Та, думаю, ба-
гато хто шанував його за велику і водно-

час просту філософію мудрості – бути щи-
рим із собою та з людьми...

Уже пізніше, працюючи журналістом, 
мені не раз доводилося брати інтерв’ю у 
Романа Теодоровича. Але я завжди відчу-
вала себе його ученицею. У тому, що від-
крив мені багато цікавих і невідомих  імен 
у літературі, культурі. Що умів побачити у 
мені талант до слова і рекомендував усі-
ляко розвивати його. Що тішився з моїх 
перших і подальших успіхів у журналіс-
тиці, хоч і пророкував  наукову діяльність.

Вдячна долі, що Роман Теодорович 
був куратором нашої групи і деканом. На-
уковим керівником моєї дипломної робо-
ти, присвяченої відомому письменнику 
і земляку Борисові Харчуку. Що ділився 
своїми знаннями.   

За те, що відкривав нам, тоді ще та-
ким юним, Україну у мандрівках місцями 
Івана Франка, творчість якого досліджу-
вав і пропагував, бо бачив, як зізнавав-
ся, у Каменяреві генія і вчителя. А на пер-
шу свою стипендію купив 19 томів праць 
Франка. Розповідав колоритно про те, як 
приніс їх на квартиру, яку винаймав. Гос-
подиня аж руками сплеснула від зачуду-
вання. Мовляв, пане Ромцю, що ж ви буде-
те їсти? А він поглинав книжку за книж-
кою.  А ще їздили до столиці, у Білорусь, 
подорожували Львівщиною, старовинни-
ми замками…

Коли студенткою-дівчиськом я впер-
ше побувала у домі Романа Теодоровича, 
мене вразили книги, дуже багато книг. Не 
знаю, чи я стільки бачила у нашій сіль-
ській бібліотеці. І я зрозуміла: світ цей не-
осяжний і незбагненний. 

Тепер, через роки і життєвий досвід, 
я знаю й інше: доля дарує не так багато 
Учителів. 

Зіна Кушнірук (Коляда), 
заслужений журналіст України,  

студентка філологічного факультету 
Тернопільського педагогічного інституту 

(1979- 1983 роки).

«З трьох синів лише я 
пішов у науку…»

У Тернопільському 
педагогічному університеті 
презентували книгу спогадів 
про відомого українського 
вченого, громадсько-
політичного діяча Романа 
Гром’яка «Вертепи долі»

21 березня йому мало б виповнитися 79. Ті, хто по-справжньому любив і шанував 
професора, досі не хочуть вірити, що ось уже майже два роки, як душа Романа 
Теодоровича відлетіла у Вічність. Дійсний член Академії наук вищої школи 

України, член Національної спілки письменників, завідувач кафедри Тернопільського 
педагогічного університету, декан у двох вишах, професор, який підготував 40 кандидатів 
і 7 докторів наук - він був Людиною, яка витримала перевірку визнанням. І часом – 
літературознавець Франкового рівня, як називав Романа Теодоровича Дмитро Павличко, 
публіцист, критик, філософ, педагог, автор низки наукових праць. Викладав в Українському 
вільному університеті в Німеччині та в Ягелонському у Польщі.

Він був народним депутатом у 1989-
1991 роках, а два  наступні  роки – пред-
ставником Президента України у нашій 
області. Багато хто не розумів «походу» 
вченого Гром’яка у політику, недавні од-
нодумці – хто осуджував, хто заздрив, як 
уже ведеться в українській історії. Сам 
Роман Теодорович в одному з інтерв’ю за-
значав: «Я потрапив в епохальний час. 
І, можливо, це й звучить пафосно, але 
справді пишаюся тим, що брав активну 
участь у зламі комуністичної системи». 

Але життя – невблаганна річ. Десь 
там, у Небесах, зараз горить зоря Рома-
на Гром’яка. Він сам залишається у нашій 
пам’яті. У своїх працях. І в книзі «Верте-
пи долі», яку упорядкували доктори філо-
логічних наук, професори Тернопільського 
педагогічного університету Мар’яна та 
Зоряна Лановик. Більше 20 років – від часу 
вступу в аспірантуру – вони працювали 
поруч з Романом Теодоровичем, під його 
керівництвом та доброю опікою. 

Як зазначають упорядники, за-
дум видати книгу спогадів про Романа 
Гром’яка виник одразу після його відхо-
ду у Вічність. Під час панахиди і похоро-
ну друзі та рідні, розмовляючи між со-
бою, згадували незабутні моменти, які їх 
пов’язували зі світлою пам’яттю доро-
гої людини. «Назва книги теж з’явилася 
відразу і була ніби навіяна десь згори. Хто 
знав Романа Теодоровича тривалий час, 
міг помітити, що слово «вертеп» мало 
для нього дуже велике значення. «Вер-
тепами» він назвав свої дві книги спога-
дів про час у великій політиці… Часто він 
проводив асоціації з вертепом у різних 
життєвих ситуаціях», - згадують у пе-
редмові Мар’яна та Зоряна Лановик. 

До книги увійшли фрагменти спога-
дів самого Гром’яка про  непросте ди-
тинство і юнацькі роки. «…З трьох синів 
лише я пішов у науку. Мамина мрія й бла-
гословення чи та доля, що на роду напи-
сана…» Його найбільш знакові інтерв’ю 
різних  періодів діяльності, згадки про 
нього друзів, колег, учнів, світлини з ро-
динного архіву. 
Є у книзі і мій маленький штрих 
до спогадів про велику Людину.

Доля дарує не так багато Учителів
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Спаситель світу Господь, Бу-
дівничий Царства Благодаті, щоб 
наготувати храм Святого Духа 
– оселю Бога Слова, обрав серед 
славного дому Давидового Діву 
Марію, виховану в Єрусалим-
ському храмі під керівництвом 
Духа Божого і заручив ЇЇ правед-
ному Йосифу, назаретському тес-
лі. Саме у Назареті тихо і скром-
но проживала Отроковиця, Якій 
визначено було послужити здій-
сненню великої таємниці Божої. 
Замолоду людині властиво ве-
селитися, бути постійно в това-
ристві. Але Свята Діва, ще пере-
буваючи в єрусалимському хра-
мі, дала обітницю усе своє жит-
тя присвятити Господу, Йому Од-
ному завжди служити. Постійни-
ми супутниками в житті Вона об-
рала смиренність, піст, молитву і 
самотність.

Одного разу, розмірковуючи 
на самоті про Визволителя, яко-
го мав послати Бог обраному на-
родові, уважно замислилася над 
словами з книги пророка Ісайї: 
«Ось Діва прийме в утробі і поро-
дить Сина і дадуть Йому ім’я Ем-

мануїл, що значить з нами Бог» 
(Іс.7,14). Раптом чує Вона сло-
ва Ангела: «Радуйся, Благодат-
на, Господь з Тобою! Благосло-
венна Ти між жонами». Марія зні-
яковіла від таких слів. Їй здало-
ся, що це привітання надто ве-
личне, що Вона його не заслуго-
вує. Тоді світлоносний вісник до-
дав: «Не бійся, Маріє, Ти знайшла 
благодать у Бога, і ось, зачнеш 
в утробі і породиш Сина, і наре-
чеш ім’я Йому Ісус. Він буде вели-
кий і Сином Всевишнього наре-
четься, і дасть Йому Господь Бог 
престол Давида, отця Його, і цар-
ствуватиме над домом Якова по-
вік, і царству Його не буде кін-
ця». «Як же це станеться, - озвала-
ся Марія, пам’ятаючи про обітни-
цю Свого дівицтва, - коли Я мужа 
не знаю?» Ангел сказав Їй у відпо-
відь: «Дух Святий зійде на Тебе, і 
сила Всевишнього осінить Тебе, 
тому і народжуване Святе наре-
четься Сином Божим» (Лк.28-35). 
Тоді Пресвята Діва підкорилася 
волі Божій: «Я - раба Господня, не-
хай буде Мені за словом твоїм», 
тобто, цілком і з глибокою поко-

рою віддала Себе на волю Божу. І 
ця покора Марії поєднала ЇЇ волю 
з Божественною волею і «слово 
стало тілом».

Господь, створивши люди-
ну, мало чим понизив її від небо-
жителів, ангелів і після створен-
ня ввів її у прекрасне і блаженне 
житло як улюбленого сина. Од-
нак, людина, порушивши запо-
відь Божу, втратила високі влас-
тивості, якими її наділила прему-
дрість Божа при створенні. Гріш-
ні прародителі були позбавле-
ні раю, приречені на скорботи і 
хвороби. Проте, ласка Божа взя-
ла грішне створіння під Свій за-
хист і рятувала його від розпачу, 
обіцявши визволення йому че-
рез Спасителя світу. І ось настав 
час, визначений для пришестя 
Визволителя. Бог послав на гріш-
ну землю Свого Єдинородного 
Сина, Який втілився від Духа Бо-
жого і Пресвятої Діви Марії. Коли 
Вона сказала своє коротке і слух-
няне «нехай буде», з цим словом 
Божество всією повнотою зійшло 
в середовище людства, поєднало-
ся з ним найтісніше, щоб підне-

сти грішне людство в небесне і ві-
чне Царство Боже. Так покладено 
основу нашого спасіння.

Тому Свята Церква закликає 
радіти і землю, і небо: «Благові-
ствуй, земле, радість велику, хва-
літь, небеса, Божу славу». Не мож-
на не радіти від усвідомлення того, 
що Пречиста Діва Марія через вті-
лення Сина Божого стала нашою 
спільною Матір’ю по благодаті, 
милосердною Заступницею за нас 
грішних перед Богом і Помічницею 
в наших бідах і скорботах.

Зберігаймо радість, яку приніс 
на землю архангел Гавриїл, нехай 
буде над усіма нами Боже благо-
словення і хай не відверне від нас 
Свого лиця Небесна Цариця!

О. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 

спілки
журналістів України.

Тендітна, до неймовірності схудла 
більш, як за півтора року в’язничних зну-
щань, багаторазових голодувань, а голо-
вне - неволі! - Надія весь цей час була і нині 
залишається Великою Українкою. Котра 
встигла здивувати весь світ своєю мужніс-
тю, вірністю офіцерському обов’язку і не-
змірною любов’ю до такої ж багатостраж-
дальної, як сама вона, України.

«Суд - фарс, вирок - блеф, - написала в 
своєму листі «До людей» одразу після ви-
року, продиктованому її суддям головним 
інквізитором сучасності Путіним, незлам-
на українка. - Свою долю я вирішую сама. 
Тому політикам пропоную не торгувати-
ся, а домовлятися. Оскільки від моєї смерті 
не виграє ніхто, тільки гірше стане... Тому 
бажаю мудрості «великим дядям». З мене 
може початися шлях або до миру, або до ві-
йни...»

Під «великими дядями» Надя, в пер-
шу чергу, мала на увазі свого мучителя Пу-
тіна. І недарма взяла ці два слова в лапки. 
Бо який із Путіна велетень - що в прямо-
му, що в переносному значеннях... Мізер-
ний на зріст, з невпевненою ходою, злобою 
і, водночас, уже добре помітним страхом у 
маленьких очах. Злобний, напівбожевіль-

ний, зненавиджений мільйонами людей, 
брехливий, неймовірно жадібний до вла-
ди - оце справжній «великий» Путін.

І не перший він такий у Росії. Теж «ве-
ликій», оскільки століттями намагалася 
поневолювати інші народи та змушувала 
їх жити за її правилами...

Отут мені кортить згадати начебто 
цілком щирого в своїй приязні до України 
Бориса Єльцина. Пригадуєте його слова: 
«Прокинувся вранці - найперше подумай, 
що доброго зробив для України».

Хотів цього Борис Миколайович чи ні, 
але «добро», залишене ним у  спадок, ви-
явилося страхітливим. Так, розумію, що 
це неможливе поєднання слів - страхітли-
ве добро, але... Як інакше назвати цю спад-
щину - кадебіста Путіна, котрого вже смер-
тельно хворий Єльцин зробив спадкоєм-
цем своєї великої влади? Невже справді 
не помічав, що його спадкоємець теж тяж-
ко хворий? І на ще страшнішу недугу, ніж 
спадкодавець, а саме - божевілля.

Найсвіжіший доказ тому - пропозиція 
Путіна до США: обміняти Надію Савченко 
на путінського однокашника по КДБ, тор-
гівця незаконною зброєю Віктора Бута та 
наркоторгівця Костянтина Ярошенка.

Першому з цих росіян американський 
суд присудив відсидіти в Штатах 22 роки, 
другому - трохи менше.

Отже, зброя і наркотики. Ось, що важ-
ливе для Путіна насправді. А не російські 
офіцери-розвідники Александров і Єрофе-
єв. Плювати на них хотів Верховний голов-
нокомандувач збройних сил РФ! Ну й що, 
як затримали їх на українській землі - на 
відміну від Савченко, яку викрали з її рід-
ної України, тобто - з  рідної землі й вивез-
ли до Росії. А там неправедно звинуватили 
в тому, чого вона не робила. Це нормальні 
люди вважають суд над Надією злочином. 
А в ненормального Путіна своя логіка...

Якщо ж ображені його байдужістю до 
їхніх доль Єрофеєв і Александров почнуть 
у суді говорити правду, то... Путіну від цьо-
го фіолетово. Адже правду про російську 
агресію в Україні й так уже давно знає весь 
світ. Тим не менше, ГРУшників своїх моска-
лі спробують «прибрати» - досвід у цьому в 
Кремля величезний.

Путін же вперто вдає, що не розуміє: 
позбавивши волі на 22 роки абсолютно ні 
в чому невинну Савченко,  він виніс вирок 
самому собі. І цей вирок визнав увесь світ. 
Включно з мільйонами до смерті заляка-

них своїм кровожерним правителем росі-
ян. Які мовчать і вдають, що підтримують 
політику свого агонізуючого правителя...

Втім, й у Росії мовчать далеко не всі. 
Починаючи з   відомих політиків, громад-
ських діячів, письменників, митців - і за-
кінчуючи простими людьми.

- Савченко «вмила» всіх. Вона - кон-
центрат гідності, хоробрості й впевненос-
ті у собі, - вважає тепер уже колишній при-
хильник Путіна, журналіст і режисер Олек-
сандр Невзоров. І додає: - Нині кращі вій-
ськові академії світу переписують сценарії 
навчальних фільмів про те, як повинен по-
водитися солдат або офіцер у важкій ситу-
ації.

Уже не вперше виступила на підтрим-
ку Надії Савченко народна артистка Росії 
Лія Ахеджакова:

- Дорога моя, я захоплююся вами... Для 
нас ви сьогодні і є пограбована, розстріля-
на Україна - за чиїмось підлим проектом. Ви 
нині - символ України. Тому, будь ласка, ви 
повинні жити - як повинна жити Україна!

Окремо хочу сказати про адвокатів На-
дії - Марка Фейгіна та Іллю Новикова, які 
за час захисту Надії зробили все, що могли, 
і навіть більше. Зрештою, вони й самі вже 
почуваються українцями. Новиков навіть 
розмовляє по-українськи вільно і дедалі 
частіше...

Не перебільшу, коли скажу: адвокатом, 
а отже, захисником українки Надії Савчен-
ко став увесь цивілізований світ. Увесь! 
Тому - живи, Надіє! Наперекір усім ворогам. 
Збережи своє життя - для себе, своєї мами і 
сестри, для своїх друзів та  кожного з нас...

І повертайся якнайшвидше в Україну! 
Ми дуже тебе чекаємо.

Тетяна САВКІВ.
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«Ось Діва прийме в утробі 
і породить Сина…»
Завтра – Благовіщення Пресвятої Богородиці

Ще раз про ВЕЛИКУ НАДІЮ 
і маленького Путіна

Вчора, 5 квітня. вступив у дію вирок Надії Савченко . Одра-
зу після його винесення Надія заявила: того ж дня вона від-
новлює сухе голодування. Про жодну апеляцію мова іти не 
може. Від судилища, а інакше багатомісячне знущання над 
українкою ні вона, ні її захисники, рідні та друзі назвати не 
можуть, справедливості сподіватися марно. Та й принижу-
ватися українка Савченко не вміє і категорично не хоче.

Президенту 
й депутату 

від електорату
Чомусь стали депутати 
Дуже часто нарікати,
Що надмірно так працюють 
І без просвітку бідують.
Бідняками, як сьогодні, 
Не були іще од роду,
Хоч вони є благородні 
Висуванці із народу.
Гнівно хочеться сказати:
Перестаньте нарікати,
Що ви бідні і голодні –
Ми живем, а ви не годні.  
Дарма, зветеся народні. 
Вже й колишні президенти –
Однодумці й опоненти –
Більші пенсії воліють,
Бо також ледь животіють.
Лиш тоді вони багаті,
Як посади обіймають. 
Тепер гірко нарікають,
Хоч і мають, те, що мають. 
Як би краще працювали 
Про державу нашу дбали –
То й жили б тепер, як люди 
І добробут був би всюди.

М. СЕМУСЬ, 
с. Стегниківці, 

Тернопільського  району.

Вірші 
наших 
читачів
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Бідний депутат - 
багата дружина

Жартують, що головна тен-
денція нинішньої Верховної Ради: 
бідний депутат - багата дружина.          

Віктор Балога, наприклад, 
якого у пресі називають господа-
рем Закарпаття, задекларував за 
2015 рік скромних 79 тисяч гри-
вень. Це - депутатська зарпла-
та за рік. Зате дружина нардепа 
поповнила сімейний бюджет на 
12 мільйонів. Невістка ж Балоги 
дала фори свекрусі: задекларува-
ла 100 мільйонів гривень.

Позафракційний депутат, екс-
голова ЦВК Сергій Ківалов, торік 
заробив «лише» 531 тисячу гри-
вень. Зокрема, нардеп задеклару-
вав майже 74 тисячі гривень зарп-
лати, 96 тисяч доходу від наукової 
чи викладацької діяльності, 157 
тисяч - дивідендів, 204 тисячі - як 
«пенсію» і «кошти, пов’язані з ви-
конанням депутатських повнова-

жень». І 1440 євро (41 тисяча гри-
вень), які заробив у Франції. А ось 
дружина нардепа заробила 6,14 
мільйона гривень, із яких понад 
2,3 мільйона - зарплата.

Нинішній керівник Цен-
тральної виборчої комісії Михай-
ло Охендовський живе «на одну 
зарплату». Про це свідчить його 
декларація. Заробіток Охендов-
ського - 311 тисяч гривень. Тим 
часом, дружина і три доньки ви-
сокопосадовця заробили 1,365 
мільйона. Це - прибуток від під-
приємницької діяльності.

Голова фракції «Блок Петра 
Порошенка» у Раді Юрій Луцен-
ко задекларував 76406 гривень 
доходів. А його сім’я - понад три 
мільйони. 

Глава адміністрації президента 
Борис Ложкін заробив за рік мен-
ше, ніж витратив на презентацію 
своєї книги «Четверта республі-
ка». Згідно з декларацією, загальна 
сума скукупного доходу Ложкіна 

склала 627866 гривень. А публіка-
ція та презентація літературного 
«шедевра» обійшлася у 668319,84 
гривні. Зате родина політика - дру-
жина Надія Шаломова і мати Лари-
са Ложкіна, заробили 17 мільйонів 
602 тисячі 794 гривні. Переважно,  
дивіденди і проценти. Зарплатні - 
лише 11602 гривні. 

Подібні приклади можна 
продовжувати. Невже політики 
справді думають, що суспільство 
таке наївне і вірить у все це? Чи 
«слугам народу» байдуже? Як і 
байдуже, як виживають українці.           
До ЄС із 45 євро 
в кишені? 

Політики нарікають, що пра-
цездатних українців стає менше. 
Одні виходять на пенсію, інші - 
їдуть на закордонні заробітки. А 
що зробили українські президен-
ти, уряди, місцеві чиновники, аби 
люди почувалися соціально захи-
щеними, отримували гідну плат-
ню?

Європейське бюро статисти-
ки «Євростат» оприлюднило се-
редню вартість погодинної робо-
чої сили в Євросоюзі у 2015 році 
(за винятком сільського госпо-
дарства і держуправління). За го-
дину роботи європейцеві у серед-
ньому платять 25 євро, а в зоні 
євро - 29,5. 

Щоправда, не у всіх країнах. 
Болгари отримують лише 4,1 

євро, румуни - 5,  литовці - 6,8, 
латвійці - 7,1, угорці - 7,5 євро. 
Але, все одно, це значно більше, 
ніж українці. 

Найбільше заробляють жите-
лі Данії - 41,3 євро за годину ро-
боти. У Бельгії - 39,1, Швеції - 37,4, 
Люксембурзі - 36,2, Франції - 35,1 
євро. 

У промисловості витрати на 
робочу силу в ЄС складають 25,9 
євро і 32,3 - у зоні євро. У сфері по-
слуг - 24,9 і 28,6 євро відповідно. В 
будівництві - 22,4 і 25,8 євро. 

Отже, середня зарплата в Да-
нії сягає 10 тисяч євро на місяць. 
А мінімальна платня в Україні - 45 
євро (1378 гривень). 

У США мінімальний розмір 
оплати праці складає $7,25 (190-
195 гривень) за годину. Українці 
ж заробляють за годину мінімум 
32 центи - у 23 рази менше, ніж 
американці. 
Ліки вартують, 
наче коштовності 

За даними ООН, українці ви-
мирають майже найшвидше у 
світі. Причина - війна і криза.

Немає жодного регіону, де б 
смертність знизилася, констатує 
Державна служба статистики. У 
2015 році смертність перевищила 
народжуваність на 169 тисяч осіб: 
народилося 411,8 тисячі дітей, а 
померло 594,8 тисячі людей.

Якщо війна триватиме, це 

стане неабиякою демографічною 
проблемою для країни. Адже із 
життя йдуть молоді чоловіки. 

Також вбивають українців 
хвороби, бідність і непомірно до-
рога медицина. Деякі ліки вже 
вартують, наче коштовності. 

Торік скористатися гаранто-
ваною нам Конституцією без-
коштовною медициною змогли 
тільки 3,8 відсотка хворих укра-
їнців. Серед пацієнтів, які ліку-
валися останні 12 місяців у лі-
карнях, 92,6 відсотка за власний 
кошт купували медикаменти, 
80,3 відсотка - їжу, 65,2 - постіль-
ну білизну. Про це, з посиланням 
на дані Держстату, пише доктор 
економічних наук Андрій Ревен-
ко у «Дзеркалі тижня». 

Крім того, торік на 38 відсо-
тків збільшилася кількість ро-
дин, які через зростання цін не 
можуть собі дозволити отрима-
ти необхідну медичну допомо-
гу, придбати ліки й медвироби. У 
такій ситуації опинилася чверть 
українців.  

…Раніше неспроможність на-
вести лад у країні, провести ре-
форми, дати шанс українцям 
жити по-людськи, державні мужі 
списували на різноманітні кризи. 
Тепер - ще й на війну. Проте, самі 
не бідують, судячи із задекларо-
ваних мільйонів та офшорних 
скандалів.       

Ольга ЧОРНА. 

За годину праці українці заробляють мінімум 32 центи 
і вимирають майже найшвидше у світі

Декларації про доходи окремих українських політиків та 
посадовців нагадують конкурс «злидарів» і багатих родичів, 
зокрема дружин. Самі заробляють небагато. Зате дружини 
«тяжкою працею» товчуть мільйони. І, виходить, утримуть 
«бідних» «слуг народу». 

А взагалі, декларації є свідченням того, що Україною ке-
рують дуже заможні люди. Багато хто з декларантів опри-
люднив мільйонні доходи. Здавалося б, політики та управлін-
ці, які вміють заробляти гроші, мали би бути чудовими дер-
жавними менеджерами. На жаль, це не так. 

Пенсіонера знайшли 
без голови 

на зйомній квартирі 
У Заліщиках сталося жахливе вбивство – 

в одній із квартир райцентру знайшли 
обезголовлене тіло 67-річного 

пенсіонера. 
Загиблий напередодні вбивства телефонував до 

правоохоронців і просив допомоги. Поліцейські, які 
прибули за вказаною адресою, виявили пенсіонера 
вже мертвим. Його голова лежала у поліетиленовому 
пакеті в коридорі. 

За підозрою у вбивстві затриманий 41-річний міс-
цевий житель. Пенсіонер винаймав у нього квартиру, 
де і стався злочин.

Мотиви злочину встановити важко, адже свідків 
кривавої розправи немає. За інформацією поліцейсь-
ких, господар квартири давно страждає на психічне 
захворювання. Під час обшуку слідчі виявили в його 
будинку відеопродукцію зі сценами фізичного на-
сильства.

Підозрюваний зараз перебуває під вартою. Триває 
досудове розслідування, призначено ряд експертиз.

Податківця затримали 
на хабарі  20 тисяч

Правоохоронці задокументували факт вимагання 
та одержання неправомірної вигоди начальником 
відділу погашення боргу головного управління 

Державної фіскальної служби у Тернопільській області. 
За інформацією прес-центру Служби безпеки України, податківець 

вимагав від бізнесмена 20 тисяч гривень за сприяння у безперешкод-
ній ліквідації очолюваного ним підприємства. Для одержання хабара 
чиновник залучив посередника – працівника консалтингової ком-
панії.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з ви-
маганням).

Суд обрав підозрюваним, як запобіжний захід, тримання під вар-підозрюваним, як запобіжний захід, тримання під вар-запобіжний захід, тримання під вар-
тою терміном 60 діб з можливістю внесення застави. Для посадовця 
– в розмірі 89 тисяч гривень, а для його спільника – 68 тисяч.

Спокусився на… 
мощі святого 

На Тернопільщині обікрали костел у 
Бережанах. Правоохоронці оперативно 
затримали злодія. 

Як виявилося, раніше судимий житель села Шибалин до 
храму вдень, коли той відчинений для парафіян. Відвідува-
чів і священиків у костелі не було, тож крадій зайшов склав у 
сумку все, що, на його думку, мало цінність.

Чоловік викрав дев’ять чаш, дискос, монстрацію, мощі 
блаженного Якова, блюдечко з чашею, яке використовують 
під час обряду хрещення немовлят, ємності з оліями, кро-
пильницю, ключі від дарохранильниці, одяг для прислугову-
ючих, дві гіпсові статуетки із зображенням Богородиці. 

Майно заховав у закинутому приміщенні в райцентрі й 
став шукати покупця на нього. Пошуки зупинили поліцей-
ські. Стосовно чоловіка відкрили кримінальне провадження. 

Віддала шахрайкам гроші та золото

Тернопільських 
хлопців кличуть 

до війська
Весняний призов 

на строкову 
військову службу 

стартує 5 травня і 
триватиме до 30 червня. 
Про це повідомили 
в Тернопільському 
обласному військовому 
комісаріаті. Хлопці 
отримають перші повістки 
вже з 5 квітня. 

Начальник відділу комплек-
тування та призову обласного 
військкомату Олег Денисюк на-
голошує, що строкова військо-
ва служба обов’язкова для всіх 
молодих людей, тому всі при-
зовники повинні з’явитися на 
призовну комісію після отри-
мання повістки. 

Якщо ж повістка не прийшла, у 
військкоматі рекомендують хлоп-
цям самим прийти у військко-
мат упродовж 10-ти днів з часу 
оприлюднення Указу Президен-
та. Тих, хто ухиляється від строко-
вої служби, будуть розшукувати 
та доставляти на вимогу комісарі-
атів працівники Нацполіції.

- Цієї весни у нас заплано-
вано відправити до військових 
частин близько 360 строкови-
ків, - додав Олег Денисюк. - Пер-
ших будемо відправляти вже з 5 
травня. Плануємо, що 100 хлоп-
ців потраплять у частини для 
прикордонних військ , ще стіль-
ки ж - до Нацгвардії, ще 135 - до 
сухопутних військ, решта - на 
залізниці. 

У Тернополі розшукують 
зловмисниць, які 
виманили в 28-річної 

жінки золоті прикраси та гроші 
на загальну суму понад 60 тисяч 
гривень. Потерпіла добровільно 
віддала коштовності, бо 
вважала, що її прокляли. 

Як з’ясували поліцейські, жінка 
гуляла з дитиною поблизу будинку. 
Дорогою її перестріла невідома.  Сло-
во за слово – зав’язалася розмова. Не-
знайомка почала залякувати потерпі-
лу, що на її родині лежить прокляття, 
через яке померла бабуся, хворіють її 
діти та батько. Та найбільше налякало 
потерпілу повідомлення, що через по-
роби на грошах, які вона недавно от-
римала, смертельно захворіє молодша 
дитина. 

Шахрайка професійно заморочила 
голову молодій жінці, що та була гото-
ва піти на все, аби допомогти рідним. 
Пройдисвітка запевнила тернополян-

ку, що допоможе їй. У цей час до них 
підійшла нібито випадкова перехожа, 
яка підіграла зловмисниці – почала 
дякувати їй за нещодавній порятунок 
сина від нещастя.

Далі все відбувалося за звичним 
шахрайським сценарієм. Ворожка по-
обіцяла тернополянці «відвести» про-
кляття від її родини, здійснивши особ-
ливий обряд. А для того, щоб ритуал 
вдався, вона повинна принести з дому 
всі гроші та золоті вироби. 

Жертва афери побігла до кварти-
ри та винесла у сумці 150 євро, 130 
польських злотих, 700 гривень та 16 
ювелірних прикрас. Шахрайка чекала її 
на лавці у дворі. Наказала піти зламати 
дві гілки з дерева. Потерпіла залиши-
ла сумку та вирушила до насаджень 
у дворі. Вже біля дерева схаменулася 
та згадала про гроші й прикраси. Але 
ані сумки, ані незнайомки на лавці не 
застала. Зараз поліція шукає зловмис-
ниць.   



№14 (146)/6 квітня - 12 квітня 2016 р.

Юних вундеркіндів ІV етапу ХХІ 
Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з історії гостинно прийняв 

Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені О. Барвінського. Як зазначив 
директор закладу, кандидат педагогічних 
наук Роман Пахолок, вони подбали про те, 
аби гостям було у них комфортно і затишно. 

Символічно, що учнівські команди з різних регіо-
нів держави  представляли свої області вишиванка-
ми. Цей хвилюючий епізод свята символізував справ-
жню єдину Україну в образі молодого покоління. 

Участь в олімпіаді взяли 78 учнів 10 та 11 класів. 
Вони змагалися у кількох номінаціях. Авторитетне 
журі очолив професор, доктор історичних наук, за-
відувач кафедри Дипломатичної академії Сергій Тро-
ян. До його складу також увійшли науковці, педагоги 
провідних навчальних закладів України. 

Трішки прикро, але головні перемоги здобули не 
тернополяни. Так, лауреатами у номінації «Абсолют-
ний переможець олімпіади» стали одинадцятиклас-
ник з Первомайська Миколаївської області Максим 
Денисенко і десятикласник Євген Ящук з Житоми-
ра. У номінації «За волю до перемоги» першість діс-
талася школярам з Вінницької та Херсонської облас-
тей. Кращими «Знавцями історії Тернопільщини» теж 
стали діти з Херсонщини та Волині. Учениця Терно-

пільської 26 школи Христина Єрменчук зайняла в од-
ній з номінацій третє місце. 

Гості з інших регіонів охоче ділилися враженнями 
від перебування на Тернопільщині. Адже їм органі-
зували екскурсії у Зарваницю, до старовинного Кре-
менця, іншими визначними місцями. Особливі спога-
ди, як зізнавалися учасники, 
вони повезуть додому саме 
про Чортків. 

-Це місто має свою не-
повторну душу, навіть щось 
містичне. Тут вражають хра-
ми, замок, цікава архітекту-
ра, старовинні вулички, які 
переносять нас у 1427 рік, 
коли з’явилася перша згадка 
про Чортків, - каже Максим 
Денисенко. 

До речі, цей хлопець з 
Миколаївщини – є триразо-
вим переможцем Всеукра-
їнських олімпіад з історії. 
Максим вважає, що історію 
України треба сприймати як 
невід’ємну складову всесвіт-
нього історичного процесу, а 
не вивчати окремим курсом. 

І, звісно ж, у гостей - найтепліші враження саме від 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу, 
де їх приймали із щирим серцем. Де дарували найкра-
щі концертні номери, опікувалися, як рідними. А ще 
учасники олімпіади повезли додому пам’ятні сувені-
ри на згадку про перебування на чортківській землі.

Була іще одна, дуже хвилюю-
ча мить, коли до коледжу завітали  
діти з Волновахи, які на запрошен-
ня волонтерів гостюють у Чорткові. 
Вони щиро вітали присутніх. Нато-
мість їм вручили подарунки. Дирек-
тор коледжу Роман Пахолок запев-
нив, що ці продуктові набори від-
правлять «Новою поштою» у Вол-
новаху за їхніми адресами, щоб діти 
з педагогами могли отримати їх вже 
на місці. 

- Неважливо, що ми – два береги, 
головне, що ми – єдині, - зауважив 
Роман Пахолок.

Радісно, що кожен повіз у свій 
край частинку тепла  галицької 
землі. 

Ірина ВІВЧАР.    
Фото Івана ПШОНЯКА.
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Минулого  тижня 
ЧОРТКІВ 

об’єднав  Україну
У цьому старовинному місті 

за звання кращих знавців 
історії України змагалися

 школярі з 24 областей та Києва
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50 співробітників аеропорту Брюс-
селя симпатизують терористам

Терористам «Ісламської держа-
ви» симпатизують 50 співробітників 
аеропорту Брюсселя. Про це йдеться 
у відкритому листі поліцейських, адре-
сованому керівництву, повідомляє «Het 
Nieuwsblad». Автори листа заявляють, що 
в аеропорту відсутній належний контр-
оль безпеки. Будь-хто може потрапити в 
аеропорт, у тому числі люди з криміналь-
ним минулим, багато з яких працюють 
тут продавцями і вантажниками. «Для 
нас цілком очевидно, що терористи за до-
помогою своїх скаутів перевірили безпе-
ку аеропорту, перш ніж вживати заходи», 
- стверджують автори листа. Відзначаєть-
ся, що, принаймні, 50 членів «ІД» і тих, хто 
симпатизує їм, тобто, співробітників, ма-
ють доступ до багатьох службових примі-
щень, у тому числі, вони можуть потрапи-
ти навіть у кабіну літака. 

Поки Олланд і Меркель 
вчать інших, як жити…

Франція посіла перше місце серед 
країн Євросоюзу за кількістю своїх гро-
мадян, які виїхали до Іраку та Сирії, де 
приєдналися до ІДІЛ. Про це свідчить до-
слідження Міжнародного центру з контр-
тероризму, повідомляє «Європейська 
правда». Зокрема, більше 900 громадян 
Франції приєдналися до терористичного 
угрупування в Іраку та Сирії. За Францією 
слідують Німеччина - 720-760 осіб і Вели-
кобританія - 700-760. Водночас, із розра-
хунку на кількість населення, найбільшим 
«джерелом» бойовиків ІДІЛ серед країн ЄС 
є Бельгія. З кожного мільйона бельгійців 
до Сирії та Іраку виїхало більше 40 гро-
мадян. Загалом, до «Ісламської держави» 
приєдналося 4294 європейці. 

Хто заробляє 
на нелегальних біженцях в ЄС?
Хвиля біженців виявилася холод-

ним душем для Європи, і цією кризо-
вою ситуацією скористався кримінал, 
пише «Європейська правда». Як повідо-
мляє Європол - поліцейська служба ЄС, по-
над 90 відсотків мігрантів прибули до Єв-
ропи, користуючись послугами злочинно-
го світу. За минулий рік злочинний світ за-
робив на біженцях майже стільки, як «Іс-
ламська держава» на торгівлі нафтою - від 
3 до 6 мільярдів євро. Криза біженців вигід-
на не лише державам, які мріють підірва-
ти стабільність ЄС, а й різним угрупуван-
ням - від малих рибальських груп - до мафі-
озних кланів. На різних ділянках маршру-
ту мігрантів, як у ЄС, так і за його межами, 
розташовані кримінальні пункти - близько 
230. Ймовірно, мережа кримінальних «офі-
сів послуг» розширюватиметься - все зале-
жить від зміни вже існуючих шляхів неле-
гальних мігрантів. Європол підозрює по-
над 40 тисяч осіб, причетних до доправлен-
ня біженців у європейські країни морем. Це 
- міжнародний злочинний бізнес, де пра-
цюють громадяни більше 100 країн світу.

У Німеччині доплачуватимуть 
за покупку електромобіля 

до 5 тисяч євро
Уряд Німеччини вирішив дотувати 

купівлю нового електромобіля у роз-
мірі від 3 до 5 тисяч євро. Якщо торік у 

Німеччині було продано близько 12 тисяч 
електромобілів, то вже через п’ять років 
ця кількість може зрости до мільйона, по-
відомляють іноЗМІ. Влада країни виріши-
ла ввести грошові дотації на покупку ав-
томобілів з нульовим викидом шкідливих 
речовин в атмосферу. Мінекономіки, тран-
спорту та охорони навколишнього серед-
овища прогнозує: загальна сума виплат 
перевищить 1,3 мільярда євро. Близько 40 
відсотків витрат повинні взяти на себе ви-
робники електромобілів. Активно переса-
джувати на електромобілі будуть і праців-
ників держустанов.  

У Франції багаж пасажирів 
зможуть обшукати 

У Франції в пасажирських потягах 
з’явиться озброєна охорона. Про це зая-
вив глава національної компанії французь-
ких залізниць Гійом Пепі, повідомляє «Le 
Figaro». За словами Пепі, цього року перед-
бачено збільшення на 50 відсотків бюджет-
них витрат на охорону на вокзалах і в поїз-
дах. Зараз ця сума складає 400 мільйонів 
євро. У рамках програми щодо посилення 
заходів безпеки у громадських місцях, три 
тисячі співробітників служби безпеки па-
трулюватимуть потяги у цивільному одязі 
та зі зброєю. Крім того, співробітники служ-
би безпеки матимуть право обшукати ба-
гаж пасажирів після прибуття на станцію.

Північно-корейцям наказали 
приготуватися «жувати коріння 

рослин»
Уряд закликав громадян КНДР го-

туватися до голоду і важких економіч-
них часів, пише «The Telegraph». Краї-
на може зіткнутися з голодом 1990-х ро-
ків, який був викликаний посухою і за-
брав близько трьох мільйонів життів гро-
мадян КНДР. Людей підбадьорили лише 
тим, що «шлях до революції довгий і важ-
кий». Крім того, відтепер мешканці сто-
лиці КНДР Пхеньяну будуть зобов’язані 
щомісяця приносити на державні склади 
близько двох фунтів рису (900 грамів). На 
ситуацію в країні вплинули безпрецедент-
но жорсткі санкції,  схвалені ООН, які ста-
ли відповіддю на випробування Пхенья-
ном водневої бомби і запуск ракети даль-
нього радіусу дії. 

Дональд Трамп 
не проти розвалу НАТО

Американський мільярдер Дональд 
Трамп не проти розвалу НАТО. Про це 
претендент на пост президента США від 
Республіканської партії заявив під час зу-
стрічі з виборцями у штаті Вісконсін, пові-
домляють іноЗМІ. На його думку, союзни-
ки не платять до альянсу «справедливих 
вкладів». «Ми захищаємо наших союзни-
ків по НАТО. Вони отримують від нас вій-
ськову допомогу і не тільки. Однак, вони 
ж і оббирають США, оббирають вас. Нехай 
розплачуються з нами за все, у тому чис-
лі, й за свої минулі борги, або забираються 
геть. Якщо від цього НАТО розвалиться, то 
нехай розвалюється», - заявив Трамп. 

В Англії продають село 
за 29 мільйонів «зелених»

У Великобританії вирішили прода-
ти ціле село, пише «The Telegraph». За 
поселення Уест Хеслертон у Північному 
Йоркширі просять понад 29 мільйонів до-
ларів. За ці гроші покупець отримає осо-
бняк із 21 спальнею, 43 будинки, паб, за-
правку і близько 860 гектарів землі. У 
селі є початкова школа і церква. За слова-
ми співробітників агентства нерухомос-
ті «Cundalls», пропозиція викликала зна-
чний інтерес серед покупців. Уже є 50 по-
тенційних клієнтів. Попередня власниця 
села Єва Доней померла у 2010 році. Для 
Британії такі лоти не дивина. У 2014 році 
за 18 мільйонів фунтів стерлінгів продали 
село в Оксфордширі, а село в Гемпширі у 
2009 році - за 25 мільйонів. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Турчинов - Медведєву: 

Рашу розірве на шматки
Секретар РНБО Олександр Турчи-

нов різко відповів на заяву прем’єр-
міністра Росії Дмитра Медведєва про те, 
що «України не існує». На його думку, «ви-
словлювання вищого керівництва РФ свід-
чить лише про одне - вони бояться та істе-
рично сприймають сам факт існування на-
шої країни». «Хочу нагадати цим кремлів-
ським неадекватним мрійникам, що укра-
їнці мали державу зі столицею у Києві ще 
задовго до виникнення Московського улу-
су Золотої Орди. Україна існуватиме й після 
того, як злоба, агресія та внутрішні проти-
річчя, які завжди притаманні тоталітарним 
режимам, розірвуть на шматки залишок 
радянської імперії, що носить назву Russia 
(Раша)», - написав Турчинов на своїй сто-
рінці у «Фейсбук». Медведєв заявив, що по-
рівнювати Росію та Україну в питаннях без-
пеки на підприємствах не можна, оскільки 
«там ні промисловості, ні держави не існує».

Багатії бідної держави

ТОП-100 найбагатших українців під-
готувало видання «Forbes-Україна». Пер-
ше місце у рейтингу традиційно віддали Рі-
нату Ахметову - його статки оцінили у $2,3 
мільярда. Однак, зазначили, що за останній 
рік Ахметов втратив $4,6 мільярда. Друге 
місце в Ігоря Коломойського зі статками у 
$1,3 мільярда. На третьому місці - Геннадій 
Боголюбов - $1,3 мільярда. Четверте місце 
посів Віктор Пінчук - $1,2 мільярда. П’ятірку 
замикає Юрій Косюк зі статками у мільярд 
доларів. А на шостому місці - президент Пе-
тро Порошенко: його дохід оцінили у $858 
мільйонів. За останній рік президент розба-
гатів на 100 мільйонів доларів.
Потрапити до Америки стало легше  

Департамент консульської служби 
МЗС України констатує позитивну дина-
міку щодо збільшення кількості виданих 
віз громадянам України в США. Про це по-
відомив на своїй сторінці у «Фейсбук» МЗС 
України. Як інформує Держдеп США, укра-
їнцям торік оформили 77203 неімміграцій-
ні візи (збільшення на 22,6 відсотка, порів-
няно з 2014 роком) і 4166 імміграційних віз. 
Основна кількість оформлених віз - це візи 
типу В-1, В-2 (бізнес/туризм - 52943); З-1/D 
(члени екіпажів - 10042); J (учасники про-
грам обміну - 7215). «Україна посіла п’яте 
місце серед європейських країн за кількіс-
тю оформлених неімміграційних віз США 
у 2015 році», - підкреслили в МЗС. Амери-
канська сторона суттєво лібералізувала ві-
зові процедури для громадян України, що 
дозволило десяткам тисяч людей відвідати 
США. Зокрема, збільшено термін дії неіммі-
граційних віз для українців із 5 до 10 років.  

Гонтарева може піти після Шокіна
Президенту Петру Порошенку до-

ведеться звільнити голову НБУ Вале-
рію Гонтареву, щоб не втратити фінан-
сову допомогу від міжнародних фінан-
сових організацій і США. Про це повідо-
мляють «Українські новини». Згідно з де-
кларацією Гонтаревої за 2015 рік, вона ви-
явилася найбільш високооплачуваним чи-
новником у країні, не рахуючи голови «Ук-
ргазвидобування» Олега Прохоренка. Її що-
місячна зарплата складає майже 146 тисяч 
гривень. Але основний прибуток Гонтаре-
вої - 23,5 мільйона гривень - принесли ди-
віденди «від компаній, які підозрюються в 
махінаціях з держпаперами і завданні збит-

ків державі на мільярди гривень», - повідо-
мляє агентство. Фінальну крапку в кар’єрі 
Гонтаревої може поставити заява екс-глави 
СБУ Валентина Наливайченка. За його сло-
вами, під час візиту української делегації в 
США американська влада зібрала пакет до-
кументів, які підтверджують фінансові зло-
вживання Гонтаревої та її партнера Макара 
Пасенюка. На думку видання, якщо україн-
ських депутатів можна змусити замовкну-
ти, то з американцями доведеться раху-
ватися. Тому не виключено, що Гонтарева 
стане другою «сакральною жертвою» піс-
ля Шокіна, яку президенту доведеться при-
нести, щоб отримати від США та інших фін-
структур чергову порцію фінансової під-
тримки. 

Найпривабливіші країни 
для трудових мігрантів

Найбільше в Україні про трудову мі-
грацію думають IT-фахівці та представ-
ники медіа. Рідше інших планують виїха-
ти юристи, банківські працівники і фахів-
ці зі страхування, свідчать результати до-
слідження кадрового порталу «hh.ua». Най-
привабливішими для українських трудо-
вих мігрантів є країни Західної і Східної Єв-
ропи, США, Канада. Серед тих, хто рішуче 
налаштований на переїзд, найбільше жите-
лів східних регіонів, зокрема Донеччини та 
Луганщини. Традиційно, великий відсоток 
трудових мігрантів із Західної України. Рід-
ше про наміри виїхати заявляють мешкан-
ці Києва, Київської області та центральних 
областей.

МВФ не вимагав підвищення 
тарифів на газ і пенсійного віку?

Директор Міжнародного фонду Блей-
зера Олег Устенко прокоментував умо-
ви надання кредитних траншів Міжна-
родним валютним фондом. Експерт під-
креслив: не варто нарікати на МВФ у час-
тині вимог. Наприклад, на те, що ціни на газ 
підвищують на вимогу Фонду, пише «УБР». 
«Україна взяла на себе зобов’язання. Мемо-
рандум, у який вони включені, підписали 
керівники Нацбанку, Мінфіну, уряду і пре-
зидент, що, до речі, вважається нормаль-
ною практикою. Українська сторона сама 
запропонувала весь пакет змін, підписала 
його і направила МВФ», - сказав експерт. І 
наголосив: Україні не так критично важли-
во отримати кошти МВФ, скільки зберегти 
довіру інших кредиторів. «Адже МВФ - це 
ключ до інших позик. Без нього не буде кре-
дитів Європейського банку реконструкції 
та розвитку, Світового банку, кредитних га-
рантій від США й коштів інших інвесторів 
та донорів», - пояснив Устенко. 

Російський бізнес 
у нас почуває себе не окупантом,

 а співвласником
Російські підприємства мають зна-

чні активи в Україні, повідомляє сайт 
«24». Згідно з даними НБУ, в Україні працю-
ють дев’ять банків, які є російською влас-
ністю. «Роснєфть» володіє Лисичанським 
НПЗ на Луганщині й має 141 АЗС. Компа-
нії «Лукойл» належить нафтохімічна ком-
панія «Карпатнафтохім». «UC Rusal» Оле-
га Дерипаски - Миколаївський глинозем-
ний завод. «Evraz» Романа Абрамовича та 
Олександра Абрамова - Донецький мета-
лургійний завод ім. Петровського, «Баглій-
кокс» і «Суха балка» (видобуток залізної 
руди). «VimpelCom», підконтрольна струк-
турі Михайла Фрідмана і його партнерам 
«LetterOne», володіє «Київстаром», а «МТС 
Україна» належить російській групі «МТС». 
Також російськими є торгові марки: «Carlo 
Pazolini», «O’stin» (одяг), «Greenfield, Tess» 
(чай), «Jardin» (кава), «Vitek», «Scarlett» (по-
бутова техніка), магазини «Спортмастер», 
ресторани «Планета Суши», косметична 
фірма «Faberlic», книгарні «Читай-город», 
турфірми «Наталі Турс Україна», «News 
Travel».  І це далеко не повний перелік ро-
сійського бізнесу в Україні.

Україна Світ
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Струни серця
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Хата зайнялася, коли Іва-
на не було вдома: поїхав до 
міста за покупками. Госпо-
дарював сам, бо місяць тому 
дружина зібрала сумки і здій-
снила свою давню мрію: по-
далася до Італії. На прощання 
мовила: «Діти наші вже, слава 
Богу, виросли, стали самостій-
ними, з дипломами про вищу 
освіту, тож дадуть собі раду. 
Ти, Іване, теж не пропадеш, 
добре, що в чарку не загляда-
єш. Сподіваюся, що й не спо-

кусишся на ту трутку. Руки 
маєш майстровиті, на хліб 
і до хліба заробиш. А мені 
набридло копійки рахува-
ти. Хочу пожити, як усі нор-
мальні люди...» 

Іван, маючи добре сер-
це, ще й допоміг Ганні сум-
ки нести до автобуса. По-
прощалися сухо. Хоча не го-
ворили, коли дружина по-
вернеться, але обоє відчува-
ли: розлука – надовго. Може, 
й назавжди.

А потім і друга біда впа-
ла на Іванову голову. Того зло-
щасного дня щось трапилось 
із саморобною газовою піч-
кою, вогонь вирвав двері, ви-
котивсь у кімнату, і незабаром 
із вікон завалував дим, вирва-
лися хижі язики полум’я...

Повернувшись з міста, 
Іван застав на обійсті дві по-
жежні машини, гурт людей та 
обгорілі стіни, що ще зранку 
були новою затишною хатою. 
Сніг довкола вкривав шар по-
пелу. З подвір’я витікала й за-
мерзала вода, якою заливали 

вогонь. Вона була чорною.
Іван обмацував поглядом 

чорні стіни, і на його душі осі-
дав чорний смуток. Як жити 
далі, за що братися? Підборід-
дя тремтіло від жалю за втра-
ченим, але жодної сльози ніх-
то не побачив.

До сусідів жити не пішов, 
хоч і кликали. Облаштував 
сяку-таку комірчину й меш-
кав у ній, щодень відвойо-
вуючи у заграбастаного вог-
нем бодай кілька сантиме-
трів. Найперше вставив ві-
кна, бо ж зима. Потім узявся 

здирати-зішкрябувати сажу 
із закіптюжених стін, зашту-
катурював, білив їх. Родичі та 
сусіди допомагали, чим мо-
гли: і грішми, і будівельни-
ми матеріалами, і робітними 
руками. Кілька дощок, жме-
ню цвяхів, відро вапна – все 
приймав Іван, за все дякував. 
Були й такі, що не відгукува-
лися на його прохання, вда-
вали із себе бідних, при ви-
падковій зустрічі відверта-
лися від нього. І це він фіксу-
вав. Завів спеціального зоши-

та, й увечері, перед тим, як іти 
до складеного з ящиків ліжка, 
записував, що від кого отри-
мав. Ручка випадала з паль-
ців, котрі не хотіли гнутися, 
натомлені виснажливою пра-
цею, але Іван уперто клав ря-
док до рядка. Наче цеглини в 
стіні, де змушений був їх замі-
нити.

Коли пізньої осені, через 
дев’ять місяців після поже-
жі, більш-менш упорядкував 
хату, то влаштував щось схоже 
на новосілля. Було воно і весе-
ле, і сумне. Чому так – поясню-
вати не треба. Запах диму досі 
не вивітрився з помешкання, 
а попід очима Івана назавжди 
залишилися чорні півкола.

За позичені столи, бо сво-
го мав тільки одного, влас-
норуч збитого, господар по-
садив усіх, хто допоміг йому 

в біді. Пригощення 
було скромним, але 
всі розуміли причи-
ну такого. Коли горіл-
ка розв’язала язики, 
хтось запитав у хазяї-
на, чому на краю сто-
ять кілька чарок, на-
критих шматком хлі-
ба.

– Це що, за по-
кійників? По кому 
пам’ять?

– По моїх покій-
них родичах та дру-
зях, – спокійно пояс-
нив Іван. – Ні, вони 
живі, але для мене 

– покійні. І так буде до 
кінця мого життя. Вони мені 
нічим не допомогли. Вогонь 
знищив не тільки мою хату і 
те, що в ній було, а й їхні душі. 
Тож я викреслив цих людей із 
списку своїх родичів та друзів.

Й Іван, розгорнувши того 
самого зошита, показав за-
креслені прізвища. Прочита-
ти їх не дав. Мовляв, Бог суддя 
тим черств’якам та брехунам.

Коли говорив про це, під-
боріддя тремтіло. Як тоді, піс-
ля пожежі.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Новела

Замальовка
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Закреслені 

“ “... Й Іван, розгорнувши 
того самого зошита, 
показав закреслені 
прізвища. Прочитати 
їх не дав. Мовляв, Бог 
суддя тим черств’якам 
та брехунам. Коли 
говорив про це, 
підборіддя тремтіло. Як 
тоді, після пожежі...

прізвища

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці ансамблю народного танцю “Галичанка” Тернопільської 
обласної комплексної школи мистецтв Ольга Мащак, Маряна Королюк та Ярина Рожко.

Шалені пориви вітру 
вперто намагалися ви-

рвати з Олиних рук парасоль-
ку і вона вже сама не рада була, 

що взяла її з собою. Пара-
солька не захищала ні 
від пронизливого вітру, 
ні від мокрого, лапато-

го снігу, що обліплю-
вав дівчину з голо-

ви до ніг і зава-
жав йти грузь-
кою дорогою, де 

у в’язкому місиві 
можна було загу-
бити її новісінькі, 

коричневого ко-
льору чобітки.

– Що, забаглося 
романтики в таку не-

году? – несподівано почула 
Оля поряд себе чоловічий голос.

– Та що ви! Яка тут романти-
ка? – глянувши в очі незнайом-
цю, в яких світилася іронічна по-
смішка, відповіла дівчина. – Ско-
ріше б додому добратися і диви-
тися крізь шибку, що діється за 
вікном.

– І це все, чого вам хочеться 
зараз? – все ще іронічно посміха-
ючись, не відставав чоловік. – А, 
може, б десь посидіти і випити 
по горнятку кави?

– А чому би й ні? І це не зава-
дило б, – несподівано чомусь по-
годилася Оля, хоч у подібних ви-
падках вона навідріз відмовля-
лася від нав’язливих пропозицій 
чоловіків. Дівчина терпіти не 
могла випадкових залицяльни-
ків, які  напосідали інколи, мов 
надокучливі мухи.

 – У таку холоднечу горнят-
ко кави не зашкодить, – мовила 
вона на цей раз згідливо. – Тіль-
ки як добратися до найближчої 
кав’ярні? Бачите, який вітрись-
ко! Та й сніг ліпить, що очей не 
відкрити.

– Довіртеся мені, – мовив не-
знайомець. – Я цей район міста 
знаю, як своїх п’ять пальців. За 
кілька хвилин ми вже будемо си-
діти за столиком і насолоджува-
тися запахом кави.

І, справді, кава у цей день, як 
здалося Олі, мала якийсь осо-
бливий присмак, і вона, ковток 
за ковтком, насолоджувалася її 
ароматом.

У кав’ярні було мало людей. 
Вони ніби спішили зігрітися га-
рячим напоєм  і знову виходили 
на вулицю, де не втихав сніговій.

– Вас, напевно, вдома чекає 
чоловік? – спитав, ніби ненаро-
ком незнайомець і уважно гля-
нув Олі в очі.

– Ніхто мене не чекає, – заде-
рикувато мовила дівчина. – Хіба 
руда кицька, що любить посиді-
ти в мене на колінах і задоволе-
но помуркотіти.

– А мене, як завжди, вичікує 

дружина Оксана і дві донечки: 
Світлана та Галя. Особливо, мен-
шенька, Галя. Вона щоразу, як 
тільки я з’являюся, проситься на 
руки і хоче, аби з нею погратися. 

– Це приємно чути, – мови-
ла Оля. – То ви дуже щаслива лю-
дина, коли у вашому домі панує 
взаємна любов. До речі, вас – як 
величати?

– Богдан, – сказав чоловік і 
чомусь опустив голову, ніби не 
повинен був називати свого іме-
ні.

– Богдан, то й Богдан, – по-
сміхнулася Оля. – А мене звати 
Ольга, якщо бажаєте знати.

Дівчина неквапливо пила 
каву і крадькома поглядала на 
Богдана. Це був середнього зрос-
ту чоловік з темно-карими очи-
ма і русявими вусами, що при-
крашали його привабливе об-
личчя. Коли він говорив, то по-
смішка наче застигала у вусах 
і ще довго не зникала, коли чо-
ловік замовкав на хвилину і про 
щось зосереджено думав.

«Чоловік, який сміється вуса-
ми!» – жартівливо подумала Оля 
і несподівано для Богдана засмі-
ялася вголос.

– Це ви з мене насміхаєтеся? – 
спитав Богдан і в його очах про-
майнув незрозумілий біль.

– Та що ви, ради Бога, – злу-
кавила Оля. – Це нині день такий 
особливий: сніговиця, вітер. А 
тут - затишок і кава… Звідси - на-
плив емоцій, бо не знаєш, чи цьо-
му радіти, чи засмучуватися?

Оля дивилася на Богдана і ду-
мала, для чого йому знадобило-
ся її товариство? Для того, щоб 
посидіти з кимось і просто пого-
ворити? Можливо, й  так. Бо ча-
сом брак домашнього тепла зму-
шує чоловіків шукати жінок, з 
якими їм просто і легко, перед 
якими можна відкрити душу і 
знайти співчуття. Напевно, Бог-
дан належав до такого типу 
представників сильної полови-
ни, бо не намагався ні зваблюва-
ти її, ні запевняти, що закохався 
в неї з першого погляду. Очевид-
но, такий варіант їхньої зустрі-
чі цілком влаштовував його, бо 
ні до чого не зобов’язував: про-
сто вони випадково зустрілися, 
поговорять і підуть кожен сво-
єю дорогою – він до своєї сім’ї, а 
вона до рудої кицьки, котра ніяк 
не могла в цей день дочекатися 
господині. Правда, коли вони ви-
ходили з кав’ярні, Богдан попро-
сив у Олі номер її мобільного те-
лефону.

– А це для чого? – настороже-
но запитала дівчина. – Я не даю 
своїх координат нікому, особли-
во тим чоловікам, яких не знаю 
зовсім.

– Будь ласка! – благально 
вимовив Богдан. – Обіцяю, я не 

буду надміру надокучати вам 
розмовами. Але коли ми з вами 
зустрінемося знову щоб випи-
ти кави чи просто поговорити… 
Мені це буде дуже приємно.

– Та для чого вам цей номер 
здався? – посміхнулася Оля. – Бу-
вайте! Дякую за справді приємні 
хвилини, проведені у вашому то-
варистві в кав’ярні!

 …Ось вона справжня ціна 
отим «вірним», одруженим чоло-
вікам, - саркастично думала Оля, 
пробираючись крізь заметіль 
додому. Ще добре, що цей Богдан 
не напрошувався провести її до 
квартири…

У наступні дні Оля жила зви-
чайними жіночими клопотами: 
готувала щось на кухні, пра-
ла, вовтузилася з невгамовною 
кицькою Мусею, яка промовисто 
поглядала на двері квартири, за 
якими вичікував сусідський ко-
тяра Афганець. Підходив бере-
зень і вносив свої корективи і в 
котяче життя.  Про зустріч з Бог-
даном Оля згадувала лише зрід-
ка, подумки називаючи його ди-
ваком. Її вимріяним ідеалом був 
високий на зріст, вродливий 
хлопець з чорними очима. А всі 
оті одружені чоловіки, що чіпля-
лися нерідко, викликали у неї 
хіба що іронічну посмішку. 

Взагалі, для дівчини кожної 
весни ніби починався новий від-
лік часу. Здавалося, не лише при-
рода змінювалася, а й вона сама 
ставала іншою. Весна владно 
стукала у чутливе до краси діво-
че серце, даруючи не лише тепло 
і лагідні дотики променів сон-
ця, а й дивні, неповторні почут-
тя, що приховалися десь на денці 
душі і чекали на зустріч із справ-
жнім коханням. 

В один із березневих днів 
сонце виманило Олю за поріг 
дому і вона заворожено милу-
валася краєвидами міста, наче 
вперше їх бачила.

– Татку, татку, – несподівано 
почула дівчина радісний дитя-
чий голос, – лови мене!

Оля глянула в бік бульва-
ру і завмерла від здивування. 
Там був Богдан. Він підтюпцем 
наздоганяв маленьку донечку, 
яка бігла вздовж фонтану і щас-
ливо сміялася. Неподалік стоя-
ла дружина Богдана і їхня стар-
ша донька. В якусь мить погляди 
Богдана і Олі зустрілися. Він спи-
нився, розгублено глянув у її бік, 
напевно, не знаючи, як учинити. 
Здавалося, боявся, аби Оля рап-
том не привіталася до нього. Та 
напружену ситуацію розрядила  
пустотлива донечка Богдана.

– Татку, а чому ти мене не ло-
виш? – вигукнула вона вимогли-
во. – Ти що,  стомився?

Богдан засміявся і знову під-
тюпцем побіг за донею.

– Мамо, – радісно вигукувала 
маленька, – а тато не може мене 
спіймати!  

– Куди там йому рівнятися з 
тобою! – посміхнулася жінка. – 
Ти в нас – спортсменка…

Оля стояла віддалік і раді-
ла чужому щастю. Було чомусь 
щемно на душі і хотілося плака-
ти.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

Невигадана історія Сонячний 
зайчик

Білі троянди обсипалися. Ще 
вчора незаймано свіжі та урочисті, 
нині опустили тьмяні голівки і ска-
пували пелюстками на зелену ска-
тертину.

 - Неначе пір’ячко у траву, - по-
думала Галина, глянувши на сум-
ний натюрморт і змахнула з очей 
сльози. Віднедавна вона не злюби-
ла білого кольору. Майже місяць, 
проведений у лікарняній палаті, 
де білим було все, від халатів до 
лінолеуму на підлозі, дався взна-
ки. За довгі дні Галина, вдивляю-
чись в сяючу білизну, зрозуміла її 
підступність. В білому вона бачи-
ла і сірість буднів, і зеленкуватість 
хвороби, і рожевий відтінок стра-
ху, а ще тіні – довгі, землисті, що 
наче похмурі думи не давали спо-
кою.

Онкологія... Страшне слово. Хто 
не стикався з його пекельним сві-
том, той не зрозуміє тієї муки. Лю-
дина стоїть на межі. Однією ногою 
на цьому світі, другою на іншому, 
тримаючи в руках кволий вогник 
надії. І як то буде, один Бог відає.

Галина вижила, та залишила-
ся без грудей. Не стало її найбіль-
шої принади і жіночої гордості. 
Лишень чотири вишневі шрами, 
немов хрести ятріли на тендітно-
му тілі. Відчуття неповноцінності 
не давало їй спокою, боліло гірше 
від рани, випікало серце безвихід-
дю. Було Галині сорок п’ять років. 
Мала двох синів – школярів і чоло-
віка менеджера. Працювала вихо-
вателем у дитячому садку. Малень-
ка, тендітна, зі світло-русявим во-
лоссям, підстрижена під хлопча-
ка, була дотепною і жвавою. Ко-
леги її любили та поважали за до-
бре серце і товариський характер. 
Мабуть, тому і називали її соняч-
ним зайчиком. Коли спіткала біда, 
як могли підтримували, навіть зі-
брали певну суму грошей на опе-
рацію. Ці білі троянди теж від них. 
Вчора приходили провідати, адже 
ще місяць Галина буде лікуватися 
вдома. 

Найбільше чого вона боялася, 

це зустрічі з Олексієм, близькос-
ті з ним. За місяць, проведений в 
лікарні, він її відвідував, допома-
гав, домовлявся з лікарями, - ви-
конував свій обов’язок чоловіка 
належно, та й вдома тримав по-
рядок і дисципліну з дітьми, але 
щось було не так. Ці очі, небесно-
сині озерця, які так любила Га-
лина, він якось винувато відво-
див, наче ховав від неї. З лікарні 
її забрав родич, бо ж Олексій по-
їхав у термінове відрядження на 
три доби. Завтра він приїде. За-
втра... Галина ще раз глянула на 
зів’ялі троянди і встала, щоб їх 
прибрати.

Діти були в літньому оздо-
ровчому таборі. Гнітюча тиша 
самотністю і тривогою заповза-
ла в серце. Ніч стала вічністю. 
Заснувши над ранок, Галя стре-
пенулася, мов пташка, від різко-
го дзвінка в двері. Холодний піт 
миттєво покрив усе тіло. Коли 
чоловік зайшов до кімнати, за-
питала:

 - Хіба ти не маєш ключа?
Її тихий, докірливий голос 

переріс у розгублений, коли по-
мітила що з Олексієм щось не 
так.

 - Що сталося?
 - Нерви... – Чоловік дістав ци-

гарку і став її прикурювати.
 - Але... 
Він різко її перебив, взяв за 

руку і силою посадив на ліжко.
 - Кажу тобі так як є. Я прий-

шов по речі. Залишаю тебе. І не 
треба нічого казати. Не кохаю 
тебе і все. Маю жінку, яка мене 
любить і розуміє. З розлучен-
ням, думаю, проблем не буде. 
Квартиру залишаю тобі. Собі 
беру тільки машину і особисті 

речі. А хлопці підростуть, зро-
зуміють мене.

Галя слухала його моно-
лог і не могла сказати ні слова. 
В горлі у неї застряг клубок, а 
тіло нараз стало гарячим. Сер-
це стугоніло у скронях. Зібрав-
ши неземні сили вона на ватя-
них ногах підійшла до чоловіка 
і стала перед ним на коліна.

 - Не залишай мене! Не зара-
ди себе, за дітей благаю. Нехай 
не ростуть, як горох при дорозі. 
Батька їм треба. Що хочеш зро-
блю для тебе. Буду наймичкою, 
слугуватиму вдень і вночі, ходи 
до неї, люби, але не йди з дому!

Олексій тільки криво по-
сміхнувся:

 - Ти жалюгідна, припини. Я 
усе вже вирішив.

Німа та знищена сиділа і 
спостерігала, як чоловік з лют-
тю, поспіхом зібрався і грюк-
нув дверима, наче зачинив віко 
труни.

... Довгого сигналу з маши-
ни вона не почула. Сусіди при-
бігли і наче вивели Галину з 
гнітючого стану:

- Олексій помер! 
Сів у автомобіль і раптовий 

серцевий напад обірвав йому 
життя. На півдорозі... Так і ніх-
то не дізнався про зраду. 

З того часу спливло чимало 
води. Зустрілася їй хороша лю-
дина. Зараз Галині – сімдесят. 
У неї турботливий люблячий 
чоловік, четверо внуків і двоє 
правнуків. А вона така ж весела 
і ласкава, мов сонячний зайчик. 
І що не кажіть, а все-таки, ма-
буть, кожному дається за вчин-
ками його.

Раїса ОБШАРСЬКА.

гніздечко
Сімейне

*       *       *
Екзамен свій здавала совість
В спокусах грішного життя,
Якщо провал буде, 

натомість,
Відхід не в вічність – 

в небуття.
 А збоку так брехня 

шептала:
«Дивись, як треба, 

так кажи».
А заздрість пальцем 

все кивала:
«Скоріш сюди, до мене йди».
Перед очима гроші гомоніли,
Перекидались з боку в бік,
І шелестіли, й спокушали:
«Нас вистачить 

на цілий вік».
Відкрила двері свої зрада
І стала гордо на поріг:
«Іди сюди, я тобі рада,
Та то не є ніякий гріх».
Лиш правда на пеньку сиділа,
Не гомоніла віддаля,
Сумна і скривджена, без діла,
Немов без матері маля. 
Стояла совість просто неба,
Ронила сльози на біду:
«Від вас нічого вже не треба,
Нікуди з вами не піду».
Екзамен свій здавала совість
Не за один життя урок.
Екзаменатор – не як в школі – 
Маленький Божий образок.

*       *       *
Я часто так їду 

до отчого дому,
Та вже там ніхто мене 

не стрічає,
Ту рідну стежину, 

мені так знайому,
Щорік все густіше 

трава прикриває.
Батьківську хатину 

обійду довкола,
Рукою погладжу 

по білій стіні…
Та я не знаходжу 

у цьому спокою,
Ой, як же Ви, мамо, 

потрібні мені...
Самотній садок 

навесні розквітає,
Та, видно, бракує там 

батьківських рук,
І хоч білим цвітом 

мене зустрічає,
Не можу звільнити 

себе я від мук.
Старенька черешня 

ще ягоди родить,
Та я вже не рву їх – 

з’їдають шпаки,
А я підійду лиш, 

до неї притулюсь
І тихо втираю сльозу 

зі щоки. 
Роки пролетіли, 

лиш спомин лишили,
Дорогу встеляє 

кожух спориша,
Ой, як же у цьому житті 

все змінилось,
Лише не міняє прописку душа.

Петро ХУДКО.
смт. Козова. 

Вшиванки серце  
  гріють,
Ніби неньки  
  колискова.
І народжуються  
  мрії
В кожнім русі,  
 ноті, слові...

весниНа порозі
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Перспективний український боксер напівваж-
кої ваги В’ячеслав Шабранський наступний бій 
проведе 15-го квітня в Лос-Анджелесі. Суперни-
ком українця стане досвідчений та досить міцний 
і небезпечний американець Деррік Фіндлі. 

Зазначимо, що В’ячеслав провів 15 поєдин-
ків і ще не програв жодного бою тоді, як амери-
канець з вісімнадцяти поразок тільки у трьох по-
єдинках залишив ринг дочасно.

Реванш між британським чемпіоном Тайсо-
ном Ф’юрі та Володимиром Кличком точно від-
будеться. Щоправда, ймовірно аж восени.

Українець прагне якомога швидше поверну-
ти собі цінні пояси, але організаторам ніяк не 
вдається домовитися з німецьким та британ-
ським телебаченням.

Через суддівське свавілля «Українські отама-
ни» програли турецьку битву, але виграли війну. 
В останньому турі Всесвітньої серії боксу синьо-
жовті на виїзді абсолютно незаслужено програ-
ли «Турецьким завойовникам» - 1:4.

Арбітри нахабно вкрали тріумфи у Михайло-
ва та Славинського. Та навіть незважаючи на цю 
прикру поразку, місце у плей-оф українці за со-
бою зарезервували ще після перших трьох турів.

Віктор Постол проведе об’єднувальний бій із 
Теренсом Кроуфордом 23-го липня.

Нагадаємо, що Постол є чемпіоном світу за 
версією WBС у першій напівсередній вазі, а Кроу-
форд володіє поясом WBO.

За словами промоутера українця, хоча сторо-
ни уже узгодили дату бою, процес перемовин ще 
триває. Зокрема, зараз підшукують місце для ду-
елі. 

Інтерконтинентальний чемпіон за версією 
WBO у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що 
вважає українців і росіян одним народом. 

«Наскільки мені важливо залишатися патрі-
отом? Я взагалі про це не люблю і не хочу роз-
мовляти. Люди висмикують з контекстів те, що 
я роблю, щоб показати себе. Вони кричать “Сла-
ва Україні”, а як вони її прославляють? Аж ніяк. 
Вони тільки заганяють країну в глухий кут. Про-
сто живіть і у кожного має бути “відчуття люди-
ни”. 

У Криму за мене вболівають, у всій Росії у 
мене дуже багато шанувальників. В принци-
пі, я не розділяю наші народи, бо ми слов’яни. 
Давайте так і будемо говорити – слов’яни.  
Ніяких перешкод немає, а є тільки перешко-
ди у когось в голові», – розповів Олександр. 

«Шахтар» - «Металіст» - 8:1
«Гірники» вдруге у цьому сезоні обіграли «Металіст» з ве-

ликим рахунком. У двох іграх поспіль «Шахтар» забив у ворота 
харків’ян 13 голів.

«Ворскла» - «Сталь» - 0:0 
Перевага полтавчан з кожною наступною хвилиною гри 

зростала, але так і не втілилася у хоча б один забитий гол.
«Зоря» - «Карпати» - 4:1
Питання про переможця луганська команда вирішила на 

свою користь ще у першій 45-хвилинці.
«Олександрія» - «Динамо» - 0:2
Звітна гра киян була найбільш переконливою у весняній  

частині чемпіонату. Відтак вони й надалі одноосібно лідирують 
у турнірній таблиці.

«Волинь» - «Чорноморець» - 1:1
Суперники обмінялися голами після кутових, однак господа-

рі врятували нічию у компенсований час другого тайму.
«Говерла» - «Олімпік» - 0:2
Донеччани продовжили традицію двобоїв із закарпатцями: 

суперники виграють один в одного тільки у гостях.

Фактично перша ж атака тернополян заверши-
лася результативно. Ігор Курило зробив довгу пе-
редачу. Віталій Богданов виграв позицію та ски-
нув м’яча під удар Андрієві Шевчуку. Дебютант ФК 
«Тернопіль» пробив точно у кут воріт – 1:0. 

Неприємний для наших земляків епізод тра-
пився на 29-й хвилині матчу, коли гості швид-
ко розіграли доволі спірний штрафний і зумі-
ли зрівняти рахунок.  А переможний гол лідер 
першої ліги забив ближче до закінчення гри. 

Захисники ФК «Тернопіль» дозволили підібра-
ти м’яча Григорію Баранцю і той влучного про-
бив у дальній кут воріт (1:2). 

Лише після пропущеного голу муніципали 
заграли активніше і створили щонайменше чо-
тири гострих моменти, щоб забити м’яч у відпо-
відь, однак, фінальний свисток арбітра зафіксу-
вав підсумковий результат не на їх користь. 

 У наступному турі  ФК «Тернопіль» гратиме 
у Маріуполі з місцевим «Іллічівцем».

У Німеччині заверши-
лися змагання етапу Куб-
ка світового виклику, де в 
останній день Олег Верняєв 
завоював дві золоті медалі.

Українцеві не було рівних 
у вправах на перекладині та в 
опорному стрибку.

До речі, у перший день фі-
налів українці Ігор Радівілов і 
Олег Верняєв завоювали три нагороди. Радівілов виграв 
золото у вправі на кільцях, а Верняєв - срібло у вправах на 
коні і бронзу за вільні вправи.

Етап Кубка світового виклику проходив в Коттбусі з 31 
березня по 3 квітня.

Успішним видався для збірної команди України чем-
піонат Європи з вільної боротьби серед жінок віком 
до 23 років, який тривав з 30 березня до 2 квітня в бол-
гарському місті Русе.

 Загалом наші борчині завоювали шість медалей різ-
ного ґатунку, чотири з яких – на рахунку юних львів’янок.

Зокрема, за результатами індивідуальних виступів, 
перше місце виборола Тетяна Кіт у ваговій категорії до 58 
кілограмів. Другими стали: Лілія Горішна – у ваговій ка-
тегорії до 53 кілограмів, а також Ангеліна Лисак у ваговій 

категорії  до 60 кілограмів. Третє місце виборола Соломія 
Вольська у ваговій категорії до 63 кілограмів.

В Італії завершилися 
змагання етапу Кубка сві-
ту з художньої гімнасти-
ки, де українка Ганна Різат-
дінова здобула дві золоті 
медалі у вправах з м’ячем і 
стрічкою. 

Усього на рахунку україн-
ки чотири нагороди, в тому 
числі, бронза - у багатобор-
стві.

На трасах гірськолижного центру Пралуп - Ле Сауз 
(Франція) юнаки та дівчата 2000-2003 р.н. випробува-
ли свої сили у змаганнях з чотирьох видів програми. 

Україну на лижних трасах Франції представляли Юлія 
Маковецька (вікова група 2000-2001 р.н.) та Софія Ви-
шняк (вікова група 2002-2003 р.н.).

Сенсаційно Юлія завершила заключний день змагань 
зі спеціального слалому, де встановила беззаперечне лі-
дерство, більш, ніж на 3 секунди випередивши срібну при-
зерку - представницю Швейцарії.

За два дні до того Маковецька виборола срібну медаль 
у змаганнях альпійської комбінації.  

Розпочали 
з поразки

ФК «Тернопіль» – 
«Зірка»  – 1:2 

У матчі 20-го 
чемпіонату України 
серед команд першої 

ліги ФК «Тернопіль» 
достойно зіграв проти 
лідера – кіровоградської 
«Зірки», проте нашій 
команді так і не вдалося 
відібрати у кіровоградців 
хоча б очко.

Прем’єр ліга, 20-й тур.

Лідер - незмінний

Стали відомі склади ко-
шиків при жеребкуванні фі-
нальної частини Євро-2016 
серед збірних U-17, яке від-
будеться 8 квітня.

Сформовано всього два 
кошики - по 8 команд у кож-
ному. 

Кошик 1: Азербайджан, 
Данія, УКРАЇНА, Італія, Ні-
меччина, Португалія, Фран-
ція, Сербія.

Кошик 2: Бельгія, Шот-
ландія, Англія, Боснія, Голлан-
дія, Швеція, Австрія, Іспанія.

З кожного кошика у кож-
ну з 4 груп потрапить по дві 
команди.

Тому команді Олександра 
Петракова може випасти не-
бажаний варіант -зіграти з 
Німеччиною, Іспанією і Англі-
єю, або ж, якщо усміхнеться 
Фортуна, - з Азербайджаном, 
Боснією і Шотландією.

Матчі групового турніру 
відбудуться 5/6, 8/9 і 11/12 
травня, чвертьфінали - 14/15 
травня, півфінали - 18 трав-
ня, фінал - 21 травня.

Проти кого зіграють 
українські юнаки?

Уряд Бразилії б’є тривогу

Влада  Бразилії стурбована 
темпами продажу квитків на 
Олімпійські та Параолімпійські 

ігри, які пройдуть, відповідно, у 
серпні і вересні в Ріо-де-Жанейро.

Представник оргкомітету розповів, що 
на початок квітня викуплено лише полови-
ну квитків на Олімпійські ігри і 12 відсотків 
квитків на змагання Параолімпіади. Він та-
кож зазначив, що крім посилення агітаційної 
кампанії, одним із заходів може стати купівля 
урядом непроданих квитків, особливо на Па-
раолімпійські ігри, і поширення їх серед учнів 
шкіл Бразилії.

Новини боксу

Спортарена
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“З’являється все 
необхідне”

“Спочатку я дуже боявся по-
дорожей, тобто не подорожей, а 
невідомості. Боявся, коли не знав, 
що там може мене чекати. Пер-
ший допінг – спробував автосто-
пом добратися з Чернівців додо-
му. І якось так воно добре мені 
пішло, що почав їздити все далі. 

Влітку я жив у Києві, займався 
громадською діяльністю, за яку 
не отримував зарплати. У мене 
був вибір – шукати роботу на 
осінь або спробувати авантюру. 
З’явилась думка поїхати в Китай 
без грошей, і за тиждень уже був 
у дорозі. Коли хочете щось зро-
бити, довго не думайте, бо потім 
з’явиться безліч контраргумен-
тів, чому робити цього не варто.

Першою після України була 
Молдова. Люди, коли підвозили 
мене автостопом, питали, куди 
їду. Я казав, що до Китаю, і вони 
трохи крутили пальцем, бо де Ки-
тай, а де Молдова. Виявляється, 
можна і так. Далі були Крим і Ро-
сія, звідти дістався до Казахстану. 
Потім - Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизстан і Китай. На цьому я не 
зупинився й поїхав у Лаос, Камбо-
джу, Таїланд і Малайзію, і все це 
попутним транспортом. Особли-
вість автостопу в тому, що ніколи 
не знаєш, виїхав водій, який захо-
че тебе підвезти, з дому чи ще ні. 
Прокидаєшся зранку, а де будеш 
ввечері, з ким зустрінешся – ніко-
ли не знаєш.

Люди в дорозі охоче допома-
гають. Хтось робить це, щоб по-
тім сфоткатись і показати друзям. 
Але є щось таке, чим і мандрівник 
може поділитися. Це емоції, істо-
рії, просто позитив. І коли здаєть-
ся, що нічого не даєш людям, на-
справді даєш багато. Коли їдеш ку-

дись без грошей, то довіряти – це 
єдине, що залишається. І поступо-
во з’являється все необхідне. 

“З кимсь добре, 
самому добре”

Самотність – це щось таке, що 
не пов’язане з подорожами. Са-
мотньо буває і вдома, і на робо-
ті – де завгодно. А завдяки подо-
рожам, мабуть, це відчуття у мене 
зникло. У Китай я виїхав сам, але 
в дорозі знайомився з різними 
людьми. Подорожував з китай-
цем, француженкою, бразильцем, 
з хлопцями з Петербургу і дівча-
тами з Казахстану й Челябінська. 
З кимсь добре, самому добре. Це 
різний досвід. 

Багато людей бояться кудись 
їхати, бо не знають англійської чи 
ще якихось мов. Насправді осно-
вні речі можна пояснювати без 
цього. Наприклад, коли показу-
єш на карті, звідки ти і куди пря-
муєш, це вже якась комунікація. 
Невеликі знання турецької до-
помагали мені в усіх тюркських 
країнах, таких як Казахстан, Узбе-
кистан, російська – в пострадян-
ських. 

Стосовно віз – наперед треба 
було робити тільки китайську і 
в Таїланд. В усі інші країни віз не 
треба або робили їх на кордоні. В 
Європі з цим багато труднощів. 
Якщо їхати в напрямку Азії, то все 
набагато легше.

Люди в дорозі не тільки при-
гощають їжею, а й дають іно-
ді гроші. Я їх не тратив, і завдя-
ки цьому вдалось зробити візи в 
кілька країн. Якщо потрібно, за-
вжди можна знайти, як підзаро-
бити. Іноді продавав фотографії. 
Друзі в Інтернеті спеціально для 
цього надіслали мені світлини з 
різних куточків України. Я роз-
друкував їх і виставляв на вули-
цях, а перехожі давали, хто скіль-
ки вважав за потрібне. Тайці, на-
приклад, обожнюють фотографії 
і завжди готові їх купити. А часом, 
буває, беруть задарма.

“Зменшити потреби 
– і це дає свободу”

Коли їздиш по світу, долаєш 
багато стереотипів і багато що 
в собі. Перед цим я був вегетарі-
анцем п’ять років. Але розумів, 
що їду без грошей, і налаштував-

ся їсти та приймати все, що буде 
в дорозі. 

У Лаосі водій довіз мене до 
села, до якого навіть дороги не 
було, тільки стежка. Я був тре-
тьою білою людиною, яка туди 
потрапила. Місцеві збігались по-
дивитись на мене, а потім запро-
сили до столу. Особливо стежили, 
як буду їсти місцеву страву – за-
печеного щура. На смак він нага-
дував курку. 

Або Самарканд. У багатьох є 
стереотип, що узбеки – це ті, хто 
їздить у Москву на заробітки. Я 
побував у 28 країнах, і в Самар-
канді виявилися найгостинніші 
люди. Навперебій запрошували 
поїсти чи переночувати. 

Гостинними виявилися і ки-
тайці. Вони охоче допомагають, 
але до себе запрошують лише 
найближчих. Для китайців дім – 
це щось особливе. У кожній країні 
– своя культура. Вона може бути 
відмінною від нашої, і це нор-
мально.

Але коли є намет у наплічни-
ку, про місце ночівлі можна не ду-
мати. Якось я ночував у будці для 
банкомату. А улюблене місце, де 
довелося спати, – труба на буді-
вельному майданчику. Коли по-
бачив її, згадав про Діогена – фі-
лософа, який жив у бочці. Вия-
вилося, що й так можна пере-
ночувати, і досить непогано. Не 
обов’язково жити в рутині, коли 
постійно мусиш обмінювати час 
на гроші. Зменшити потреби – і 
це дає свободу.

“Страшно – коли 
сидиш вдома”

У Камбоджі я відчув, що мені 
вже вистачило подорожей. Про-
йшло три місяці, відколи я виїхав 
з дому. І мені захотілося кожного 
ранку прокидатися в тому само-

му місці, знати, що там на вули-
ці. Вирішив знайти собі роботу й 
залишитись на якийсь час. Про-
жив так тиждень. Але настає мо-
мент, коли розумієш, що треба ру-
хатись далі.  

У подорожах дуже багато за-
лежить від внутрішнього стану. 
Чим більше конфліктних момен-
тів і комплексів у самій людині, 
тим частіше вона зустрічає це зо-
вні. 

Звичайно, не все завжди глад-
ко. От на моїй валізі, у якій я во-
зив гривні, був український пра-
пор, а зараз його нема. Він зник 
у Криму, а з’явився натомість си-
нець на лобі. Коли я в’їжджав на 
півострів, російські прикордон-
ники не особливо перевіряли 
речі, не розпитували і без про-
блем пропустили. А коли збирав-
ся виїжджати з Криму й ловив по-
путку, тримаючи в руках цю ва-
лізу, спинилась машина й поси-
пались матюки. Вийшов кремез-
ний чоловік, вирвав прапор і вда-
рив долонею в лоб. Але я їхав не в 
Крим з прапором, а подорожува-
ти по світу з прапором. Однознач-
но, варто не боятись, бо позитив-
них моментів у подорожах біль-
ше. І винагорода в якості того, що 
побачив і пережив, дуже висока. І 
внутрішні зміни, які відбувають-
ся, теж варті того.

Враженнями від подорожей 
я ділюсь на своїх сторінках в со-
цмережах. Коли був за кордоном, 
мені написав німець і запропону-
вав супроводжувати його Азією. 
Тому додому повертався літаком. 
Квиток на нього, до речі, купив за 
гроші з тих світлин, які виставляв 
на вулицях.  

А в рідному селі моїм подоро-
жам вже не дивуються. Хоч спо-
чатку близькі люди переживали, 
але нічого поганого не ставалось. 
Страшно – коли сидиш вдома і 
здається, що десь там небезпеч-
но. І не тільки здається: вмикаєш 
телевізор, і дійсно – теракти, вби-
вають людей. А коли мандруєш, 
коли відкритий до чогось добро-
го і сам маєш на мені нести пози-
тив, то світ набагато відкритіший 
і добріший, ніж може здаватись. 
Мандруйте. А якщо не мандрува-
ти – то просто не бійтеся втілюва-
ти свої мрії. Якщо не ви, то хто це 
буде робити?”

Антоніна БРИК.

На попутках до Китаю: 

“Якби хтось підкинув мені таку ідею шість років тому: слу-
хай, а спробуй поїхати до Китаю без грошей, я б точно та-
кого не робив”, – з усмішкою розповідає 26-річний Іван 
Онисько. Без знання мови, квитків на потяги, літаки чи ав-
тобуси, без грошей на готелі та їжу він за останні півроку 
відвідав 12 країн. Восени Іван зібрав свій наплічник, узяв 
карти й український прапор і вирушив до Китаю автосто-
пом, тобто зупиняючи попутній транспорт. Єдині гроші, які 
з собою мав, – одногривневі банкноти. Їх давав людям у 
дорозі як маленький знак вдячності за допомогу.

тернополянин проїхав 
півсвіту без грошей 

Іван народився у селі Сущин Теребовлянського 
району, що на Тернопільщині. Навчався у 
Чернівцях, тоді й спробував “застопити” свій 

перший автомобіль. Спершу їздив так Україною, 
потім – Європою, а восени вирушив аж в Азію. Зараз 
у його мандрівному списку вже 28 країн. Подорож 
до Китаю Іван жартома називає “автостопною 
еволюцією”. Кинувши виклик самому собі, він зробив 
те, що здається неможливим для більшості людей: 
побачити світ можна і без грошей, а порозумітися з 
іншими – не знаючи мови. Про зустріч із невідомим і 
пошуки самого себе Іван Онисько розповів “Нашому 
ДНЮ”, вже фактично розпочавши нову подорож.
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У місті Верховині Івано-
Франківської області 
відкрили фотовиставку, 

приурочену 45-й річниці зйо-
мок фільму «Червона рута», в 
якому знімались Василь Зін-
кевич, Софія Ротару, Назарій 
Яремчук, Раїса Кольца, Марій-
ка Ісак. Також ансамблі «Сме-
річка», «Росинка», «Карпа-
ти», «Еврика». Автор світлин 
– журналіст із м.Копичинці 

Тернопільської області Роман 
Островський.

Свій творчий доробок Ро-
ман Карлович приурочив 
65-й річниці з дня народжен-
ня Народного артиста Украї-
ни Назарія Яремчука та 50-й 
річниці заснування ВІА «Сме-
річка» із м.Вижниця, Черні-
вецької області.

Експозиція виставки у 
Верховині триватиме до пер-

шого травня, а далі її поба-
чать у Івано-Франківську, 
Львові, Тернополі, Чернів-
цях, Коломиї, Косові, Вижни-
ці, Яремчі та інших  україн-
ських містах. А завершиться 
мандрівка світлин аж на До-
неччині. Це дуже символічно, 
адже весь сюжет фільму побу-
дований на тому, що молодий 
шахтар Борис ( в ролі Василь 
Зінкевич) їде у Карпати і за-

кохується в гуцулку Окса-
ну ( в ролі Софія Ротару), 
свої почуття вони вислов-
люють у піснях. Цікаво те, 
що на початку фільму поїзд 
їде з трафаретом «Донецьк-
Верховина» (хоч у Верхови-
ні ніколи не було залізниці), 
а тепер назад повертається у 
світлинах.

Ілона РОМАНКО.

На світлинах Романа 
ОСТРОВСЬКОГО:

у фіналі фільму Раїса Коль-
ца, Назарій Яремчук, Софія Ро-
тару, Василь Зінкевич;

співає ансамбль «Росинка»; 
Назарій Яремчук, Раїса 

Кольца та режисер фільму Ро-
ман Олексів під час зйомок.

Тернопільський журналіст відкрив 
фотовиставку про «Червону руту»

Світлини Романа Островського помандрують від Верховини до Донецька

Ремонт зробили за європейськими стандартами. 
Допомогла у цьому Тернопільсько-Зборівська 
архиєпархія Української Греко-Католицької 

Церкви.
Медики переконані, що потреба у таких палатах сьогодні лише 

зростає. 
- Якщо у 2015 році за допомогою у наш заклад звернулося 55 

військових, то  лише у січні цього року – 55 осіб, - розповідає голо-
вний лікар диспансеру Василь Галанов. - Основна проблема – це ал-
когольна залежність, яку дуже часто провокує посттравматичний 
синдром. У нашому закладі ми надаємо хлопцям медичну допомо-
гу, повністю знімаємо всі прояви алкогольної залежності. Учасни-
ків АТО в лікарні харчують і забезпечують медикаментами безко-
штовно. Їх повністю утримує держава.

Працівники диспансеру створили спеціальну програму для швид-
шого одужання бійців. Курс триває близько 3-4 місяців. Військовим 
допомагають не лише лікарі, а ще й психологи та священики. 

- Наші хлопці приходять з фронту важкохворими, - каже Архі-
єпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії вла-
дика Василій Семенюк. – Тож тут їм дуже потрібна наша допомога і 
підтримка. Сподіваюся, ця приємна атмосфера та уважне ставлен-
ня медичного персоналу будуть сприяти їх швидкому одужанню. 

Юля ТОМЧИШИН.

Нові палати 
для бійців АТО

У Тернопільському об-
ласному наркологічно-
му диспансері відкри-
ли дві нові палати для 
реабілітації воїнів АТО.

Наш земляк став одним із 
переможців фестивалю-конкурсу 
сучасної естрадної пісні 

«Пісенний вернісаж-2016».
Пісенний захід відбувся в Києві. Для учас-

ті у конкурсі з усіх куточків України прибули 86 
виконавців. Серед них і житель села Котюжини 
Збаразького району Юрій  Хільчук. Зараз юнак 
навчається у Кременецькій обласній гуманітарно-
педагогічній академії імені Тараса Шевченка.

Юрій удостоївся честі бути обраним до чис-
ла 16 учасників-конкурсантів, що взяли участь 
у гала-концерті «Пісенного вернісажу» та вико-
нати гімн фестивалю. Після цього відбулася це-
ремонія нагородження переможців.  

Гран-прі конкурсу здобула учасниця з Кіро-
воградщини. А Юрія Хільчука визнали лауреа-
том першої премії конкурсу.

Талановитий виконавець вдячний усім, хто 
його підтримував. Зокрема, директору ТОВ 
«Славутич» Борису Довгалю та депутату Верхо-
вної Ради Михайлу Головку, які допомогли в ор-
ганізації поїздки до Києва.

Ірина СЛАВУТА, 
методист  Збаразького районного

 будинку культури.

Юрій Хільчук
зі Збаражчини 
підкорив 
столичну сцену 
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Як відомо, догляд за шкірою 
обличчя базується на 
трьох китах – очищення, 

живлення і зволоження. І, якщо 
ви хочете, щоб ваша шкіра 
виглядала якнайкраще, не 
можна нехтувати жодною з цих 
трьох складових.

Очищення шкіри
Косметологи давно дійшли висно-

вку, що замість ранкового вмивання 
водопровідною водою краще протира-
ти обличчя шматочками косметичного 
льоду. Така процедура допомагає збе-
регти шкіру гладенькою, а колір облич-
чя – свіжим.

Механізм впливу льоду на шкіру та-
кий – на початку процедури відбува-
ється короткочасне звуження поверх-
невих судин і розширення більш гли-
боких, за рахунок цього забезпечуєть-
ся посилений прилив крові. Після кон-
такту з льодом поверхневі судини роз-
ширюються, капіляри наповнюються 
кров’ю, шкіра починає «дихати». Як на-
слідок – посилення клітинних обмін-
них процесів, згладжування зморщок і 
виникнення природного рум’янцю.

Тому нашу міні-програму з поліп-
шення кольору обличчя варто почати з 
приготування косметичного льоду, що 
не складно зробити в домашніх умовах. 
Найефективніше робити його не про-
сто з води, а з відварів трав. Найбільш 
помітний ефект дає відвар ромашки, 
також прекрасно діють відвари м’яти, 
череди, деревію, шавлії, липового цвіту 
або їх комбінації.

Візьміть столову ложку трави або 
суміші трав, заваріть у термосі склян-
кою окропу, дайте настоятися 30 хви-

лин, остудіть, процідіть і залийте у 
формочки для льоду. Воду потрібно 
взяти питну або хоча б відфільтровану, 
а ще краще, якщо це буде мінеральна 
вода без газу.  Бажано використовува-
ти косметичний лід на протязі тижня.

Потрібно дотримуватися несклад-
них правил користування льодом. По-
перше, не переохолоджуйте шкіру, над-
мірна старанність ні до чого. Вплив 
льоду має бути короткочасним і трива-
ти максимум 3-5 хвилин. Починайте з 5 
проходів по одній ділянці шкіри та по-
ступово збільшуйте цю кількість до 20.

По-друге, ведіть шматочки льоду по 
масажних лініях обличчя. Масажні лінії 
– це напрямки, вздовж яких шкіра роз-
тягується найменше: від центру лоба 
до скронь, від центру підборіддя до мо-
чок вух, від куточків рота до середини 
вуха, від крил носа до скронь. За три 
тижні подібних ранкових «крижаних 
умивань» ваша шкіра помітно поліп-
шить свій вигляд.

Живильні маски 
для обличчя

Після очищення необхідно піджи-
вити шкіру вітамінами та іншими ко-
рисними речами. Для цього, крім ви-
користання поживних кремів для шкі-
ри, дуже добре застосовувати спеціаль-
ні живильні маски для обличчя. Приго-
тувати їх можна самостійно, на основі 
смачних і корисних продуктів, і наноси-
ти тричі на тиждень. Для подрібнення 
і змішування компонентів, що входять 
до складу маски, найкраще використо-
вувати блендер.

Мабуть, одними з найбільш ефек-
тивних масок для чутливої шкіри, яка 
лущиться, є живильні маски на основі 

яєчного жовтка. Він містить безліч ко-
рисних для шкіри речовин, таких як ле-
цитин, холестерин, вітаміни A, B1, B2, 
B6, D та інші.

Для приготування маски потріб-
но добре перемішати 1 жовток з 1 ст.л. 
оливкової олії й додати трохи лимонно-
го соку. Інший варіант – 1 жовток і 1 ст.л. 
оливкової олії змішати з 1 ч.л. меду. Мас-
ку нанести на 20 хвилин. Вона допомо-
же відновити порушений жировий об-
мін, зробить шкіру більш пружною.

Якщо ваша шкіра має підвищену 
чутливість, почервоніла або обвітре-
на, допоможе картопляна маска. Каш-
ку з картоплі здавна застосовували для 
лікування опіків, екземи. Змішайте ва-
рену картоплю з молоком і жовтком, 
нанесіть на обличчя на 15-20 хвилин. 
Після такої маски шкіра стає пружною, 
гладкою і ніжною, на ній менше поміт-
ні зморщки.

Добре тонізують і пом’якшують шкі-
ру дріжджові маски. Тритижневий курс 
таких масок дасть прекрасний резуль-
тат. Розведіть 20 г дріжджів теплим мо-
локом до консистенції сметани, доче-
кайтеся появи перших бульбашок і на-
несіть на обличчя на 15 хвилин.

Зволожуючі маски 
для обличчя

Для зволоження і пом’якшення су-
хої шкіри добре себе зарекомендува-
ла маска з вівса: зваріть у молоці  2 ст. 
ложки вівсяних пластівців до отриман-
ня густої кашки, остудіть, додайте 1 ч. 
л. меду. Маску потрібно наносити на 
обличчя теплою і тримати близько 20 
хвилин.

Добре зніме роздратування і зволо-
жить шкіру сирна маска. Для її приготу-
вання візьміть 2 ч.л. свіжого сиру і змі-

шайте з 1 ч.л. меду. Якщо сир сухий, до-
дайте трохи вершків. Щоб додатково 
освіжити колір обличчя, додайте в цю 
маску 1 ст.л. свіжовичавленого морквя-
ного соку.

Треба відзначити, що межа між жи-
вильними і зволожувальними масками 
умовна. Маски з овочів і фруктів досить 
універсальні: одну і ту ж маску можна 
назвати і омолоджуючою, і маскою від 
зморщок, і живильною. Такі природні 
маски мають комплексну дію і дають 
незмінно прекрасний результат.

Використання фруктів і овочів у 
складі масок допомагає вітамінізува-
ти і освіжити суху, втомлену шкіру, по-
ліпшити її зовнішній вигляд, надати їй 
пружності. Таких масок безліч, тому на-
ведемо лише кілька з них - найбільш 
ефективних.

Морквяна маска: 2 моркви серед-
нього розміру подрібнити або натер-
ти на дрібній тертці, додати 1 ч. ложку 
оливкової олії або сметани;

Яблучна маска: одне-два зелених 
яблука дрібно натерти, додати збитий 
білок;

Огіркова маска: натерти середній 
огірок, додати 1 ч.л. вершків і декілька 
крапель лимонного або грейпфрутово-
го соку;

Бананова маска: банан розім’яти, 
додати 1 ч.л. вершків.
Маска від жирного блиску

Потрібно: 1 кисло-солодке яблуко 
середніх розмірів, 1 ч. л. картопляного 
пюре, білок одного яйця. Яблуко натер-
ти на дрібній тертці, змішати з карто-
пляним пюре. Збити білок і додати до 
попередніх компонентів, все ретель-
но перемішати. Нанести на обличчя на 
15 хвилин, після чого змити теплою во-
дою. 

Це лише мала дещиця масок на основі натуральних компонентів, які ви 
сміливо можете приготувати вдома, і з їх допомогою продовжити моло-
дість вашої шкіри. Можна також готувати медову і полуничну маски, пер-
сикову, абрикосову, маску з квашеної капусти або на основі зеленого чаю …

Як вибрати «свою» маску з цього різноманіття? Відповідь проста – пробу-
вати і ще раз пробувати! Не бійтеся експериментувати – наносіть різні мас-
ки і стежте, як реагує на них ваша шкіра. Надайте їй можливість вибору, а 
вона сама вибере найбільш підходящу і віддячить еластичністю і здоровим 

рум’янцем. Головне – не робіть більше трьох масок на тиждень. І пам’ятайте, 
що маску на шкіру навколо очей наносити не слід –  можете прикласти на за-
криті повіки кружальця огірка або компрес із відвару ромашки.

Якщо у вас проблемна шкіра -  звертайтеся до лікаря-косметолога, 
який запропонує індивідуальний догляд. І не забувайте доглядати за шкі-
рою «зсередини». Маски не всесильні і навряд чи дадуть очікуваний ефект, 
якщо ваш організм відчуває дефіцит амінокислот та вітамінів, які мож-
на отримати лише з їжею.

Домашні рецепти масок 
для обличчя:
зустрічаємо весну 

Навесні красою шкіри можуть похвалитися далеко не всі жінки. Виною цьому, перш 
за все, авітаміноз. У цей час в продуктах міститься мінімальна кількість вітамінів, до 
того ж, після зими накопичуються шлаки в організмі. Все це позначається негатив-
но на стані шкіри, яка стає тьмяною, сухою та починає лущитися. Також шкірі у вес-
няний період катастрофічно не вистачає вологи. Таку ситуацію можна і потрібно ви-
правляти, а допоможуть у цьому домашні рецепти масок для обличчя з натуральних 
продуктів, які додадуть шкірі свіжого та сяючого вигляду. 
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Крем-суп зі щавлю
ПОТРІБНО: 500 г щавлю, 1 цибулина, 50 

г вершкового масла, 2 ст. л. борошна, 600 мл 
курячого бульйону, 2 ст. л. олії, 200 мл верш-
ків, сіль, перець та мускатний горіх за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: щавель помити, ви-
далити стебла і грубо порізати, цибулю по-
дрібнити. На розігріту сковороду влити 
олію, додати цибулю і обсмажити до прозо-
рості. Додати зелень,  влити трішки води і 
готувати до м’якості близко 10 хвилин. По-
солити і поперчити. Із суміші зробити пюре. 

У окремій каструлі розтопити вершко-
ве масло, додати борошно, мускатний горіх, 
сіль. Постійно помішуючи, вилити трішки 
курячого бульйону, поки не закипить. Дода-
ти пюре з щавлю і варити ще 10 хв на слаб-
кому вогні. 

Суп з кропиви

ПОТРІБНО: невеликий пучок молодої 
свіжої кропиви, бажано пекучої, три карто-
плини, одна морква, 2 ст. л. вершкового мас-
ла, 2-3 ложки свіжовичавленого лимонно-
го соку, сметана і яйце за бажанням у кожну 
тарілку, сіл за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: цей суп бажано готу-
вати без спецій, хіба що додати небагато ме-
леного перцю, щоб не перебити природний 
смак молодої кропиви.

Щоб не обпекти руки при нарізанні 
кропиви, рослину слід ошпарити окропом. 
Можна обійтися і без цього,  якщо надягти 
рукавички.

Рослину не варто нарізати дуже дрібно, 
бо при варінні вона втрачає об’єм.

Моркву нарізаємо на невеликі шматоч-
ки, картоплю - трохи крупніше, ніж моркву, 
проте не занадто, інакше суп перетворить-
ся у «скупчення» інгредієнтів.

Моркву і картоплю кладемо в каструлю,  
заливаємо окропом і додаємо трохи солі. 
Через п’ять-сім хвилин, в каструлю додаємо 
кропиву, трохи лимонного соку і вершкове 
масло. Накрийте каструлю кришкою і про-
варіть ще п’ять-шість хвилин. Суп готовий. 
Подавати його треба гарячим з ложкою гус-
тої сметани та половинкою яйця. 
Паста з кропиви 
для бутербродів

ПОТРІБНО: 2 ст. л. листя кропиви, 100 г 
вершкового масла, спеції, хрін.

ПРИГОТУВАННЯ:  листя кропиви 
дрібно порубаєте або пропустіть через 
м’ясорубку та перемішайте з м’яким мас-
лом. Додайте трохи тертого хрону на влас-
ний смак, спеції, і отримаєте «зелене масло» 
для бутербродів. 
Салат зелений з медом

ПОТРІБНО: один великий пучок будь-
якого зеленого салату, маленький пучок зе-
леної цибулі та 8-10 листочків молодої че-
ремші, зелень петрушки та кропу, 1 ч. л. 
меду, сік половини лимона (або 0,5 ч. л. ли-
монної кислоти, розбавленої водою), 1 ст. л. 
олії. 

ПРИГОТУВАННЯ: зелень старанно про-
мийте і якомога дрібніше наріжте. Все, крім 
черемші, перемішайте. Збийте окремо у 
мисці або  блендері мед, олію та лимонний 
сік. Наприкінці додайте подрібнену й злег-
ка потовчену черемшу, ще раз збийте. Мож-
на в салат нарізати тонкими скибочками 
зелені оливки або свіжі, мариновані чи мо-
лоденькі малосольні огірки. 
Салат картопляний із зеле-
ною цибулею та черемшею

ПОТРІБНО:4 варені картоплини, пів-
пучка зеленої цибулі, 4-6 листочків молодої 
черемші, 2 ст. л. олії, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю зваріть у 
мундирі, почистіть, наріжте кружальцями. 
Зелену цибулю та черемшу покришіть, пе-
ремішайте з картоплею, посоліть, приправ-
те олією. Подавайте теплим.
Салат з черемші

ПОТРІБНО: три крутих яйця, 2 свіжих 
огірки, 100-150 г листя черемші (1 великий 
пучок), 2 ст. л. сметани, 2 ст.л. майонезу, сіль 
та чорний мелений перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: наріжте яйця куби-
ками, черемшу смужками, огірки скибочка-
ми. Змішайте все в салатній мисці. Додай-
те майонез, сметану, сіль і перець. Ретельно 
все перемішайте. Можете подати такий са-
лат, як закуску або гарнір до м’яса чи риби.
Салат “Зелене асорті”

ПОТРІБНО: 50 г гарбузового насіння 
або волоських горіхів, 3 пучки петрушки, 2 
пучки кропу, 1 невеликий корінь селери, по 
1 пучку салату, черемші, цибулі, 1 банка на-
турального йогурту, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. тер-

того хрону, зелень часнику, сік лимона. 
ПРИГОТУВАННЯ: зелень подрібнити, 

нарізати листя салату, потерти на дрібній 
тертці селеру. Все скласти у велику салат-
ницю, перемішати, посолити. Для соусу змі-
шати йогурт з медом, теплою водою і соком 
лимона, поперчити і посолити. Полити со-
усом салат, додати  подрібнене й обсмаже-
не гарбузове насіння або горіхи, хрін і пе-
ремішати. Такий салат - справжня вітамін-
на бомба.
Салат із зеленої цибулі

ПОТРІБНО: 3 яйця, 1 пучок зеленої ци-
булі, пучок кропу, 150 г твердого сиру, 1 
кисло-солодке яблуко, 2 ст. лож. майонезу, 
сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: варені яйця, почище-
не яблуко, сир нарізати дрібними кубика-
ми, цибулю нашаткувати. Все посолити і за-
правити майонезом.
Салат з капусти і черемші

ПОТРІБНО: черемша, 3-4 яйця, пекін-
ська капуста, 1/2 селери, сіль, перець, хрін, 
майонез.

ПРИГОТУВАННЯ: черемшу дрібно на-
різати, яйця - подовгастими пасочками, пе-
кінську капусту тоненько нашаткувати або 
натерти на тертці-шатківниці

Селеру натерти на грубій тертці (за ба-
жанням). 1- 2 ч. л. готового хрону змішати з 
майонезом. Всі складники акуратно зміша-
ти в мисці, посолити-поперчити до смаку. 
Заправити майонезом з хроном.
Маринована черемша

ПОТРІБНО: 1-2 пучки черемші, 2-3 ст. 
ложки олії, сік та цедра половини лимона, 2 
ст. ложки зерен гірчиці, 1 ч. ложка меду, сіл 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: цей салат смакує до 
м’ясних страв. Його можна приготувати на 
пікніку - безпосередньо перед смаженням 
м’яса - поки готуєте шашлик, салат зама-
ринується. Черемшу порізати на шматоч-
ки 2-3 см., посолити і злегка пом’яти. Дода-
ти мед, олію, цедру і м’якоть лимона, гірчи-
цю, все перемішати і залишити для марину-
вання на 1-2 години. 
Котлети із зелені

ПОТРІБНО: по 100 г зеленої цибулі, кро-
пу і петрушки, 50 г борошна, 1 яйце, перець, 
сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: змолоти зелень в 
м’ясорубці або дуже дрібно її посікти. Яйце 
збити виделкою, додати до зелені разом з 
борошном, поперчити і посолити, перемі-
шати. Сформувати котлети і обсмажити їх 
на сковороді. Подавати їх можна з соусом за 
смаком.

Омлет “кюкю” 
по-азербайджанськи

ПОТРІБНО: 200-250 г зелені (щавель, 
шпинат, черемша, зелена цибуля, кріп, кінза 
тощо), 4 яйця, куркума, червоний і чорний 
перець, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з перцем, 
сіллю, куркумою, додати нарізану зелень, 
перемішати, перекласти у форму. Запікати 
омлет 20 хв. у розігрітій до 160 градусів ду-
ховці. Перед подачею посипати «кюкю» ме-
леними горіхами за смаком і подати зі сме-
таною, мацоні або натуральним йогуртом.
Фаршировані 
картопляні «човники»

ПОТРІБНО: 
6-8 середніх кар-
топлин, 2 великі 
ріпчасті цибули-
ни, півпучка мо-
лодої черемші, 
2-4 столові лож-
ки олії, сіль, ме-
лений перець 
або готова приправа для картоплі.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю зваріть у 
мундирі, трохи остудіть. Ще теплою почис-
тіть, розріжте навпіл уздовж, зробіть виїм-
ки такої глибини, щоб стінки могли втри-
мати начинку. Картопляні «човники» скла-
діть на змащене олією деко, підсоліть. Кар-
топляну масу розімніть виделкою. Цибулю 
наріжте кубиками і підсмажте на олії до зо-
лотистого кольору (але не пересмажте), до-
дайте подрібнену черемшу, трішки посо-
літь, поперчіть. Начиніть цією масою карто-
плини, зверху трохи полийте олією. 

Запікайте «човники» у добре розігрі-
тій духовці при максимальній температурі, 
щоб підрум’янилась. За 5 хв. до готовності 
можна посипати їх твердим тертим сиром. 
Пісний пиріг 
з картоплею і шпинатом

ПОТРІБНО: шпинат (заморожений або 
свіжий) - 200 г, картопля - 4 шт, борошно 
пшеничне - 3 скл., цукор - 2 ст. л., вода - 1 
скл., дріжджі (сухі) - 6 г, олія оливкова - 3 ст. 
л., часник - 1 зубчик, олія - 4 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: у теплій воді розвес-
ти дріжджі і цукровий пісок, додати тро-
хи борошна і дати піднятися опарі. Додати 
решту борошна, сіль і олію, замісити тісто і 
поставити в тепле місце на 1,5 години. Коли 
тісто підніметься - обім’яти його і дати ще 
раз піднятися (30 хв.). Картоплю відварити 
в підсоленій воді, потовкти. Шпинат розмо-
розити, відцідити, тушкувати з оливковою 
олією і часником на малому вогні 5-7 хв. 

З’єднати картоплю і шпинат. Розкача-
ти тісто прямокутної форми, в середину ви-
класти начинку. 

Краї тіста без начинки порізати на 
стрічки шириною 1,5-2 см. По черзі заги-
нати стрічки поверх начинки. Зверху змас-
тити олією. Випікати 30 хв. при температу-
рі 180 градусів. Готовий пиріг накрити руш-
ником і дати йому трішки охолонути. 

ВІТАМІНАМИ 

СУПИ весняні і САЛАТИ
багаті

У квітні запаси вітамінів в організмі людини, накопичені з осені, зазви-
чай вичерпуються, тому медики радять неодмінно вводити у весняний ра-
ціон першу весняну зелень. Кропива, шпинат, салат, кульбаба – незамінна 
терапія від сезонного гіповітамінозу. 

Два тижні щоденного споживання  салатів, супів, соусів чи пюре віднов-
лять імунітет, пришвидшать обмін речовин, покращать стан шкіри і ніг-
тів, повернуть бадьорість і активують розумову діяльність. 

Тож пропонуємо вам підбірку цікавих рецептів для весняного меню. 

nday.te.ua
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Відповіді

- Пане полісмене, п’ять хвилин тому 
грабіжник зняв у мене з руки годинника. 

- Чому ж ви одразу не покликали на 
допомогу? 

- Я боявся відкрити рота: у мене золо-
ті зуби.

  
Вранці чоловік будить дружину:
- Прокидайся, зайчику, пора збирати-

ся на роботу.
Дружина, повертаючись на інший бік:
- Я сьогодні рибка, у мене немає ні-

жок, і я нікуди не піду.
  

- Куме, ви дивились автораллі 
«Париж-Дакар»? Це ж яку дорогу треба 
подолати! 

- Відстань від Парижу до Дакару - дур-
ниця. Відстань «аванс-зарплата» - ось де 
випробування!  

  
- Ну, нарешті! - зітхнули з полегшен-

ням у Вашингтоні, почувши, що Пу-
тін оголосив про виведення російських 
військ із Сирії.

- Це Москва лише використала бом-
би з дуже простроченим терміном 
придатності, - розчарували Білий дім 
з Кремля. - Ще залишилися просто з 

простроченим терміном. 
  

Автосервіс. Клієнт дивиться рахунок і 
запитує у майстра:

- А що за пункт «проканало»? І сума - 
300 гривень?

Майстер:
- Не «проканало». Викреслюємо.

  
- У вас є сир «Рокфор»?
- А що це таке?
- Сир з пліснявою.
- Сиру немає. Але є ковбаса «рокфор», 

біляші «рокфор» і оселедець «рокфор».
  

- Коханий, що ти робиш?
- Свiдоцтво про шлюб читаю.

- Навіщо?
- Шукаю термiн придатностi.

  
Хлопець каже дівчині, пропонуючи 

руку і серце:
- Кохана, розкажи мені про свої плю-

си і мінуси. 
- Я тобі що, бaтapeйкa?! 

  
Дівчина, проводжаючи хлопця до ар-

мії, подарувала своє фото. Через півроку 
написала: «Я зустріла іншого, поверни 
фото назад». Хлопець зібрав у всіх дру-
зів фотографії їхніх дівчат і відправив ко-
лишній коханій зі словами: «Не пам’ятаю, 
де ти. Знайди свою знимку, а решту ви-
шли назад».

Украiнськi 
жарти

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

щення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна договір-
на. Тел.: 0964956693.

.
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Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 
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Вітаю!
Прекрасну людину, дорогу по-
другу, шанованого підприємця

Марію 
Возьну-Стоколосу

з Козової
із світлим ювілеєм!

Зичу Тобі, дорогенька, міцного 
здоров’я, щастя, достатку, добра, 
злагоди в родині і ще багато-багато 
квітучих весен у житті. 
Щастя жінки – бути потрібною,
Мов волошка у житі – привітною!
Щастя жінки – бути коханою,
Завжди любою і жаданою.
Щастя жінки – слухняні діти,
Що в любові зростають, мов квіти.
Щастя, як внуки її виглядають,
Разом з дідусем додому чекають!
Щастя жінки – бути Жінкою,
Хоч життя її – терен з барвінком…
Тож дозволь Тебе привітати
Й щастя жіночого Тобі побажати!

З любов’ю і вдячністю – 
Марія Маліцька з Теребовлі. 
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ГОРОСКОП
з 6 до 12 квiтня
Овен  

Стримуйте свої негативні емо-
ції та невдоволення, щоб уник-
нути небажаних конфлiктiв. 
Наприкiнцi тижня доля здивує 
вас.
Телець 

На цьому тижнi ви проя-
вите лiдерськi якостi, зможете 
органiзувати будь-якi урочистостi. 
Ближче до вихiдних займiться 
благоустроєм житла.
Близнюки 

Справи розвиватимуться на 
вашу користь, вас супроводжува-
тиме удача. Не сумнівайтесь у сво-
їх вміннях. Ймовірний прибуток.
Рак 

Головне — приємна компанiя. 
Саме приємне спiлкування допо-
може вашому емоцiйному стану. 
Бажано нiкуди не виїжджати.

Лев 
Ви зможете багато встигнути. 

І, як не дивно, отримаєте вiд цьо-
го неабияке задоволення. З близь-
кими людьми пануватиме гармо-
нія. Гарного настрою додасть чу-
дова поїздка. 
Діва 

Пiд час органiзацiї заходiв не 
iгноруйте технiку безпеки. Якщо 
комусь iз друзiв знадобиться ваша 
допомога — не вiдмовляйте.
Терези 

Вихiднi ви проведете в колi 
близьких. Це краще, нiж гучна 
вечiрка з малознайомими людь-
ми. Чекайте приємних сюрпризiв.
Скорпіон 

Доведеться скоригувати плани, 
вiдмовитися вiд заздалегiдь запла-
нованого.  Але доля компенсує це 
приємними подiями.

Стрілець 
Вiльний час придiлiть 

спiлкуванню з новими людьми i 
давнiми друзями. Ви ще раз впев-
нитися, що iстина народжується у 
суперечках.
Козеріг 

У вас буде чимало шансiв, щоб 
упевнитися, що людина — коваль 
свого щастя. Тож проявляйтеся себе 
— удача супроводжуватиме вас.
Водолій 

Не радимо вам втручатися у 
життя оточуючих i давати пора-
ди. Але дарувати свiту оптимiзм 
— ваше завдання.
Риби 

Наприкiнцi тижня у вас 
з’явиться бажання порадува-
ти близьких. Можете влаштува-
ти для них вечiрку i приготувати 
улюбленi страви.

Погода в Тернополі й області
6 квітня - ясно, без опа-

дів, вночі 9-11,  вдень 20-24 
градуси тепла. Схід сонця - 
6.40, захід - 19.59. 

7 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
11-12, вдень 16-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.38, захід 
- 20.00. Новий місяць.

8 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
12-13, вдень 17-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.36, за-
хід - 20.02. 

9 квітня - хмарно з про-
ясненням, в другій полови-
ні дня можливий дощ, вночі 

11-12, вдень 
15-20 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.34, 
захід - 20.03.

10 квітня - хмарно, дощ, 
вночі 8-10, вдень 13-16 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.32, 
захід - 20.05. 

11 квітня - хмарно, без 
опадів, вночі 7-9, вдень 12-
14 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.30, захід - 20.06. 

12 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
5-8, вдень 13-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.28, захід 
- 20.08.

Вітаємо!
Хорошу порядну людину, гарного сім’янина

Олега Романовича Фарину
з Ланівців

з Днем народження, 
яке він святкуватиме 12 квітня!

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття, 
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сили небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі, многії літа!

З повагою – друзі.

Вітаємо! 
Доброго господаря, турботливого сім’янина, 

щирого дідуся
 Романа Михайловича Полевого 

із села Волосівка Зборівського району
з 70-річним ювілеєм!

Хай кожен день дарує радість, 
Хай сонце світить Вам завжди, 
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Мирного неба і добра,
Та щастя, й радості – щоднини!
Хай Вас оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози,
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

З повагою  – свати - сім’я Дубових 
із с. Плотича Козівського району.

Вітаємо! 
 Ірину Василівну Грундовську  

із с. Плотича Козівського району, 
яка відсвяткувала 45 років!

Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!
Хай зорі падають в долоні
Для здійснення бажань і мрій,
Тепла і затишку у домі,
Щасливих радісних подій!

З повагою і любов’ю - чоловік Володимир, син Петро, 
дочка Наталя із сім’єю, мама Іванна, сестра Наталя

 з чоловіком Романом та донечкою Анютою. 

Вітаємо!
 Валентину Олександрівну Рудак

із с. Бутин Збаразького району
з 30-річчям! 

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку.
Добра і веселощів зичим багато, 
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість всміхається в домі,
Щасливих  сто років зозуля кує, 
А Матінка Божа завжди силу дає!

З повагою – сестра Оксана, швагро Ігор, онуки Іван, Інна та 
Андрій і вся велика родина.


