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18 травня - хмарно, дощ, 
гроза, температура повітря 
вночі 6-8,  вдень 9-11 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.26, 
захід - 21.01. 

19 травня - хмарно з 
проясненням, дощ, темпе-
ратура повітря вночі 6-10, 
вдень 12-15 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.25, захід 
- 21.03. 

20 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
11-14, вдень 14-18 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.23, за-
хід - 21.04. 

21 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
11-15, вдень 16-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.22, за-
хід - 21.05. Повний місяць.

22 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 11-15, вдень 17-21 градус 
тепла. Схід сонця - 5.21, за-
хід - 21.06. 

23 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-17, вдень 19-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.20, за-
хід - 21.08. 

24 травня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 15-18, вдень 18-
22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.19, захід - 21.09.

Перемога Джамали 
на Євробаченні 

стала тріумфом 
України у світі

Погода 
в Тернополі 
й області

індекс - 68710

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:   

прийом та доставка видання 
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.
     3 місяці – 41,09 грн.
          6 місяців –  80,48 грн.

щоб злетiти 
10-11 стор.

ЦЬОГО РАЗУ – 
В ГЕНПРОКУРАТУРУ 

Тернопільські гончарі 
Руслан Друк та Уляна Джигринюк 
віднайшли таємний 
інгредієнт 
свого щастя 
3 стор.

Упасти,
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Не встигла 
наша роди-
на оговтатися 

від новини про під-
вищення тарифів 
на газ майже вдвічі, 
як схопитися за сер-
це мою маму змуси-
ла чергова недобра 
звістка. Цього разу 
– вже не з уст віце-
прем’єра Розенка, 
який запропонував 
селянам повністю відмовитися 
від газу, а від самого прем’єра 
Гройсмана. Який похвалив-
ся, що під час телефонної роз-
мови з віце-президентом США 
Джо Байденом останній схваль-
но відгукнувся про рішення 
українського уряду підвищи-
ти тарифи на газ для населен-
ня вдвічі... 

Ну, по-перше,  Байден під-
тримав не нові тарифи. При 
яких газ, видобуток котрого 
обходиться Україні в 1590 гри-
вень за тисячу кубів, Гройсман 
вирішив продавати по 6890 
гривень. Насправді Байден під-
тримав встановлення ЄДИНОЇ 
ЦІНИ(!) на весь газ. А яка вона 
була і якою стала співрозмов-
ник Гройсмана, без сумніву, не 
знає... Так що навіть далеким 
від економіки людям зрозумі-
ло, що Гройсман витлумачив 
слова Байдена так, як вигідно 
Гройсману.

По-друге... Не таємниця, що 
Володимир Борисович знає ан-
глійську мову значно гірше від 
своїх дітей. Які вивчають її в 
Англії. І за навчання яких наш 
прем’єр сплачує понад 2 міль-
йони гривень на рік.

Тож при поганенькому зна-
нні англійської Гройсман міг і  
ненавмисно неправильно зро-
зуміти американського віце-

президента.
Якщо ж Байден таки справді 

конкретно похвалив Гройсмана 
за безбожні тарифи, тоді в мене 
конкретне запитання: а яка у 
вас пенсія, діду Джо? Така, як у 
моєї мами – 1275 гривень? Чи, 
може, як у нашої сусідки, тітки 
Насті -1060? 

Але ж вам, пане Байден, ще 
й сяку-таку зарплату дають, 
правда ж? Мені, дипломовано-
му економісту, її теж платять. 
2370 гривень на місяць. Прав-
да, на роботу заради неї що-
дня дістаюся з Підволочиська 
нашої області до Волочисько-
го району сусідньої Хмельниць-
кої. І дуже вдячна Богу, що на-
решті знайшла її, хоч і не за фа-
хом, здобутим у ТНЕУ. І чоло-
вік працює водієм, навчаючись 
дистанційно. Будинок у нас 
власний, ще з радянської епо-
хи. І хоч ледве зводимо кінці з 
кінцями, субсидія нашій сім’ї 
навряд чи засвітить... Адже я 
нарешті почала хоч і мало, але 
заробляти. І таких родин що в 
нашому містечку, що в Україні – 
тисячі й тисячі...

То як нам виживати? Як рос-
тити й навчати дітей – при ота-
кій, чим далі – тим ненаситні-
шій, владі? Яку тільки й ціка-
вить у кого випросити чергову 
позичку та як учергове обвес-

ти навколо пальця власний на-
род...  І всіх вона, ота наша вла-
да, слухається. Починаючи від 
МВФ, європейських високопо-
садовців і закінчуючи амери-
канськими. І всіх чує – окрім 
свого народу. Який першим і 
щодня чути просто зобов’язана!

Зрештою, вихід є. Якщо 
українська влада так ревно 
вдає, що дослухається до тієї 
ж, для прикладу, влади амери-
канської (чужим розумом жити 
легше?), то... Чому б Україні не 
стати 51-им штатом США?

Тож, будь ласка, замовте 
за нас слово перед президен-
том Обамою, пане Байден! Ану 
ж іще встигнете до президент-
ських виборів! Заодно і з кон-
гресменами і сенаторами пе-
реговоріть – серед них теж чи-
мало прихильників України та 
й, власне, людей з українським 
корінням...

Отоді ми, українці, заживе-
мо нарешті по-американськи! 
Не втративши при цьому ані 
краплини незалежності. Адже 
кожен американський штат має 
свою конституцію, уряд, доско-
налу систему влади ...  Для такої 
наддержави, як США, із більш 
як 315 мільйонами громадян, 
прирости іще на 40 мільйонів 
українців не  є чимось фантас-
тичним... Тим паче, що україн-
ська громада в Штатах – одна із 
найстаріших і найчисельніших.

До слова, тоді й кредитів 
Україні не треба буде давати. А 
в нас, відповідно,  їх не розкра-
датимуть. Та й взагалі красти 
перестануть. Бо американська 
Феміда – не рівня українській. 
Вона й через океан до наших 
корупціонерів швиденько  діс-
танеться...  

Ольга ВАСИЛИШИН.
м. Підволочиськ.

Новий уряд і новий 
прем’єр-міністр двічі 
підвищили ціну на 

газ для найбідніших верств 
населення.

Про це заявила лідер партії 
«Батьківщина» Юлія Тимошенко 
в ефірі програми «ШустерLIVE».

«Це абсурд, який досягає вже 
такої межі, що без чесного і від-
даного країні генпрокурора розі-
братись тут неможливо», – наго-
лосила політик.

«Уряд взяв ціну 7,188 для того, 
щоб запудрити людям мізки: зни-
зили символічно на 4,3%, щоб на 
телебаченні хвалитись, що вони 
зменшили ціну на газ. А потім взя-
ли найбідніші верстви населен-
ня, які отримували газ по 3,600 
і за опалювальний період могли 
спожити менше 1200 кубометрів, 
а це старий житловий фонд, все 
село. І новий уряд і новий прем’єр-
міністр підвищують ціну на газ 
для найбідніших людей майже 
в два рази і ставлять 6,879. Тако-
го цинізму ніде більше у світі не 
існує, щоб при таких зарплатах і 
пенсіях, коли забрали всі соціаль-
ні системи підтримки людей і при 
цьому підвищують до таких меж!» 
– обурилася Тимошенко.

За її словами, ціни на газ, який 
йде на тепло і гарячу воду, спеці-
ально підняли, коли завершився 
опалювальний період.

Тимошенко назвала екстра-

ординарною ситуацію, коли з 
українців знімають 52% податку 
від ціни на газ. Водночас, за її сло-
вами, у Великобританії – 4,6%, у 
Польщі – 18,7%.

 «Сьогодні йде запекла бо-
ротьба за те, хто очолить компа-
нію «Укргазвидобування», хто 
стане там керувати і буде дери-
банити гроші», – вважає лідер 
«Батьківщини».

За її словами, фракція «Бать-
ківщина» готує заяву на ім’я но-
вого Генерального прокурора у 
зв’язку зі складом злочину у ді-
яльності НКРЄ щодо необґрун-
тованого завищення ціни на газ 
для населення.

Політик наголосила, що На-
ціональна комісія регулювання 
енергетики сьогодні вже не є не-
залежним органом, бо всупереч 
Конституції України указом Пре-
зидента Порошенка призначено 
весь склад НКРЄ. А керівником 
комісії став колишній працівник 
корпорації «Рошен», який відпо-
відав за бізнес глави держави у 
російському Липецьку. 

Тому Юлія Тимошенко звер-
нулась до всіх експертів грома-
дянського сектору, громадських 
активістів з проханням створи-
ти команду, яка буде незалежною 
від влади та від кланів, від коруп-
ціонерів, яка б проаналізувала 
обґрунтованість ціни на газ для 
населення.

Тимошенко просить 
експертів громадського 

сектору дати свою оцінку
новим тарифам 

на газ для населення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Шановні клієнти!

Звертаємо вашу 
увагу, що Укрпошта 
ніколи не пропонува-
ла і не пропонує робо-
ту зі склеювання кон-
вертів!

В мережі Інтернет існують кілька шах-
райських сайтів, які прикриваючись корпо-
ративною символікою державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта» про-
понують сумнівні послуги, роботу зі склею-
вання конвертів, а також намагаються зби-
рати персональні дані та реквізити банків-
ських карток під виглядом неофіційного 
дистанційного працевлаштування. 

Наголошуємо: Укрпошта немає жод-
ного стосунку до цих сайтів та оголошень.

Просимо уважно та упереджено стави-
тися до таких пропозицій, а також за мож-
ливістю повідомляти про них на гарячу 
лінію Укрпошти 0800300545, або до пра-
воохоронних органів України.

До Тернопільської ОДПІ 
впродовж січня-квітня цього 
року надійшло 26 письмових 
звернень громадян, що на 13 
більше, ніж за аналогічний пері-
од минулого року. Про це інфор-
мував начальник управління 
обслуговування платників Ва-
силь Кравець. Він зазначив, що 
з поданих заяв, 12 - стосувались 
ухилення від сплати податків, 
9 - стосовно проведення пере-
вірки, 4 - щодо податку на дохо-
ди фізичних осіб та декларуван-
ня доходів, одна - про працевла-
штування в органи ДФС.

За наслідками розгляду од-
нієї із заяв проведено перевір-
ку з питань дотримання подат-
кового та трудового законодав-
ства суб’єктами господарюван-
ня, які працюють на території 
ринку. Встановлено один випа-
док перевищення чисельності 
найманих працівників у плат-

ника єдиного податку, два ви-
падки - допуску працівників до 
роботи без укладення трудово-
го договору.

Вжитими заходами заре-
єстровано п’ятеро платників 
єдиного податку, 11 підприєм-
ців додатково уклали трудові 
договори з 14 найманими пра-
цівниками. За фактами пору-
шення вимог Кодексу законів 
про працю матеріали направ-
лені до держінспекції з питань 
праці. Одного підприємця по-
збавлено права перебування на 
спрощеній системі оподатку-
вання. 

Василь Кравець також інфор-
мував, що громадяни можуть 
прийти й на особистий прийом 
до керівництва інспекції. 

Петро Миколайович 
Якимчук, начальник інспекції 
- приймає кожного другого та 
четвертого вівторка з 10.00 до 

13.00 та з 14.00 до 18.00 години.
Сергій Арсенович Бабій, 

перший заступник начальни-
ка - кожного першого і третьо-
го четверга з 14.00 до 18.00 та з 
10.00 до 13.00 години.

Олег Петрович Дурняк, 
перший заступник начальника, 
начальник оперативного управ-
ління - кожної першої та четвер-
тої п’ятниці з 14.00 до 17.00 з 
10.00 до 13.00 години.

Євген Васильович Воро-
бець, заступник начальника - 
кожного першого і другого по-
неділка з 14.00 до 18.00 години.

Лариса Володимирівна 
Березюк, заступник начальни-
ка - кожної другої і четвертої се-
реди з 10.00 до 13.00 години.

Телефон для довідок 43-
46-10.

Відділ організації 
роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Кількість звернень до податкової збільшилась На 68-ому році жит-
тя від важкої хвороби ві-
дійшов у засвіти канди-
дат фізико-математичних 
наук, співзасновник тер-
нопільського видавництва 
«Підручники і посібники», 
учасник Ліги підприємців 
«Українська справа» 

Ярослав Гап’юк.
Рідні та близькі, друзі 

та колеги, громадськість 
краю втратили щиру і до-
бру людину, вірного та 
принципового товариша, 
українця-патріота.

Ліга підприємців 
«Українська справа» гли-
боко сумує з приводу пе-
редчасної смерті Яросла-
ва Гап’юка та висловлює 
щире співчуття родині по-
кійного.

Вічна йому пам’ять

А яка у вас 
пенсія, 
ДІДУ ДЖО?
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Люблю людей, у яких з’являється блиск 
в очах, коли вони розповідають про 
свою роботу. Руслан Друк та Уляна 

Джигринюк  саме такі. Дивлюся на їх запал 
і радію, що, незважаючи на різноманітні 
труднощі, непросте життя, у нашому місті є 
люди, які люблять те, що роблять і досягають 
успіху. А ще історія цього незвичайного 
подружжя вкотре доводить, потрібно не 
боятися змінювати своє життя і прислухатися 
до поклику серця. 

Руслан Друк та Уляна Джигринюк  - відома не лише на 
Тернопіллі, а й в Україні сім’я гончарів. Улюблену справу 
парі вдалося віднайти завдяки дітям.  

- Ми записали їх у школу народних ремесел, - пригадує 
пані Уляна. – Оскільки у той період Руслан не працював че-
рез травму ноги, тож приходив з дітьми на заняття, щоб 
були слухняні. Згодом і сам зацікавився і спробував працю-
вати з глиною – ліпити різні фігурки. Потім ми познайоми-
лися ближче з вчителькою Ольгою Романівною Мельни-
чук. Вона розповіла нам більше про це ремесло та познайо-
мила з гончарем Василем Бардачевським. 

Уляна та Руслан вирішили ризикнути і спробувати. 
Оскільки гончарство – справа нелегка і на опанування усіх 
тонкощів потрібен був час, на сімейній раді прийняли рі-
шення – Руслан протягом року буде навчатися працювати 
з глиною, а,  щоб забезпечити родину на цей період – про-
дадуть машину. Сьогодні зізнаються, це був ризикований 
крок, але вони раді, що не побоялися і спробували. Адже за-
вдяки цьому віднайшли «сродну працю» і вже у доволі зрі-
лому віці кардинально змінили своє життя. 

- З глиною працювати дуже цікаво, - розповідає Руслан. 
– Адже із звичайного безформного шматка ти можеш щось 
створити. Це матеріал, який потрібно постійно досліджу-
вати, адже він має у собі багато таємниць. У роботі з гли-
ною важлива навіть найменша дрібниця. Ось, до прикладу, 
якщо ти  мочиш руки у воді, яка має домішки хлору чи ін-
ших речовин, то це може вплинути на якість виробу. 

Сьогодні Руслан та Уляна викладають у Тернопільській 
школі народних ремесел. Окрім цього, займаються гончар-
ством вдома у майстерні. Буває, весь день проводять за гон-
чарним кругом, поринувши у творчий процес. 

- Глина повністю змінила наш спосіб життя і мислення, 
-  розповідає жінка. – Раніше ми старалися, образно кажучи, 
йти в ногу зі світом, щоб все було стильно і модно. А відко-
ли познайомилися з глиною – світ ніби перевернувся. Ми 
почали по-іншому його сприймати. Зараз ми в хаті будує-
мо піч. Адже це зовсім інша культура їжі. Коли вона приго-
товлена в глиняному горщику і в печі, то приносить значно 
більшу користь здоров’ю. Наші предки це знали, тому що 
були ближчі до природи, користувалися живими матеріа-

лами, які давала їм земля. 
Гончарі переконані, що глина відчуває настрій і харак-

тер людини. 
- Запальні люди не зможуть гончарувати, - каже пан Рус-

лан. -  Потрібно мати спокійний характер, вміти зосереджу-
ватися. Глину витягнути кожен зможе, але надати їй фор-
му – не просто. На це потрібні роки. 

- Буває, прийдеш у майстерню без настрою, хочеш роби-
ти, а воно не виходить. Форма не вдається, тріскає, - додає 
Уляна. - Тоді зачиняємо двері і йдемо. Працюємо лише в гар-
ному настрої, з добрими намірами і любов’ю. Якщо бісеро-
плетіння – заспокоює, коли поганий настрій, воно як меди-
тація, то глина потребує спокою. 

З 2012 року подружжя - народні майстри Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України. Пані Уляна, 
окрім гончарства, ще й виготовляє чудові прикраси з бісеру 
і навчає цього мистецтва дітей у школі ремесел. 

Подружжя часто їздить на різноманітні фестивалі, про-
водить майстер-класи для дітей і дорослих. 

Тернопільські умільці обробляють свої глиняні вироби 
бджолиним воском, тому горщики не пропускають вологу, 
гарно виглядають, а їжа у них зберігає корисні властивості. 
Щоправда, цей посуд не рекомендують ставити на відкри-
тий вогонь. Використовувати його можна лише на елек-
троплиті, у духовці та печі. 

- У глиняному посуді довго закипає вода. Але зате він 
довго зберігає тепло, - ділиться досвідом пані Уляна. -  Я 
вже рік сама печу бездріжджовий хліб на заквасці. Він над-
звичайно смачний. Я його замішую у глиняній мисці і випі-
каю в глиняній формі. А ще хліб чудово зберігається у гли-
няній хлібниці. 

Оскільки у мене вдома, окрім макітри, немає глиняного 

посуду, запитую пані Уляну, з 
чого варто починати,  якщо 
хочеться придбати щось на 
кухню. 

- З горнятка для кави, - ра-
дить жінка. - Якщо вам сподоба-
ється, то можна розширювати асор-
тимент. Для мене особисто незамінною є невелика глиня-
на каструлька для запікання м’яса. Ми відкрили це для себе 
випадково. Якось зібралися готувати шашлик, але на вули-
ці зіпсувалася погода. Тому вирішили запекти у глиняному 
посуді в печі. М’ясо вийшло дуже смачне, адже глина спер-
шу вбирає вологу, а потім віддає її страві. А ще, коли у вас є 
вдома  глиняний посуд, то гріх, щоб він стояв без діла. На-
приклад, у макітрі потрібно зберігати продукти, фрукти. 
Вони будуть чудово зберігатися. 

Роботи тернопільських гончарів є вже у багатьох краї-
нах світу. Зокрема, в Канаді, Іспанії, Німеччині, Польщі. Вони 
брали участь в одному з найстаріших ярмарків Європи – 
Ягеллонському, який відбувається у Любліні. А цього року 
вирушать на Дні української культури в Щецині (Польща), 
а також братимуть участь у фестивалі «Етносвіт» у Києві, де 
зберуться учасники з десяти країн. 

Творче подружжя мріє про салон-майстерню у рідному 
місті, де б вони могли працювати і продавати свої вироби. 
Щоб люди могли спостерігати за творчим процесом, якщо 
захочуть, спробувати працювати з глиною, оглянути їхні 
вироби.  

Руслан та Уляна мають багато творчих планів. Перекона-
на, у  них все вийде. Адже їм вдалося знайти той особливий 
інгредієнт, який змінив їхнє життя і приніс щастя родині. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Глина повністю змінила 
наше життя»

Як тернопільські гончарі Руслан Друк та Уляна Джигринюк 
віднайшли таємний інгредієнт свого щастя 

Рецепт хліба від 
Уляни Джигринюк

ПОТРІБНО: 250-300 мл закваски, 
4 скл. теплої води, 12 скл. борошна 1 
сорту, 2 ч.  л. солі, 2 ч. л. цукру, 1-2 ст. 
л. олії, спеції за бажанням. 

ПРИГОТУВАННЯ: закваску роз-
вести у теплій воді. Додати борошно 
і замісити до однорідної маси. Якщо 
прилипає до рук, то додавати ще. За-
лишити тісто на 8-9 годин, поки до-
бре не виросте (коли холодно, то і на 
12-13 год.)

Від тіста відщипнути жменю 
майбутньої закваски і покласти в 
горщик на наступний раз. Перед тим 
зібрати залишки закваски у горщику 

(десь 1 ст.  л.) і додати до тіста. Також 
добавити сіль, цукор, олію. За бажан-
ням кмин, смажену цибульку, трави. 
Вимішати тісто до «лагідного ста-
ну», десь 5-10 хв, покласти в глиняну 
форму і почекати 2-3 год. Духовку на-
гріти до 200 градусів і закласти хліб-
чик на 1 год. На 45 хвилині скрутити 
температуру до 175 градусів.

Коли хліб дістали з духовки, за-
мотайте його у харчову плівку і по-
ставте на решітку, щоб низ не запрів 
(до повного остигання). Без плівки 
смачнюча скоринка буде кришити-
ся, але це не страшно. Хліб вдається 
смачнішим у глиняній формі. 

ЗАКВАСКА: для приготування 
закваски потрібно 5 днів. Перший 

день: змішати  по 100 г води і борош-
на, поставити в темне тепле місце. 
Кожного наступного  дня добавля-
ти до цієї суміші нову порцію свіжо-
перемішаних води (100 г) і борош-
на (100 г) і залишати у теплому тем-
ному місці, щоб бродило. На 5 день 
можна пекти. Чим старша закваска, 
тим смачніший виходить хліб. 
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Отже, це вже другий подарунок гла-
ви держави самому собі – упродовж од-
ного місяця. Першим була поява на поса-
ді прем’єр-міністра Порошенкового земля-
ка – вінничанина Володимира Гройсмана. 
Який, не встигнувши всістися в ще не охо-
лоле після Арсенія Петровича крісло, одра-
зу пригрозив:

- Я вам покажу, що таке  державне 
управління!

Й одразу взявся до роботи. Бо через лі-
чені дні народові повідомили: за газ вже 
зовсім скоро доведеться платити удві-
чі більше. І не тільки навесні та влітку, а й 
під час опалювального сезону. І це поки що 
тільки перші квіточки... Якщо не брати до 
уваги, що перед цим зарплати чиновників 
і нардепів зросли у 2-3 рази.

Щодо Юрія Віталійовича, то ні після го-
лосування в парламенті, ні під час пред-
ставлення його колективу Генпрокурату-
ри ніяких погрозливих обіцянок народ від 
нього не почув.

Тому хай  тремтять від передчуття не-
далекої і праведної розплати за скоєне 
всілякі-різні януковичі з азаровими – хай 
і в Росії заховані, але тремтять! А разом з 
ними – зловісні сепаратисти, неправедні 
судді, хабарники, корупціонери, «діаман-
тові» прокурори... Тим паче, що до них (за 
винятком утікачів до Росії, Австрії та Ізра-
їлю) новому Генпрокурору дістатися неда-
лечко. Адже окопалися як не в розкішних 
київських офісах, то в розкішних столич-
них  апартаментах і маєтках неподалік сто-
лиці.

Те, що у «вічного революціонера» Лу-
ценка нема юридичної освіти, я пробле-
мою не вважаю. Головне, аби в команді, яку 
він сформує, були сильні і чесні правники. 
А формувати цю команду він мусить дуже 
оперативно, бо роботи в Генпрокуратурі – 
непочатий край...

Та й коли її було починати, якщо за два 
роки президентства Порошенка Юрій Ві-
талійович - уже третій  його кум на поса-
ді Генпрокурора. На якого гарант Консти-
туції знову покладає величезні надії. Мож-
ливо ще більші, ніж на двох своїх попере-
дніх кумів. Оскільки кум Ярема не спро-
мігся зробити нічогісінько з усього того, 
що обіцяв і чого від нього чекали. Переду-
сім – у справі про жорстокий розстріл Не-
бесної Сотні...

Після дипломованого юриста з багато-
літнім стажем практичної роботи Яреми 

Генпрокуратуру очолив юрист із ще біль-
шим стажем – черговий президентський 
кум Шокін. Але... Щось він колупався, ко-
лупався, а проблем не меншало, розсліду-
вання резонансних справ ані на крок не 
зрушило з місця... Зрештою запам’ятався 
Шокін хіба тим, що посприяв зникненню 
з України нардепа Андрія Клюєва, а також 
наскільки блискавичним – настільки й 
невдалим арештом ще одного парламен-
таря – Ігоря Мосійчука. Ну, ще двох своїх 
заступників, Каська і Сакварелідзе, під кі-
нець прокурорської кар’єри позбувся. Оце 
і весь шокінський здобуток. Нині ж схуд-
лий в СІЗО на І00 кілограмів (сам сказав!) 
і від того вдесятеро рухливіший і майже 
стрункий Мосійчук ходить до парламен-
ту, наче нічого не бувало. А Касько з Сак-
варелідзе розповідають  журналістам про  
Шокіна таке, чого він може і сам про себе 
не знав...

А що ж сам Шокін? Де він зараз? На якій 
лавочці проводить заслужений відпочи-
нок? Ніхто не знає. Бо що в ролі кума, що 
пенсіонера він уже нікому не цікавий.

Бо всім тепер цікавий зовсім не юрист, 
зате Генпрокурор Луценко. Спадщина яко-
му дісталася – не позаздриш... Найпер-
ше з кадрами треба проблему вирішува-
ти. Адже як два попередники Юрія Віталі-
йовича, так і «прокуратор» епохи Януко-
вича Пшонка перетворили Генпрокурату-
ру на Авгієві конюшні. Забиті кадрами ще 
з тієї ж, дореволюційної епохи. Крім цьо-
го... Якщо вірити тричі екс-генпрокурору 
Піскуну, за останніх три місяці безвладдя 
в ГПУ заяви на звільнення написали май-
же 500 співробітників. І то далеко не най-
гірших – просто людей невідомість та роз-
гардіяш замучили... Так що одні лише ці за-
яви новому керівнику доведеться читати  
кілька днів.

Добре, що хоч свою алюмінієву, прибе-
режену з часів ув’язнення чашку-кружку 
він узяв з собою у нові пенати. Бо що без 
холодної водиці, що без гарячих кави і чаю 
такої напруги навіть перевірений сімома 
колами пекла новий очільник ГПУ не ви-
тримає...

При цьому дуже хочеться вірити, що 
вода, чай і кава – і тільки вони! - стануть 
тією трійцею напоїв, якими відновлювати-
ме енергію зі своєї символічної «кружки» 
Юрій Віталійович.

І, нарешті, ще раз про юридичну осві-
ту, точніше – її відсутність у нового Генп-

рокурора.
Послухайте, хіба він у нас перший та-

кий? Тим паче, що Луценко жодного разу 
не збрехав, начебто вона, ота спеціальна 
освіта, у нього є.

Тим паче, що у найвищому законодав-
чому органі України купа депутатів не 
лише без юридичної освіти, а й узагалі без 
будь-якої вищої освіти...

А згадаймо нині вже трішки приза-
бутого міністра юстиції Романа Зварича. 
Який в автобіографії назвався випускни-
ком Колумбійського університету, більше 
того – магістром права і викладачем цьо-
го ж універу.

Коли ж одного дня міністра юстиції 
Зварича попросили пред’явити диплом, 
то...

Спершу він кілька разів відмовився 
це зробити. Потім почервонів, як варений 
рак.

І врешті-решт таки зізнався: ніякого 
диплому нема. Відповідно, він не є ні магі-
стром права, ні професором. Просто ходив 
іноді пан Роман, проживаючи в Штатах, ко-
ридорами «Колумбійки». Не з віником при-
биральника, звісно. Але й не з професор-
ським портфелем...

Що ж до вищої освіти Юрія Луценка, 
то вона у нього є. Він – випускник Львів-
ської політехніки. Дипломований інженер-
електронник. Це, звичайно, не зовсім 
близька, точніше – зовсім не близька до 
правничої сфери спеціальність, але... Ма-
ємо те, що маємо. Адже відтепер головне, 
аби правники, з яких сформує свою коман-
ду новий очільник ГПУ, працювали, як го-
динник.

Ой, годинник... Ні, про годинник тріш-
ки пізніше.

А зараз – про Луценкову дружину Іри-
ну. За якою він, як мені видається, наче за 
кам’яною стіною. Китайською. І це непо-
гано. Правда, дотепер я чомусь думала, що 
Ірина – адвокат, а отже, має юридичну осві-
ту. Тож допомагатиме чоловікові освоїти-
ся на новій посаді. Аж ні... Насправді народ-
ний депутат  і водночас віртуозний кноп-
кодав Ірина Луценко - фахівець у сфері об-
ліку й аудиту. Адвокатом же якщо й ви-
ступала досі, то лише для свого чоловіка. 
Але хіба це страшний мінус, зважаючи на 
українські реалії? Юра Іру до парламенту 
привів, а вона йому адвокатує при нагоді. 
Може, ми ще її і в прокуратурі незабаром 
побачимо?

Головний редактор «Цензор.НЕТ» 
Юрій Бутусов, проаналізувавши всі плюси 
і мінуси нового Генпрокурора, незважаю-
чи на численні закиди журналістів і полі-
текспертів на його адресу, тим не менше 
назвав Юрія Луценка «світлою плямою на 
фоні інших центрів влади, контрольова-
них президентом». Мені особисто Луцен-
ко теж поки що частіше симпатичний, ніж 
навпаки. І, що головне, впертий та далеко 
не завжди слухняний. Тож, можливо, зараз 
ГПУ отримала останній шанс стати не про-
сто дієздатним, а й незалежним від влади 
органом. У тому сенсі, що недалеко той час, 
коли Петро Олексійович сам же й пошко-
дує, що так пристрасно лобіював Юрія Ві-
талійовича на теперішню посаду.

Тяжко в це віриться? Але... Надія вми-
рає останньою.

А тепер – про вже згадуваний годин-
ник.

Ну, те, що ГПУ має працювати, як го-
динник, зрозуміло. І то дуже точний го-
динник, без зупинок і збоїв. Найкраще 
– швейцарський. Такий, до слова, з’явився 
кілька років тому в тодішнього міністра 
внутрішніх справ України Юрія Луценка, 
одним із захоплень якого є колекціонуван-
ня годинників. Вартістю 12 тисяч євро. Ви-
робництва знаменитої швейцарської фір-
ми «Брегет». Із 18-каратного білого золо-
та. Таких на «Брегеті» випустили рівно 300 
– на честь 300-ліття Петербурга.

Помітивши  таке коштовне ювелірне 
диво на руці Луценка, журналісти не дава-
ли йому спокою до тих пір, поки він не зі-
знався:

-  Ну... Російський колега подарував...
Російського колегу звали Рашид Нур-

галієв.
До вторгнення Росії в Україну було ще 

майже ціле десятиліття.
«Старший брат» іще вдавав щиру при-

язнь до «молодшого брата»...
І, нарешті, останнє на сьогодні.
Після того, як Юрій Луценко склав де-

путатські повноваження, фракцію БПП 
отримала можливість поповнити народ-
на артистка України Оксана Білозір. Чудо-
ва співачка. Плюс кума Порошенка.

От цікаво: чи залишилися на сьогодні в 
Петра Олексійовича хоч одненький кум чи 
кума без поважного портфеля?

Тетяна САВКІВ. 

ЛУЦЕНКА ЗНОВУ 
ПОСАДИЛИ...

ЦЬОГО РАЗУ – В ГЕНПРОКУРАТУРУ 

Петро Олексійович зробив собі ще один 
подарунок до другої річниці свого пре-
зидентства. Призначивши Генеральним 
прокурором України  Юрія Луценка. 

ДО РЕЧІ...
Донедавна голова фракції «Блок Петра По-

рошенка» у Верховній Раді, а нині – Генеральний 
прокурор України Юрій Луценко задекларував 76 
406 гривень доходів у 2015 році, а його сім’я – по-
над 3 мільйони гривень. Про це йдеться в його де-
кларації, опублікованій на персональній сторінці 
на офіційному парламентському сайті.

Із суми цього доходу 75 561,5 гривень стано-
вить заробітна плата, 844 гривні – дивіденди 
та відсотки.

У власності Луценка перебувають квартири 

площею 21,7 і 181 квадратних метрів. До того 
ж, у його декларації за 2014 рік було зазначено, 
що він прописаний в квартирі площею 54,4 ква-
дратних метрів, проте в декларації за 2015 рік у 
розділі про нерухоме майно цієї квартири немає.

Також він витратив 37 тисяч гривень на 
оренду автомобіля Toyota Camry 2012 випуску. 
На рахунках Луценка в банках лежить 167 849 
гривень.

А от сім’я політика задекларувала в 2015 
році більше трьох мільйонів гривень.

У їхній власності є автомобілі BMW x5 і 
Mersedes Benz GL 550 (обидва – 2014 роки випус-

ку), земельна ділянка площею 0,077 гектарів, бу-
динок площею 203,9 квадратних метрів, квар-
тири площею 181 і 92,2 квадратних метрів та 
дачний будинок площею 43,5 квадратних ме-
трів.

Сума коштів родини Луценків на рахунках в 
банках та інших фінансових установах складає 
2 364 947 гривень, а розмір внесків до статутно-
го капіталу товариства, підприємства чи орга-
нізації – 3 665 988 гривень.

У 2014 році статки Луценка були значно 
скромнішими. Тоді він задекларував 23 738 гри-
вень доходів, а його родина – 1,3 млн.
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Не така
32-річна Джамала, справжнє 

ім’я якої – Сусана Джамаладінова, 
народилася у киргизькому містеч-
ку Ош, але свій перший день наро-
дження святкувала вже в Україні. 
Спочатку вони з батьками поїхали 
до Мелітополя, а у кінці 80-их – у 
Крим. 

“Моя мама – вірменка, і тіль-
ки завдяки цьому нам вдало-
ся оселитися в Малореченсько-
му, звідки родина мого тата. У ті 
роки було заборонено продава-
ти нерухомість кримським тата-
рам, і моїм батькам довелося фік-
тивно розлучитися, щоб мама 
під своїм дівочим прізвищем Ту-
масова змогла купити будинок. 
Коли колишня господиня дізна-
лася, що продала житло фактич-
но кримським татарам, вона кри-
чала не своїм голосом. Тоді гово-
рили, що татари повертаються і 
будуть забирати свої будинки, з 
яких їх виселили в 1944 році. А ми 
дуже тихо поверталися і ні на що 
не претендували, хіба що на клап-
тик землі”, – розповіла співачка в 
одному з інтерв’ю.

Хоч життя було складним, удо-
ма в Джамали завжди звучала му-
зика. Особливо часто – народна. Ді-

вчинка з дитинства знала, що му-
зика стане її життям. Згодом мама 
розповідала їй, як маленькою вона 
моментально “входила в образ” – 
закривала очі, починала хитати го-
ловою… 

Коли їй виповнилося чо-
тирнадцять, Джамала вступи-
ла в музичне училище. А до того 
часу вже виступала на конкур-
сах у Криму. Вона завжди була “не 
така”. Але найнеприємніше стало-
ся в музичному училищі. Її педа-
гог, дізнавшись, що вона збира-
ється поступати до консерваторії 
у Києві, порадила дівчині змінити 
прізвище. 

“Я запитала: чому? А вона мені: 
ти що, історію не знаєш? І поча-
ла розповідати мені всю ту нісе-
нітницю про кримських татар-
зрадників. Це був шок”, – згадува-
ла співачка. 
“1944”

Переїхавши до Києва, Джама-
ла швидко завоювала серця слуха-
чів своєю справжністю і талантом. 
Вона завжди публічно висловлю-
вала свою позицію, після подій 
у Криму відкрито підтримувала 
Україну. Співачка переконана: му-
зикант не може мовчати про про-
блеми, які хвилюють його країну.

“Мій патріотизм щодо України 
виник задовго до революцій. За-
вжди було відчуття, що Крим – це 
частина України. Спочатку, коли 
у нас у школі українську мову ви-
кладали не дуже добре, тато про-
сив нас говорити з ним україн-
ською. Вимагав, щоб ми дивилися 
фільми українською. Завжди було 
відчуття, що це наша батьківщина, 
і ми маємо їй відповідати”, – розпо-
віла співачка.

Джамала стала першою крим-
ською татаркою, яка коли-небудь 
виступала на Євробаченні за всю 
його історію. Пісню для конкурсу 
вона написала сама. “1944” - про 
масову депортацію всього крим-
ськотатарського населення із Кри-
му під час Другої світової війни ра-
дянськими військами за наказом 
Сталіна. Джамала присвятила піс-
ню своїй бабусі Назилкан, котра зі 
своїми п’ятьма дітьми була серед 
чверті мільйона татарів, яких тоді 
повантажили в потяги, як худобу.

Українська співачка на “Євро-
баченні” отримала ще й спеціаль-
ну нагороду – за кращий рядок у 
конкурсній пісні. Професійне журі 
та користувачі під час голосуван-
ня в Інтернеті відзначили фразу 
“You think you are gods, but everyone 
dies” – “Ви думаєте, що ви – боги, 
але всі вмирають”. “Це велика 
честь для мене. Я вважаю цей ря-
док найбільш значущим у моїй піс-
ні”, – зауважила виконавиця. 

Водночас, перед конкурсом 
пісня “1944” викликала великий 
резонанс і довкола неї велися су-
перечки. Андрій Данилко говорив, 
що Європа може розцінити циф-
ру 1944 як політичну маніпуля-
цію. Сама Джамала каже – це піс-
ня пам’яті. Отримуючи свою наго-
роду, вона подякувала Європі за го-
лоси й сказала: “Я дуже хочу миру 
та любові для кожного”.

Як усе було 
На “Євробаченні”, яке цього 

року проходило у Стокгольмі, Джа-
мала набрала 534 бали – 211 голо-
сів журі та 323 голоси від гляда-
чів. Друге місце посіла Австралія 
(511 балів), третє – Росія (491 бал). 
Україна перемагає на “Євробачен-
ні” вдруге. У 2004 році конкурс ви-
грала Руслана із піснею “Дикі тан-
ці”. Тож наступного року конкурс 
пройде в Україні.

Цього року запровадили нові 
правила підрахунку голосів. Окре-
мо оголошували бали від профе-
сійного журі та від глядачів. За під-
сумками голосування журі, перше 
місце дісталося співачці з Австра-
лії Dami Im, Україні – друге, а Сер-
гію Лазарєву із Росії лише – п’яте.

За підсумками голосування 
глядачів, за Росію проголосувало 
найбільше – 361 бал. Друга Укра-
їна – 323 бали, а Австралія лише 
четверта із 190 балами.

“Джамала перемогла з піснею, 
насиченою смислом, неформат-
ною для Євробачення, – розповів 
продюсер Ігор Кондратюк. – У ній 
ідеться не про кохання, суть люди-
ни чи її місце на планеті, а про кон-
кретні історичні події з однознач-
ною назвою. Насамперед ця пере-
мога – величезна справедливість 
для Джамали та її народу. У пісні 
виразна кульмінація, яка виділя-
лася на тлі попсової пісні Лазарєва”. 

“Європа не переймається чу-
жими клопотами. Не думав, що 
сприйме цю композицію. А євро-
пейці оцінили й проголосували”, – 
зауважив його колега  Володимир 
Бебешко.

Учасниця Євробачення-2009 
Анастасія Приходько найдрама-
тичнішим називає те, що в підсум-
ку залишилися Україна і Росія – два 
протилежні світи. “Україна – май-
бутнє Європи, Росія – архаїзм, пра-
вонаступниця СРСР, – каже співач-
ка. – У творчому плані ми остаточ-
но попрощалися з цим архаїзмом”.

Перемога Джамали – це пере-
мога добра над злом, справедли-
вості над неправдою, каже Рефат 
Чубаров, голова Меджлісу крим-
ськотатарського народу.

“Наша співачка зміцнила віру 
кримськотатарського народу в 
те, що окупанти рано чи пізно пі-
дуть геть і Крим знову буде укра-

їнський. Важливо, що вільні люди 
– європейці, американці, канадці – 
на стороні правди і справедливос-
ті. Перемога Джамали – це відпо-
відь волелюбних людей на агресію 
Росії, яку вона сіє по всьому світу”.
Справді народна

Президент Петро Порошенко 
присвоїв співачці Джамалі почесне 
звання “Народна артистка Украї-
ни” після виступу на “Євробачен-
ні”.

“Це фантастична перемога. Ти 
зробила щасливими величезну 
кількість людей”, – заявив глава 
держави на врученні.

Відреагував на перемогу Джа-
мали й окупаційний проросій-
ський уряд Криму. Тамтешній віце-
прем’єр Георгій Муратов порадив 
Джамалі…  змінити громадянство 
з українського на російське і по-
вернутися до окупованого Криму. 

Сама ж співачка каже, що зро-
бить це – коли Крим буде україн-
ським. 

“У мене часто запитують, що 
має для цього статися або що я мо-
гла б порадити, – поділилась вона. 
– Я не знаю відповіді на це питан-
ня. Мені здається, що обов’язкова 
умова для цього – перетворення 
України на квітучу країну, в якій 
людям живеться добре”.

В Україні, в аеропорту “Борис-
піль”, Джамалу зустрічали сотні 
шанувальників. Після конкурсу, зі-
зналась співачка, вона продовжу-
ватиме звичний ритм життя: буде 
записувати новий альбом і висту-
пати з концертами.

“Мені допомагає віра, безмеж-
на віра. Віра у мрію, у справу, якою 
займаюся, в людей, що мене ото-
чують, і у ті зусилля, яких я докла-
даю, аби досягнути своєї мрії. Рад-
ників і порадників навколо багато, 
краще прислухайтеся до власно-
го серця і вірте своїй інтуїції. Наше 
серце – мудріше, ніж нам здається”, 
– так відповідає Джамала на запи-
тання,  що змусило її стати такою, 
якою вона є.

До слова, перший концерт 
Джамали після Євробачення відбу-
деться 20 травня у Тернополі. Тож 
поспішіть придбати квитки, щоб 
разом зі співачкою розділити ра-
дість її перемоги!

Підготувала 
Ірина ВІВЧАР.

В Україні та за кордоном не вщухають емоції 
щодо перемоги Джамали на “Євробаченні”. 
Британські газети розмірковують про вплив 

результатів конкурсу на майбутнє відносин Європи 
з Росією, тоді як у самій Росії преса продовжує 
засуджувати “політичну заангажованість” конкурсу. 
Українці ж щиро радіють за співачку, яка принесла 
нашій країні перемогу в цей складний час. У пісні, 
якою вона достукалася до сердець тисяч глядачів 
конкурсу, ідеться про депортацію кримських татар. 
“Ця пісня про мою прабабусю, і мій виступ був 
присвячений їй, а також всім кримським татарам і, 
звичайно, моїй країні Україні”, – розповіла Джамала. 

«Я дуже хочу миру 
та любові 

для кожного»

Перемога Джамали на Євробаченні 
стала тріумфом України у світі
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Уряд подбав про «еліту  
країни» та МВФ: народ  
за все заплатить   

Глава уряду Володимир Гройсман вко-
тре суттєво підвищив платню «еліті кра-
їни». Зокрема, оклади з травня зросли у 
президента, голови Верховної Ради та його 
першого заступника і заступника, праців-
ників адміністрації президента та апара-
ту РНБО, прем’єр-міністра, першого віце-
прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та 
інших держслужбовців.

Згідно з новими нормами, у радни-
ка президента, прес-секретаря та уповно-
важених президента оклад становитиме  
9477 гривень. Керівник секретаріату го-
лови ВР і керівник служби секретаря РНБО 
отримуватимуть по 9046 гривень. Рад-
ник і прес-секретар секретаря РНБО – по 
8865 гривень. Оклад керівника патронат-
ної служби прем’єра - 8615-9046 гривень. 
І «тільки» 7754-8529 «скромних» гривень 

складатиме платня прес-секретаря та пер-
шого помічника спікера парламенту.

Але це ще не все. Перелічені посадовці 
додатково отримуватимуть 100-відсотко-
ву надбавку від окладу «за інтенсивність 
праці та виконання особливо важливої ро-
боти». Додаткові кошти їм нараховувати-
муть і за стаж. 

Задобрив Кабмін і Міжнародний ва-
лютний фонд, відрапортувавши про «до-
строкове» підвищення тарифів на газ для 
населення. У програмі співпраці з МВФ 
йшлося про те, що тарифи сягнуть рин-
кового рівня у результаті двох наступних 
зростань ціни. «Кабмін пішов на однора-
зове збільшення, що дозволило сказати у 
Вашингтоні: жоден уряд до цього не ро-
бив стільки для зниження рівня корупції, 
скільки зробив буквально за кілька днів 
уряд Гройсмана», - заявив виконавчий ди-
ректор Міжнародного фонду Блейзера 
Олег Устенко в ефірі «Голосу столиці». 

Таким чином, новий уряд пішов на 
збільшення тарифів набагато швидшими 
темпами, ніж цього хотіли в МВФ, виконав-
ши умову достроково. Якби такими темпа-
ми ще й справжні  реформи проводили…
Субсидії на наші голови 

За приблизними міжнародними оцін-
ками, в офшорах осіло 117-167 мільярдів 
доларів, виведених з України. Це еквіва-
лентно 1,5-2-річному ВВП держави. 

Доктор економічних наук Сергій Кора-
блін у статті для «Дзеркала тижня» зазна-
чив: щорічні офшорні втрати України сяга-

ють 11-12 мільярдів «зелених». Ця сума до-
рівнює обсягу кредитів, отриманих Украї-
ною від МВФ протягом 2014-2015 років. 

Україну вважають однією з найбідні-
ших держав Європи. Однак, на відпливі мі-
льярдів в офшори це не позначається. 

Тим часом, попереджають експерти, 
уряд може увімкнути друкарський вер-
стат, аби отримати додаткові гроші на по-
криття субсидій населенню та підприєм-
ствам теплокомуненерго. Зібрати гроші 
для субсидій, заявив директор Інституту 
енергетичних досліджень Дмитро Мару-
нич, Кабмін не зможе. А необхідна коло-
сальна сума - 107 мільярдів гривень. 

Друк грошей може вкрай негативно 
позначитися на добробуті держави та пе-
ресічних українців: спричинити додатко-
ву інфляцію та підвищення цін. Адже до-
ходи населення зменшуються, а економі-
ка не працює. 
На жаль, стільки не живуть

В Україні - один із найвищих у світі по-
казник витрат на пенсії у порівнянні з ВВП. 
Причина – «молодий» пенсійний вік, вва-
жає польський реформатор Лєшек Бальце-
рович, який зараз працює в Україні на по-
саді представника президента в уряді. А 
тому, переконує він, українцям не уникну-
ти чергового підвищення пенсійного віку. 
На думку Бальцеровича, інформує видан-
ня «Експрес»,  український уряд змушений 
буде підвищувати вік виходу на пенсію, як 
це було свого часу у Польщі. Там виходять 
на пенсію у 67 років.

Україна зараз витрачає на пенсії май-
же 16-18 відсотків ВВП. Це досить значна 
сума, порівняно з європейськими країна-
ми, де показник складає 8-12 відсотків 
ВВП. 

Крім того, у нас надто мала частка за-
йнятого населення. За словами економіч-
ного експерта Всеволода Степанюка, при-
близно 10 мільйонів працюючих людей го-
дують майже 14 мільйонів пенсіонерів. Од-
нак, на його переконання, підвищувати 
пенсійний вік задля скорочення дефіци-
ту бюджету наразі не слід. В умовах падін-
ня економіки та зниження виробництва 
це призведе  до збільшення числа безро-
бітних. І уряду, замість пенсій, доведеть-
ся платити людям допомогу з безробіття. 
«Доки не почне зростати економіка, нема 
сенсу підвищувати пенсійний вік», - наго-
лошує експерт.

Інша проблема - рівень охорони 
здоров’я. Він в Україні… самі знаєте, який. 
Плюс висока смертність та низька наро-
джуваність. До 65-річного віку, за статис-
тикою, доживають лише 59 відсотків чо-
ловіків і майже 83 відсотки жінок. На бать-
ківщині Бальцеровича, для порівняння, 
65-річного віку досягають 73 відсотки чо-
ловіків і приблизно 83 відсотки жінок. У 
Великобританії - 86 відсотків чоловіків і 91 
відсоток жінок, а в Швеції - 89 відсотків чо-
ловіків і майже 93 відсотки жінок. 

Різниця істотна, пане Лєшеку. Чи не 
так?

Ольга ЧОРНА.    

Якщо видрукують 107 мільярдів, 
УКРАЇНЦЯМ БУДУТЬ «КАПЦІ» 

«Грошей у державній 
казні не вистачає», - 
одна з улюблених фраз
чиновників. Нема за що 
завершувати довгобуди,  
ремонтувати дороги, 
лікарні, школи, платити 
людям пристойні зарплати  
і пенсії… Соціальна  
фінансова катастрофа.  
Проте, коли йдеться про 
оплату «тяжкої» праці  
чиновників, кошти  
завжди знайдуться.     

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Нагадаємо, 11 травня із зая-
вою про зникнення 28-річного 
сина до працівників Тернопіль-
ського відділу поліції звернув-
ся мешканець обласного цен-
тру. Чоловік розповів, що вве-
чері 10 травня син, підробля-
ючи таксистом, підібрав біля 
бару «Корона», що поблизу ав-
товокзалу в обласному цен-
трі, двох пасажирів. Рідні зна-
ли, що авто прямує у бік Шум-
ська, адже близько десятої го-
дини вечора  вони ще розмов-
ляли з водієм, проте, коли бать-
ко через деякий час набрав но-
мер мобільного сина, то відпо-
вів невідомий, запевнивши, що 
таксист пішов оплачувати за 
пальне, адже заїхав на автоза-
правку.

- Батько вже тоді запідозрив 
недобре, адже автіка була об-
ладнана газовим устаткуван-
ням,- розповів Олександр Бо-
гомол. - Проте до поліції звер-
нувся лише наступного дня о 
шостій ранку. По тривозі були 
підняті всі відділи та відділен-
ня поліції, територією яких 
проїжджав таксист, курсуючи 
на Шумськ. Були залучені всі 
оперативні служби для пошуку 
людини. На жаль, знайшли мо-
лодого чоловіка уже мертвим.

 Оскільки тіло тернополя-

нина було виявлено на тери-
торії  Хмельниччини, за розслі-
дування кримінального прова-
дження, що було перекваліфі-
коване уже як навмисне вбив-
ство, взялися оперативні служ-
би сусіднього регіону. Проте 
тернопільські поліцейські не 
полишали тієї справи.

- Всю зібрану інформацію 
ми надали хмельничанам. І це 
допомогло їм вже наступно-
го дня затримати, а відтак аре-
штувати одного з підозрюва-
них, - поінформував Олександр 
Богомол.  - Ним виявився уро-
дженець Зборівського району, 
раніше судимий. Під час обшу-
ку у нього було вилучено осо-
бисті речі таксиста – обручку 
та мобільний телефон. Вста-
новлено особу іншого підозрю-
ваного, якого на даний час ого-
лошено у розшук. Це житель 
однієї зі східних областей Укра-
їни. 

 До слова, за останні півроку 
на вже друге вбивство таксис-
та. Нагадаємо, наприкінці груд-
ня минулого року від важких 
травм померла 36-річна жінка, 
котра підвозила з Тернополя 
до Підволочиська двох пасажи-
рів,  які, аби не платити за про-
їзд, нанесли їй численні ножові 
поранення.

 Шахраї діяли за ста-
рою та добре відпрацьо-
ваною схемо. Спочатку за-
кинули вудочку, розіслав-
ши смс-повідомлення про ви-
граш, а коли «щасливчики» 
вже були на гачку, повідомили: 
щоб отримати автомобіль, до-
ведеться заплатити. Спочат-
ку потрібно було перерахува-
ти гроші на оформлення до-
кументів, другий транш – збір у 
пенсійний фонд, третій – благо-
дійні внески на АТО.

 Потерпілі справно викона-

ли усі вимоги. Житель Теребов-
лянського району перерахував 
за примарний автомобіль май-
же 13 тисяч гривень, його това-
риш по нещастю із Гусятинщи-

ни  - трохи більше 11 ти-
сяч, а найбільше  віддала за 
приз тернополянка - 27 ти-
сяч гривень. Згодом вони 
таки зрозуміли, що потра-
пили у пастку, та кошти 
вже були втрачені.

За усі фактами право-
охоронці проводять пере-
вірки.

Поліцейські закли-
кають ігнорувати повідо-
млення про подібні виграші. 
Пам’ятайте, безплатний сир бу-
ває лише у мишоловці.

Опівдні до крамниці, що в центрі Кре-
менця, під’їхала іномарка «Мерседес» темно-
синього кольору з якої вибігли троє людей в 
масках. Нападники увірвалися до приміщен-
ня торгового закладу. Один з них приклав 
дуло пістолета до обличчя продавця, а двоє 
його спільників у цей час спорожнили вітри-
ни із золотими прикрасами.

Зробивши свою чорну справу, нападники 
зникли з місця злочину. За попередніми да-
ними, авто помчало у бік Почаєва.

В області введено оперативний план «Пе-
рехват» з метою затримання небезпечних 
злочинців.

Правоохоронці також звертають-
ся до всіх, хто був свідком резонансно-
го пограбування, або має будь-яку іншу 
інформацію щодо даної події, повідо-
мити про це поліцейських. Контакт 
ний номер у Кременці (03546) 2-22-45, 
067-471-66-23  або 102. 

Міліція заарештувала
 підозрюваного 

у вбивстві таксиста
На Тернопіллі вдруге за рік від рук 

злочинців постраждав таксист 

«Ви виграли авто!», - 
нова пастка шахраїв

У Кременці посеред дня пограбували 
ЮВЕЛІРНУ КРАМНИЦЮ

Жителі Тернопілля лишень за добу поповнили 
рахунки шахраїв більше ніж на 50 тисяч 
гривень. Потерпілі, а їх троє, так хотіли 

отримати призовий автомобіль, що забули про 
усі  застереження та обережність.
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Щорічний обсяг чиновницьких ха-
барів сягає майже $2 трильйонів

Обсяг хабарів, які щорічно отриму-
ють чиновники в усьому світі, складає  
майже $1,5-2 трильйони. Про це йдеться 
у доповіді Міжнародного валютного фон-
ду, присвяченій проблемі боротьби з ко-
рупцією. «Однак, це не остаточний показ-
ник, оскільки прямий підкуп - лише один 
із аспектів корупції», - наголошується в до-
кументі. А в МВФ зазначають: рекоменда-
ції щодо подолання корупції видають всім 
країнам, де явище хабарництва викликає 
побоювання, включаючи й Україну.

Мови корінних народів зникають
Про це йдеться у доповіді постійно-

го форуму з питань корінних народів, 
повідомляє сайт Центру новин ООН. У 
світі існує 6700 мов, і 96 відсотків із них 
використовують лише три відсотки на-
селення планети. Переважно під загро-
зою зникнення перебувають мови корін-
них народів. Автори доповіді побоюються, 
що до кінця століття може зникнути біль-
шість таких мов. Експерти вважають, що 
зникнення корінних мов - прямий наслі-
док колоніалізму та колоніальної практи-
ки, які призводили до знищення корінних 
народів та їх культури. Проблема посилю-
ється процесами глобалізації й виникнен-
ням невеликого числа домінуючих, з точ-
ки зору культури, мов. 

Збройні сили США 
вперше очолила жінка

Командувачем Об’єднаного коман-
дування збройних сил Сполучених Шта-
тів вперше стала жінка - 57-річна гене-
рал Лорі Робінсон. «Як військовий лідер, 
я ніколи не забуду про мою величезну від-
повідальність захищати наші землі, лю-
дей, національну силу та любов до свобо-
ди», - заявила Робінсон під час церемонії, 
повідомляє «5 канал». До свого призначен-
ня Робінсон командувала Тихоокеанськи-
ми військово-повітряними силами США. 
Під її керівництвом перебували понад 46 
тисяч осіб в Японії, Південній Кореї, на Га-
вайських островах, Алясці та острові Гуам. 
Новий командувач є однією з трьох жінок у 
збройних силах США, які мають вище зван-
ня чотиризіркового генерала. 

Туристи, які їдуть у Кувейт, 
здаватимуть аналіз ДНК

Усі жителі Кувейту і ті, хто відвідува-
тиме країну, повинні будуть здати ана-
ліз ДНК, результати якого використають 
для створення інформаційного банку 
по боротьбі з тероризмом. Про це рішен-
ня повідомили в кувейтському уряді, пише 
«Science Alert». Щоб узяти зразки ДНК у всіх 
громадян, влада планує задіяти кілька мо-
більних центрів. У Кувейті проживають по-
над чотири мільйони осіб, майже 75 від-
сотків із них - іноземні резиденти. Інозем-
ці будуть здавати аналіз ДНК після виходу 
з літака в аеропорту. Тих, хто відмовиться 
проходити ДНК-тестування, зобов’яжуть 
заплатити штраф у розмірі $33 тисячі. А 
тим, хто відмовиться ще й платити штраф, 
загрожує рік ув’язнення.

70-річна жителька Індії 
вперше стала матір’ю

Мешканка індійського штату 
Хар’яна Далджіндер Каур вперше ста-
ла матір’ю у 70 років. Про це пише «The 
Telegraph». Літній жінці вдалося завагітні-
ти після того, як вона протягом двох років 
проходила курс екстракорпорального за-
пліднення. 79-річний чоловік Каур став бі-
ологічним батьком дитини. Власник клі-
ніки, де обстежилася індіанка, сказав, що 
скептично ставився до можливості Дал-
джіндер завагітніти. Однак всі тести під-
твердили її здатність виносити дитину. І на 
світ з’явився первісток.    
Мільярдерові Трампу не вистачить 

грошей на президентські вибори
Кандидату в президенти США від 

Республіканської партії Дональду Трам-
пу не вистачить власних коштів для фі-
нансування своєї кампанії, аналізує си-
туацію «The Wall Street Journal». Незва-
жаючи на те, що Трамп оцінює свої акти-
ви у $10 мільярдів, йому доведеться вда-
тися до допомоги великих донорів. Так, за 
оцінками експертів, доходи мільярдера в 
цьому році складають близько $160 міль-
йонів. Минулого літа, коли почалася перед-
виборча кампанія, Трамп заявляв, що може 
вкласти у неї від $78 мільйонів до $232 
мільйонів. Видання зазначає, що активи 
Трампа швидко вичерпаються, якщо його 
витрати на передвиборчу кампанію будуть 
такі ж, як витрати кандидатів у президен-
ти в 2012 році Барака Обами та Мітта Ром-
ні. Обама витратив на кампанію $721 міль-
йон, а Ромні - $449 мільйонів.

Скасування антиросійських 
санкцій вдарить по репутації ЄС

Призупинення санкцій проти Росії 
можливе лише за умови виконання Мо-
сквою Мінських домовленостей, чого за-
раз немає. Про це заявив заступник міні-
стра закордонних справ Польщі, відпові-
дальний за європейські питання, Конрад 
Шиманський, передає «Укрінформ». Він 
наголосив, що можливе скасування санк-
цій проти РФ без виконання Росією поло-
жень «Мінська-2» призведе до репутацій-
них втрат для Євросоюзу перед обличчям 
усього світу. «Політика санкцій не була по-
рожнім жестом солідарності, якоюсь мо-
ральною реакцією чи подарунком для тієї 
чи іншої країни-члена, як часом це намага-
ються представляти. Вона була відповіддю 
і мала продемонструвати, що ЄС є суб’єктом 
у цій справі, що Брюссель має силу, аби від-
повідати на військові загрози безпосеред-
ньо у своєму найближчому сусідстві»,- на-
голосив Шиманський.

На планету прийде 
«великий потоп»

До 2060 року катастрофічні повені 
накриють Землю. У небезпеці опинить-
ся більше мільярда людей. Причиною при-
ходу води вчені називають глобальні змі-
ни клімату. Про це йдеться у доповіді бри-
танської гуманітарної організації «Христи-
янська допомога», передає ВВС. Найбіль-
ша небезпека очікує США, Китай та Індію. 
Їм у першу чергу загрожуватимуть наслід-
ки підвищення рівня води у світовому оке-
ані та ураганні вітри.

В Індії депутат провалилася крізь 
землю під час інтерв’ю

В Індії депутат від Народної партії Пу-
намбен Мадам провалилася під землю 
під час інтерв’ю. Про це повідомляє «India 
Today». Інцидент трапився в місті Джалал 
Рамнагар, що у штаті Гуджарат. Грунт під 
ногами Мадам провалився на три метри, 
коли вона давала інтерв’ю у зв’язку з важ-
кою ситуацією місцевих жителів, чиї бу-
динки потрапили під знесення. Мадам від-
булася серйозними синцями та забоями. Її 
життю ніщо не загрожує.

 Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Порошенко хоче підвищити 

зарплати прокурорам

Президент Петро Порошенко висту-
пив за істотне підвищення зарплат для 
прокурорів. Про це він сказав, представ-
ляючи нового генпрокурора Юрія Луцен-
ка особовому складу відомства. І зазначив, 
що конкурси на заміщення вакансій у міс-
цевих прокуратурах не матимуть належ-
ного результату, якщо рівень зарплат в ор-
ганах залишиться на нинішньому рівні. 
Варто нагадати, у березні Генеральна про-
куратура повідомила про численні звер-
нення до Кабміну зі скаргами на низький 
рівень зарплати співробітників прокура-
тури, особливо, порівняно із рівнем зарп-
лат у нових правоохоронних органах. Зо-
крема, місячна платня рядового прокуро-
ра Антикорупційної прокуратури складає 
60-70 тисяч гривень. А у прокурорів регі-
ональних та місцевих прокуратур - 6-8 ти-
сяч і 5-7 тисяч гривень, відповідно.

Держава витрачає 
на субсидії шалені гроші

На виплату субсидій, допомог та різ-
них пільг в Україні витрачається 40 від-
сотків від загального доходу. Про це по-
відомляється на сторінці «Ціна держави» 
у Facebook. У статистичному досліджен-
ні також йдеться, що кожен третій зайня-
тий громадянин України працює на дер-
жаву. «Розмір держави залишається над-
мірним. І це не лише 47,8 відсотка ВВП ви-
трат, який є одним із найвищих показників 
у світі. Це - і зайнятість у державному сек-
торі, і державні підприємства, і все різно-
маніття соціального забезпечення. А там, 
де багато держави, не існує сприятливих 
умов для виникнення Кремнієвої долини, 
стартапів, розквіту ділової активності та 
створення нових робочих місць», - наголо-
шується у повідомленні.
Україна - четверта у світі за кількіс-

тю внутрішніх переселенців
У 2015 році Україна посіла четверте 

місце у світі за кількістю зареєстрова-
них внутрішньо переміщених осіб, опи-
нившись у рейтингу серед таких країн 
як Сирія, Ємен, Ірак і Нігерія. Про це свід-
чить звіт Моніторингового центру з пи-
тань внутрішньо переміщених осіб і Нор-
везької ради з проблем біженців.  Загалом 
на кінець минулого року в світі налічува-
лося 40,8 мільйона людей, які залишили 
своє місце проживання через конфлікти 
і насильства. До цього числа входить 1,78 
мільйона українських переселенців з Дон-
басу та Криму. Однак, волонтери вважа-
ють, що офіційна цифра дуже занижена. 
Адже ці дані враховують лише тих, хто має 
документ, що він переселенець.

Чехія працевлаштує п’ять тисяч  
наших співвітчизників

Уряд Чехії схвалив пілотний проект 
щодо спрощеної процедури працевла-
штування для п’яти тисяч фахівців з 
України. Як повідомляє «Німецька хвиля», 
йдеться про полегшення процесу отри-
мання довгострокової робочої візи для 
українських висококваліфікованих спеці-
алістів та працівників середньої технічної 
ланки. На кінець першого кварталу цьо-
го року в Чехії налічувалося понад 117 ти-

сяч вакансій. Найбільше нестача робочих 
рук відчувається в промисловості. Також є 
чимало вакансій інженерів-будівельників, 
електротехніків, механіків. Бракує праців-
ників ІТ-сфери та медиків, особливо се-
стринського персоналу. Українських фа-
хівців набиратимуть через консульство у 
Львові.

А політики варті цих квітів? 
Державне управління справами 

України (ДУС) витратило 366 тисяч 363 
гривні на квіти для забезпечення офі-
ційних заходів у травні цього року. Така 
інформація міститься на порталі викорис-
тання публічних коштів, повідомляє «Ра-
діо Свобода». Зокрема, 363 тисячі гривень 
отримав підприємець Костянтин Лещен-
ко. Ще 2,8 тисячі ДУС сплатило на рахунок 
товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ДОН Півонія». За інформацією Держ-
казначейства, загалом на організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення президента і його 
адміністрації у першому кварталі 2016 
року витратили понад 93 мільйони гри-
вень. Більше 100 тисяч пішло на продукти 
у президентській резиденції «Синьогора». 
До кінця нинішнього року Держуправлін-
ня справами планує витратити на діяль-
ність адміністрації президента понад 456 
мільйонів гривень.

Хто викрав стародрук «Апостол» 
Івана Федорова?

Перша друкована книга в Україні, 
стародрук «Апостол» Івана Федорова 
1574 року, зник із відділу стародруків 
та рідкісних видань Національної біблі-
отеки імені Вернадського у Києві. Про це 
заявив директор книгозбірні Володимир 
Попик, передає «Радіо Свобода». За його 
словами, це трапилось 10 травня і за цим 
фактом вже відкрите кримінальне прова-
дження. Водночас, у прес-службі ГУ Наці-
ональної поліції у місті Києві повідомили, 
що заява про зникнення стародруку з бі-
бліотеки не надходила. Тим часом, за сло-
вами завідувача Музею рідкісної книги Ні-
жинського державного університету ім. 
Миколи Гоголя Олександра Морозова, з 
Міністерства культури надходили застере-
ження щодо можливості викрадення ста-
родруків. «Апостол» має велику наукову й 
історичну цінність. Відомо лише про понад 
90 примірників цього видання. Книга міс-
тить церковнослов’янський переклад «Ді-
янь і послань апостольських».

Люди мають страх 
перед корупціонерами

В Україні 45,5 відсотка громадян го-
тові повідомляти про корупцію в пра-
воохоронні органи і домагатися спра-
ведливого покарання корупціонерів. 
Такі попередні результати національ-
ної кампанії «Вони б не мовчали!», іні-
ційованої громадською організацією 
«Transparency International Україна» за 
підтримки «PACT Inc.», яка тривала май-
же рік. Наразі лише два відсотки населен-
ня є справжніми викривачами. Своє обу-
рення корупцією вони висловлюють у ре-
альних діях - повідомляють про злочини 
в поліцію, прокуратуру, СБУ, ініціюють по-
зови до суду, а також широко оприлюдню-
ють розслідування щодо корупційних ді-
янь в ЗМІ і на громадських сайтах. Зокре-
ма, на думку експерта щодо запобігання 
і протидії корупції Андрія Кухарука, сер-
йозному зростанню чисельності викри-
вачів заважає низький рівень довіри до 
правоохоронної та судової системи в краї-
ні. «Саме тому громадяни мають страх пе-
ред корупціонерами, які, завдяки недо-
лікам роботи держструктур, залишають-
ся безкарними, шкодять і залякують ви-
кривачів. Також у законодавстві повинні 
бути чітко встановлені гарантії захисту 
для викривачів, зокрема, звільнення від 
юридичної відповідальності», - зазначив 
Андрій Кухарук.

Україна Світ
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Виставку робіт юної 
художниці відкрили у 
Тернополі в обласній 

бібліотеці для дітей. Тут можна 
побачити натюрморти, пейзажі, 
портрети. Дев’ятикласниця 
філософськи осмислює дійсність 
і передає це з допомогою 
олійних фарб на полотні. 

“Часто ми не помічаємо світу навко-
ло нас, бо звикли до цього, – каже Оле-
на. – Ми постійно робимо одне і те саме. 
А треба інколи зупинитись і придиви-

тися. Можна побачити прекрасне за-
вжди – у  сході, заході сонця, у малень-
ких речах, дрібничках”.

Батьки ще в дитинстві поміти-
ли любов доньки до малювання й 
віддали її вчитися живопису. Олена  
відвідує мистецький гурток на станції 
юних техніків, саме там створює біль-
шість своїх картин. 

Улюблена пора дівчини – весна, а 
от малювати їй найбільше подобаєть-
ся зиму. Для більшості людей ця пора 
року – це білі й сірі кольори. Оленчина 
зима – світла, чиста і сповнена безлічі 

відтінків та емоцій. 
“Моя улюблена художниця - Софо-

нісба Ангіссола, яка працювала в ХVI 
столітті, – каже Олена. – Вона дуже тон-
ко передавала почуття. У неї вражаю-
чі портрети. Дивишся – і бачиш історію 
цієї людини, розумієш, чому в неї та-
кий погляд. Якщо правильно передати 
всі емоції – то справді можна побачити 
життя за малюнком”.

Свого життя дівчина вже не уявляє 
без творчості. І радить усім спробува-
ти передати свої почуття з допомогою 
фарб чи олівця. Адже малювання – це 

не лише мистецтво, а й терапія.
“Мені лише 15 років. Я перекона-

на, що життя – це класна річ, хоча   ін-
коли здається, що не дуже, –  розпові-
дає вона з усмішкою. – А потім думаєш 
– ти здорова, рідні здорові. Постараєш-
ся – і будеш робити свою справу краще, 
а якщо ні, спробуєш себе в чомусь іншо-
му. Не треба зупинятися”.

У тернопільській школі №26, де на-
вчається дівчинка, про талант Оле-
ни до образотворчого мистецтва зна-
ють. Крім захоплення живописом, вона 
встигає добре вчитися, вистачає часу і 
на спілкування з однолітками. 

Свої роботи школярка дарує рідним 
і друзям. І береться за створення нових, 
знову перетворюючи, здавалося б, про-
сті й буденні речі у мистецтво. Вміння, 
притаманне кожному, але ми про нього 
так часто забуваємо.

Інна МАТУШ.

З нагоди цього свята у клубі села Малий 
Ходачків Тернопільського району 
відбулося концертне дійство. Духовий 

оркестр під керівництвом сільського 
голови Володимира Берези зустрічав 
гостей задушевними мелодіями.

Організатори концерту підготували присутнім 
чимало мистецьких сюрпризів. На сцені клубу щем-
ливо заспівали жіночий вокальний ансамбль «Фло-
яра», фольклорний ансамбль «Ходаки» (художній 
керівник - Заслужений працівник культури України 
Михайло Полюга). Яскраві номери для рідних ма-

тусь підготували вихованці дитячого садочка «Со-
нечко» (музкерівник Ірина Кузюк). З мистецьки-
ми дарунками для глядачів виступали й учні шко-
ли. У дуетному виконанні Олени Кузюк та Анастасії 
Раковської звучала пісня «Україна - це ти». Сольни-
ми номерами запалили серця присутніх юні талан-
ти Софія Попів, Юля Собчук, Анастасія Раковська.

На святі були присутні дуже почесні гості – це 
вродливі, любі бабусі. У дарунок від внучат вони 
отримали щирі художні номери.

Багато емоцій  у публіки викликали гуморес-
ки Зеновія Івасечка. Родзинкою заходу стала весе-

ла сценка «Довідка» у виконанні Ірини Заблоцької 
та Арсена Поліщука. Ведучі заходу Олена Кузюк, Ро-
ман Боднарчук, Оксана Яцишин та Віталій Полюга 
створили в залі теплу атмосферу.

Усіх матерів зі святом привітав сільський голова 
Володимир Береза. А багатодітним ненькам вручи-
ли ще й фінансову допомогу.

Марія ПОПІВ, 
депутат сільської ради 

з питань культури.
На фото: духовий оркестр 

села Малий Ходачків.

Школярка  з  Тернополя 
перетворює  буденність 

на  мистецтво

“Красу можна побачити в усьому, просто потрібно інколи вдивлятися у повсякденні 
речі”, – вважає тернополянка Олена Олійник. Їй 15 років, і половину свого життя вона 
малює картини, у яких передає власне відчуття світу. Краса у зимовому пейзажі, до-
ріжці в осінньому парку, пелюстках квітки чи зграї сполоханих пташок. Картини Оле-
ни – як запрошення для кожного спинитися й озирнутися навколо.

Ми Матір називаємо святою
 У  травневі дні світ відзна-
чає День Матері. Саме цьо-
го місяця усі вшановують 
Матір Божу, рідну неньку і 
матір-Україну. Жінку-матір 
часто порівнюють з не-
бесним створінням, боги-
нею, святою. Це – не ви-
падково. Любов матері 
- найбільша коштовність 
у нашому житті, найсвітлі-
ше щастя.

nday.te.ua
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КОТИКУ СІРЕНЬКИЙ
Котику сіренький,
Котику біленький,
Котку волохатий,
Не ходи по хаті,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти,
Дитя буде спати,
Котик воркотати.
Ой, на кота – воркота,
На дитину – дрімота.
А-га, а-га, люлі,
Котикові дулі,
А дитині калачі,
Щоб спала вдень і вночі…

     ЛЮЛІ, ЛЮЛІ, ЛЮЛЯТА!
Люлі, люлі, люлята!
Гоніть, хлопці, телята.
Теляточка напасуться,
В хлівець самі заженуться.
Спати полягають,
Пастушка згадають.
А пастушок у мішок,
А з мішечка в торбиночку,
Приспи нашу дитиночку,
Засни, засни, задрімай
Та нічого не думай.

  ВОРІТЕЧКА СКРИП-СКРИП…
Ой ну, люлі-люлі,
Налетіли гулі
Із чужої сторони
До нашої дитини.
Ой ну, люлі-люлі,
Прилинули гулі,
Сіли на воротях
В червоних чоботях.
Стали думати-гадати,
Що дитині малій дати?
Червонії чобітки,

Золотії підківки.
Треба з них ізняти
Та дитині дати,
Щоб тепленько спати.
Ворітечка скрип, скрип,
Дитя наше спить, спить.

ОЙ, ХОДИТЬ СОН
Ой, ходить сон коло вікон, 
А дрімота коло плота. 
Питається сон дрімоти: 
“Де ж ми будем ночувати?”
“Де хатонька теплесенька, 
Де дитина малесенька, 
Там ми будем ночувати 
І дитинку колихати”.
А на кота - тай муркота, 
На дитину - тай дрімота. 
Котик буде воркотати, 
А дитинка буде спати.

ХОДИТЬ СОНКО ПО ВУЛИЦІ
Ходить сонко по вулиці,
Носить спання в рукавиці.
Чужих дітей пробуджає,
А Ганнусю присипляє.
- Ходи, сонко, ходи до нас,
Буде тобі добре у нас:
У нас хата тепленькая,
 Ганнуся маленькая.
Люляй же нам Ганю, люляй,
Докупочки вічка стуляй.

       ЗАСИНАЙ, ДИТИНКО
Сонечко заходить.
Вітерець прибіг.
Темрява приходить.
Вечір – на поріг.
Хмарка невеличка,
Зірка вигляда.
Річка – синя стрічка,

Холодна вода.
Місяць у хатинку
Загляда вночі.
Засинай, дитинко,
Міцно спи, спочинь...

КОЛИСКОВА ДОНЬЦІ
Ходить Киця тишком-нишком – 
Буде лихо сірим мишкам.
Хай сидять у нірках темних,
Хай лежать у ліжках теплих,
Бо на небі вже зірниця – 
Полювати вийшла Киця.
А стара бабуся-Мишка
Заспіває коло ліжка
Гарну пісню колискову
Про країну ту казкову,
Де бувають тільки сни...
Мила донечко, засни.
Хай вночі тобі присниться
Довгохвоста біла Киця
І стара бабуся-Мишка,
Що співає коло ліжка.
От і я тобі співала,
Щоб ти міцно-міцно спала.

КОЛИСКОВА СИНОВІ
А у котика в коморі
Усього-всього доволі:
І суниці, і вершки,
Молочко і пиріжки,
І варенички там є,
Тільки Котик не дає.
От засни, мій любий синку,
Задрімай, хоч на часинку.

Треба спати, а на ранок
Буде нам смачний сніданок.
Бо у Котика в коморі
Усього-всього доволі.
Там усе, що хочеш, є –
Тільки Котик не дає тим,
Хто не слухає матусі,
Хто тікає від бабусі,
Тим, хто сердить дідуся...
От і пісенька уся.

    ЗИМОВА КОЛИСКОВА
До лапатої сосни 
Притулились білі сни:
Гей-да, гей-да,
Вже під кригою вода.
Впали ковдрою сніги,
Сплять під снігом береги.
Гей-да, гей-да,
Спить під кригою вода.
Коли б швидше до весни – 
Розтечуться білі сни.
Гей-да, гей-да,
Спить під кригою вода.
Коли б швидше до весни,
Прилетять рожеві сни.
Гей-да, гей-да,

Ще під кригою вода.
А як літечко прийде,
Сон блакитний розцвіте.
Гей-да, гей-да,
Жде під кригою вода.
Та надворі ще зима,
Кольорових снів нема.
Гей-да, гей-да,
Спить під кригою вода.
Гей-да, гей-да,
І синочок спить, спить...

СПАЛО ДИТЯ
Спало дитя, спати буде,
Йому мати сторож буде,
А сестричка до помочі
Так як удень, так і вночі.
Щоб зростало ангелятко,
Наше любе пташенятко,
Наша квітонька маленька,
Наша зіронька ясненька.

БАЮ-БАЙ
Посмутніло вже віконечко – 
Дню находить край.
Спи, моє маленьке сонечко, 
Баю-бай.
Будь слухняною дитинкою, 
Оченята закривай.
Ніч запнулася хустинкою,
Баю-бай.
Уже сплять собачки й котики,
Їм не заважай, 
Сплять у теплій нірці

 кротики,
Баю-бай.
Хай тобі насняться дивні
Ігри дітвори,
Не будіть синочка, півні,
Ранньої пори.
Заглядає ніч в віконечко,
Спить мій рідний край,
Спи, моє маленьке сонечко,
Баю-бай.

ІШОВ СОН З ДОЛИНИ
Ішов Сон з долини
До нашої дитини,
Ішов через гори —
Цокотять підбори,
Ішов через луки — 
Дзвенять закаблуки.
Ой не стукай, Сонку — 
Збудиш дитиноньку.
Знімай чоботята
Та й заходь до хати.
Ішов Сон з долини
До нашої дитини.
Ішов через поле — 
Стерня ноги коле.
Ішов через ярок — 
Зайшов на ярмарок,
Накупив гостинців
Нашій Марусинці,
А собі на ніжки — 
М’якенькі панчішки.
Ішов Сон з долини 
До нашої дитини.
Назбирав в кишеню
Зірок цілу жменю.
А в кишені — дірка,
Розсипались зірки,
Розсипались зірки — 
Доня плаче гірко.
Не плач, не журися,
Спатоньки вкладайся,
Всі зірки на небі
Мерехтять для тебе…

Підготувала
Катерина НОВІЦЬКА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaДобра сторінка
У сучасному світі мами все 
рідше співають малечі ко-
лискові, замінюючи їх спо-
кійною музикою, муль-
тиками, розвиваючими 
іграшками, телефонами й 
комп’ютерами… А дарма, 
адже колискові – то не про-
сто пісні, то певний емо-
ційний зв’язок, який вста-
новлюється між мамою та 
дитям, елемент вихован-
ня, становлення маленької 
особистості. Та й науковця-
ми давно доведено, що ді-
тки, які з народження чу-
ють колискові, краще роз-
виваються, спокійніші та 
успішніші в житті. А мамин 
голос дарує малечі почуття 
тепла й захищеності. Тож 
пропонуємо вам добірку 
чудових колискових, а ме-
лодії добире кожне мами-
не чи бабусине серце…

Перші пісні

Людина народжується з колискової
ГОЙДА, ГОЙДА-ГОЙ, 

НІЧЕНЬКА ІДЕ…
Гойда, гойда-гой, ніченька іде,
Діточок малих спатоньки кладе.
Під вікном тремтить вишенька мала,
В хатку проситься, бо прийшла зима.
Під вікном тремтить вишенька мала,
В хатку проситься, бо прийшла зима.
Гойда, гойда-гой, очка заплющи,
В сні щасливому зігрієшся ти.
Йди до хлопчика, люба вишенько,
В колисочці вам буде тепленько.
Йди до хлопчика, люба вишенько,
В колисочці вам буде тепленько.
Гойда, гойда-гой, ніч прийшла до нас,
Діточкам малим спатоньки вже час.
Рости, хлопчику, з вишенькою враз,
Хай не скупиться доленька для вас.
Рости, хлопчику, з вишенькою враз,
Хай не скупиться доленька для вас.

ОЙ, ПОВІШУ КОЛИСОЧКУ
Ой, повішу колисочку в саду на сливочку, 
Буде Господь колисати мою дитиночку.
Буде Господь колисати, ангели співати, 
Буде моя дитиночка в колисочці спати.
Ой, повішу колисочку в саду на сливочку, 
Буде Господь колисати мою дитиночку.

НА НЕБІ ЧОВНИК
На небі човник веслом хлюпоче,
А мій синочок спати не хоче.
Скажу я човну: “Приплинь до сина,
Нехай хоч трохи засне дитина”.
Хай човник тихо тебе гойдає,
Легка хмаринка тебе вкриває,
Хай тебе доля в путі стрічає,
Й далека зірка тобі засяє.
Рости великий, рости щасливий,
Про рідну землю свою дбайливий,
Стрункий, як ясен, меткий, мов сокіл, –
Розвій тривогу мою, мов попіл.



- Мамо, як ви думаєте, чи вар-
та ця дівчина мого сина? - запи-
тала невисока ставна пані вже 
немолоду жінку з сивими кучеря-
ми над чолом.

- Як тобі сказати, - задумливо 
мовила старша. – Вродлива вона, 
граційна.  У неї велике майбутнє. 
Он як гасає на своєму білогриво-
му коні. Тільки родина в неї бід-
ненька, не нашого кола люди.

Так розмовляли поважні пані, 
сидячи на трибуні іподрому і спо-
стерігаючи за спортсменкою, яка 
віртуозно гарцювала на коні. А за 
кілька хвилин дівчина вже була 
біля жінок і дзвінким голосом 
випитувала: «Подобається вам, 
Клавдіє Миронівно, мій білогри-
вий друг? Ми покладаємо на ньо-
го великі надії».

- Коник – молодець. Але в цьо-
му і твоя велика заслуга, Ельвіро, 
- похвалила дівчину, обнявши її, 
молодша з жінок. – Думаю, «золо-
то» буде твоїм. Скоро повернеть-
ся Віталій. Він страшенно ревнує, 
адже навколо тебе чи, може, тво-
єї кар’єри крутиться багато при-
хильників.

- Хай крутяться, у нас із Віталі-
єм довічний контракт, - засміяла-
ся дівчина. Старша жінка слухала 
розмову своєї доньки з майбут-
ньою невісткою, а сама згадувала, 
як її Клавдія вперше закохалася у 
військового. Чи було те кохання 
взаємним? Напевне, ні, бо як міг 
одружений, як потім з’ясувалося, 

чоловік покохати на-
ївне дівчисько. Адже 
сьогодні він тут, завтра там… Тоді 
її материнські передчуття справ-
дилися. Одного вечора Клава 
прибігла додому  в розпачі, запла-
кана. «Я ж йому вірила, мамо, - ри-
дала на плечі у найріднішої люди-
ни. – Хіба так буває?»

- У житті все буває. Ти ж дуже 
молода, багато чого не розумієш…

А невдовзі з’ясувалося, що 
Клава вагітна.

- Дитино моя, що ж ти нароби-
ла?! – сплеснула тоді руками Раї-
са Іванівна. – Сором який, поговір 
піде… В нашому роду ніколи та-
кого не було. 

Вирішили відправити Кла-
ву до тітки, подалі від того соро-
му. Там тітка познайомила пле-
мінницю з хорошим хлопцем, за 
якого та вийшла заміж, народила 
сина і вже з сім’єю повернулася 
до рідного дому. Та материнське  
серце і досі щемить.

 А тепер ще ці зустрічі Віта-
лія з Ельвірою… Вони її теж не 
тішать. Хоч Ельвіра і з бідної ро-
дини, але дівчина цілеспрямова-
на, порядна. Її ж онук, хай і рідна 

кровинка, але ненадійний хлоп-
чисько, вітрогон, живе на бать-
ківські гроші, постійно пропадає 
у якихось відрядженнях. Ельвіра 
його не надто цікавить – це Раї-
са Іванівна добре розуміє. Віта-
лія приваблює її велике спортив-
не майбутнє, кар’єра. Можливо, 
гроші, які появляться від Ельві-
риних перемог. Чи не вийде з цієї 
історії щось подібне, як у її Клав-
дії? І мудра жінка вирішила від-
верто поговорити з Ельвірою. Не-
вдовзі трапилася слушна нагода. 
На змаганнях дівчина виступи-
ла найкраще, та перемога чомусь 
дісталася її суперниці.

- Не плач, моя ластівко, - за-
спокоювала Ельвіру Раїса Іванів-
на. – У житті все буває. Не раз до-
водиться падати. Та все це по-
трібно правильно сприймати.

Інколи ми падаємо для того, 
щоб потім злетіти ще вище. У 
тебе ж все попереду. І в спорті, і в 
коханні. У житті все непросто. Ві-
талій – мій онук, але я не бачу у 
нього, на жаль, жодної позитив-
ної риси справжнього чоловіка. 

Невже ти цього не помітила, зу-
стрічаючись з ним?

- До речі, щось довго його не-
має, - мовби не чула її Ельвіра. – 
Може, хоч Віталій мене чимось 
потішить, бо всі неначе змовили-
ся проти мене.

- Чим він  тебе може потіши-
ти? – подумала Раїса Іванівна, 

бо серце відчувало: щось її 
онук таки утне. І ці передчут-
тя вже вкотре  справдилися, 
бо того ж дня Віталій відра-
зу з порога повідомив, що у 
нього буде син. Така нови-
на приголомшила всіх, адже 
йшлося не про Ельвіру. А її, 
дівчину, яка його так люби-

ла, так вірила йому, на остан-
ньому побаченні вколов у самі-
сіньке серце.

- Ти ж так і не виграла «золо-
то», то які в нас з тобою можуть 
бути перспективи? – мовив хо-
лодно.

…Тож, коли Ельвіру запро-
сили виступати за іншу країну, 
вона, не роздумуючи, погодила-
ся, бо хотіла якнайшвидше забу-
ти Віталія. Там дівчина здобула 
і найвищу спортивну, і  найбіль-
шу особисту перемоги. Зустріла 
щире кохання, створила сім’ю. У 
них з чоловіком спільні проек-
ти, сподівання і донечка Вікторія, 
яку назвала на честь своєї пере-
моги над складними життєвими 
обставинами. А ще Ельвіра час-
то згадує добрими словами Раїсу 
Іванівну, тепер уже  чужу їй жінку, 
яка могла колись стати по чоло-
вікові бабусею. Таки правду вона 
казала, що інколи ми падаємо 
для того, аби злетіти вище. Тож 
не варто ніколи зневірюватися у 
завтрашньому дні.     

Оксана КИШКАНЮК,
с.Слобідка Заліщицького району.

Ліричним рядком

Поклик серця 
1

Я питав в струнких беріз
Чи не ти – між них,
Я торкавсь, як рук твоїх
Їх гілок тонких.
Я казав: «Це ж, мила, – ти
В тонкості беріз,
Це ж у них твій стан стрункий
Й ніжність русих кіс».
Та мовчав притихлий гай
В чаруванні-сні,
Ти чомусь в красі беріз
Марилась мені…

2
Скільки в небі зірок – їх усіх
Ти затьмариш, кохана, красою,
Коли б згасли вони, ти змогла б
Осіяти безмежність собою.
Всіх перлин й самоцвітів дивних
До твоєї краси не зрівняти,
Слів таких не знайшов би ніхто,
Щоб у пісні тебе оспівати.
Десь у серці, почуті слова,
У красі виринають побідно:
«Тільки пісні потрібна краса,
А красі і пісень не потрібно!»

3
Знов, як в ту ніч, 

не втихнуть солов’ї,
Знов, як колись співають 

аж до рання,
Їх милий спів вислухують гаї,
Бо це пісні про радощі кохання.
Постій, кохана! Вслухайся у спів,
Мене він знов зумів зачарувати,
Це те, що я, повір, чомусь не смів
Тобі тоді закохано сказати.
Виною знову стали солов’ї,
Виною їхні співи до світання,
Вони слова виспівують мої
Все про любов й палке 

моє кохання…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 

м. Хоростків. 

Надвечірнє
Ти уже спиш, можливо, 

лише засинаєш.
Ти змучилась, 

а про любов мою не знаєш.
Прокинешся… 

А як мені без тебе жити?
Все буде добре, 

бо життя таки триває…
Й що буде лиш за мить, 

ніхто не знає.

Серце пам’ятає
Останнім часом вже мені 

не спиться,
Любов моя так часто 

мені сниться…
Це дуже дивно, ніби ж все минуло,
Та моє серце ще нічого не забуло…

Дівчата і весна
Весна… Ходять дівчата 

такі гарні!
У голові думки якісь примарні…
Як стрімко все ж збігає час,
І ці дівчата, уже, мабуть, 

не для нас…
Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ.

м. Тернопіль.
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Вечір 
без тебе

Чуже невелике місто, за-
гублене у вечірніх сутінках 
і сірій мжичці. На асфальт 
під холодними краплями 
опадає цвіт каштанів. Що я 
тут роблю – зі знайомими 
людьми, але  - без тебе?

Затишне кафе, легка бе-
сіда ні про що, музика. І за-
пах конвалій, що вітер до-
носить з вулиці. Хтось ін-
ший, а не ти запрошує мене 
до танцю. І говорить слова, 
які мав би сказати мені ти. 
Про те, що я вродлива, що 
хочеться поцілувати ямоч-
ку у мене на щоці, та інші 
приємні дрібниці.

Я сміюся, але насправді 
тиха мелодія смутку запо-
лонює душу. 

Якби ти приїхав і забрав 
мене у тепло своєї любові. 
Але ти не знаєш, де я і чому. 
Врешті, не питай мене ні 
про що, бо я і сама пояснити 
не можу. Лише прости мені 
цей вечір без тебе…

Інна К. 

Етюд про кохання

Він очікував 
«матрису», якою з 
дачі поверталася 

дружина. Старий, як 
світ потяг, спізнювався. 
Нервово поглядав на 
годинника, снуючи 
туди-сюди пероном - 
чиновницька звичка. 
Правда, з доволі 
«хлібного» місця його 
«пішли». Але й на 
теперішнє - в соціальному 
фонді - не нарікає.  

Знову оголосили, що «матри-
са» запізнюється. А через кілька 
хвилин прибуває швидкий по-
тяг зі столиці. 

Хтось торкнув за руку:
- Здоровенькі були, Степане 

Івановичу. Столичних зустрічаєте?
Колишній працівник сусід-

нього управління - ділили один 
поверх. 

- Та ні, дружину з дачі. Заба-
глося тим нещастям пиляти. 

- А я доньку з внучкою про-
воджу. 

Поки розмовляли, підоспів 
потяг. Співрозмовник побіг до 
своїх, а Степан Іванович спосте-
рігав за пасажирами. Елегант-
на жінка зупинилася, перед тим, 
як ступити на сходинку, окинула 
перон, ледь помітно усміхнула-
ся. Їй подав руку статний моло-
дий чоловік. Та це ж… Його сер-
це закалатало в усі дзвони і дзві-
ночки. Олександра. Сашка… Його 
колишня перша дружина. І її син. 

Запитати б, як живе. Міг би 
й додому підвезти. Проте вмить 
приструнив свої благородні по-
риви. По-перше, Сашка колись 
сказала, що не хоче бачити його 
навіть у сні. По-друге, він одяг-
нув кашкета в «гратики». А та-
кий «стиль» вона терпіти не мо-
гла. По-третє, його чиновниць-
ке черевце, нажите від «тяжкої» 
праці, виглядало контрасно з її 
чудовою поставою. І вже допо-
взала «матриса». Й треба відійти, 
щоб не потрапити Сашці на очі.  

Її підбори процокали по ас-

фальті. Подумки порівняв свою 
теперішню дружину з колиш-
ньою. Вони майже однолітки. 
І, хоча Інна прожила у добрі, не 
знаючи, що звідки береться, 
Сашці своїм виглядом програє. 

Спересердя згріб з лисини 
кашкета «в гратики», витер ним 
спітніле обличчя. Оголосили 
прибуття «матриси».

- Ти нині якийсь неуважний, 
- мовила невдоволено дружина. 
- На дорогу дивися. Вар’ятів за 
кермом не бракує.    

- Більше години на пероні 
стирчав, - пробубнів.     

Дружина замовкла. А він по-
вернувся спогадами до жінки, 

яка недавно елегантно процока-
ла підборами по його душі…

…Коли Степан був моло-
дим, за ним стріляли очима ба-
гато дівчат і жінок. За вродли-
вим співробітником потай зітха-
ла майже вся прекрасна полови-
на управління, де він працював. 
Навіть пенсійного віку Маргари-
та Абрамівна жартувала: 

- Юначе, ви - спокусник.            
Він кохав Сашку, свою дру-

жину. Дівчисько з вітром в голо-
ві. Непосидюче, вперте, гарнень-
ке і з якоюсь вселенською до-
бротою в житті. Сашку знали всі 

пенсіонерки з її та сусіднього бу-
динку. Комусь торбинку з крам-
ниці допомагала нести, в апте-
ку збігала. Бувало, просто зупи-
нялася, запитувала про улюбле-
ну собачку чи кішку. Пенсіонер-
ки кликали її «донею». А місце-
ві пліткарки про Сашку не обмо-
вилися жодним поганим словом. 

…Інна прийшла працювати 
в сусіднє управління. На Степа-
на поклала око відразу. Прове-
ла розвідку боєм: хто, звідки, сі-
мейний статус… 

Хлопець з маленького міс-
течка. Закінчив інститут з від-
знакою. Його запримітили ще 
коли був практикантом. Так і по-
трапив на роботу. Подейкують, 
щоправда, хтось з боку також 

посприяв. Одружений. Живе 
разом батьками дружини в дво-
кімнатній квартирі. Дружина - 
бухгалтер.

Інна могла запропонувати 
Степанові значно більше, маю-
чи батьків-чиновників і матері-
альні статки. Залишилося тіль-
ки спокусити чужого чоловіка. І 
це їй вдалося. 

Їхній роман тривав більше 
року. Інну почало це не влашто-
вувати. І вона придумала…

- Коханий, у нас буде дитина, 
- «ощасливила» Степана. 

- Але ж… Як Саша? Що я їй 
скажу?..

- Дітей у вас немає. Отже, 
клопоту менше. А наш малень-
кий хоче таточка. 

Додому Степан брів, наче уві 
сні. Підбирав слова для розмо-
ви з Сашкою. Картав і оправдо-
вував себе водночас: а якщо дру-
жина ніколи не зможе завагітні-
ти?   

З кухні смачно пахло. Саша 
світилася від щастя. Чмокнула 
Степана в щоку й прошепотіла: 

- Я вагітна. Кого хочеш: хлоп-
чика чи дівчинку?

Він розгублено дивився на 
дружину. Окинув поглядом їхню 
маленьку кімнату, у якій незаба-
ром з’явиться криклива малеча. 
І, опустивши очі, мовив:

- Я йду від тебе, Сашо. Інша 
жінка також вагітна… від мене. 
Я буду…

- Уже йдеш? - запитала. 
Ні Саша, ні її батьки не вла-

штовували скандалів. Розлучен-
ня відбулося тихо і швидко. А че-
рез кілька днів Сашу забрала 
«швидка». Дитину вона втратила.                

…Інна поспішно одру-
жила на собі Степана. Невдовзі 
поскаржилася, що нездужає. Че-
рез вагітність. Теща переконала 
Степана, що Інні потрібне обсте-
ження в столичних медиків. Пої-
хала Інна разом з матір’ю. 

Степан хвилювався про 
здоров’я теперішньої дружини і 
маленького. Звістку про те, що в 
Саши стався викидень, переніс, 
на диво, легко.   

Додому дружина з тещею 
повернулися через три тиж-
ні. Інна кинулися до Степана зі 
слізьми:

- Наш син... Його нема… Ти не 
уявляєш, що я пережила. Ліка-

рі не змогли врятувати нашого 
хлопчика…   

Він утішав дружину. Теща та-
кож схлипувала. 

Дітей у Степана з Інною так і 
не було. В останні дні свого жит-
тя теща «висповідалася» перед 
зятем. Зізналася: вони з донь-
кою влаштували виставу з ва-
гітністю. Дитини Інна не очіку-
вала. А чому донька не змогла 
народити - не знає. Може, через 
те, що гріх скоїла.

Після цієї звістки Степано-
ві кортіло посваритися з дру-
жиною і грюкнути дверима. Але 
передумав - через тестеву по-
саду та зв’язки, власну кар’єру і 
сите життя. Степан знав: йому 
буде непереливки, якщо посміє 
образити татову улюбленицю. 
Тим паче, після смерті дружи-
ни тесть дмухав на Інну. Образи 
доньки не простив би.         

…Саша знайшла роботу в ін-
шому місті. Вийшла заміж за вді-
вця, який залишився з малень-
ким сином. Вона любила своїх 
чоловіків, а вони  шанували її. 

…Степан раніше випадково 
зустрічав Сашу. Вона його оми-
нала. Тоді йому було байдуже. А 
сьогодні…  

…Не спалося. Перед очима 
стояла перша дружина та її син. 
Вишукана і щаслива. А Степано-
ві почуття до Інни спопелило 
тещине зізнання. Інна відчува-
ла чоловікову байдужість. Ста-
ла дратівливою. Скупою. Навіть 
для себе. Степанові вперше спа-
ло на думку: кому дістанеться 
цей величезний будинок, двопо-
верхова дача, гроші? 

Над ранок у Степанів неспо-
кійний сон прийшла Саша. І ба-
гато дітей. Вони сміялися, пе-
рекрикували одне одного, аж 
у вухах дзвеніло. Сняться діти 
- буде клопіт, подумав, проки-
нувшись. 

- Вставай! - гукнула дружина. 
- Забув, що треба за розсадою на 
ринок поїхати? Потім перебірки 
залишаться. 

- От, і клопіт обізвався, - мо-
вив сам до себе.        

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечкоСімейне

На фото Юлії ТОМЧИШИН: Надія Стефанюк з донечками із села Стінка Бучацького району.

Материнства крила лебедині
Огорнули ласкою весь світ.
І гордиться ненька-берегиня, 
Що такий рясний у неї цвіт.
Що лунає сміх у рідній хаті
І не час ступати за поріг,
Щоб провести, ждати, зустрічати
Найясніших сонечок своїх.

Перша 
дружина

Мабуть, у кожного є людина-ідеал. Для мене 
це – бабуся Марія. Невисока на зріст,  але з вели-
ким серцем і безмежним терпінням.

Бабусине дитинство було важким і безрадіс-
ним. Коли їй виповнилося вісім  років, помер-
ла найдорожча для неї людина – її мама. Батько 
одружився вдруге, тож Марію виховувала мачу-
ха, яка мала двох рідних синів, тому до падчерки 
ставилася не надто приязно. Змушувала її вико-
нувати хатню роботу, доглядати господарку, пра-
цювати на городі та в полі. Дівчинка росла слух-
няною дитиною, ніколи не перечила мачусі і за-
вжди все виконувала.

Після закінчення школи бабуся вийшла за-
між, народила двох дітей. Працювала в колгоспі 
зранку до пізньої ночі. Коли старшому синові ви-
повнилося 18 років, його забрали в Афганістан 
на війну. Цей період життя був неймовірно важ-
ким. Бабуся невтомно молилася, ходила до церк-
ви, плакала і просила Господа Бога, аби тільки 
син повернувся додому живий та здоровий. На 

щастя, все закінчилося добре.
Коли я народилася, бабуся Марія не відходи-

ла від мене ні на мить. Допомагала робити пер-
ші кроки, вимовляти перші слова, пізнавати на-
вколишній світ. Ніколи мене не сварила, завжди 
ставилася з розумінням до моїх вчинків, «росла» 
разом зі мною. З раннього дитинства привчала 
до праці, кажучи: «На кусок хліба треба зароби-
ти!»  Навчала мене бути чесною, доброю, спра-
ведливою, в усьому покладатися на Господа Бога 
і в жодному разі не розчаровуватися, коли щось 
не вдається, ставити перед собою цілі та йти до 
них, незважаючи на перешкоди. Адже життя, як 
зебра, складається з чорних та білих смуг. 

Я дуже люблю свою бабусю, адже для мене – 
це жінка, яка з перших днів мого життя відкрива-
ла і відкриває досі переді мною великий світ, на-
повнюючи його любов’ю!

 Мар’яна МАЗУР,
студентка ІІ  курсу Тернопільського 

музучилища ім. С. Крушельницької.

На життєвих  
перехрестях

Бабусю, ластiвко мила
І наповнювала світ любов’ю

Від редакції. Дорогі наші читачі! Розкажіть і ви у 
«Сімейному гніздечку» про найдорожчих людей, про тих, 
хто у цьому світі огортає вас своїм теплом і любов’ю. 

щоб злетiти 

“

“

... інколи ми падаємо для 
того, аби злетіти вище. Тож не 

варто ніколи зневірюватися у 

завтрашньому дні...

Після цієї звістки Степанові кортіло 

посваритися з дружиною і грюкнути 

дверима. Але передумав - через 

тестеву посаду та зв’язки, власну 

кар’єру і сите життя. Степан знав: 

йому буде непереливки, якщо посміє 

образити татову улюбленицю.

““

Упасти,
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15 переможців Олімпіади в Сочі від Росії були учас-
никами допінг-програми, спрямованої на домінуван-
ня на Іграх-2014. Про це американській газеті розповів 
колишній глава московської антидопінгової лаборато-
рії Григорій Родченков.

За його словами, допінг вживали, зокрема, лижник 
Олександр Легков, бобслей Олександр Зубков і скеле-
тоніст Олександр Третьяков, а також жіноча збірна Ро-
сії з хокею.

За два тижні до початку Олімпійських Ігор Родчен-
ков отримав список спортсменів, які включені в допін-
гову програму. Під час Олімпіади він розробив «кок-
тейль» з трьох заборонених препаратів, який разом зі 
спиртними напоями  вживали спортсмени.

Також він повідомив, що у Сочі «навчилися» відкри-
вати запечатані допінг-проби і таким чином замінили 
не менше 100 допінг-проб на раніше взяті чисті.  

Нагадаємо, що саме через допінговий скандал між-
народна федерація легкої атлетики вирішила дисква-
ліфікувати російську збірну  від участі в усіх змаган-
нях під своєю егідою та в  Олімпійських іграх, які ма-
ють відбутися у Бразилії у 2016 році.

А ще під час відкриття Олімпіади у Сочі над стаді-
оном не розкрилося одне кільце. Однак, цей факт, на 
жаль, не насторожив організаторів і допінг-проб у світ-
лотехніків  ніхто не взяв. 

Повєткін «зав’язав» ще у вересні
У допінг-пробі російського боксера Олександра По-

вєткіна виявили мельдоній. Про це повідомив голова 
промоутерської компанії, що представляє інтереси По-
вєткіна, Андрій Рабинський. За його словами, боксер 
востаннє вживав заборонений препарат ще у вересні 
минулого року. 

У свою чергу, в WBC заявили, що наразі не прийма-
ли рішення про скасування двобою Олександра Повєт-
кіна та американця Деонтея Вайлдера  у суперважкій 
вазі, який заплановано на 21 травня.

Наші у Єврокубках
14-15 травня завершилися фут-

больні чемпіонати як у країнах Європи, 
так і в Україні, тож стали відомі фак-
тично всі учасники Єврокубків на се-
зон-2016/17.

Від України у груповому етапі Ліги 
Чемпіонів буде виступати київське «Ди-
намо». Підопічні Сергія Реброва будуть 
“сіятися” тільки з третього кошика. Же-
ребкування цього раунду змагань попере-
дньо заплановане на 25 серпня.

Другий рік поспіль у кваліфікації Ліги 
Чемпіонів гратиме донецький «Шахтар». 
Ім’я свого першого суперника команда ді-
знається 15 липня. Можна точно сказа-
ти, що, як і рік тому, “гірники” матимуть 
статус “сіяних” як у 3-му кваліфікаційно-
му раунді, так і у раунді плей-офф (якщо, 
звісно, туди потраплять). 

Свої поєдинки «Шахтар» має зіграти 
26/27 липня та 2/3 серпня. У разі успіху 
донеччани потраплять у раунд плей-офф, 
жеребкування котрого призначене на 5 
серпня, а поєдинки - на 16/17 та 23/24 
серпня.

Якщо ж і тут у «Шахтаря» все складеть-
ся добре, то їх очікуватиме безпосередньо 
груповий етап Ліги Чемпіонів і, швидше за 
все, місце все у тому ж третьому кошику 
при жеребкуванні, як і «Динамо»...

Луганська «Зоря», полтавська «Вор-
скла» і ФК «Олександрія» представлять 
країну у Лізі Європи. При цьому луган-
ці повинні відразу потрапити у груповий 
етап, адже саме вони є першими у таблиці 
після дискваліфікованого «Дніпра».

Заключні 
матчі Чемпіонату 

у Прем’єр-лізі
«Говерла» - «Волинь» - 1:4

Приголомшивши господа-
рів до перерви, лучани не ста-
ли прагнути рекордів резуль-
тативності, а обмежились «ве-
ликою» перемогою.

«Сталь» - «Чорноморець» - 
0:1

Двічі у сезоні одесити ви-
рвали очки  у «Сталі» на 94-й 
хвилині: восени - домашню ні-
чию, тепер – гостьову перемо-
гу.
«Металіст» - «Динамо» - 1:4

Найближчий резерв чем-
піона України довів свої пре-
тензії на основний склад пере-
можною грою у Харкові.

«Ворскла» - «Олександрія» 
- 0:1

Олександрійці підтверди-
ли статус незручного суперни-
ка для полтавської команди.

«Дніпро» - «Олімпік» - 1:1
Вдруге у сезоні донеччани 

відібрали очки у дніпрян, піді-
бравши ключі до гри бронзо-
вого призера.

«Шахтар» - «Зоря» - 2:3
Вихід на заміну Андрія То-

товицького все змінив у цій зу-
стрічі - луганці отримали кра-
сиву та вольову перемогу.

Збірна України 
з пляжного футболу 
дізналася суперника 

у Кубку Європи, що пройде 
з 24 по 26 червня у Сербії.

Жереб звів дворазових чемпіо-
нів світу росіян саме з українською 
командою. І це буде перший офі-
ційний матч між командами за всю 

історію.
У 2011 році відбувся єдиний то-

вариський матч з російською ко-
мандою у  київському Гідропарку 
і тоді перемогли наші співвітчиз-
ники з рахунком 3:2.

Переможець чвертьфінальної 
битви Україна - Росія у півфіналі 
турніру зустрінеться з перемож-
цем пари Португалія - Іспанія.

Нагадаємо, збірна України 
вже здобувала  Кубок Європи. 
У 2007-му році в іспанській Тер-
рагоні “синьо-жовті” у фіналі пе-
реграли збірну Франції 3:0. Вар-
то зазначити, що і росіяни дві-
чі вигравали трофей  - у 2010 та 
2012 роках.

Дві інші чвертьфінальні пари 
Кубка Європи з пляжного футболу 
виглядають так:

Сербія - Угорщина
Італія - Швейцарія.

Донецький «Шахтар» таки отримав шанс поборотися за єдиний 
трофей цього сезону. 

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка України на Арені-Львів ко-
манда Мірчі Луческу з рахунком 2:0 перемогла «Олександрію» і 
пробилася до фіналу. У першій грі в Олександрії була зафіксована 
нічия - 1:1.

Луганська «Зоря» вперше у своїй історії гратиме у фіналі Кубка 
України з футболу. Після програшу 0:1 у першому поєдинку в Дні-
пропетровську, луганці вирвали перемогу у «Дніпра» вже у Запо-
ріжжі -2:0. 

До речі, на фінальний поєдинок  Кубка України між «Шахтарем» 
і «Зорею», який має відбутися наступної суботи на «Арені-Львів», 
поки що продано менше тисячі квитків. Якщо така тенденція збе-
режеться, то цей фінал стане найменш відвідуваним в історії про-
ведення Кубка України.

Поки ж антирекорд належить фіналу 1994 року, в якому грали 
«Чорноморець» і «Таврія». Тоді на матч, який проходив у Києві на 
“Олімпійському”, прийшли 5 тисяч глядачів.

 

У домашньому матчі проти крама-
торського “Авангарду” муніципали не 
втримали перемогу на самому фініші 
матчу. Після голу Тараса Кривого на-
прикінці першого тайму, суперник зу-
мів відігратися у швидкій контратаці.

Перший тайм тернополяни про-
вели зразково-показово. Вони надій-
но зіграли  в обороні та постійно три-
мали у напрузі захисників та ворота-
ря гостей. У стартовий відрізок часу 
непогані моменти були у Вечурка та 
Шевчука, однак вони не зуміли їх ви-
користати.  Та все ж наприкінці тайму 
господарі таки дотиснули суперника. 
Після навісної передачі нашого захис-
ника у карний майданчик гостей Та-
рас Кривий пробив точно під самісінь-
ку стійку – 1:0. 

На старті другого тайму муніципа-
ли могли подвоїти перевагу, але терно-
пільському форварду удар у ствір воріт 
не вдався. Натомість в останній два-
дцятихвилинці матчу краматорці пере-
хопили ініціативу і організували кіль-
ка гострих атак на наші ворота. Зокре-
ма, на 86-ій хвилині поєдинку  прога-
линою у центрі оборони тернополян 
скористався Сергій Козаченко, котрий 
у цьому матчі з’явився на полі з лавки 
запасних. Партнери по команді вивели 
форварда віч-на-віч з тернопільським 
воротарем і той елегантно перекинув 
м’яча через Сергія Чернобая – 1:1. 

Муніципали спробували створити 
щось на зразок штурму, але гості май-
стерно вибудували оборону та лікві-
дували всі загрози.

У фіналі зустрінуться...

Перемога
 вислизнула  з  рук

ФК «Тернопіль» – «Авангард» (Краматорськ) – 1:1 

«Нам нужна 
одна победа…»

Сліпий жереб добре бачив

На  першу  прес-конференцію перед об’єд-
нувальним боєм проти Теренса Кроуфорда у Лос-
Анжелесі український боксер Віктор Постол одяг-
нув вишиванку. Крім того, ще й здивував місцеву 
пресу знанням англійської.

3 жовтня 2015 року мені вдалося реалізувати свої 
амбіції і завоювати пояс WBC. Тепер я впевнений, що 
зможу об’єднати його із поясом WBO вже 23 липня. Я і 
моя команда докладемо для цього максимум зусиль. 
Так чи інакше, можу вас запевнити, що це буде дуже ви-
довищний поєдинок, -  сказав український боксер жур-
налістам.

Такої ж думки і знаменитий тренер Фреді Роуч, який 
зараз працює із Постолом. Попри прогнози букмеке-
рів, які віддають значну перевагу Кроуфорду, наставник 
українця переконаний, що шанси боксерів рівні.

Для них цей поєдинок стане першим, який транслю-
ватимуть у системі платного телебачення, а саме цей 
факт є визнанням найвищого рівня.

Тож на кону зустрічі Постола і Кроуфорда 23 липня 
стоятимуть не лише два чемпіонські пояси але й пере-
пустка до елітного клубу з максимальними гонорарами.

Новини професійного боксу
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Цілющі краплини 

народної медицини

Прикрашаючи будинок кімнатними 
квітами, поцікавтеся: чи не можуть 
якісь з них викликати алергію? На жаль, 
найбільш небезпечні ті, які красиво цві-
туть і видають приємні аромати.

Від ефірних олій, пилку, спор, які вики-
дають рослини в повітря, можуть і текти 
сльози, і мучити нежить, і душити кашель. 
А до деяких домашніх улюбленців досить 
доторкнутися, щоб отримати шкірні опі-
ки. Одна і та ж рослина може і радувати, і за-
смучувати – все залежить від індивідуаль-
ної непереносимості алергенів, які вона ви-
робляє.

Раніше чи не в кожній хаті стояла ге-
рань (пеларгонія). Її запах подобаєть-
ся багатьом сердечникам, він для них 
– ліки. У листі рослини багато ефірної 
олії, яка благотворно діє на серце, дезін-
фікує повітря. Але вона може викликати 
сильні алергічні реакції. Як і не менш ві-
дома примула.

Небезпечно заводити вдома азалію, 
інші рододендрони. Під час цвітіння 
вони насичують повітря сильним і дуже 

стійким запахом. Через нього голова може 
надовго розболітися, а шкіра – “прикраси-
тися” хворобливими висипаннями.

Коли зацвітає олеандр, кімната напо-
внюється неймовірно запашним ароматом. 
Цим ароматом володіють речовини, які 
рослина викидає в величезних кількостях 
у повітря. Через них може прискорено заби-
тися серце, сильно розболітися голова і на-
віть охопити задуха. Родичі олеандра по сі-
мейству кутрових – катарантус, аламанді.

Запаморочливий аромат виділяють і 
амарилісові: еухарис, крінум. Їх ефірні мас-

ла – теж потужні алергени.
У багатьох будинках можна побачи-

ти красуню диффенбахію. Якщо її сік по-
трапить на шкіру або слизові оболон-
ки, може статися дуже сильне їх по-
дразнення, аж до глибоких опіків. Ана-
логічні реакції можуть викликати та-
кож всі молочайні, в тому числі такі по-
пулярні, як еуфорбія, акаліфа, кротон. 
А фікус Бенджаміна, навіть якщо і не цві-
те, виділяє через свої пори частинки мо-
лочного соку.

Потенційна загроза виходить і від ци-
кламена. Тяжкі опіки бувають при попадан-
ні його соку на слизові оболонки. Взагалі, 
з рослинами, що виділяють молочний сік, 
краще контактувати мінімально. А ставити 
їх потрібно у віддалених, важкодоступних 
особливо для дітей місцях.

Всі папороті – потужні алергени, бо 
коли вони розмножуються, їхні спори роз-
літаються довкола. Потрапляючи в дихаль-
ні шляхи, ці спори здатні ускладнити ди-
хання і викликати напад задухи.

Для підтримки печінки в то-
нусі варто їсти більше гарячих 
страв і салатів із сирих і відва-
рених овочів. Вінегрети, пісні 
зупки, бурячок з хроном чи ци-
булею тощо. Головне, всі сала-
ти, які подаєте до столу, слід за-
правляти олією. Найкорисніши-
ми для печінки вважають олив-
кову, гірчичну, конопляну, лля-
ну олії.

Для підтримки здоров’я пе-
чінки варто додати в меню мо-
лочні продукти: йогурт, кефір, 
нежирний сир. Особливу пере-
вагу слід надати кефіру, бо він 
знижує ризик ожиріння печін-
ки, гіпертонії, засмічення судин, 
а також є дієтичним продук-
том при багатьох захворюван-
нях. Йогурт поліпшує травлен-
ня, виводить шкідливі речови-
ни з організму, оздоровлює фло-
ру кишківника. Нежирний сир 
– скриня фосфоліпідів і лізину. І 
вживати його слід не лише при 
захворюваннях печінки, а й для 
оздоровлення всього організму.

Корисною для печінки буде 
й рибна дієта. Печінка, яка вто-
милася переробляти тварин-

не м’ясо, з вдячністю сприй-
ме рибу: хека, коропа, форель. 
Якщо хтось не може й дня про-
жити без м’яса, то варто спо-
живати курятину, телятину, ін-
дичатину, але відварну чи при-
готовлену на парі. На смажене, 
жирне накладіть табу.

Корисними для організму 
будуть каші: вів сяна, гречана, 
ячна тощо. У гречці багато біл-
ків і амінокислот, що є будівель-
ним матеріалом для печінки, ві-
всянка допомагає вивести з ор-
ганізму різноманітні шкідливі 
речовини і сприяє нормалізації 
роботи печінки.

Овочі, фрукти, зелень також 
корисні для печінки. Особливо 
різні види капусти, морква, бу-
ряк, кабачки. Завдяки високо-
му вмісту в них активних речо-
вин, можна не тільки оздоро-
вити хворі клітини печінки, а й 
очистити її від токсинів.

Корисні для печінки відвар-
ні бобові, перепелині яйця, ку-
рага, банани, чорнослив, ро-
дзинки чорні й білі, інжир, а та-
кож чиста свіжа вода, мінераль-
ні води. 

Збирають не лише квiти, а й кору гiлок, молоде 
листя, шкiрки з каштанового насіння. Також вико-
ристовують iз лiкувальною метою сiк свiжих квiтiв 
i веснянi бруньки.

Рослина має в’яжучi, протизапальнi, 
кровоспиннi, протисудомнi, болезаспокiйливi 
властивостi, також сповiльнює зсiдання кровi. Ви-
користовують при розширеннi й тромбозi вен, ге-
морої, хронiчних запальних процесах у кишках (при 
тривалiй дiареї), пiдвищенiй кислотностi шлун-
кового соку, хворобi селезiнки, бронхiтi, нежи-
тю, внутрiшнiх кровотечах (маткових, легеневих), 
артритi, подагрi, запаленнi сiдничного нерва.

З каштана виготовляють різні лiкарськi препа-
рати. У народній медицині спектр застосування лі-
ків з каштана ще ширший.

 Рецепти лiкування
1. Сiк свiжих каштанових квiток (по 25-30 кра-

пель на 1 ст. л. води) вживають двiчi на день при 
розширеннi вен на ногах i при напуханнi геморої-
дальних шишок. Пiсля тривалого застосування цьо-
го соку гемороїдальнi болi зникають, якщо хворо-
ба не запущена, шишки теж зникають. При таких 
проблемах також допомагає сiк квiтiв,  розведе-
ний спиртом (1 ч. соку на 2 ч. спирту); на коротший 
час зберiгання - 1 частина соку на 1 частину спирту. 
Вживають по 1 чарцi (30-40 г) тричi на день.

2. З квiтiв готують спиртову настоянку: 20 г 
квiтiв (можна i сушених) настоюють 2 тижнi у 500 
мл спирту. Використовують для натирань при рев-
матичних i артритних болях.

3. Спиртову настоянку квiтiв каштанів у 
спiввiдношеннi 1:2 п’ють по пiвсклянки тричi на 
день при геморої, варикозному розширеннi вен. На-

стоянку ще вживають при тривалiй дiареї i малярiї.
4. При гемороїдальнiй кровотечi застосову-

ють напар сумiшi квiток каштана кiнського (20 г), 
квiток арнiки гiрської (10 г), квiток горобини зви-
чайної (20 г). Для цього беруть 1 ст. л. збору на 1 
склянку окропу, запарюють протягом 30 хв. i п’ють 
по 1 склянцi 2 рази на день. Рекомендують ще роби-
ти мiкроклiзми з охолодженого вiдвару кори кашта-
на (10 г на 1 склянку води).

5. Водний вiдвар кори молодих гiлок кашта-
на (50 г висушеної кори на 1 л води) вживають для 
сидячих ванн при гемороїдальних кровотечах без-
посередньо пiсля випорожнення, коли шишки ще 
зовнi. Ванна має бути прохолодна (15-20 хв.). Для 
таких же ванн використовують вiдвар сумiшi кори 
гiлок каштана з травою гiрчака (водяного перцю) 
при тривалих, повторних кровотечах iз великою 
втратою кровi. 

Також застосовують ванни i промивання (при 
геморої) вiдваром кори каштана (15 г подрiбненої 
кори кип’ятять 10 хв. у 250-300 мл води, пiсля того 
ще настоюють 8 год. i процiджують).

6. Змiшати кору каштана - 15 г, квiти липи сер-
целистої i квiти бузини чорної по 45 г. 1 ст. л. збору 
залити 1 склянкою окропу, прокип’ятити 15 -20 хв., 
настояти 15 хв. i процiдити. Вживати по 1 склянцi 
впродовж дня при артритi й подагрi.

7. Лiкування виразкової хвороби шлунка й 
кишкiвника: можна приймати вiдвар каштана 
кiнського, для готування якого необхiдно 250 мл 
води i 2 ч. л. подрiбненої кори каштана. Залиту окро-
пом кору настояти протягом  години на водянiй 
банi, потiм вистудити й  процiдити. Пити 5-6 разiв 
на день по 2 ст. л. Цей вiдвар з успiхом  можна засто-
совувати при запаленнi та болях у суглобах.

Ромашковий 
чай продовжує 

життя жінок 
Американські вчені виявили зв’язок 

між вживанням такого чаю і знижен-
ням ризику смерті у представниць пре-
красної статі. Проаналізувавши дані 
більше 1600 жінок і чоловіків у віці від 
65 років, вчені прийшли до висновку, 
що у жінок, які вживають ромашку, ри-
зик померти від будь-яких причин був 
знижений на 29 відсотків у порівнян-
ні з тими, хто не вживав корисну лі-
карську рослину. У випадку з чолові-
ками такий зв’язок не простежувався. 
Вчені зізнаються, що поки не розумі-
ють можливого механізму впливу ро-
машки на зниження ризику смертнос-
ті у жінок.

«Нам поки не зрозуміла причина 
того, чому ромашка впливає на жінок, 
але не на чоловіків. Можливо, вся спра-
ва в тому, що жінки частіше, ніж чоло-
віки, вдаються до використання ро-
машки», – говорить автор досліджен-
ня, доктор Брет Хоурі з Техаського уні-
верситету.

Цвітуть      
І ми милуємося біло-рожевими свіч-
ками, які засяяли поміж зеленим 
листям. Цвіт каштана стане у пригоді 
і для лікування багатьох хвороб.  

каштаниДопоможіть печінці 
відновитися

Щоб допомогти цьому органу, не треба 
хапатися за пігулки. Оговтатися допоможуть 
натуральні продукти.

Які кімнатні рослини можуть 
викликати алергію
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Пиріг зі шпинатом і сиром
ПОТРІБНО: 200 г борошна, 300 г кисло-

молочного сиру, 6 ст. л. олії, сіль, чорний пе-
рець, мускатний горіх, 300 г шпинату, 1 ци-
булина, 2 яйця, 150 г сметани, 50 г твердо-
го сиру. 

ПРИГОТУВАННЯ: з борошна, 100 г сиру, 
6 ст.л. олії і дрібки солі замісити тісто, загор-
нути в харчову плівку і залишити на 20 хви-
лин у холодильнику.

На сковорідці припустити цибулю до 
прозорості, додати шпинат, потім часник, 
мускатний горіх, перець і сіль — все гар-
ненько прогріти. А потім відставити щоб 
охололо.

Змішати в мисці 200 г сиру, яйця і смета-
ну. У цю суміш додати шпинат. Окремо на-
терти на дрібній тертці твердий сир. У ступ-
ці подрібнити волоські горіхи. Розігріти ду-
ховку до 200 С.

У форму викласти і розрівняти тісто, ро-
блячи бортики. В отриману основу з тіста 
викласти шпинатно-сирну (творожну) на-
чинку і щедро посипати її  волоськими горі-
хами. Верхній шар - тертий сир.

Відправляємо все це в духовку на 35 
хвилин.

Волоські горіхи можна замінити на 
будь-які інші. 
Гомбовці з сиру

ПОТРІБНО: 280 г свіжого сиру 
(коров’ячого), 80 г манної крупи, 35 г цукру, 
1 куряче яйце.

ПРИГОТУВАННЯ: свіжий сир добре пе-
ретерти через сито (тоді він ніжний), дода-
ти манну крупу, цукор та яйце. Все добре пе-
ремішати (тільки не блендером, бо суміш 
буде рідкуватою), щоб не було грудок.

Суміш залишити на 15-20 хвилин для 
набубнявіння. З підготовленої сиркової 
маси робити кульки діаметром 4-5 см і ва-
рити у підсоленій воді під кришкою, поки 
вони не піднімуться на поверхню води. Ви-
ймати шумівкою. Дати стекти воді. Подава-
ти гарячими. Гомбовці можна полити сме-
таною, шоколадом або вашим улюбленим 
варенням.
Картопляні кульки 
під сирним соусом

ПОТРІБНО: 5 середніх картоплин, 200 г 
борошна, 1 яйце, сіль.

ДЛЯ СОУСУ:  50 г твердого сиру, 50 г 

плавленого сиру, 1/2 склянки молока.
ПРИГОТУВАННЯ:  картоплю відвари-

ти в мундирах, охолодити, почистити і на-
терти на середній тертці. До тертої карто-
плі додати борошно, яйце, посолити і замі-
сити тісто. З тіста сформувати ковбаску, по-
різати на невеликі кусочки і надати їм фор-
му кульок. Воду закип’ятити, посолити і ва-
рити кульки 10 хвилин.  Для соусу: натерти 
сир, додати молоко і плавлений сир, вари-
ти до однорідної маси. Готові кульки поли-
ти соусом і можна подавати. 
Сирник перекладений (варений)

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 1 скл. цукру 
(250 мл), 200 г маргарину, 2 яйця, 1 жовток, 
1 ч. л. ванільного цукру, 1 ч. л. порошку до 
печива, 3-4 ст. л. сметани

СИРНА МАСА: 1 кг домашнього сиру, 1,5 
скл. цукру, 200 г маргарину, 2 яйця, 0,5 скл. 
молока, 1 пак. пудингу (40 г).

ДЕКОР: кокосова стружка.
ТІСТО: розтерти борошно з маргари-

ном в крихти, додати цукор, яйця, ваніль-
ний цукор, та порошок до печива. Тепер по 
ложці поступово додавати сметану, скільки 
буде потрібно, щоб тісто трималось купи.

Розділити на 3 частини, розкачати в 
прямокутники (в мене форма 20 на 30) і 
пекти 15 хв. при 180 градусах.

СИРНА МАСА: сир змолоти, додати мар-
гарин, яйця та цукор, всипати в каструлю, 
гарно все вимішати та зварити на невели-
кому вогні, постійно помішуючи.

Пудинг розвести в молоці, вилити в сир 
і ще раз закип’ятити. Остудити.

Коржі перекласти сирною масою, звер-
ху посипати кокосовою стружкою.

В форму, де випікалися коржі, викласти 
пергаментом і залити коржі масою. Зали-
шити в холоді на ніч, перевернути і полити 
шоколадною помадкою ( 100 г шоколаду + 
3 ст. л. жирної сметани).
Пухкі сирні пиріжки

ПОТРІБНО: тісто - борошно пшеничне - 
250 г, олія - 4 ст. л., дріжджі – 50 г, яйця ку-
рячі - 1 шт., сир - 250 г, кефір або сироват-
ка - 100 мл, дрібка солі, олія для смаження.

ПРИГОТУВАННЯ:  додати в дріжджі те-
плу сироватку(кефір) і сіль. Слідом всипа-
ти борошно, та всі інші складники. Заміси-
ти тісто, щоб не прилипало до рук. Постави-
ти в тепло хвилин на 20-30. Тепер беремося 
до приготування пиріжків. Відокремлюємо 
від тіста шматок, формуємо з нього ковбас-

ку і на дошці, присипаній борошном, наріза-
ємо на рівні шматки. Кожен з них розкочу-
ємо качалкою або розтискаємо на долоні і 
наповнюємо начинкою.

Формуємо красивий акуратний пирі-
жок і залишаємо на дошці хвилин на п’ять, 
поки не підготуємо цілу партію. За цей час 
наші пиріжки трохи підростуть.

Викладаємо на розігріту сковороду з 
олією і обсмажуємо з двох сторін на серед-
ньому вогні до зарум’янювання,  постійно 
обертаючи. Готові пиріжки складаємо в ка-
струлю і накриваємо рушником, щоб були 
м’якими.
Сирні равлики

ПОТРІБНО:  300 г домашнього сиру, 150 
г вершкового масла, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. ва-
нільного цукру, 1 ч. л. розпушувача, борош-
но.

НАЧИНКА: 3 ст. л. жирної сметани, 3 
ст. л. цукру, 1 ст. л. родзинок, 1 ст. л. грець-
ких горіхів, 1 ст. л. арахісу, 1 ст. л. кокосової 
стружки, 0,5 ч. л. кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: з усіх складників 
(масло має бути кімнатної температури) 
замісити м’яке тісто, борошно підсипайте 
доки тісто перестане липнути до рук і ви 
його зможете розкачати. Цукор, родзинки, 
горіхи, кокос, корицю всипати в блендер і 
подрібнити (якщо не маєте якогось склад-
ника, то можна обійтись і без нього. Тісто 
розкачати в квадрат товщиною 6-7 мм.

Змастити сметаною, та рівномірно при-
сипати меленими спеціями, скрутити руле-
том, нарізати 1 см кільцями. Пекти на пер-
гаментному папері 25 хв. при 170 градусах, 
доки не зарум’яняться.
Сирники у вівсяній паніровці

ПОТРІБНО:  600 г сиру, 1 яйце, 1/2 
склянки манки, цукор за смаком ванілін, ві-
всяні пластівці для панірування.

ПРИГОТУВАННЯ:  змішати сир, яйце, 
манку, цукор і ванілін. З тіста сформувати 
сирнички, обваляти їх у вівсяних пластів-
цях і обсмажити до готовності. В серединку 
можна покласти шматок шоколаду. Смач-
ного!
Кекс із сиру

ПОТРІБНО: 100 г маргарину, 1 скл. цу-
кру, 250 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 200 
г пшеничного борошна, 0.5 ч.л. розпушува-
ча, 1 п. ванільного цукру (10 г), можна дода-
ти родзинки. 

ПРИГОТУВАННЯ:  маргарин змішати з 
цукром, ввести яйця змішані із сиром. Дода-
ти борошно змішане з розпушувачем. Тісто 
викласти у форму, змащену маслом та поси-
пану борошном. Випікати 50 хв. при темпе-
ратурі 180-200 градусів. Якщо беремо ма-
ленькі формочки для кексів, то час випіч-
ки - 15-20 хв.
Морозиво з сиру

ПОТРІБНО: 600г сиру, 1 банка згущено-
го молока.

ПРИГОТУВАННЯ: протерти сир через 
сито або перемолоти блендером, влити згу-
щене молоко і знову перемолоти, щоб ін-
гредієнти перемішалися. Маса повинна ви-
йти пишною. Викласти суміш у формочки 
(будь-які, крім силіконових, потрібно засте-
ляти харчовою плівкою, інакше морозиво 
прилипне), прибрати в морозильну камеру 

на 6 г. Дістати готове морозиво з формочок, 
обгорнути фольгою і покласти на зберіган-
ня в морозилку. Перед подачею викласти 
морозиво з сиру на тарілки, дати постоя-
ти при кімнатній температурі 10 хв. Поли-
ти морозиво можна сиропом, варенням або 
оформити ягодами чи фруктами.
Печиво з домашнього сиру 

ПОТРІБНО: 300 г домашнього сиру, 100 
г вершкового масла, 250-300 г борошна, 
100 г цукру, 10 г соди, щіпка меленої кори-
ці, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: домашній сир про-
терти через сито, додати розм’якшене 
вершкове масло і збити блендером. Просія-
не борошно змішати з содою і сіллю і посту-
пово додати у сирну масу. Залежно від во-
логості і жирності сиру відкоригуйте кіль-
кість борошна. Замісити тісто. Воно має ви-
йти гладким і не липнути до рук. Помісти-
ти його в холодильник на 30 хвилин. По-
тім розкачати тісто в пласт завтовшки при-
близно 0,5 см. З’єднати цукор із корицею і 
посипати цією сумішшю весь пласт. Порі-
зати тісто на вузькі смужки. Кожну смуж-
ку скрутіть у спіраль, формуючи печиво у 
вигляді мушлі. Викладати не надто щіль-
но одне до одного на деко, застелене пер-
гаментом. Відправити деко у розігріту до 
200°С духовку. Печиво з домашнього сиру 
печеться 10-15 хвилин до рум’яного стану. 
Цукор може трохи підтанути і карамелізу-
ватися, утворюючи апетитну скоринку.
Брауні із сиром та вишнями

ПОТРІБНО: 100 г чорного гіркого шоко-
ладу, 120 г вершкового масла,

2 сирих яйця, 50 г цукру, 150 г борошна, 
1 чайна ложечка (без гірки) розпушувача, 
ванільний цукор, щіпка солі.

ДЛЯ КРЕМУ З СИРУ: 300 г м’якого до-
машнього сиру, 2 сирих яйця, 100 г цукру, 
300 г вишень, трохи масла для змащуван-
ня форми.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколадне тісто: 
шоколад поламати на шматочки і разом з 
вершковим маслом, помішуючи, розтопити 
на водяній бані. Збити міксером яйця з цу-
кром, в кінці додати щіпку солі і ванільний 
цукор. У суміш додати остиглу шоколадну 
масу і перемішати. Всипати просіяне пше-
ничне борошно з розпушувачем і знову пе-
ремішати.

КРЕМ: в домашній сир додати яйця, цу-
кор і перемішати (міксером або блендером) 
до гладкої однорідної маси.

Форму змастити маслом і викласти, роз-
рівнюючи, третю частину шоколадного тіс-
та, потім половину сирного крему, полови-
ну вишень і знову чергувати тісто з кремом 
і вишнею. Верхній шар - шоколадне тісто.

Духовку нагріти до 180 градусів і випі-
кати пиріг хвилин 40-50. Потім вийняти 
його з духовки і дати охолонути. 

Хай вам буде 
до снаги пекти 

З СИРОМ ПИРОГИ
Сир - один з найкорисніших кисломолочних продуктів. 

Крім прекрасних смакових якостей, він володіє 
багатьма цілющими і лікувальними власти-
востями для людського організму, а тому є 
незамінним компонентом повноцінного і 
здорового раціону. Саме тому й існує без-
ліч рецептів для приготування страв із 
сиру. Деякі з них – у традиційній тема-
тичній добірці «Нашого ДНЯ».
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Дозвілля

Відповіді

Дзвінок з поліцейської дільниці 
Нью-Йорка у російське консульство:

- Часом не ваш співробітник спить 
на лавці в парку без документів?

- Він тверезий?
- Ні! Поруч стоїть пляшка горілки.
- Допита?
- Недопита.
- Значить, не наша людина. 

  
Чоловік пізно повернувся додому. 

Дружина:

- Знову пив!
- Ні…
- Ану скажи: Гібралтар. 
Чоловік понуро:
- Пив.

  
На вечірці чоловік, добряче при-

клавшись до оковитої, запитує:
- Скажіть, пані, де я раніше міг вас 

бачити?
- Бовдуре, прочумайся! Я твоя дру-

жина!
  

Розлючений чоловік влітає у квар-
тиру:

- Галю, я знаю все!
- Зараз перевіримо. Яка довжина Ду-

наю?
  

Заможний бізнесмен повернувся до-
дому з ділової зустрічі. Запитує дружи-
ну:

- Кохана, що у нас на вечерю?
- Чорна ікра, балик, салямі, коньяк…
- А картопельки немає?
- Якби ти заробляв, як нормальні 

люди, була б картопелька.
  

Хуліган перестрів пізно увечері пе-
рехожого:  

- Закурити не знайдеться?
- Я - боксер. Три дні тобі пояснюю, 

що не палю.
- Вибачте, очі заплили, не впізнав. 

Багатим будете.
  

Одна блондинка запитує в іншої: 
- А ти знаєш, що для того аби 

зв’язати один светр, потрібно три ві-
вці?

- Що ти кажеш?! Треба ж таке! Я й не 
знала, що вівці в’язати уміють.

* * *
Під час співбесіди роботодавець 

запитує претендента на вільну вакан-
сію: 

- Які сильні сторони вашого харак-
теру?

- Наполегливість. Одного разу я дій-
шов до останньої сторінки результатів 
пошуку в Гуглі.

Украiнськi 
жарти

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). 

.

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.

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

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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Замовити вітання для 
своїх рідних, близьких та 

друзів можна 
безпосередньо у редакції 

тижневика  
“Наш ДЕНЬ“, або за теле-
фоном (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - 
від 50 грн.

 Оплатити послугу мож-
на у редакції, або ж пере-
рахувавши кошти на р/р 

26006010939623 в ПАТ «Ук-
рсоцбанк» в м. Київ МФО 

300023, 
код 2265003402.

ГОРОСКОП
з 18 до 24 травня
Овен  

У серединi тижня у вас з’явиться 
перспектива покращити свої справи. 
Проявiть себе на роботi, вам удасть-
ся знайти нестандартне та успішне 
вирiшення завдань.
Телець 

Бiльшiсть подiй цього тижня нага-
дають вам минуле. Ви легко впораєте-
ся із ситуацiєю, оскiльки маєте досвiд.
Близнюки 

Ви доклали багато зусиль для ство-
рення нових проектiв, результати не 

змусять себе чекати. Четвер – чудовий 
час для трудових подвигiв. У вихідні до-
бре планувати сімейну поїздку на від-
починок.
Рак 

Удача на вашому боці, однак дове-
деться докласти зусиль, аби завершити 
розпочату справу. Налаштуйтеся на те, 
що це природний процес. Ваш девiз – нi 
кроку назад.
Лев 

Найближчим часом з’являться нові 
проекти й пропозиції долучитися до 
співпраці. Ваша життєрадісність допо-
може досягати успіху й стане підтрим-
кою для близьких. Подумайте про ціка-
ву поїздку.

Діва 
Перша половина тижня – час виправ-

лення давнiх помилок, самоаналiзу. 
Родичi та друзi потребують вашої 
пiдтримки.
Терези 

Цього тижня виникатимуть 
конфлiкти особистого характеру. Нама-
гайтеся шукати компромiси. Ваше за-
вдання – уникати навантажень.
Скорпіон 

Проявиться схильнiсть до супере-
чок, яка властива вам. Здебiльшого ви 
сприймаєте це як гру. Головне – щоб 
ставка не була занадто високою.
Стрілець 

Друга половина буде більш вдалою 

для вас, тому, за можливостi, плануй-
те найбiльш важливi справи. Проявiть 
альтруїзм – знадобиться ваша порада 
або допомога.
Козеріг 

Не будьте такими впертими, варто 
прислухатися до порад колег і друзів. 
Бiльше уваги придiлiть близьким людям.
Водолій 

Цей тиждень буде доволi напруже-
ним. Проблеми виникатимуть одна за 
одною. Прислухайтеся до своєї iнтуїцiї.
Риби 

Вашi дiї та вчинки можуть наштов-
хнутися на критику. Перш нiж зробити 
важливий крок, зважте всi «за» i «про-
ти».

За словами одного з ініціа-
торів заходу –  члена правлін-
ня Ліги підприємців Ігоря Парія, 
мистецьке дійство продемон-
струє приналежність українців 
до великої європейської родини.  
Окрім того, вшанування тридця-
того дня народження тернопіль-
ського Співочого поля також не-
випадкове. Адже на зорі нашої 
незалежності саме у цьому міс-
ці проходили велелюдні віча, ор-
ганізовані тоді ще Народним Ру-
хом за перебудову. Саме зі сцени 
«співучки» лунали полум’яні за-
клики до боротьби за волю наро-
ду, за суверенність країни та її де-
мократичне майбутнє.

– Ініційований «Українською 
справою» та підтриманий місь-
кою радою фестиваль «Співоче 
поле. Тернопіль» започаткував 
нову форму співпраці між гро-
мадськими організаціями та вла-
дою, – сказав Ігор Парій. – Тож 
хочу вірити, що наші спільні зу-
силля з організації та проведен-
ня цього заходу будуть винаго-
роджені активністю тернопіль-
ської громади. Узагалі ж, планує-
мо зробити фестиваль щорічним 
та ще й надати йому статус між-
народного.

А цьогорічне дійство обіцяє 
насичену мистецьку програму за 
участю всеукраїнських виконав-
ців першої величини – народних 
артистів України Оксани Пекун, 
Анатолія Матвійчука, Марії Ша-
лайкевич, Михайла Мацялка та 
гурту «Соколи», а також музич-
них гуртів, оркестрів і фольклор-

них колективів як з Тернопілля, 
та інших областей України.

Еко-ярмарок, містечко май-
стрів народних промислів, філь-
мування програми «Фольк-
musik», молодіжні вечірки в укра-
їнському стилі… Це далеко не-
повний перелік заходів, які від-
будуться наступних вихідних на 
Співочому полі та у парку Наці-
онального Відродження. Напри-
клад, у рамках фестивалю про-
йде вже традиційне всеукраїн-
ське свято «Цвіт вишиванки».

А ще Ігор Парій – не тільки ві-
домий тернопільський рестора-
тор, а й великий знавець світо-
вої і, зокрема, української кухні. 
Він автор кількох національних 
та міжнародного гастрономічних 
рекордів. Цього ж разу хоче зди-
вувати тернополян новим офі-
ційним досягненням з приготу-
вання зеленого борщу. До речі, 
цю страву зможуть скуштувати 
всі охочі.

Окрім того, спеціальний гість 
фестивалю «Співоче поле. Терно-
піль»  – тележурналіст і експерт з 
якості Костянтин Грубич проведе 
гастрономічні майстер-класи та 
асистуватиме Ігореві Парію під 
час приготування ексклюзивних 
страв за старовинними рецепта-
ми галичан.

Організатори свята для тер-
нопільської громади та генераль-
ний партнер фестивалю націо-
нальна корпорація «Оболонь» за-
певняють: «Буде цікаво, змістов-
но та весело!»

Юрко СНІГУР.

Співоче поле. 
Тернопіль

Костянтин  Грубич 
та  Ігор  Парій 
під  час  «Зустрічі 
весни  на  Майдані» 

20-22 травня Ліга підприємців «Українська 
справа» за сприяння Тернопільської міської ради 
запрошують містян та гостей обласного центру на 
перший мистецький фестиваль, приурочений до Дня 
Європи та з нагоди 30-річчя відкриття першого в 
Україні Співочого поля.

Вітаємо!
Начальника ЦВПЗ Шумськ-1 

Любов Аполінарівну Стасюк із ювілеєм!

Нехай весна квітує в днях,
Як диво-трави на полях,
Втішають серце милі люди

Завжди, в усьому і усюди!
І від душі бажаєм мати
Здоров’я все в житті здолати! 

Небагато і зовсім немало
Налічила зозуленька літ,
Та в сонечко небо вбирало
 Дарований Господом світ.
Тож нехай у життєвих хоромах
Буде затишно й тепло завжди,
І нехай не долає утома,
Щедрих років – з роси та води!
А також ще духмяного літа,
І щоб осені стиглої сад
Зустрічав врожаями привітно,
У житті буде радість і лад.
Здоров’я – повна криниця,
Не у небі – в руках синиця,
Все, що миле, хай поруч живе,
А Господь силу й щастя дає!

З повагою – листоноші та начальники ВПЗ 
Шумського і Лановецького районів.

Прийміть теплі вітання, шановна Любове Аполінарівно, і від колективу 
«Нашого ДНЯ». Дякуємо Вам за гарну співпрацю, за прихильність до нашої 

газети. За оптимізм, за людяність, за Вашу щирість.

 
 Бажаємо долі, як пісня крилата,
Щоб Божа опіка вбирала Вам хату,
Щоб днями втішались, як діточки, щиро,
І дні ці минали в любові і з миром.
Хай Вас оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози,
Хай осінь життєва приносить в дарунок
Здоров’я й достатку великий пакунок!
Щоб сонце ласкаве було завжди в зеніті,
А долю втішав лише затишок літа!
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

З повагою – 
адміністрація 

та профспілковий
 комітет ЦПЗ №4 

ТД УДППЗ Укрпошта.

Вітаємо!
Дорогого сина, чудового чоловіка і батька, 

хорошого брата та свата
Миколу Олександровича Розевика

з Ланівців
із золотим ювілеєм!

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим квітом,
А нива життєва врожаїться житом!

Хай святом приходять в оселю літа,
Від бід береже хай молитва свята!
Ми щиро бажаєм Жар-птицю спіймати,
І міцно так щастя при собі тримати. 
Щоб в тиші життєвій і вихорі днів
Господній промінчик опікою грів.

З повагою і любов’ю – батьки, дружина, діти, брат з сім’єю, свати і вся родина. 
 


