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у “Сімейному 
гніздечку”

3  
стор.

25 травня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 12-16,  вдень 17-18 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.18, захід - 21.10. 

26 травня - хмарно з 
проясненням, дощ, гроза, 
температура повітря вночі 
11-16, вдень 17-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.17, за-
хід - 21.11. 

27 травня - хмарно з 
проясненням, дощ, темпе-
ратура повітря вночі 12-
18, вдень 19-23 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.16, захід 
- 21.12. 

28 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-19, вдень 20-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.15, за-
хід - 21.14. 

29 травня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 15-20, вдень 21-
25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.15, захід - 21.15. 

30 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
15-21, вдень 22-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.14, за-
хід - 21.16. 

31 травня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 16-21, вдень 22-
27 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.13, захід - 21.17.

Погода 
в Тернополі 
й області

індекс - 68710

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:   

прийом та доставку видання  
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Триває передплата на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

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

Тарас ЦИКЛИНЯК: 
«Тернопіль – 
місто, якого нема.

Ми маємо повернути пам’ять про минуле 
заради свого майбутнього»

Щоб знову день 
разом зустріти,

Прожити й 
з сонцем провести,

Єдине, варто 
що зробити, –

«Наш ДЕНЬ» 
у гості запросити,

Передплативши, 
як завжди.

СандаликиТернопільські 
музиканти 
встановили 
патріотичний 
рекорд 7 стор.6 стор.

МІНІСТРІВ 
У НАС БАГАТО. 
А ДЖАМАЛА – 
ОДНА!

Фото Віктора БОЙКА.
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Успішні проекти та 
нові партнери

В рамках роботи Форуму були 
представлені здобутки найбільш 
успішних інвестиційних проек-
тів, які вже реалізовуються на 
теренах області. Зокрема, влас-
ні можливості та перспективи 
розвитку представили ТзОВ «СЕ 
Борднетце Україна», ТМ «Моло-
кія» ПрАТ «Тернопільський мо-
локозавод», ТзОВ «Бучачагрох-
лібпром» ФГ «Гадз». Отже, потен-
ційні інвестори змогли особисто 
переконатися в тому, що потен-
ціал Тернопільської області від-
криває великі можливості для 
розвитку бізнесу, а місцева влада 
є перевіреним партнером.

Додаткові можливості для 
реалізації інноваційних проектів 
в Тернопільській області забез-
печать дві угоди про співробіт-
ництво, що були урочисто підпи-
сані під час Інвест-форуму. Так, 
на якісно новий рівень співпра-
ці наш край виходить з Тауразь-
ким повітом Литовської Респу-
бліки, в межах країни тіснішими 
стануть зв’язки з Черкащиною. 

Серед основних перспектив, 
які відкриваються завдяки да-
ним угодам: можливість спіль-
но реалізувати широкий спектр 
заходів державної регіональ-
ної політики, співпраця у сфе-
рі інвестиційної діяльності та 
державно-приватного партнер-
ства, розвиток та реформуван-
ня економіки, створення нових 
високоефективних виробни-
чих потужностей, налагодження 
системи міжрегіональних та до-
даткових зв’язків між підприєм-
ствами регіонів, розвиток галу-
зей господарського комплексу 
регіонів тощо. За результатами 
Форуму, представники Литов-
ської Республіки поділилися до-
свідом у сфері енергозбережен-
ня та залишили свої вдалі роз-
робки щодо більш ефективного 
використання природної енер-
гії, котрі стануть в нагоді нашій 
області. 

Родзинкою в організа-
ції форуму «Тернопільщина 
Invest-2016» стало те, що дру-
га його частина відбулася у Зба-
разькому замку. Отже, іноземні 
гості змогли особисто побачи-

ти мальовничі краєвиди Терно-
пільщини, що викликало у них 
додатковий інтерес більш де-
тально ознайомитися з турис-
тичним потенціалом Тернопіль-
щини.

Таким чином, після урочис-
тої частини й презентацій, члени 
офіційних делегацій та україн-
ська сторона продовжили робо-
ту у панельних дискусіях за сімо-
ма напрямками: «Туризм – пер-
спективи розвитку», «Агропро-
мисловий комплекс: нові мож-
ливості», «Економічно спромож-
ні громади – сильна Тернопіль-
щина: час реформ», «Платфор-
ма для ділового спілкування: 
стратегічні інвестиційні проек-
ти Тернопільщини», «Енергое-
фективність та альтернативні 
види енергії», «Бізнес та влада: 
партнерство заради процвітан-
ня», «Шляхи створення успішно-
го бізнес-середовища Тернопіль-
щини».

Загалом під час практичної 
частини Форуму Тернопільщина 
представила 30 інвестиційних 
проектів. При цьому влада регі-
ону готова забезпечити макси-

мальне організаційне сприяння 
у їх втіленні. 

Одним із найбільш масштаб-
них інвест-проектів на сьогодні 
є створення логістичного центру 
на базі Тернопільського аеро-
порту. Загальний кошторис його 
складає близько 158 млн. євро, 
однак є можливість покрокової 
його реалізації. Першочергови-
ми заходами залишаються: від-
новлення злітно-посадкової сму-
ги та освітлення,  закупівля ав-
тотранспорту та реконструкція 
двох пасажирських терміналів.  
Водночас слід нагадати, що тер-
нопільське летовище увійшло 
до державної цільової програми 
розвитку аеропортів на період 
до 2023 року. 

Як переконаний голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна, 
відновлення  рейсів з аеропорту 
«Тернопіль» матиме позитивний  
вплив  на соціально-економічний 
розвиток області. Перш за все, 
фінансово стабілізує роботу са-
мого підприємства, створить до-
даткові робочі місця, позитивно 
вплине на загальний інвестицій-
ний клімат регіону, а це забезпе-
чить повернення коштів в дер-
жавний бюджет шляхом сплати 
податків та платежів. 

Акцент – на мале 
і середнє 
підприємництво 

Тернопільщина  - єдина об-
ласть, де розроблено і прийня-
то першу регіональну «Страте-
гію розвитку малого і середньо-
го підприємництва на 2016-2020 
роки». На цьому акцентував ува-
гу під час Форуму Віктор Лях, 
президент Фонду Східна Євро-
па, що є виконавцем програми 
USAID «Лідерство в економічно-
му врядуванні».

За словами експерта, спіль-
но із спеціалістами аналітичних 
центрів було визначено пріори-
тети для розвитку малого і се-
реднього бізнесу в Тернопіль-
ській області, а також основні 
кроки, які мають зробити і біз-
нес, і органи державної влади, 

щоб покращити ситуацію в регі-
оні. 

«Перший і ґрунтовний крок 
зроблено. Тепер основна ува-
га буде зосереджена на розроб-
ці плану впровадження стратегії 
Тернопільщини. Цей документ 
створює базу для залучення ін-
вестицій в малий і середній біз-
нес», - зазначив Віктор Лях.

У свою чергу, голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна пе-
реконаний, що розвиток мало-
го і середнього підприємництва 
здатний вивести економіку об-
ласті на якісно новий щабель. 

«Саме малий і середній бізнес 
значно легше реагує на будь-які 
зміни в економіці країни. Цей 
прошарок є плацдармом для 
справжніх європейських реформ, 
- зазначив Степан Барна.  – Тому 
ми першими виявили бажання 
розробити Стратегію розвитку 
підприємництва. Тернопільщи-
на показала добрий приклад для 
інших областей, який незабаром 
будуть наслідувати».

На другий день Форуму іно-
земні делегації та гості з інших 
областей України працювали за 
індивідуально-груповими про-
грамами та мали можливість 
ознайомитися з туристично-
рекреаційним потенціалом, ар-
хітектурними пам’ятками Терно-
пільщини, успішними промисло-
вими та агропромисловими під-
приємствами області. Це, безу-
мовно, створило сприятливу ат-
мосферу для  налагодження дво-
стороннього інвестиційного та 
торгівельного співробітництва у 
недалекій перспективі.

Підбиваючи підсумки Фору-
му, голова ОДА підкреслив, що 
для області вкрай важливо ак-
тивно продовжувати комуніка-
цію з партнерами та учасниками 
Інвест-форуму. «Цей захід став 
підґрунтям, ми змогли предста-
вити потенціал краю. Вірю, що 
ефект від цієї роботи ми відчує-
мо у найближчій перспективі. І 
це будуть конкретні проекти, які 
позитивно вплинуть на еконо-
міку краю», - підсумував Степан 
Барна. 
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Степан БАРНА:  «Тернопільщина 
готова  стати  осередком  економічного 

зростання  та  локомотивом  реформ»
Представники 20 країн світу приїхали на 
Міжнародний інвестиційний форум «Тер-
нопільщина Invest-2016». Загалом, участь у 
заході взяли близько 700 учасників, з них – 
понад 100 бізнесменів з-за кордону. 

На переконання голови Тернопільської облас-
ної державної адміністрації Степана Барни, 
присутність на Форумі великої кількості пред-
ставників українського бізнесу свідчить про 
зростання рівня довіри до влади регіону.

«Два основних завдання сьогодні стоять перед областю: створення нових робочих 
місць та зростання доходів населення, — наголосив Степан Барна. — Тернопільщина го-
това стати осередком економічного зростання та локомотивом реформ, тому що ми 
маємо для цього необхідний потенціал».

Голова Тернопільської ОДА вважає, що надходженню інвестицій в область сприяють 
три ключові моменти: вдале логістичне розташування, лідерство у впроваджені ре-
форми децентралізації та високоосвічені професійні кадри.

«Проведення форуму «Тернопільщина Invest-2016» - це нагода заявити про себе, і ми її 
вдало використали. Маючи підтримку Президента та уряду, наша область готова бути 
надійним партнером та потужним майданчиком для інвестування в економічній та 
соціальній сфері», - наголосив Степан Барна.



Як це воно – йти містом і 
бачити вулиці, яких немає? 
Впиратися поглядом у надзви-
чайної краси храми й ошатні 
будиночки, на місці яких – сірі 
радянські споруди. Знати про 
людей, які продавали у неви-
димих нині оку крамничках 
всілякий крам, і навіть вміти 
підслухати їхні розмови. “Дуже 
багато сумного, – відповідає на 
це питання Тарас Циклиняк. 
– Бо ходиш і знаєш: тут щось 
було. І тут. Просто диву даєш-
ся, як можна було за місяць 
так знищити чотирьохсотліт-
нє місто”. Тарасові Циклиня-
ку – 28 років. І він робить над-
звичайно багато для того, щоб 
Тернопіль віднайшов зв’язок 
зі своєю історією, а сучасні тер-
нополяни цікавились своїм 
містом і любили.

Завдяки Тарасові сьогодні іс-
нує кілька документальних філь-
мів зі спогадами старожилів, які 
розповідають про Тернопіль до 
війни. Він заснував краєзнавчий 
Інтернет-портал, у якому збирає 
документальні розвідки про міс-
то, а це чисельна кількість фото 
та відео, давні карти, книги та 
інші матеріали. Веде сторінку на 
“Фейсбуці”. Допоміг реалізувати 
низку історичних проектів. Се-
ред тих, якими найбільше пиша-
ється, – відновлення годинника 
на Катедрі та створення бронзо-
вого макету старого Тернополя, 
який недавно встановили в цен-
трі міста. 

Зустрічаємось із краєзнав-
цем біля пам’ятника Івану Фран-
ку. Звідси він часто починає екс-
курсії, які проводить для мешкан-
ців і гостей міста. Тарас Циклиняк 
розповідає про Тернопіль, якого 
нема, і про те, чому так важливо 
повернути втрачену пам’ять.

МЕНЕ ЗАВЖДИ ЦІКАВИЛО: 
А КУДИ ПОДІВСЯ ТЕРНОПІЛЬ? 
Я живу в приміському селі Пе-
триків. Все життя ходжу в Тер-
нопіль у гості. За першою осві-
тою я юрист. Працював на об-
ласному радіо. Грав у тернопіль-
ських гуртах “Вогні цитаделі” та 
“Сержант блюз”. А зараз в осно-
вному цікавлюся краєзнавством 
і працюю в сфері туризму. Зро-
зумів, що не хочу бути юристом, 
коли на п’ятому курсі поїхав до 
Львова. Там відчув у повній мірі, 
скільки всього збереглося ціка-
вого, особливо в архітектурі. По-
чав думати, куди все це зникло 
з Тернополя, який хоча й молод-
ший, але також давнє місто. Зго-
дом мені до рук потрапила кни-
га Любомири Бойцун “Тернопіль 
у плині літ”. Я її погортав, і мені 
стало соромно. 

№21 (153) / 25 травня-31 травня 2016 р. 3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Тарас ЦИКЛИНЯК: 
«Тернопіль – місто, якого нема.
Ми маємо повернути пам’ять про 
минуле заради свого майбутнього»

розстріл у Петриків. У цій машині 
була молода дівчина з дитиною. 
Малюк плакав, машина зупини-
лася. До неї підійшов  німець і 
спитав, чого плаче дитина. Пла-
че, бо дитина. Не довго думаю-
чи, той взяв її за ніжки й кинув об 
стіну. Поруч якраз ішла маленька 
Ірина з татом Онуфрієм. 

Інший тернополянин, пан 
Юрій, згадував про місцевих зло-
діїв, які робили підкоп під золо-
чівську биконярню і брали дола-
рову касу. Розповідали старожи-
ли і про тернопільські весілля. 
Згадували, як з торговиці спо-
конвічно з давніх часів до війни 
по вулиці Шептицького аж до 
Шевченка на площу гнали сви-
ней і худобу, потім завертали їх 
на вулицю Чорновола і гнали до 
вокзалу. І багато іншого, що за-
раз у Тернополі важко навіть уя-
вити. 

Я ДАВНО МРІЯВ ВІДТВОРИ-
ТИ МАКЕТ ДОВОЄННОГО ТЕР-
НОПОЛЯ. Недавно проект вда-
лося втілити у життя. Над маке-
том, який розмістили біля тер-
нопільської Катедри, працювала 
команда людей, яким небайду-
же їхнє місто. Я був консультан-
том. Ми десь півроку думали над 
тим, як це має виглядати. У ре-
зультаті вдалося відтворити міс-
то в такому вигляді, яким воно 
було у десятих-тридцятих роках 
минулого століття. Люди прияз-
но сприймають цей макет. Він 
дуже пам’ятний для Тернополя. 

ЩОБ ТЕРНОПІЛЬ РОЗВИ-
ВАВСЯ СЬОГОДНІ, ВІН МАЄ СТА-
ТИ ТУРИСТИЧНИМ ЦЕНТРОМ. 
У нас часто бідкаються: люди на 
заробітках, треба відновлюва-
ти заводи. Але в Тернополі ніко-
ли здавна промислової тради-
ції не існувало. Не будуть наші 
люди сидіти на заводі й крути-
ти гайки. Коли потрібно зароби-
ти, вони беруть сумки і їдуть на 
трускавки до Польщі. Зароблять 
і потім тут живуть півроку. Сьо-
годні в Тернополі можна заро-
бляти на туризмі. Стільки турис-
тів, як за останні роки, я особисто 
не пам’ятаю. Це пов’язано з тим, 
що нема Криму. Я стикаюсь з ви-

падками, коли люди з інших об-
ластей, які щороку їздили в Поча-
їв, до Львова, ніколи не бували в 
Тернополі. А тепер приїжджають. 
Їм цікаві історії про тернопіль-
ські підземелля, про те, що від-
бувалося тут під час війни. Подо-
бається сучасний Тернопіль – зе-
лений і дуже спокійний. Але най-
більше, мабуть, вражають люди, 
які колись тут жили. Той же Во-
лодимир Іваницький, який пра-
цював кондитером на вулиці 3-го 
Мая – нинішній Сагайдачного, а 
потім пішки з німецького полону 
дійшов до Львова й працював на 
фабриці “Світоч”. Людям хочеть-
ся чогось теплого. 

ТЕРНОПОЛЯНИ МАЮТЬ 
БУТИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В СВОЄМУ 
МІСТІ. Треба бути трошки уваж-
нішими, більше відкритими, як 
у Львові, Франківську, до тих 
людей, які сюди приїжджають 
з грошима і хочуть гарно відпо-
чити, смачно поїсти. Це суто ін-
дивідуальна ініціатива кожного, 
хто хоче розвивати своє місто. 
Я завжди кажу, коли мене пита-
ють, що цікавить людей, які до 
нас приїжджають, що одеситів 
цікавить тернопільське, киян 
цікавить тернопільське. Їм не 
потрібен “Макдональдс”. Тому 
якщо в нас буде більше місцевих 
проектів, то більше буде інтер-
есу. А для цього Тернопіль має 
був цікавий і тернополянам. 

ГАНЬБА НАМ УСІМ, ЩО МИ 
НЕ МАЄМО ДОСІ МУЗЕЮ МІС-
ТА.  Добре було б створити су-
часний, у значній мірі електро-
нний музей. Через нього мають 
пройти покоління тернополян. 
Треба “імплантувати” кожному 
нашу втрачену історію. Тоді буде 
інше ставлення до того, що нас 
оточує. Потрібні цікаві проекти, 
а не просто статична виставка. 
Це дало би поштовх до зацікав-
лення людей своїм містом. Дуже 
хочеться, щоб Тернопіль розши-
рювався, тобто центр зміщував-
ся. Зараз це дуже важко відбува-
ється. З іншого боку, стільки іні-
ціативи від самих мешканців, як 
зараз, у місті, мабуть, не було ні-
коли. Принаймні, за останні 25 
років. Тернопіль – місто, яко-
го нема. Ми маємо повернути 
пам’ять про своє минуле заради 
свого майбутнього.

Антоніна БРИК.

НАПЕВНО, ЗАГОВОРИВ 
ЯКИЙСЬ ЛОКАЛЬНИЙ МІС-
ЦЕВИЙ ПАТРІОТИЗМ. Мені за-
вжди було жаль, що коли гово-
рять про Тернопілля, то спочат-
ку розповідають про область, 
яка вона мальовнича. А про Тер-
нопіль згадують як про якийсь 
недолугий додаток. Постій-
но кажуть, що воно файне, хоча 
більшість, може, не вдається у 
ті деталі, які мав на увазі Сер-
гій Кузьмінський, коли ту пісню 
створював. І в принципі Терно-
піль сприймався і досі в значній 
мірі сприймається як велике 
озеро, кораблик, кілька гарних 
вулиць і відомих людей, яким 
встановлено пам’ятники та ме-
моріальні дошки. 

ЯКБИ ТЕРНОПІЛЬ НЕ 
ЗРУЙНУВАЛИ, ВІН БУВ БИ КО-
ЛОРИТНИЙ, ЯК ЛЬВІВ. Під 
час війни велика частина міста 
була знищена. Багато було вже 
зруйновано в мирні часи, що 
особливо боляче, бо це наслі-
док людської байдужості, без-
думності. Місто втратило свої 
домінанти – найкрасивіші, най-
вищі споруди. Парафіяльний 
костел, єзуїтський, давню си-
нагогу. Безповоротно втраче-
но найкращі будинки на вулиці 
Сагайдачного, Шевченка, зруй-
новано всю ринкову площу, По-
діл, половину вулиці Руської. 
Фактично, Тернопіль змінив-
ся до невпізнанності. Такими, 
як були, залишились, напевно, 
тільки будинки в межах Заруд-
дя, Нового світу, кілька вулиць 

за Старим парком. Все, що в 
центрі, певною мірою видозмі-
нене й перебудоване. 

НАЙБІЛЬШЕ ВРАЖАЄ, НА-
СКІЛЬКИ МІСТО ЩЕЗЛО В ЛЮД-
СЬКОМУ ПЛАНІ. Якщо перед ві-
йною тут було близько 37 тисяч 
населення, то після війни – від 
тисячі до шести. Як можна було 
стерти такий колосальний люд-
ський потенціал? Бо те, що міс-
то було зруйноване під час ві-
йни, безперечно, викликає жаль. 
Але більш прикро, що так мало 
людей, які могли би повертати 
його вигляд.  Майже немає корін-
них мешканців, для яких це було 
би близько, важливо. Тому стара-
юся якомога більше записувати 
спогади старожилів. В їхніх істо-
ріях є тепле, непересічне, добре 
ставлення до рідного міста. 

СТАРОЖИЛИ РОЗПОВІДА-
ЮТЬ ВРАЖАЮЧІ ІСТОРІЇ. Напри-
клад, спогади Ірини Максимів на-
віть увійшли до стрічки Стівена 
Спілберга “Назви своє імя”. Це ко-
рінна тернополянка, народжена 
в 1932 році, яка пам’ятає дуже ба-
гато про довоєнне місто. Її бать-
ко був багатолітнім адміністра-
тором готелю “Подільський”, у 
радянський час його переймену-
вали в готель “Україна”. У стрічку 
Спілберга увійшло кілька її спога-
дів про Тернопіль часів фашист-
ської окупації. Один з таких спо-
гадів пов’язний з вулицею Сагай-
дачного. Вона розповідає, де в со-
рокових роках минулого століт-
тя їхала машина – везла євреїв на 

Люди, які змінюють місто

«Наш ДЕНЬ» 
продовжує рубрику 
“Люди, які змінюють 

місто”. Ми будемо знайомити 
вас із людьми, які роблять 
все для того, аби життя міст 
нашої області та їх мешканців 
стало кращим, цікавішим, 
комфортнішим, щоб зламати 
стереотипи та знайти нові 
шляхи розвитку краю. 
Сьогодні гість нашої рубрики 
– тернопільський краєзнавець 
Тарас ЦИКЛИНЯК.
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Мільйони українців ще не оговталися 
від попереднього підвищення тарифів на 
комуналку, як тут – новий удар. Першим 
же рішенням новообраний прем’єр Грой-
сман розпорядився збільшити тарифи 
майже вдвічі… І це в той час, як з’ясувалося, 
що найвищі високопосадові особи держа-
ви упродовж двох років обкрадали краї-
ну на мільйони за допомогою корупційних 
схем…

Що таке ті загадкові «офшори», після 
скандалу з якими вся Європа стала на вуха 
і лише українська влада сором’язливо мов-
чить? Це – корупційні схеми, за допомогою 
яких високопосадовці ховали свої статки, 
щоб не сплачувати податки до держбюдже-

ту. А несплачені податки – це 
неіндексовані пенсії і зарплати, це – високі 
ціни на газ, це – дорогі ліки, закриті школи 
і дитсадки, невідремонтовані дороги… По-
казово, що Антикорупційне бюро, на діяль-
ність якого було виділено півмільярда гри-
вень, корупційними діями представників 
влади не зацікавилося.

Саме тому Радикальна партія два остан-
ні тижні блокувала трибуну парламенту і 
вимагала створення Тимчасової слідчої ко-
місії з розслідування офшорів Президен-
та Порошенка, міністра фінансів Данилю-
ка, голови НБУ Гонтарєвої, заступника се-
кретаря РНБОУ Гладковського та інших, а 
також зниження ціни на газ для населен-

ня, яку урядовці тишком-нишком підвищи-
ли, щоб змусити простих людей платити за 
свою корупцію.

Як відомо, уряд нібито знизив тариф на 
газ для населення з 7200 грн. за тисячу ку-
бів до 6880, але одночасно скасував пільгові 
1200 кубів газу, які надавалися по ціні 3600 
грн. Таким чином більшість українців, які 
вкладалися у пільгову норму, будуть спла-
чувати вдвічі більше.

Ляшко нагадав, що пільгові тарифи 
були здобутком Тарифного майдану, ініці-
йованого Радикальною партією. Утім новий 
уряд розпочав свою роботу з того, що вкрав 
це досягнення, яке з таким трудом вдалося 
вибити протестуючим у старого уряду. 

Утім, ще більше за підвищення тари-
фів радикалів обурила заява віце-прем’єра 
Павла Розенка про те, що селяни мають 
відмовитися від газу. У відповідь Ляшко 
запропонував відмовитися від недолугих 
міністрів.

«Баба з дідом в селі не знають, як коро-
ві хвоста підняти, щоб побачити ті альтер-
нативні технології, про які розповідають 
розумники-міністри в Києві. Про яку від-
мову від газу може йтися, якщо люди свого 
часу останню копійку віддали, щоб газифі-
кувати власну хату. Держава ні тоді, ні зараз 
не допомагала. Печей, щоб дровами топити, 
в селах вже не знайдеш. Без газу - хоч в до-
мовину лягай. Але ці «діти асфальту» з Каб-
міну цього не зрозуміють, користі з них – як 
з козла молока», - не втримався від гострих 
епітетів нардеп.

Ляшко пообіцяв, що він та його одно-
партійці боротимуться за права простих 
людей до кінця і не припинять блокування 
трибуни до повного виконання їхніх вимог.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Ну, про 150-170 можна й посперечатися з Володимиром 
Борисовичем. Оскільки чимало працюючих українців такої 
зарплати у вічі не бачили. Але спершу про тисячу. Євро.  Ко-
жен місяць. Десь я це вже чула... І навіть швиденько прига-
дала – де, коли і від кого.

Прозвучала ця (міфічна як тоді, так і нині) цифра чоти-
ри роки тому, у 2012-му. Під час останньої парламентської 
виборчої кампанії епохи Януковича.  З уст Наталії Королев-
ської, яка тоді прикинулася опозиціонеркою і створила пар-
тію «Вперед – Україна!». Роз’їжджаючи  регіонами, очіль-
ниця нині зниклої партії, обіцяла вже найближчим часом 
1000 євро зарплати працюючим  і 500 євро пенсії – літнім 
людям. Ніхто Королевській тоді не повірив і до парламенту 
її партія не пройшла...

Гройсман, правда, на зарплаті в 1000 євро зупинився. 
Про пенсії, точніше – їх суттєве зростання, брехати не зва-
жився. Оскільки у травні пенсіонери вже встигли отрима-
ти «підвищення» гривень по 50-70. Декому і на цілу сотню 
пощастило. Зате всіх підряд – і тих, кому світить вдесятеро 
вища зарплата, і кому в грудні обіцяно на 10 відсотків під-
няти пенсії, підкосило неймовірне зростання тарифів на 
газ.

Власне, не зовсім усіх... Є люди, котрі можуть дозволи-
ти собі оплачувати не тільки неймовірні тарифи, а все-все-
все... Багатьох із них ви знаєте. Тож я сьогодні назву лише 
одного. Досі рідко згадуваного. Це – Олег Прохоренко, голо-
ва правління державної компанії (увага!) «Укргазовидобу-
вання». Місячна зарплата якого сягає мільйона гривень. У 
заступників Прохоренка вона вдвічі нижча - 500 тисяч гри-
вень на кожного. У секретарки взагалі «нікчемні» заробіт-
ки – 44 тисячі гривень. Щомісяця.

Правда, оклади у 14 осіб, які належать до керівництва 
компанії, втричі нижчі. Але до них доплюсовують поважні 
суми за інтенсивність праці, премії за виробничі досягнен-
ня та доплату за допуск до державної таємниці. Схоже, се-
кретарка Прохоренка з її жалюгідними 44-ма тисячами до 
держтаємниць не допущена?

Ось така державна компанія.
З аморальними, на моє переконання, зарплатами її ке-

рівництва та секретарки (водії тут отримують у межах 5 ти-
сяч). Особливо, якщо згадати - а як її забудеш? - війну, вби-
тих і покалічених на ній, мізерні зарплати і пенсії мільйонів 
українців, безробіття... І, як наслідок, масові виїзди наших 
молодих, працездатних, освічених співвітчизників у пошу-
ках роботи за кордон...

Отже, одні гинуть і калічаться в АТО, інші роз’їжджаються 
по світу... Решта ж з острахом чекають липня – коли тари-
фи на газ підстрибнуть удвічі. За це маємо дякувати ново-
му уряду і «Укргазовидобуванню». Останнє, між іншим, за 
майже рік роботи в ньому Прохоренка відчутно кращих ре-
зультатів не показало. За що ж тоді такі аномально високі 
зарплати?

- Аби не кортіло брати хабарі, - доступно пояснив наро-
дові прем’єр.

І додав: ринкова ціна на газ теж не зі стелі взята. Вона, 
ота ціна в 6879 гривень за тисячу кубів, «допоможе знищи-
ти корупційні схеми  та досягти енергетичної незалежнос-
ті України».

Нічого собі спосіб боротьби з корупцією! А народ тут 
яким боком? Він що в Україні – найбільший корупціонер? 
Ні. І не тільки не найбільший. Він, отой вимучений недолу-
гою владою – як теперішньою, так і всіма її попередниця-
ми – народ, про корупцію здебільшого від неї ж і чує... А от у 
боротьбі з цією корупційною епідемією головними чомусь 
простих українців зробили. І здирають з них сім шкір, хоч 
насправді й здирати вже нічого...

Нащо ж нам тоді антикорупційний прокурор Назар Хо-
лодницький – із чималеньким загоном високооплачуваних 
і начебто високопрофесійних детективів?

А Національне антикорупційне бюро (НАБУ), очолюва-
не Артемом Ситником, для чого створювалося?

А Національна агенція із  запобігання корупції (НАЗК) із 
ким має боротися – не з корупціонерами хіба?

Осторонь цієї боротьби не повинні залишатися і  подат-

кова та митна служби – наскільки переповнені старими і 
новими кадрами – настільки й бездіяльні. Додаймо до цих 
«безкомпромісних» борців з корупцією ще й Генпрокурату-
ру, МВС, парламент і Кабмін.

Боже, яка величезна  юрба народу виходить... А корупції 
чомусь не меншає і не меншає...

Натомість багаті стають ще багатшими, а бідні – ще бід-
нішими. Наразі між ними, отією купою багатіїв і мільйона-
ми бідняків – просто прірва.

То в чому проблема?
Адже Господь дав українцям усе безкоштовно, точніше 

подарував: найродючіші в світі землі, повноводні ріки, моря 
і озера... Надра, наповнені вугіллям, газом, нафтою, буршти-
ном і ще багато чим... Гори, вкриті казковими лісами...

То як так сталося, що все це вже прибрала до рук  і про-
довжує прибирати ненаситна корумпована орда – і то зо-
всім не чужоземна?

Чому за той же дешевий український газ (згідно з Кон-
ституцією України надра належать народові) ми повинні 
платити так дорого?

Чому Волинь і Житомирщина, перериті-перекопані не-
легальними добувачами бурштину, нагадують руїну - наче 
після смертоносної  стихії? Там є влада – обласна, районна? 
Якісь правоохоронні органи? Податківці?  

Чому цінну деревину з Карпат десятками і сотнями ва-
гонів уже котрий рік контрабандисти вивозять за кордон 
– під виглядом дров? Так вивозять, що Карпати вже майже 
«лисі»...  І не тільки Карпати. Перед очима – нахабний пан із 
Бережан, котрий днями відганяв журналістів від вагонів з 
цінним буковим кругляком. А їх, цих вагонів, аж 53. Але за-
тримали  їх у Ходорові на Львівщині не митники, не прикор-
донники і не правоохоронці – громадські активісти.

Куди ж дивляться ті, хто мав би це робити в силу своїх 
службових обов’язків?

Вони що всі зумисне сліпі? Тоді це просто епідемія якась. 
Включно зі сліпою Фемідою і «сліпими трастами»...

Тетяна САВКІВ.

Олег ЛЯШКО: 
“Якщо не знизити тарифи – 
люди просто вимруть”
Депутати з фракції Радикальної 
партії останні два тижні блокували 
трибуну з вимогою знизити 
ціну на газ для населення та 
притягнути до відповідальності 
високопосадовців за корупцію.

ТИСЯЧА ЄВРО ЗАРПЛАТИ?
ДЕСЬ Я ЦЕ ВЖЕ ЧУЛА...
Володимир Гройсман вважає, що середня зарплата в Україні може бути на рівні 1 тисячі 

євро. При грамотному і якісному управлінні - уточнив  глава уряду  під час презентації дій 
Кабміну. І додав, що така зарплата нині в Польщі та Словаччині, тоді як в Україні вона не 

перевищує 150-170 євро на місяць...
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Нагадаємо, з ініціативи голови фракції «Бло-
ку Петра Порошенка «Солідарність» у міськраді 
Володимира Міська, мерія запровадила 51 таку 
нагороду тим, хто досяг високих успіхів у галу-
зях: історії та краєзнавства, української та іно-
земної мов, літературознавства, математики, 
фізики, конструювання, вокалу, володіння му-
зичним інструментом, образотворчого мисте-
цтва, географії, біології, хімії, фізичної культу-
ри, правознавства, інформатики, учнівського 
самоврядування. 

Стипендії призначають терміном на один 

навчальний рік. Стипендіатів обирає спеціаль-
на професійна комісія до 1-го серпня. Для цього 
до червня керівництво ЗОШ має подати списки 
кандидатів на іменні стипендії. 

То ж у школярів Тернополя, нагадує Володи-
мир Місько, є ще менше тижня, щоб подати ре-
зультати своїх напрацювань до закінчення на-
вчального року. 

Голова фракції БПП міста закликає керівни-
ків шкіл не зволікати із формуванням і подан-
ням списків ймовірних стипендіатів. А кращим 
учням бажає успіху.

Поспішити заради іменної стипедії 
закликає Володимир Місько 

Вітчизняні посадовці час від 
часу запевняють українців: 
до безвізового режиму з ЄС 

- рукою подати. Проте європейці, 
схоже, оптимізму наших чиновників 
не поділяють й переносять розгляд 
питання «безвізу» то на одну дату, то 
на іншу.         

І ось знову… Днями міністр внутрішніх 
справ Франції Бернар Казньов під час засі-
дання ради міністрів внутрішніх справ країн 
ЄС заявив: питання стосовно надання безві-
зового режиму для громадян України не бу-
дуть розглядати найближчими місяцями. І 
додав: відкладання розгляду безвізового ре-
жиму стосується не лише України, а й Грузії 
та Косово. 

Французького колегу підтримав очіль-
ник МВС Німеччини Томас де Мезьєр, заявив-
ши, що до затвердження механізму швидко-
го припинення безвізового режиму «жод-
них нових рішень щодо візової лібералізації» 
ухвалювати не будуть.

Така заява розчарувала українців. У со-
цмережах, приміром, обурювались, мовляв, 
Європа завжди ставилася до України зверх-
ньо і не тримала слова.

Висловилися й політики. Так, перший за-
ступник голови Верховної Ради Ірина Гера-
щенко написала у «Facebook», що ЄС демон-
струє подвійні стандарти стосовно безвізо-
вого режиму з Україною. «Будь-які спроби 
Євросоюзу перенести запровадження без-
візового режиму для України будуть демон-
страцією подвійних стандартів», - наголоси-
ла вона. І зазначила: заяви певних німець-
ких і французьких чиновників та урядовців 
про те, що безвізовий режим не на часі, на-
гадують 2008 рік, коли саме позиція Німеч-
чини й Франції заблокувала надання Україні 
Плану підготовки на вступ до НАТО. «Це була 
найбільша помилка, яка зробила можливою 
агресію (Росії - авт.) проти Грузії влітку 2008 
року і проти України навесні 2014-го. Дуже 
хотілося б, щоб не лише Україна, але й країни 

ЄС робили висновки зі своїх помилок», - на-
голосила Геращенко.  

Україна, до слова, виконала всі пункти 
Плану дій візової лібералізації. 

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиков-
ський, тим часом, заявив: Євросоюз не пови-
нен зволікати у питанні скасування віз для 
громадян Грузії та України.

Із глибоким занепокоєнням і триво-
гою сприйняли звістку, що частина країн-
членів ЄС висловилися за відтермінування 
візової лібералізації, представники громад-
ських організацій України проєвропейсько-
го спрямування. Це, зокрема, «Реанімацій-
ний пакет реформ», ГО «Європа без бар’єрів», 
«Transparency International Ukraine», Центр 
протидії корупції, ГО «Європейська правда», 
Інститут Євроатлантичного співробітни-
цтва, Фонд «Демініціативи» імені Ілька Ку-
черіва та інші. У зверненні до країн-членів 
ЄС вони наголосили: «Затримка та будь-яке 
відтермінування рішення Ради ЄС про візо-
ву лібералізацію буде сприйняте в Україні як 
штучне затягування цього процесу. Це буде 
використано скептиками - як в Україні, так і 
за її межами й призведе до радикального па-
діння довіри до ЄС в українському суспіль-
стві. Протягом останнього року скептики ак-
тивно поширювали хибний наратив: «Лице-
мірна Європа не дотримує своїх обіцянок і ні-
коли не надасть Україні безвізового режи-
му». Цей сценарій буде сприйнятий суспіль-
ством, як доказ правоти цього твердження. 
Вплив такого рішення ЄС на політичні кола 
буде ще значнішим».   

Представники згаданих громадських ор-
ганізацій закликали країни-члени ЄС якнай-
швидше ухвалити рішення про візову лібе-
ралізацію для нашої держави. 

Україна, за даними Єврокомісії, не скла-
дає міграційного ризику для Європи. Хоча, 
після анексії Криму та на початку війни на 
Донбасі, ряд європейських політиків, зокре-
ма, німецькі, стверджували, що слід готува-
тися до численних потоків українських бі-

женців. У результаті, Європа отримала на-
валу мігрантів не з нашої держави, а з араб-
ських, азійських країн та з Африки.  

Поспішив заспокоїти співвітчизників 
міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін, мовляв, жодна з країн ЄС не блокує 
впровадження безвізового режиму. За його 
словами, зараз потрібно, щоб Єврорада і Єв-
ропарламент одночасно завершили свою ро-
боту. Щоправда, Клімкін зазначив: Грузія 
може отримати безвізовий режим дещо ра-
ніше.

Хотілося б вірити, що епопея з «безвізом» 
для українців невдовзі завершиться. Пози-
тивно.      

І ще такий момент. Він не стосується ві-
зового питання. Просто, йдеться про країну, 
яка відіграє значну роль у долі нашої держа-
ви. Це - уже згадана Німеччина. Свого часу 
звучали здогадки, чому США - один із підпи-
сантів Будапештського меморандуму, а, від-
так, гарант миру, безпеки й територіальної 
цілісності України, не бере участі у мінських 
перемовинах. Виявляється, Німеччина не за-
хотіла бачити США у «нормандському фор-
маті». 

Під час зустрічі з канцлером Ангелою 
Меркель у Ганновері президент Барак Оба-
ма запропонував долучити Штати до перего-
ворів щодо врегулювання конфлікту на Дон-
басі у рамках «нормандського формату». Але 
Обама отримав від Меркель «ввічливу відмо-
ву», пише Сергій Рахманін у газеті «Дзерка-
ло тижня».

Від європейських політиків, німець-
ких і французьких зокрема, можна очікува-
ти чого завгодно. Колись вони «не бачили» 
в Україні репресій та Голодомору. Тепер дех-
то не бачить війни на Донбасі й воліє не зга-
дувати про анексований Крим. Нав’язують 
перемир’я під акомпанемент важкої росій-
ської зброї. Муляє ймовірна відміна віз. Ось 
таке в України незавидне сусідство: що злі-
ва, що - справа… 

Ольга ЧОРНА.      

Податкова 
проводить звірку

Тернопільська ОДПІ нага-
дує: якщо у власності грома-
дян є одна або декілька квар-
тир, загальна сукупна площа 
яких перевищує 70 м кв; один 
чи декілька житлових будин-
ків, загальна сукупна площа 
яких перевищує 120 м кв та, 
якщо у власності громадян є і 
квартири, і житлові будинки 
сукупною загальною площею 
більше 180 м кв, то необхідно 
у термін до 1 червня 2016 року 
провести звірку таких площ 
житлової нерухомості у Терно-
пільській ОДПІ.

Також звірку в податковій 
потрібно провести й тим гро-
мадянам, які у 2015 році були 
власниками нежитлової неру-
хомості.

Детальніші консультації - у 
Центрі обслуговування плат-
ників за адресою: вул. Білець-
ка, 1 та за телефоном: 43-46-10, 
43-46-30.

«Пульс» - 
антикорупційний 

сервіс ДФС України
Громадяни та суб’єкти гос-

подарювання мають можли-
вість повідомити про неправо-
мірні дії або бездіяльність пра-
цівників Державної фіскаль-
ної служби України, про мож-
ливі корупційні дії з їхньо-
го боку, а також проблеми, які 
виникають під час здійснення 
митного контролю та митного 
оформлення товарів та тран-
спортних засобів, що перемі-
щуються через митний кордон 
України.

Телефон: (044)284-00-07
Інформацію приймають ці-

лодобово.
До уваги 

представників ЗМІ!
У четвер, 26 травня 2016 

року, об 11 годині, у к. № 513 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ ДФС у Тернопільській об-
ласті відбудеться брифінг за-
ступника начальника Терно-
пільської ОДПІ Володимира 
Гузенкова на тему: «ПІДСУМ-
КИ ДЕКЛАРАЦІЙНОЇ КАМПА-
НІЇ-2016».

Запрошуємо до висвітлен-
ня.

Телефон для довідок:  
43-46-46.

Відділ організації
 роботи Тернопільської 

ОДПІ.

Тернопільські школярі мають ще кілька днів, 
аби позмагатися за іменну стипедію. 

не скоро, 
чи ніколи? 

Безвізовий режим з ЄС: 

Коментар тижня, що минув, - це аналітичний погляд на політичні, суспільні, економічні події, які хвилюють кожно-
го українця. Це – неупереджене судження та небайдужі роздуми про долю країни, про нинішні реалії та майбутнє. Тіль-
ки у «Нашому ДНІ» на підставі журналістських досліджень читачі  зможуть зробити правильні висновки, щоб адек-
ватно реагувати на виклики сьогодення.

Передплатіть незалежний тижневик «Наш ДЕНЬ» на друге півріччя 2016 р. 
і завжди будете тримати руку на пульсі життя України.
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«Орлиці» Фаріон я не дивуюся. На жаль, такі лже-
патріоти трапляються скрізь. Від Франції, з її скан-
дально відомою Марі Лі Пен – і до Росії з її вже хроніч-
но скаженим Жироновським. А дивуюсь тому, як на-
віть найкращу,  радісну для всієї України подію мож-
на перевернути з ніг на голову і назвати біле чорним...

Так що аплодувати випаду екс-депутатки та екс-
комуністки (а може, досі не «екс»?)  практично ніко-
му. Таких затятих професійних революціонерів та 
революціонерок, яких Джамала не влаштовує в ролі 
переможниці престижного міжнародного конкур-
су, на щастя, дуже мало. Адже це водночас і перемо-
га України. А Крим – це Україна. Так було – і так буде! 
Москалі ж хай собі скаженіють – на те вони і москалі.

А от чия позиція стосовно Євробачення, правда, 
вже майбутнього, 2017 року, мене справді обурила, 
то це міністра фінансів Олександра Данилюка. Який 
дозволив собі  «припустити», що Україна може пере-
дати право проведення «Євробачення-2017» третій 
країні - через високу вартість заходу.

 «Один мільярд гривень - це велика сума. Проект 
має бути фінансово обгрунтованим. Зрештою, світ 
знає п’ять прикладів передачі права на проведення 

конкурсу», - повідомив міністр у своєму блозі.
Пане Данилюк, не відкривайте нам Америки! Це 

вже зробили задовго до вас. Що таке мільярд гри-
вень в Україні, яку щорічно обкрадають на більш як 
сотню мільярдів гривень, українці чудово уявляють. 
І тих, хто обкрадає, знають поіменно. Правда, список 
весь час подовжується...

Зрештою, може б до вас, пане міністр, хтось і до-
слухався, якби...

Якби свою міністерську кар’єру ви не почали з 
брехні. І то великої.

Адже іще до приходу в уряд Гройсмана, працю-
ючи на державних посадах в Україні, ви залишали-
ся директором трьох офшорних компаній – на Кіпрі 
та Кайманових островах... Не покинули ви цих ком-
паній напризволяще і вже ставши міністром. Хоча й 
клялися, що нічого спільного з офшорами не маєте.

До слова, повторював це Данилюк аж до того 
часу, поки журналісти не оприлюднили документів 
про його причетність до цих компаній. Єдине, що за-
лишилося після цього міністру  - покаятися і піти з 
посади.

Перше він зробив. Тобто, покаявся.

А от друге... Видно, дуже припало до серця ново-
му міністру нове крісло в новому уряді. Тож він з ньо-
го – ані руш!

Та нічого вічного немає. У тім числі – урядів і міні-
стрів. Їх у нас уже було багато-пребагато. І ще будуть. 
Данилюк, схоже, теж один із перспективних канди-
датів «на виліт». Це видно вже після перших тижнів 
його роботи.

Так що, пане міністре фінансів, або серйозно ду-
майте над тим, де взяти кошти на «Євробачен-
ня-2017», або пакуйте валізу – і  перебирайтеся до 
своїх офшорів. Бо міністрів у нас багато, а Джамала 
– одна!

А може, ви таки розщедритеся – і вділите якийсь 
мільйон-другий  із тяжко нажитого на Кіпрі та Кай-
манах - у вигляді благодійного внеску на проведення  
престижного Євробачення? Якщо ж приклад із вас 
візьмуть іще понад шість сотень українських «оф-
шорників», то мільярд гривень з дірявого державно-
го бюджету вже не знадобиться...

Степан КУЗІВ, 
тернополянин, студент Львівської му-

зичної академії ім. Миколи Лисенка.

МІНІСТРІВ У НАС БАГАТО. 
А  ДЖАМАЛА – ОДНА!

Дорогий «Наш ДЕНЬ»!
Дякую тобі за чудову розповідь минулого тижня про пере-

можницю «Євробачення-2016» Джамалу. Я теж хочу вислови-
тися з приводу її блискучої перемоги в Стокгольмі. Отже...

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Кредитна аферистка 
5 років ховалася 

від слідства
Тернопільські правоохоронці затри-

мали підозрювану в кредитній афері, яка 
впродовж п’яти років переховувалася від 
слідства. У 2005-2006 роках шахрайка 
та її спільниця налагодили цілий конве-
єр із оформлення кредитів на сторонніх 
людей. Таким чином жінки привласнили 
майже 500 тис. грн. Зараз поліції відомо 
про 30 фіктивних договорів.

– Обидві аферистки працювали в кре-
менецькій філії банку: затримана – еко-
номістом, її спільниця – керуючою від-
ділення, - розповіли в обласному управ-
лінні поліції. - Начальниця відділення 
оформляла кредити на підставі незакон-
но добутих документів. Економіст взяла 
на себе освоєння коштів.

Викрили шахрайок у 2008 році. Підо-
зра виникла у вищого керівництва бан-
ку, коли термін погашення кредитів за-
вершився, проте коштів ніхто не повер-
тав. Згодом до правоохоронців почали 
звертатися «боржники», від яких вима-
гали повернення грошей, привласнених 
аферистками.

Під час слідства підозрюваним вдало-
ся виїхати з України. Їх було оголошено у 
міждержавний розшук.

У 2012 році в Російській Федерації 
віднайшли слід керуючої банку та екс-
традували її в Україну. Їй повідомлено 
про підозру в привласненні та розтраті 
майна в особливо великих розмірах.

Суд зважив на те, що у жінки двоє 
малолітніх дітей. Відтак, їй обрано по-
карання у вигляді домашнього арешту. 
Таке рішення обвинувачення вважає 
надто м’яким та оскаржує.

Спільницю шахрайки поліцейські за-
тримали у травні цього року. Як повідо-
мили у кременецькій поліції, наразі вона 
перебуває в ізоляторі тимчасового три-
мання. 

Поліція затримала 
40-річного 
чоловіка, який 

зґвалтував пенсіонерку 
на Бережанщині. 
Нападник поглумився 
над 75-річною бабусею, а 
потім її пограбував.

Злочин стався у селі Нара-
їв. Шукали ґвалтівника близь-
ко тижня. Місцеві жителі роз-
повідають, що весь цей час бо-
ялися ввечері виходити з по-
мешкань і не випускали на ву-
лицю дітей.

Ґвалтівник виявився жи-
телем Івано-Франківської об-

ласті. Поліції він розповів, що 
напередодні злочину посва-
рився зі співжителькою і пі-
шов з дому. Опинившись у На-
раєві, на одному з господарств 
помітив пенсіонерку. Чоловік 
старенької в цей день поїхав 
на обстеження, тож вона за-
лишилась вдома сама.

Зловмисник проник до 
чужої хати вночі через вікно. 
Пенсіонерка у цей час спа-
ла. Коли жінка прокинулась і 
побачила нападника, він уже 
встиг випити пляшку спирт-
ного.

40-річний чоловік наки-

нувся на стареньку. З чужої 
хати він також виніс краде-
ний мобільний, наручний жі-
ночий годинник, ліхтарик, 
пляшку наливки та продукти. 
Пенсіонерка, оговтавшись від 
шоку, звернулася за допомо-
гою до поліцейських.

Щодо підозрюваного роз-
почато кримінальне прова-
дження за трьома стаття-
ми Кримінального кодексу 
– незаконне проникнення до 
житла, грабіж і зґвалтування. 
Під час досудового розсліду-
вання він перебуватиме під 
вартою. 

У прифронтовій Мар’їнці 
поліцейські знайшли 
16-річну дівчину із 

Тернопільщини, яка втекла з дому 
через кохання. Неповнолітня 
та її 19-річний хлопець за 5 діб 
проїхали через всю країну без 
документів. 

Подробиці втечі розповіли в управ-
лінні поліції в Донецькій області. Юну 
втікачку разом з другом мар’їнські право-
охоронці помітили вночі під час патрулю-

вання міста. При перевірці з’ясувалося, 
що неповнолітня є  жителькою Терно-
пільської області, а її товариш – уродже-
нець міста Єнакієве. Хлопець переселив-
ся на Тернопільщину в 2014 році, коли на 
Донеччині почалися бойові дії.

З дівчиною він познайомився півтора 
роки тому. У розмові з молоддю поліцей-
ські з’ясували, що родичі неповнолітньої 
не підтримували їх стосунків. Відтак, ді-
вчина вирішила почати самостійне жит-
тя з коханим у його рідному краї – на До-

неччині.
Мати неповнолітньої працює за кор-

доном, а вихованням займалися бабуся 
та дідусь. Вони і заявили у поліцію про 
зникнення внучки. Родичі розповіли, 
що вона втекла з дому, взявши 1,2 тися-
чі гривень.

Зараз вирішується питання про тим-
часове переміщення неповнолітньої до 
центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей. Уже звідти рідні мають забра-
ти її додому. 

Покінчив
 із життям після 

дискотеки

На Тернопільщині 
скоїв 
самогубство 

19-річний хлопець. 
Загиблий навчався 
на третьому курсі 
професійно-технічного 
училища.

Юнака знайшли повіше-
ним у понеділок на тери-
торії ферми в селі Буряків-
ка Заліщицького району. У 
цьому селі він мешкав із ро-
диною.

– Бездиханного хлопця 
близько 7.00 знайшов охо-
ронець. Як стало відомо, у 
неділю ввечері учень ПТУ 
пішов з дому на дискотеку 
і не повернувся, - розпові-
ли в обласному управлінні 
поліції.

При попередньому огля-
ді слідів насильницької 
смерті на тілі загиблого 
експерти не виявили.  Пра-
воохоронці з’ясовують об-
ставини смерті юнака.  

У Заліщицькому районі аферисти 
видурили у бабусі майже $2,5 
тис., 870 євро та 8 тис. грн. Гроші 

старенька обміняла на сувенірні 
банкноти.

Мешкає пенсіонерка у селищі Товсте. Обі-
дньої пори до неї в помешкання зайшли двоє 
незнайомих чоловіків. Бабуся запам’ятала 
лише, що вони стали розповідати про гро-
шову реформу. Чоловіки повідомили, що ста-

рі банкноти скоро стануть недійсними і вони 
допомагають пенсіонерам обміняти гроші, 
аби ті не вистоювали у чергах.

Старенька винесла аферистам усі збере-
ження, а ті взамін віддали їй стос сувенірних 
купюр. Загалом жінка втратила майже 100 ти-
сяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримі-
нальне провадження. Зараз поліцейські роз-
шукують підозрюваних. 

Сучасні Ромео і Джульєтта втікали з Тернополя в Єнакієве 

Познущався над бабусею 

Обміняла сто тисяч на сувенірні банкноти
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Концерт на глибині 
300 метрів

Тернопільський духовий вій-
ськовий оркестр 44-ої окремої ар-
тилерійської бригади перебував 
у зоні АТО майже два місяці. Му-
зиканти виступали з концертами 
перед військовими та мешканця-
ми Сходу. Однак сміливі музикан-
ти вирішили не зупинятися на до-
сягнутому. Щоб підняти бойовий 
дух товаришів на передовій та 
ще раз підкреслити єдність краї-
ни, наважилися на унікальний ви-
ступ. 

Незвичайним концертним за-
лом їм послужила соляна шах-
та підприємства «Артемсіль», що 
у містечку Соледар. Знаходиться 
вона на глибині 289,5 метрів під 
землею і заввишки як семиповер-
хівка.  Це ідеальне місце для фікса-
ції такого рекорду, адже багатоме-
трова товщина солі тут створює 
унікальну акустику. Кілька років 
тому тут відбувся легендарний 
концерт Донбаського симфоніч-
ного оркестру «Соляна симфонія» 
під керівництвом австрійського 
диригента Курта Шмідта. Як від-
значив тоді диригент: «У світі іс-
нує всього два-три театри, які мо-
жуть зрівнятися за акустикою з 
артемівськими шахтами».

Тернополяни тут не лише ви-
конали гімн, а  й провели справ-
жнє музичне дефіле. Граючи на 
музичних інструментах, орке-
странти пройшли маршем по со-
ляній галереї. 

Досягнення Тернопільсько-
го духового військового оркестру 
44-ої окремої артилерійської бри-
гади зафіксували представники 
Національного реєстру рекордів 
України.

- Ми вражені цим рекордом. 
У період, коли така складна по-
літична та економічна ситуація 
в Україні, хлопці своєю звитягою 
показали незламність духу, муж-
ність і патріотизм, - зазначила 
керівник Національного реєстру 
рекордів України Лана Ветрова. 
–  Нам приємно, що цей рекорд від 
сьогодні є досягненням України – 

Військовий оркестр виконав 
гімн України у соляній шахті 

Тернопільські музиканти 
встановили патріотичний рекорд
Тернополяни 
здивували 
всю Україну 
незвичайним 
рекордом. Під 
час перебування 
у зоні АТО вони 
спустилися у соляну 
шахту, виконали 
національний 
Гімн та офіційно 
зафіксували 
рекорд України – 
дефіле військового 
духового оркестру 
на максимальній 
глибині під землею.

досі ніхто нічого подібного не ро-
бив. Хлопці з тернопільського ор-
кестру – молодці: виконали гімн 
України та дефіле під звуки патрі-
отичних композицій. 
«Коли ми читаємо 
злісні коментарі 
сепаратистів в 
Інтернеті, розуміємо 
– все зробили 
правильно»

Через кілька днів після повер-
нення додому сповнені вражень 
та позитивних емоцій, тернопіль-
ські рекордсмени завітали у ре-
дакцію «Нашого ДНЯ», розпові-
ли, чи важко було грати на такій 
значній глибині і як виникла ідея 
встановити рекорд.

Вони майже два місяці про-
вели за тисячі кілометрів від рід-
них домівок. Виступали перед вій-

ськовими, школярами, жителями 
сіл та міст. Їхали на гастролі у по-
вному екіпіруванні – з бронежи-
летами, зброєю і музичними ін-
струментами. Зізнаються, у кожен 
концерт вкладали душу, адже мис-
тецтво у зоні АТО допомагає від-
новити душевну рівновагу, дарує 
віру та оптимізм і  заряджає пози-
тивними емоціями. Мешканці Схо-
ду радо зустрічали музикантів і ті-
шили їх гучними оплесками. А у 
Лисичанську школярі навіть під-
готували для них зустрічний кон-
церт. 

Музиканти розповідають: пе-
ребування на Сході було надзви-
чайно насиченим. Це величезний 
досвід, зустрічі з цікавими людь-
ми, позитивні емоції. 

Артистка оркестру і єдина 
жінка у колективі Любов Кизима 
та її чоловік,  головний старшина 
оркестру, прапорщик Василь Ки-
зима з Озерної під час перебуван-

ня на Сході відзначили 20-річчя 
подружнього життя. 

- Це було дуже незвичне свят-
кування цієї дати, але дуже ро-
мантичне, - зізнається Люба. – Чо-
ловік йшов пішки п’ять кіломе-
трів, щоб купити мені подару-
нок. Адже неподалік нашого міс-
ця проживання не було магазинів. 
Найважливіше, що ми в цей день 
були разом, а  поряд були люди, 
які за нас раділи. 

Та найяскравішою подією пе-
ребування на Сході, звичайно ж, 
стало встановлення рекорду. 

- Учасники нашого оркестру 
якось побували на екскурсії у со-
ляних шахтах, - розповідає на-
чальник оркестру – військовий 
диригент бригади, старший лей-
тенант Тарас Когут. - Вони поділи-
лися з нами враженнями від по-
їздки. Тоді ми подумали - наш ко-
лектив уже виступав і в сільських 
клубах, і  в школах, і в полях, і про-

сто на вулиці, а от у шахті ми ще 
не грали. Всі підтримали цю ідею 
і почали працювати над її реаліза-
цією. 

Музиканти розповідають, що 
до виступу і встановлення рекор-
ду готувалися близько місяця. 
Саму подію особливо не афішува-
ли, адже відбувалася вона в зоні 
АТО. 

- Ми подали заявку до Націо-
нального реєстру рекордів Укра-
їни, - розповідає Тарас Когут. – Їх 
зацікавила наша ідея і ми почали 
готуватися до цієї події. Далі до-
велося переконати керівництво 
«Артемсіль» дозволити виступ. 
Особлива  вдячність командиру 
нашої бригади за допомогу у вті-
ленні цього задуму і підтримку 
всіх творчих починань. 

Тернополяни пригадують, 
спускалися у шахту дуже швидко 
– близько півтора хвилин. Повітря 
у ній насичене сіллю, тож губи від-
разу стають солоними на смак. Гля-
дачами незвичного концерту стали 
журналісти, представники міської 
влади  та всі охочі. Про виступ тер-
нополян писали не лише україн-
ські, а й сепаратистські ЗМІ. Навіть 
газета ДНР «Русская весна» опублі-
кувала інформацію про рекорд тер-
нополян. Цікаво, що подали інфор-
мацію без жодного негативу. 

Учасники військового орке-
стру не приховують радості – 
вони щасливі, що змогли встано-
вити цей рекорд і принести ра-
дість мільйонам українців. 

- Наш рекорд неможливо по-
бити, адже його суть не матері-
альна, а  швидше духовна, - до-
дає Тарас Когут. -  Коли ми чита-
ємо злісні коментарі сепаратистів 
в Інтернеті, розуміємо – все зро-
били правильно. Своїм вчинком 
ми зуміли піднести бойовий дух 
наших побратимів, які воюють 
на передовій, а також вкотре під-
креслити єдність України і про-
славити нашу державу. 

«Наш ДЕНЬ» вітає Тернопіль-
ський духовий військовий ор-
кестр 44-ої окремої артилерій-
ської бригади з цим досягненням 
і бажає його учасникам натхнен-
ня та наснаги для нових звершень 
і творчих експериментів. 

Юля ТОМЧИШИН.
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Ініціювали та втілили таку чудову ідею 
Тернопільська молодіжна міська рада і гро-
мадська організація “Молодіжний центр 
розвитку міст”. Учасники акції зізнаються: 
планували зробити це швидше, проте по-
годні умови дещо їм завадили. Малювали 
три дні, практично без відпочинку. 

– Ми вирішили втілити такий задум до 
міжнародного Дня вишиванки. Старались 
підібрати різноманітні малюнки, не лише 
графічні, щоб показати все різноманіт-
тя наших орнаментів. Тому тут представ-
лені візерунки, поширені в різних регіо-
нах України, – розповіла голова молодіжної 

міської ради Вероніка Дякович.
Допомогти малювати зголосилися май-

бутні дизайнери з тернопільського Га-
лицького коледжу. Перед тим, як наносити 
візерунки, готували поверхні стовпчиків 
– камінь очищали та ґрунтували. Малюва-
ли фасадними фарбами, які мають витри-
мати негоду. 

Сірий паркан в центрі міста тепер зда-
леку приваблює погляд. Вишиванки, на-
віть на камені, – це красиво, кажуть меш-
канці міста. Організатори ж сподіваються, 
що тернополяни дбайливо ставитимуться 
до вишиваної алеї.  

На Зборівщині у селах 
Кальне та Розгадів місцеві 
жителі об’єдналися разом, 

щоб зробити свою маленьку 
батьківщину красивішою і 
затишнішою. Тут регулярно 
проводять цікаві заходи 
та втілюють в життя 
оригінальні ідеї. 

Кілька років тому автобусну зу-
пинку та мости у селах розфарбу-
вали у патріотичні кольори. Цьо-
горіч сільська молодь оновила 
синьо-жовті та червоно-чорні бар-
ви. А у Кальному автобусну зупин-
ку прикрасили оригінальними ма-
люнками – кетягами калини, мака-
ми, колосками та голубом на синьо-жовтому фоні 
у бронежилеті, з прицілом та галузкою оливково-
го дерева, як символом миру, про який так мріють 
в Україні. 

- Нас всіх об’єднала спільна справа, - ділиться 
враженнями авторка голуба, мешканка Кальоно-
го Юлія Беш. – Ми радо підтримуємо цікаві ідеї на-

шого священика отця Івана і разом вті-
люємо їх в життя. Хочеться, щоб у на-
шому селі було гарно і затишно. А цьо-
го можна досягти тільки разом. 

Парох сіл Кальне та Розгадів отець 
Іван Гавдяк переконаний - патріотич-
не виховання потрібно починати з ди-
тинства та юності. Тому намагається 
щоразу придумувати щось нове, аби за-

цікавити молодь і об’єднати усіх навколо добрих 
справ. У селах активно займаются волонтерством 
і готують передачі у зону АТО. У храмі обладнали 
куточок, присвячений вшануванню героїв Май-
дану та учасників АТО і освятили його у страсну 
суботу. 

На Великдень учасники «Марійської дружи-
ни» довкола каплички у центрі Кально-
го прикрасили дерева мальовничими пи-
санками та великодніми композиціями. 
З нагоди свята відбувся концерт. Хлопці 
та дівчата водили гаївки та відроджува-
ли українські традиції. На День Матері у 
церкві вітали матерів віршами та букети-
ками квітів, а на День сім’ї пригощали цу-
керками. 

Отець Іван Гавдяк невтомно шукає 
шлях до серця кожного парафіянина і 
об’єднує громаду довкола цікавих ідей, які 
роблять кращою їх маленьку батьківщину. 

Юля ТОМЧИШИН.

Після Свого Воскресіння Гос-
подь Ісус Христос, як оповідає книга 
Діянь Апостольських, сорок днів ще 
залишався на землі, з’являвся Своїм 
ученикам і говорив їм  «про Царство 
Боже». А в сороковий день зібрав їх 
усіх і вивів з Єрусалима до Віфанії 
та, «піднявши руки Свої, благосло-
вив їх і, коли благословляв, почав 
віддалятися від них та підносити-
ся на небо. Вони поклонились Йому 
і повернулись до Єрусалиму з вели-
кою радістю» ( Лк. 24, 50-52 ).

Чому серця апостолів повні були 
радості в час Вознесіння? Адже лю-
бий Учитель їх покидав землю, від-
ходив від них. Здавалося б, що вони 
повинні були сумувати, розлучаю-
чись з Господом. Апостоли раділи 
тому, що Христос, подаючи Своє Бо-
жественне благословення в час воз-
несіння на небо, дав їм благодатну 
обіцянку: «Ось Я з вами по всі дні до 
кінця віку» ( Мф. 28,20).

Та й перед Своїми страждання-
ми Господь говорим їм: «Не зали-
шу вас сиротами: прийду до вас» ( 
Ів.14,18). Отже, Спаситель завжди 
залишався в їх душах і радість єд-
нання з Ним  ніколи не покидала 
апостолів.

Радіємо і торжествуємо і ми, ві-
рні діти Божі, бо, зійшовши на небо, 
Господь Ісус Христос відчинив і нам 
двері небесні, що були закриті грі-
хопадінням  наших прародителів. 
Блаженний Августин про це гово-
рить так: «Зійшовши від землі на 
небо, як Бог, а з тілом нашим, як чо-
ловік, Він, Богочоловік, тим самим 
показав, що і для нас, людей, від-
крилося через Нього небо, так дов-
го для нас зачинене, і що зруйнова-
но, нарешті, перегородку між небом 
і землею».

Перебуваючи на землі в поста-
ті людини, що не має де голову при-
хилити, зневажений ворогами, пе-
реслідуваний аж до смерті на хрес-
ті, витерпівши все це без нарікань, 
бо так Йому належало виконати 
волю Того, Хто послав Його, сьогод-
ні у славі став перед Отцем Своїм, з 
усіма визволеними з пекла душами 
праведних: «Отче! Я прославив Тебе 
на землі, виконавши діло, яке Ти до-

ручив мені вчинити. І нині прослав 
мене Ти, Отче, в тебе самого сла-
вою, яку я мав у Тебе до створення 
світу. Я відкрив ім’я  Твоє  людям,  
яких Ти дав мені від світу» (Ів.17,4-
6). І Отець Небесний прославив Єди-
нородного Сина Свого, що виконав 
волю Отця, і посадив Його на пре-
столі Своєму: «Сказав Господь Гос-
подеві Моєму: сиди праворуч Мене» 
(Пс.109).

Натхненно величає славу во-
скреслого і вознесенного на небо 
Господа св. апостол Павло, коли го-
ворить, що Господь Бог величною 
силою Своєю «воскресив Його з 
мертвих і посадив праворуч Себе на 
небесах, вище від усякого Началь-
ства і Влади, і Сили, і Володарю-
вання, та всякого імені, що ймену-
ється не тільки в цьому віці, але і в 
майбутньому, і все скорив під ноги 
Його, і поставив Його вище від усьо-
го, Главою Церкви, що є Тіло Його, 
повнота Його, що наповнює все у 
всьому (Єф.1, 20-23).

Господь, що вознісся на небо, ба-
жає славу Свою поділити з усіма ві-
рними Своїми послідовниками. Він 
у любові до нас грішних не тільки 
приніс себе у жертву за наші гріхи, 
але й зійшов на небо, щоб приготу-
вати нам місце в оселях Отця Небес-
ного: «Я йду приготувати вам місце. 
І коли піду та наготовлю вам міс-
це, прийду знов і візьму вас до Себе, 
щоб і ви були, де Я» (Ів.14,2-3).

Отже, вознесіння Господнє було 
завершенням спасенного служін-
ня, на яке Син Божий, Господь Ісус 
Христос прийшов на землю. Сво-
їм вознесінням Спаситель пока-
зав усьому світові, що Він воісти-
ну є Син Божий. А сьогодні Він хоче 
зробити нас спадкоємцями Царства 
Свого: «Я заповідаю вам, як заповів 
Мені Отець Мій, Царство, щоб все 
їли й пили за трапезою Моєю в Цар-
стві Моєму» ( Лк.22, 29-30 ).

Він чекає нас і готовий всіх при-
йняти до себе, тому і кличе: « При-
йдіть до Мене, всі струджені й обтя-
жені, і Я заспокою вас» (Мф.11, 28).   

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,  член 
Національної спілки 
журналістів України.

Вишивали на… камені
Оригінальну алею вишиванок створили у центрі Тернополя – на бульва-

рі Шевченка. Верхівки бетонних стовпчиків, які огороджують від проїзної 
частини газони, розмалювали національними орнаментами.

«Не залишу 
вас сиротами: 

ПРИЙДУ ДО ВАС»

Село  розмалювали 
у  патріотичні

 барви
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НАТО покаже Путіну 
страшний сон

Протистояння Путіна з НАТО за-
грожує господареві Кремля повною 
поразкою, вважає журналіст Віталій 
Портніков, повідомляє ICTV. Раніше 
генсек альянсу Йенс Столтенберг зая-
вив про плани розширення на Схід, що, 
на думку журналіста, дає чіткий сиг-
нал агресору: хто нападе на одну з кра-
їн НАТО, нападає на всіх. «Це і є страш-
ний сон російського президента Путіна 
та інших кремлівських бонз. Напад на 
Україну замислювався Путіним як від-
повідь на «наближення» альянсу, хоча 
розширення НАТО не несло жодної за-
грози безпеці його країни», - наголосив 
Портников. Путін прорахувався, і тепер 
Росію будуть стримувати. У нього немає 
грошей і достатньої кількості людей, 
щоб відповісти на виклик. Проти нього 
все: економіка, демографія, історія, мо-
раль. За - лише ядерні боєголовки, шан-
тажуючи якими він буде нагадувати 
про себе, але навряд чи зважиться за-
стосувати. А це значить, що Путін втя-
гується у протистояння, яке може за-
вершитися лише його поразкою і звіль-
ненням українських земель від окупан-
тів та їх посібників.

Кемерон: «Туреччині 
для вступу в Євросоюз 

знадобиться тисяча років»
Прем’єр-міністр Британії Девід 

Кемерон переконаний, що Туреччи-
на зможе стати повноправним чле-
ном Євросоюзу не раніше наступного 
тисячоліття. Про це повідомляє бри-
танське видання «The Independent». Зо-
крема, Кемерон зазначив, що на сьогод-
ні питання вступу Туреччини, яким ма-
ніпулюють противники членства Вели-
кобританії у ЄС, не стоїть. «Нині не мож-
на говорити про те, що Туреччина всту-
пить в ЄС найближчим часом. Вони по-
дали заявку в 1987 році. За нинішньо-
го темпу прогресу вони, ймовірно, змо-
жуть увійти до ЄС приблизно у 3000 
році», - сказав Кемерон в ефірі «ITV’s 
Peston».

Горбачов шокував 
заявою про Крим

Екс-президент СРСР Михайло Гор-
бачов підтримав анексію Криму, на-
голосивши, що вчинив би з півост-
ровом так само, як президент РФ Во-
лодимир Путін. Про це він заявив у 
інтерв’ю газеті «Sunday Times». На дум-
ку Горбачова, Захід уже змирився з тим, 
що Крим став частиною Росії. Під час 
інтерв’ю Горбачов також заявив, що 
США раділи розпаду СРСР: «Під столом 
американці з радістю потирали руки». 
У відповідь на ці заяви народний депу-
тат Верховної Ради Антон Геращенко 
пообіцяв, що Україна намагатиметься 
закрити Горбачову в’їзд до Євросоюзу. 
«Дипломатичним шляхом будемо звер-
татися до європейських партнерів, щоб 
його не приймали в Європі, не фінансу-
вали його фонд, який допомагає розпа-
лювати ненависть між Росією та Украї-
ною», - сказав політик.

Потенційних терористів 
у Німеччині стало більше

За даними федерального відом-
ства з кримінальних справ, у Німеч-
чині число людей від яких можна 
очікувати терактів за один рік зрос-
ло з 270 до 497, передає «Welt am 
Sonntag». Також зазначається, що ві-
домство зафіксувало 339 осіб, що спів-
чувають терористам і є їх потенційни-
ми помічниками. Європейські служби 
безпеки заявляють про підвищену за-
грозу терактів у зв’язку з майбутнім 
Чемпіонатом Європи з футболу, який 
відбудеться у Франції. Глава французь-
кої внутрішньої розвідки Патрік Каль-
варія зазначив, що угруповання «Іслам-
ська держава» має намір здійснити на-
пади під час змагань. Директор Європо-
лу Роб Уейнрайт також заявив, що фут-
больний чемпіонат «є привабливою мі-
шенню для терористів». 

Трамп пропонує озброїти 
вчителів у школах

Кандидат у президенти США від 
Республіканської партії мільярдер 
Дональд Трамп виступив за те, щоб 
шкільні вчителі мали вогнепальну 
зброю у своїх класах. Про це повідо-
мляє «Time». «Я не хочу, щоб у класах 
була зброя, хоча у деяких випадках ви-
кладачі повинні її мати. Бо те, що відбу-
вається у нас в школах, просто неймо-
вірно», - заявив Трамп. І додав: у випад-
ку обрання його президентом США, він 
буде захищати конституційне право на 
носіння зброї.

Польща запроваджує нові 
правила оформлення Tax-free 

З 1 червня 2016 року набувають 
чинності внесені мінфіном Поль-
щі зміни до законодавства, які сто-
суються збільшення ліміту міні-
мальної суми вартості покупки для 
можливості оформлення Такс-фрі 
(Tax-free). Це означає, що туристи, які 
не є громадянами Євросоюзу, зокрема, 
й туристи з України, матимуть право 
на повернення податку на додану вар-
тість (VAT) тільки у тому випадку, якщо 
здійснять покупки в Польщі мінімум 
на 300 злотих, повідомляє vsetutpl.com. 
До цього мінімальна сума, на яку треба 
було здійснити покупки для оформлен-
ня фактури Tax-free і повернення час-
тини витрачених коштів, складала 200 
злотих. Міністр фінансів Польщі пояс-
нює прийняття такого рішення загаль-
ним ростом цін.
Гуманітарна ситуація - найгірша 

з часів Другої світової
Гуманітарна ситуація в світі най-

гірша, ніж будь-коли з часів Другої 
світової війни, рекордна кількість 
людей потребують допомоги. Про це 
сказав Генсек ООН Пан Гі Мун, відкри-
ваючи Всесвітній гуманітарний саміт у 
Стамбулі, повідомляє «Укрінформ». «Ре-
кордна кількість людей потребує допо-
моги... Глобальна криза біженців є най-
гіршою з часів Другої світової війни. 
Цивільні особи перебувають під ата-
кою, як ніколи раніше», - наголосив він, 
вказавши, що багато жертв конфліктів 
сподіваються на гуманітарну допомо-
гу. Пан Гі Мун також закликав держави 
підтримувати міжнародні закони війни.

Тисяча кішок 
розважалися на весіллі

Канадська пара Домінік Хассон і Луїз 
Верону запросили на своє весілля 1100 
кішок. Для цього торжество провели у 
звіринці «Cat House on the Kings» у Калі-
форнії, пише «Медуза». Наречений розпо-
вів, що вони дуже люблять тварин, і тому 
вирішили подарувати кішкам свято. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Що ти натворила, Московіє?! 

Уже більше двох років Україна є ціл-
лю російської агресії, а її гуманітарні 
наслідки - це більше 10 тисяч загиблих 
українців, понад 20 тисяч поранених і 
близько 1,8 мільйона внутрішньо пере-
міщених осіб. Про це заявив президент 
Петро Порошенко під час Всесвітнього гу-
манітарного саміту ООН у Стамбулі, пові-
домляє його прес-служба. «Світ знову до 
небезпечного рівня потерпає від жорсто-
ких конфліктів, соціальних зламів, природ-
ніх та техногенних катастроф. Універсаль-
ні цінності Статуту Об’єднаних Націй став-
ляться під сумнів одним із тих, хто покли-
каний їх захищати. Геополітичні амбіції 
ставляться понад принципи і норми між-
народного права, й навіть - понад людські 
життя», - наголосив глава держави. І заува-
жив: український досвід на Донбасі свід-
чить, що дуже важливими є не лише вчас-
не вирішення нагальних гуманітарних по-
треб, а й пошук довготривалих рішень. 

Гройсман хоче ліквідувати 
«абсурдні інспекції»

Українська влада зробить все необ-
хідне для того, щоб усунути перешкоди, 
які стоять на шляху розвитку вітчизня-
ного бізнесу. Про це прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман сказав у LIVE-зверненні 
до співвітчизників. «Ми повинні усунути 
всі перешкоди для розвитку українського 
бізнесу, українських підприємців. І ми бу-
демо продовжувати проводити дерегуля-
цію, прибирати абсурдні інспекції та до-
зволи для того, щоб бізнес міг вільно роз-
виватися, створювати робочі місця», - ска-
зав глава уряду. І підкреслив: саме бізнес 
платить податки, що дозволяє підтриму-
вати національну економіку. Тому влада, у 
свою чергу, зобов’язана справедливо роз-
поділити ці кошти так, щоб Україна розви-
валася, а соціально незахищені громадяни 
отримали від держави необхідну допомо-
гу.

Обама назвав нового 
посла США в Україні

Президент США Барак Обама зая-
вив, що новим послом країни в Украї-
ні стане Марі Йованович. Про це пові-
домляє прес-служба Білого дому. Чинний 
глава американської дипломатичної мі-
сії в Києві Джеффрі Пайетт працювати-
ме в Греції. Йованович народилася в Кана-
ді, в сім’ї емігрантів з Росії. У дитинстві ра-
зом з батьками переїхала в США, де закін-
чила Прінстонський університет і Пушкін-
ський інститут. Працювала в дипломатич-
них представництвах США в Могадішо (Со-
малі), Лондоні, Москві і Оттаві (Канада). З 
серпня 2001 року по червень 2004-го була 
заступником американського посла і тим-
часовим повіреним США в Україні. Опісля 
працювала на посаді старшого радника за-
ступника держсекретаря США з політич-
них питань, після чого в 2005 році відбула 
послом у Киргизстан. У 2008 році її пере-
вели на посаду посла США у Вірменії. Зараз 
дипломат працює деканом школи вивчен-
ня мов у Інституті дипломатичної служ-
би Держдепу США. Володіє російською мо-
вою.

«Гречана» змова
Учергове подорожчала гречка. Ди-

ректор Української асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Дорошен-
ко заявив: «Незабаром ця крупа зрівня-
ється в ціні з курятиною. Таке відбуваєть-
ся завдяки монопольній змові декількох 
компаній, які торік викупили весь урожай 
гречки. Тепер встановлюють ціну на рин-
ку». Через постійне подорожчання греча-
ної крупи українці почали замінювати її 
іншими продуктами. У зв’язку з цим про-
даж цього продукту постійно знижується. 
Кілограм гречки в середньому коштує 41-

45 гривень, повідомляє «Агравері». Напри-
кінці квітня гречка увійшла до трійки про-
дуктів, які найшвидше дорожчають.

Втрачаємо Дністер

Екологи назвали причини, через які 
колись велику річку Дністер нині поде-
куди можна перейти вбрід, повідомляє 
газета «Експрес». Експерти б’ють три-
вогу: дельта ріки сильно обміліла, а до-
вколишні луки майже сухі. Галина Про-
ців, член ради Національного екологічно-
го центру України зазначила, що причина-
ми мілководдя є: безконтрольні, несанкці-
оновані вирубки лісів, особливо в місцях 
водозаборів, де формуються головні при-
токи річки; масове будівництво малих ГЕС 
у верхів’ї річки; масове, неконтрольова-
не й незаконне будівництво в долині Дні-
стра і його приток. Будівництво ведеться 
не лише індивідуальне, а й промислове.

Гаазький трибунал не дочекався 
матеріалів на Януковича від ГПУ

Україна не передала необхідні до-
кументи до Гааги для суду над екс-
президентом Віктором Януковичем. Про 
це сказала нардеп від «Самопомочі» Олена 
Сотник. «Ми отримали можливість розгля-
ду в Гаазі справи про розгін Майдану. Але 
ГПУ завалила її. З нашого боку документи 
не відправлені. Коли міжнародна інстанція 
запитала, чи потрібна нам допомога в роз-
слідуванні злочинів, ГПУ сказала, що сама 
впорається. Сьогодні всі документи в Гаагу 
не подані», - цитує Сотник depo.ua.

Усіх працюючих змусять платити 
341 гривню щомісяця

Єдиний соціальний внесок повинні 
сплачувати всі працюючі громадяни, за-
явив міністр соцполітики Андрій Рева. 
Таким чином він вирішив подолати дефі-
цит Пенсійного фонду. В інтерв’ю видан-
ню «Економічна правда» міністр повідо-
мив, що з 16 мільйонів зайнятого населен-
ня єдиний соцвнесок сплачують приблиз-
но 10 мільйонів. «Наприклад, із 2,5 міль-
йона працівників сільського господарства 
(це одноосібні селянські господарства) до-
бровільно сплачують ЄСВ лише 12477 лю-
дей. Працівники сфери обслуговування, 
скажімо, домогосподарки, гувернантки 
- налічується 160 тисяч  працівників цьо-
го сегменту - також звільнені від сплати 
ЄСВ. Якщо нам вдасться змусити платити 
тіньовиків, ефект буде у десятки мільяр-
дів», - сказав Рева. До слова, єдиний внесок 
на загальнообов’язкове державне соцстра-
хування - обов’язковий платіж, стягується 
щомісяця для забезпечення страхових ви-
плат у разі безробіття, хвороби або нещас-
них випадків на виробництві. З цього року 
введена єдина ставка 22 відсотки від роз-
міру мінімальної зарплати.

Песимізм у країні зашкалює
У рейтингу найбільш песимістичних 

країн Україна посідає друге місце. За не-
вдоволенням життя українців випереджає 
лише Північна Корея. 71 відсоток опита-
них вважають, що країна не вийде з кри-
зи у наступні 12 місяців. У кожного тре-
тього - 32 відсотки - не залишається віль-
них коштів після придбання товарів пер-
шої необхідності. 30 відсотків коштів укра-
їнці витрачають на одяг, а п’ята частина за-
роблених грошей йде на погашення бор-
гів. У топ-3 переживань українців потра-
пили: стан економіки, ціни на компослуги 
та продукти харчування.

Україна Світ



Струни серця

*   *   *
Іноді я буваю 
з іншого боку Всесвіту
дощенту вигораю
десь на межі перецвіту
так недосяжно близько
легко до неможливості
днів переспілих низка
зайчиками грайливості
скочується по шиї
в пазуху й пахне сливами
щастя тремтить на віях
дотиків ніжних зливами
у неземному вирі 
так по-земному мріється
так по-простому вірю
й серце пташатком гріється.

*   *   *
Яка вона – жінка звичайна?
Чи в світі не зник ще цей рід?
Мов світла весна життєдайна,
Що манить безкрилих в політ.
Чого лише вартий той погляд
Очей з-під опущених вій,
Вишневі вуста – ніжний спогад,
І цвіт у косі золотій.
Природну красу і поставу
Минають нестримні літа,
І теплу усмішку ласкаву
Не стерла життя суєта.
Звичайна? Та ні! Особлива!
І жодних нема таємниць – 
То вид – Українка Щаслива,
Із роду жінок-чарівниць.

*   *   *
Це істина – герої не вмирають.
Вмирають чиїсь доньки і сини,
Жінки чоловіків своїх ховають,
Й нема того, 

хто б пекло це спинив!
А трутні лише гроші 

відмивають
І чубляться – 

в хлопів чуби тріщать.
Героїв сім’ї ледве виживають,
Хто буде про них дбати, 

захищать?
Не вдячності, 

не милості чекають,
Не статусів, не пільг, не нагород,
З останніх сил останній бій 

тримають
За свою правду, віру й свій народ.
Крилом незримим 

рідних обіймають
І янголами світла знову в путь.
Все вірно, не герої помирають –
Сини Вкраїни в небуття ідуть…

*   *   *
Так неймовірно пахне 

тільки травень!
Конвалій небо й марево бузку,
Чекає джміль 

в акацій грон-кав’ярень
Маленьку свою бджілку боязку.
Побачення серед п’янкого цвіту.
Гроза не поспішає – пережде,
Милується-хвилюється од вітру
Й тріпоче ніжно листя молоде.
Цілунків пристрасть – 

серце завмирає,
Кує зозулька й не спиняє лік,
І майбуття дбайливо засіває
Насінням доля нам на цілий вік…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Для всієї10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11№21 (153) / 25 травня-31 травня 2016 р. №21 (153) / 25 травня-31 травня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬродини

Поїзд «Тернопіль-Іване-
Пусте» запізнювався, а дощ, 
ніби навмисне, ніяк не вщухав, 
холодний вітер діймав до кіс-
ток. Тож коли потяг нарешті 
прибув, на пероні зчинився га-
мір і штовханина. Кожен хотів 
чимшвидше  утекти від дощу, 
потрапити у затишний вагон, 
відпочити в дорозі…

Мій погляд упав на худеньку 
літню жінку з важкою сумкою, 
що сумно стояла осторонь за-
глиблена у власні думки.

- Вам допомогти? – спита-
ла я, кивнувши на сумку. Жінка 
не відповіла. Та щойно я ступи-
ла на підніжку потяга, як почу-
ла за спиною: «Потягніть сум-
ку, будь-ласка». У вагоні ми сіли 
поруч. Незнайомка дістала хус-
точку, витерла мокре обличчя. 
«Добре, що дощ. Ніхто й не по-
мітив, що плачу», - мовила сум-
но і сльози знову покотилися з 
очей…

«Можливо, чимось можу вам 
допомогти?» - спитала я обе-
режно.

«Чим?» - чи то мене, а чи 
себе запитала моя співрозмов-
ниця, і, важко зітхнувши, дода-
ла: «Невістці моїй зле. Нещас-
ний випадок… Та найстрашні-
ше те, що сама біду накликала».

Якийсь час ми мовчали. Вре-
шті, пані Єва, так звали жін-
ку, вихлюпнула мені свій біль, 
свою тугу…

Вона завжди мріяла про ве-
лику, дружну сім’ю, але доля 
розпорядилася інакше: коли 
єдиному синові – Володі випо-
внилося п’ять років, від важкої 
недуги помер її чоловік Андрій.

Виховувати сина одинокій 
жінці було дуже важко. Працю-
вала на бавовняному комбінаті, 
шила вдома на замовлення. Зго-
дом поїхала на заробітки в Іспа-
нію, зоставивши сина на матір.

Минали роки… Єва купила 

квартиру у Тернополі, облашту-
вала по сучасному. Закор-
дон більше не збиралася – 
підводило  здоров’я. І  Во-
лодя заявив, що хоче одру-
житися. Свататись поїхали  
на Борщівщину.  Обидві родини 
дійшли згоди відзначати весіл-
ля в одному з тернопільських 
ресторанів. Сина у зяті вона, 
звісно, не пустила. Бо яка в  глу-
хому селі перспектива?  Свати 
не надто й  пручалися. Вони на-
віть раділи, що їх донька у міс-
ті житиме. Усі сусіди будуть за-
здрити.

Пані Єва підшукала дітям хо-
рошу роботу у престижній фір-
мі. Щиро тішилася, що Господь 
послав їй добру невістку - кра-
суню і розумницю!  Тож намага-
лася всіляко догоджати моло-
дятам. З самісінького ранку ва-
рила, смажила аби чимось смач-
неньким дітей пригостити. Во-
лодя не раз зауважував, щоб 
мати до кухні Олю долучала: «У 
вас спина болить і серце хворе». 
Єва усе заперечувала, мовляв, 
їй приємно старатися для них.

Наближався її день наро-
дження. Не вірилося, що їй 
уже – шістдесят! Звідки взяла-
ся така цифра? Ні ласки, ні під-
тримки в житті не зазнала. Піс-
ля смерті чоловіка траплялися 
їй женихи. І тут, удома, і там, у 
далекій Іспанії. Але вона вирі-
шила жити для сина. «Стара я. 
Син уже на побачення бігає», - 
жартувала.

Якось підслухала розмову 
Володі з Олею. Син запропону-
вав на ювілей матері подарува-

ти щось 
о р и г і -

нальне.
« О р и г і -

нальне? Ти мене 
розсмішив, Воло-

дю! Вдяганок  у неї  ви-
стачає - до смерті носитиме те, 
що з Іспанії привезла. Косме-
тика теж їй не потрібна – ста-
ра уже. Купимо на вечір добро-
го вина, цукерок, фруктів. Тож 
- і самі посмакуємо, і подарунок 
буде», - заливалася сміхом Оль-
га.

Щось пекуче різонуло Єву 
зсередини. Невже чує ці сло-
ва від коханої невістки? Котру 
прийняла в свій дім, любила, 
оберігала, як рідну дитину?

Кілька днів Єва ходила саме 
не своя. А у день народження 
накупила всілякої смакоти і по-
їхала в село до матері.

Мати запримітила, що вона 
схудла, посмутніла. Гадала, Єву 
засмутив її ювілей. Сама ко-
лись, як 60 виповнилося, усю 
ніч проплакала. Тепер, у свої 79, 
як би хотіла повернути ті шіст-
десят!   

«Та ж усміхнися, Єво», - про-
сила. Єва накривала стіл, нама-
гаючись виглядати бадьорою, 
не хотіла зізнаватися, що на-
справді її тривожить.

«Мабуть, переїду жити до 
вас, мамо», - сказала несподіва-
но.

А через тиждень поверта-
лася до Тернополя. Ось і її дім. 
Квітучий скверик поруч. Вона 
любить тут кожен кущик, кож-
ну квіточку. Любить цих милих 
стареньких, що сидять на ла-

вочці і кивають їй, всміхаючись, 
цього пухнастого рудого кота, 
якого підгодовує весь дім, свій 
під’їзд, де діти граються в хо-
ванки… І навіщо вона обіцяла 
мамі, що переїде в село? І взага-
лі – життя чудове!  Не варто об-
ражатися через дрібниці. Мама 
цілу сумку добра напакувала. 
Зараз щось смачненьке на вече-
рю зготує, дітей покличе, як за-
вше…

Вийшовши з ліфта, почула, 
що Володя з Олею сваряться. 
Хотіла натиснути кнопку дзвін-
ка, щоб вмить перервати їх 
крики, та вирішила послухати, 
що там у них трапилося. Вре-
шті, хто винен? Оля верещала 
якимсь не своїм голосом, най-
бруднішими словами обзивала 
Володю:

«Ліпше б тебе в АТО взяли! 
Не велика втрата була б, якби 
загинув! Ще б пільги мала, гро-
ші чималі!»

«Що ти таке кажеш, Олю? Та 
замовкни вже!» - Єва чула як за-
тремтів голос сина, як рипну-
ли двері на балкон. Без дзвін-
ка – не зайшла – влетіла!  Бліда, 
як полотно, стала перед Оль-
гою: «Ти кому смерті бажаєш, 
паскуднице? Знай, якщо за себе 
я тобі простила, то за сина – не 
зможу!».

У Єви піднявся тиск. Пульсу-
вало все тіло. Вона ніяк не мо-
гла заспокоїтися. Не вірила, що 
могла так помилятися в Ользі, 
і Володя не розпізнав колись її 
маску.

Ольга повернулася в село. 
Володя її не стримував – мовч-
ки посадив у таксі.

Минув місяць, другий. Во-
лодя поник якось, замкнувся 
в собі. Теми про Олю, про її ва-
гітність обходив. Єва тривожи-
лася - а  що,  як  невістка збре-
хала про дитину? Син до неї не 
їхав, не виходив на зв’язок у со-
цмережі. Мабуть, образа й досі 
йому болить, вирішила Єва.

Та нещодавно зателефону-
вала сваха. Сильно плакала, бід-
калася – нещастя у них, Оля з 
драбини впала, коли  лізла на 
горище лікарські трави сушити. 
Дуже забилася. Лікарі роблять 
усе, щоб врятувати  її і синочка.  

Єва в розпачі глянула на Во-
лодю: «Що робитимеш, синку? 
«Та хіба тут можна розміркову-
вати? Позич грошей, мамо. Моїх 
може не вистачити – ліки за-
раз дорогі,» - сказав і хутко став 
збиратися. Уся злість і невимов-
на образа, що гризли душу Єви, 
вмить розчинилися. І чомусь 
згадала слова матері: «Не копай 
для когось яму, аби самому в неї 
не впасти…»

Та  не можна зараз про по-
гане думати? Володя поїхав до 
дружини, а Єва стала щиро мо-
литися, аби Господь врятував 
Олю і онука. Вона так чекає їхнє 
сонечко!

І ось пані Єва їде до неві-
стки. Вчора телефонував Во-
лодя, сказав, що все у них має 
бути добре. Стан Олі покращив-
ся, і вона хоче бачити Єву. Щиро 
кається… «Молю Бога, щоб і 
справді все у них було добре,» - 
каже  пані Єва. «Звісно!»- підта-
кую їй. Треба вірити…

Враз у вікно вагона блис-
нуло сонце. Теплий промінчик 
впав на обличчя моєї співроз-
мовниці, викраяв на ньому лег-
ку посмішку. А ще – мене врази-
ли її очі… Не ті, заплакані, по-
рожні, які я бачила годину тому, 
а дивовижно красиві, небесні, 
добрі… Сповнені надії…

Марія МАЛІЦЬКА,
м.Теребовля.

Невигадана історія

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Любов Груць з донькою Людмилою.

Із 60-х років минулого століття на 
пошті у  Ланівцях працює родина Груців. 
“Поштовий” стаж династії - майже  
50 років. Федір Микитович Груць возив 
пошту до потяга фірою, а листоношами  
у райцентрі працювали: його братова   
Віра Афанасівна і невістка  Любов 
Олексіївна. Донька пані Люби - Людмила 
Василівна після закінчення школи у 1985 
році й до сьогодні працює старшим 
оператором ЦВПЗ Ланівці-2.

Родинна 
династiя

Василина перехрестилася 
перед маленькою іконкою на 
тумбочці біля лікарняного ліж-
ка, поправила ковдру на своїй 
кровиночці й, не встаючи з ко-
лін, прихилила голову біля сон-
ної дитини. Як це важко, коли 
хворіє дитя! У їх маленької Со-
нечки проблеми з нирками. 
Страшна хвороба почала роз-
виватися на двадцять восьмо-
му місяці вагітності, та попри 
застереження й прогнози лі-
карів, Василина народила. Про 
інше жінка й чути не хотіла. 
Шанси на те, що Сонечка вижи-
ве були один до ста, але вони 
боролися. 

Зараз їхній донечці майже 
два рочки. Нічого не загадують, 
бояться навіть дихати батьки 
над своєю крихіточкою. Мале-
сенька щебетушка, омріяне со-
нечко тішить своїми першими 
цікавими словечками, а коли 
обіймає рученятками за шию й 
ніжно цілує, то і в тата, і в мами 
на очах сльози. Вони моляться 
день і ніч, витрачають просто 
фантастичні суми на лікування 
й вірять, що дівчинка житиме. 
Бо віра – найголовніше!

За кілька днів після поя-
ви на світ Сонечку охрестили. 
Вона ще не вміє молитися, але 
копіюючи маму й тата, складає 
рученятка в молитві. Страж-

даннями одних прощаються 
гріхи інших – якось почула Ва-
силина у церкві. Певно, Господь 
обрав їх крихітку для спокуту-
вання гріхів їхнього роду. Мо-
ляться і вірять, що Всемилос-
тивий Господь почує їх щирі 
слова.

Сонечка потягнулася солод-
ко й розплющила оченятка, по-
сміхнулася мамі й тут же, мов 
дзиґа, завертілася на ліжку. Ді-
вчинка дуже рухлива й жвава. 
І хвилинки не всидить на міс-
ці. Кілька тижнів у лікарні для 
Василини, мов каторга, бо ж за 
малою тільки й дивитися тре-
ба – якраз вік такий. Малень-
ка дослідниця усе хоче знати, 
скрізь заглянути, усе зачепи-
ти. От лиш прокинулася, а уже 
сама взуває новенькі сандали-
ки, бере маму за руку і пальчи-
ком на двері показує.

- Що, моє сонечко, підемо на 
прогулянку на вулицю? 

- Улицю, улицю! – усміхаєть-
ся до вух маленька повторушка.

А надворі бігає, мов заведе-
на: і квіточку їй понюхати тре-
ба, і комашку з листочка заче-
пити, і метелика поганяти. Ра-
діє мама і сердиться водно-
час – ну хоч би хвилинку спо-
кою! Доріжки у саду біля лікар-
ні гравієм дрібненьким всипа-
ні. Тому прогулянка часто за-
кінчується слізьми. От і сьогод-

ні – не встигли вийти, як уже й 
долоньки зчесані, й коліна роз-
биті, й новесенькі сандалики 
геть чисто поздирані. 

- Яке ж ти швидке, моє ді-
вчаточко, – бідкається Васили-
на, беручи маленького зарюм-
саного «шумахера» на руки. 
– Ходімо, будемо вави лікувати. 
Ось татко прийде, буде сварити 
нас, спитає: хто це з новеньки-
ми сандаликами за один день 
таке зробив? А ми що скаже-
мо? Де ж нам на нові сандали-
ки гроші узяти?

Несе свою вертихвісточку, 
слізки витирає, розраджує. За-
спокоїлося сонечко, із рук спо-
взло і  знову по доріжці зату-
потіло. «Отже ж і шило!» – Ва-
силина лише руками сплесну-
ла. А назустріч по тій же доріж-
ці мама дівчинку везе на віз-
ку інвалідному. Ясні оченятка 
сумно-сумно провели малень-
ку Сонечку, яка безтурботно 
дріботіла ніжками.  І у зболено-
му дитячому погляді прогляда-
лося – як же я хочу так бігати! 

Василина розминулася з 
ними, а сльози градом… 

Здалеку побачила Андрія, 
який кликав доню до себе. 
Маля радісно замахало рученя-
тами й кинулося до татка. Чо-
ловік легко підхопив дитину, 
обійняв  Василину.

- Ти чого це вся в сльозах? – 
заглянув у очі. – Ходімо он при-
сядемо на лавці, розкажеш, що 
трапилося.

- Дякувати Богу, усе гаразд… 
Зараз заспокоюся.

І Сонечка, стурбована мами-
ними сльозами, по голівці гла-
дить її, не може дитина второ-
пати, що ж то так матусю за-
смутило. Раптом глянула на 
свої сандалики обдерті… За-
мислилася, бровенята насупи-
ла… 

- Мама, ні пакати! Сьоня бі-
гати ні! Не буду бісє! – щебече, 
заспокоює.

- Що це вона каже? – тато 
намагався зрозуміти, що ж за 
розмова така між його дівчат-
ками. – Ти що сварила її за сан-
далики? 

Василина ще дужче розпла-
калася, схилила голову чоло-
вікові на груди й аж зайшлася 
плачем. А за нею слідом і Соне-
чка.

-  Дівчатка ви мої, маленькі 
й нерозумні! Далися вам ті сан-
далики! Я ж люблю вас!

Ввечері після роботи Ан-
дрій прибіг на кілька хвилин 
побажати доброї ночі своїм со-
нечкам. І  у яскравій коробочці 
біля ліжечка поклав нові сан-
далики.

Анжела ЛЕВЧЕНКО. 

Життєві сюжети

“ “«Боже, для Тебе все 
зростає, від Тебе 
отримує міць, простягни, 
Господи, правицю Свою над 

нашою дитиною. Нехай наповниться здоров’ям 

і силою, нехай дійде до повноти благодаті, 

щоби з вдячністю служила Тобі по всі дні 

життя свого. Боже милосердний, Ти визначаєш 

обов’язки ангелам і людям: благаємо, учини, 

щоби на землі життя нашої дитини стерегли ті, 

котрі служать Тобі на Небі. В ім’я Отця і Сина, і 

Святого Духа. Амінь».

Сандалики

«Аби не впастисамому…»

Замовити збірки поезій Анжели Левченко можна за електронною адресою zhelja@ukr.net.
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Європейське 
визнання

Перша в історії незалеж-
ної України чемпіонка зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор 
Христина Дмитренко стала ла-
уреаткою премії Європейських 
Олімпійських Комітетів (ЄОК) 
імені Пьотра Нуровського. 

Таке рішення було прийняте 
шляхом голосування 50 Олім-
пійських комітетів Європи під 
час проведення 37-го семінару 
ЄОК в іспанській Тарагоні.

Відзначимо, що премія Ну-
ровського була започаткована 
Європейськими Олімпійськими 
Комітетами в 2011 році на честь 
відомого польського діяча олім-
пійського руху, який трагічно 
загинув у авіакатастрофі. 

Премія вручається юним єв-
ропейським атлетам віком до 
19 років, які досягли визначних 
результатів у спорті.

На швидкій воді
Українські веслувальники 

здобули для України три «золо-
та» на змаганнях у німецькому 
Дуйсбургу.

Спочатку тріумфували 
спортсменки Марія Повх, Світ-
лана Ахадова, Анастасія Тодо-
рова та Інна Грищун. Вони були 
найкращими серед жіночих 
байдарок-четвірок на дистанції 
500 метрів.

Перше місце виборов також 
Олег Кухарик. Він був найшвид-
шим у байдарці-одиночці на 
дистанції 500 метрів.

Ще одне “золото” подарува-
ли Україні спортсмени Дмитро 
Янчук та Тарас Міщук. Українці 

вибороли перемогу у змаганнях 
каное-двійок на дистанції 1000 
метрів.

«Золото» 
на кінчику шпаги

Українська четвірка шпа-
жистів виграла етап Кубка сві-
ту у Парижі, обігравши у фіналі 
господарів турніру.

Анатолій Герей, Максим Хво-
рост, Дмитро Карюченко і Бог-
дан Нікішин здобули непросту 
перемогу над французами з ра-
хунком 40:38. На шляху до фіна-
лу підопічні Володимира Стан-
кевича обіграли Польщу, потім 
Венесуелу, а у дуже складному 
півфіналі виграли лише одне 
очко в шпажистів з Ізраїлю.

Ірина Ромолданова 
стала дорослою

Збірна України з тхеквондо 
ВТФ успішно стартувала на до-
рослому Євро, завоювавши зо-
лоту медаль. У ваговій катего-
рії до 46 кг серед жінок чемпі-
онкою Європи стала вихованка 
тренера Олега Нама - Ірина Ро-
молданова.

Вона успішно провела на 
чемпіонаті чотири поєдинки. 
Причому, бій за золото видався 
напруженим, і три раунди пере-
можця не виявили.

У додатковому раунді за “зо-
лотий” бал, Ромолданова завда-
ла суперниці удар з розвороту і 
переможно завершила чемпіо-
нат.

Для Ірини це - перше «золо-
то» дорослого чемпіонату Євро-
пи. У 2014 році вона завоювала 
«срібло». Крім того, на рахунку 
спортсменки золоті медалі мо-
лодіжних чемпіонатів Європи 
та «срібло» юнацьких Олімпій-
ських ігор.

На Михайлівській площі у Києві 
сотні уболівальників та киян 
урочисто провели національну 

збірну України на чемпіонат Європи – 
2016.

Президент України вручив капітану синьо-
жовтих Руслану Ротаню прапор, а співачка Русла-
на виконала Гімн України.

Футболісти і тренери збірної разом зі своїми 
сім`ями спочатку відправилися в Італію, де прове-
дуть перший збір перед чемпіонатом Європи.

Перед стартом Євро-2016 Україна зіграє два 
товариські матчі: 29 травня -з Румунією і 3 черв-
ня - з Албанією. Головний тренер збірної Михайло 
Фоменко назвав гравців, які викликані на трену-
вальні збори перед чемпіонатом Європи. Це: 

Голкіпери: Андрій П’ятов (“Шахтар”, До-
нецьк), Денис Бойко (“Бешикташ”, Туреччина), 
Микита Шевченко (“Зоря”, Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Олександр 
Кучер, В’ячеслав Шевчук (усі - “Шахтар”, Донецьк), 
Микита Каменюка (“Зоря”, Луганськ), Євген Хаче-
ріді (“Динамо”, Київ), Артем Федецький (“Дніпро”).

Півзахисники: Віктор Коваленко, Тарас Сте-
паненко, Максим Малишев (усі - “Шахтар”, До-
нецьк), Іван Петряк, Олександр Караваєв (“Зоря”, 
Луганськ), Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Денис Гар-
маш, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко (усі - 
“Динамо”, Київ), Євген Шахов, Руслан Ротань (оби-
два - “Дніпро”), Анатолій Тимощук (“Кайрат”, Ка-
захстан), Євген Коноплянка (“Севілья”, Іспанія).

Нападники: Роман Зозуля (“Дніпро”), Пилип 
Будківський (“Зоря”, Луганськ), Артем Кравець 
(“Штутгарт”, Німеччина).

У резерві збірної: Іван Ордець (“Шахтар”, До-
нецьк), Вадим Путівцев (“Термаліка”, Польща), Ві-
талій Буяльський (“Динамо”, Київ) та Артем Горді-
єнко (“Зоря”, Луганськ).

28-річна українка 
Ірина Галай 
підкорила 

найвищу вершину планети.
Дівчина родом з Мукачево-

го, але вже тривалий час прожи-
ває у Києві. Захопилася альпініз-
мом три роки тому, першою під-
кореною вершиною став Казбек 
на Кавказі. 

Гід Ірини при сходженні на 
Еверест - досвідчений альпініст 
Віктор Бобок. Його вважають 
першим українцем, який побував 
на головних вершинах усіх семи 
континентів.

Десятий Кубок «Шахтаря»
Донецький клуб виграв Кубок України сезону 

2015/16. У фінальному матчі проти «Зорі» 
гірники продемонстрували класну гру та кращу 

реалізацію створених моментів. 
З перших хвилин гри «Зоря» спробувала нав’язати супернику 

свій футбол, і у першій половині матчу створила більше моментів 
ніж гірники, проте реалізувати їх футболісти з Луганська не змо-
гли.

А безперечним героєм поєдинку у складі «Шахтаря» став Олек-
сандр Гладкий, два м’ячі якого і вирішили долю поєдинку 2:0. Після 
цього переломити хід зустрічі «Зорі» так і  не вдалося.

Фінальний матч за Кубок України став останнім в “шах-
тарській” кар’єрі Мірчі Луческу, який очолив команду у трав-
ні 2004 року.

За 12 років під його керівництвом команда провела 573 матчі і 
завоювала 22 трофеї. Містер привів “гірників” до 8 перемог у націо-
нальному чемпіонаті, 6 разів вони ставали володарями Кубка краї-
ни і 7 разів - Суперкубка України.

Найбільш гучним досягненням на 
європейській арені став тріумф в остан-
ньому в історії розіграші Кубка УЄФА у 
2009 році.

Мірча Луческу є абсолютним рекор-
дсменом «Шахтаря» за тривалістю пере-
бування на посаді головного тренера і 
кількістю проведених матчів,  8 разів його 
визнавали кращим тренером України.

 

Хай щастить вам, 
хлопці!

Підкорила Еверест

У Тернополі відбудеться шаховий турнір пам’яті
 Заслуженого журналіста України Миколи Ротмана
Організовує турнір комунальна 

установа обласної ради «Тернопіль-
ський обласний молодіжний методич-
ний центр» спільно з управлінням фі-
зичної культури та спорту облдержад-
міністрації. «Микола Ротман чотир-
надцять років очолював обласну ор-
ганізацію Національної спілки жур-
налістів України.  Цього року, в берез-
ні, він відійшов у засвіти. Микола Рот-
ман дуже любив грати в шахи, тому 
вирішено  проводити щороку відкритий турнір 
для вшанування пам’яті про нього», - зазначив 

директор центру Володимир Демчи-
шин.

Турнір відбудеться 27 травня, на-
передодні дня народження Мико-
ли Ротмана, у приміщенні шахово-
шашкового клубу «Авангард» (Тер-
нопіль, вул. І.Франка,16). Розпо-
чнуться змагання о 10 годині.

Запрошуються усі любителі ша-
хів. Для участі потрібно попередньо 
подати заявку. Звертатися до Воло-

димира Демчишина за тел. 097-223-50-50 та на 
ел. cкриньку – demchyshyn.v@ukr.net
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Господарське мило
Розчин застосовують проти попелиць на овоче-

вих культурах (200-300 г на 10 л теплої води).
Йод
Розчин йоду (5-10 крапель на 10 л води) сприяє 

кращому росту полуниці й захищає її від хвороб. Об-
прискують рослини раз у сезон до цвітіння.

Зеленка
Якщо під час перевезення ушкодилася шкірка 

гарбуза, обробіть “рани” зеленкою - тоді плоди мож-
на буде довго зберігати. Те ж саме роблять з бульба-
ми жоржин після зачищення ушкоджених гниллю 
ділянок під час зберігання.

Марганцівка
Допоможе в боротьбі з сірою гниллю суниці (2 ч 

л на 10 л води), борошнистою росою на ягідних ку-
щах (темно-рожевий розчин), дротянкою (пролити 
перед посадкою рослин ґрунт розчином - 2 г на 10 л 
води). При підготовці картоплі на насіння в міцному 
розчині миють тільки-но викопані бульби.

Крейда
Розчин крейди (1 ст л на відро води) застосову-

ють для попередження обпадання зав’язей у вишні 
й сливи, що ростуть на кислих ґрунтах. Через недо-
лік вапна у рослин не формується кісточка, тому 
зав’язь і обпадає. Два-три рази з інтервалом 10-12 
днів потрібно рясно поливати розчином ґрунт під 
деревами.

Порошок гірчиці
Обпилений порошком ґрунт стане перешко-

дою для слимаків. У першій половині літа насто-
єм обприскують ягідні кущі проти агрусової вогне-
вки і пилильщиків (100 г на 10 л води, настоювати 
2 дні, процідити, розбавити навпіл водою й додати 

40 г мила на кожні 10 л). Такий же настій захистить 
плодові дерева від гусениць яблуневої плодожерки 
і листогризучих гусениць (обробити дерева через 
15-20 днів після цвітіння), допоможе капусті і коре-
неплодам позбутися попелиць, клопів, трипсів.

Чорний і червоний перець
У деяких випадках меленим перцем, чорним і 

червоним, можна замінити тютюн. Розсипте перець 
у міжряддя після поливу, перед розпушуванням, і 
він віджахне капустяних мух і блошок від редису.

Сіль
Розчин повареної солі захистить полуничні ді-

лянки від мурах. Висипана на свіжий пень і корінь 
пачка солі заглушить ріст тільки-но зрубаного де-
рева і куща. Той же метод не дозволить розростися 
хрону: викопавши непотрібні кущі, насипте на коре-
ні, що залишилися, трохи солі, і хрін загине.

Яєчна шкарлупа
Захистить овочеві культури від палі. Шкаралупу 

вносять у ґрунт у вигляді розтертого порошку, змі-
шаного з рослинною олією, перед посівом.

Соняшникова олія
Розведена у воді, вона захистить полуницю від 

мурах. Для обприскування листя, ураженого гриб-
ком, візьміть 1 столову ложку олії на 3 л води.

Цибуляне лушпиння
Розкидане на ділянках садової суниці цибуляне 

лушпиння не допустить до рослин кліщів. Відваром 
цибулиння можна обприскати посіви моркви, щоб 
відлякати морквяну муху. Для обробки моркви пе-
ред зберіганням гарним є настій (50-100 г лушпай-
ки на 1 л води, настоювати 3-5 днів). Коренеплоди 
опускають у нього на 10 хвилин і, не просушуючи, 
закладають у сховище.

Капустяна гусениця
Змішують у ста вагових час-

тинах води три частини пова-
реної солі, дві частини вапна, 
і цією сумішшю обприскують 
грядки звичайним обприскува-
чем, а якщо немає обприскува-
ча, то його можна замінити зви-
чайною садовою лійкою з гус-
тим і тонким ситом.

Обприскування проводить-
ся два рази, у вечірній час, коли 
гусениці ще молоді, тому що на 
дорослих гусениць цей засіб діє 
не відразу, і доводиться обпри-
скувати кілька разів, що може 
несприятливо діяти на рослини.

За запевненням садівни-
ків, дворазова обробка капус-
ти зазначеним засобом зовсім 
не вплинула на її смак, що ні-
чим не відрізнявся від смаку не-
опрацьованої капусти. Після об-
прискування й пізніші генерації 
гусениць також не торкають ка-
пусти.

Для боротьби з капустяною 
гусеницею можна використо-
вувати попіл. Залийте 2 склян-
ки попелу й 1 ст л рідкого мила 
(ще краще дьогтьового шампу-
ню) 10 л води і настоюйте про-
тягом доби. Потім опбрискайте 
настоєм капусту.
Слимаки

Поза всяким сумнівом, сли-
мак - один з найнеприємніших 
ворогів капусти, тому що капос-
тить він, в основному, увечері й 
уночі, коли на городі немає гос-
подарів. Саме тому боротися з 
ним складно. 

Отрутохімікати, особливо до 
ранніх сортів капусти, застосо-
вувати не можна, тому й коло 
засобів впливу на цього шкід-
ника обмежене. Боротися допо-
можуть народні засоби.

Як відомо, слимак не пере-
носить високої температури. 
Тому грядки ранньої білокачан-
ної капусти потрібно покривати 
старою прозорою плівкою. Вно-
чі шкідник завжди збирається 
під нею. Удень ґрунт під плів-
кою нагрівається променями 
сонця, і слимак гине, тому що 
не може витримати подібну па-
рильню.

Цей спосіб усім гарний для 
ранньої капусти, але він зовсім 
не підходить для капусти серед-
ньостиглої і пізньої. Тому що в 
спекотні літні дні рослини мо-
жуть постраждати від перегріву 
коренів. З огляду на це, замість 
плівки застосовуйте полив рос-
лин гарячою водою (близько 

60°C), адже слимаки гинуть уже 
при температурі 40°C.

Проводити такий полив по-
трібно присмерком, коли шкід-
ник уже виповзає на листя, але 
світла ще достатньо для того, 
щоб його побачити.

Слимаки гинуть відразу ж, 
як тільки на них потрапляє га-
ряча вода, а от капуста від неї 
не страждає. До того ж, після об-
робки гарячим душем зникають 
попелиця та інші шкідники цієї 
культури. 

Розсипте між капустинками 
гірчичний порошок. Слимаки 
його не люблять.

Також слимаки не можуть 
встояти проти пива. За його 
ароматом підуть куди завгодно 
і навіть в пастку. Зробити її про-
сто. В землю закопати пластма-
сову миску, краще біля рослин, 
які хочете захистити.  Миски 
повинні бути вище рівня землі, 
щоб туди не падали й інші тва-
рини. До половини наповни-
ти миску пивом і раз на три дні 
збирати мертвих слимаків, ви-
кидати разом із залишками 
пива і долити свіжого.

Хрестоцвітна блошка
Вона любить поласувати мо-

лодими листочками капустяної 
розсади. Щоправда, не любить 
різкі запахи. Додавайте у воду 
для поливу ялицеву олію (10-15 
крапель на відро), а для вірнос-
ті спочатку прикривайте моло-
ді капустинки верхівками від 
пластикових пляшок. 

Обприскайте рослину слаб-
ким настоєм курячого послі-
ду. Він не тільки допоможе від 
блошки, але й послужить азот-
ним підживленням для капус-
ти. Листя швидше зміцніє і ви-
росте, і блошка буде йому не 
страшна.

Увечері голосно цвіркочуть коники - на до-
бру погоду.

Багато оводів - врожай на огірки.
Комарі літають роєм - на погоду.
Багато комарів - врожай на ягоди, а мош-

ки - на гриби.
Якщо мурашки лазять по землі, а мураш-

ника поблизу немає - через добу буде дощ.
На бурю сосна дзвенить, а дуб стогне.
Павуки швидко снують павутину - на змі-

ну погоди.
Перед негодою риба перестає клювати.
Риба грається на річці - вночі може про-

йти гроза.
Ворони каркають - на негоду.
Ластівки ввечері літають високо - за-

втра буде ясна погода, а якщо низько - хмарно.
Горобці зранку купаються у пилюці - по обі-

ді буде дощ.
У лісі чути дятла - на холод і негоду.
Місяць у кружку несе воду в ріжку.
Якщо місяць повний, то на зміну погоди, а 

щербатий - на дощ.
Якщо у молодика круті роги, то на негоду, 

а положисті - на гожу днину.
Якщо сонце при сході яскраво-червоне, але 

незабаром заховається за хмару - невдовзі за-
негодить.

Зацвіли калина, шипшина і суниці - скоро 
з’являться сироїжки.

Якщо сильно пахнуть квіти жовтої ака-
ції, а довкола них густо в’ються комахи - на 
дощ і негоду.

Рясно зацвіла акація - на врожайний рік.
Початок цвітіння горобини оповіщає про 

масову появу попелиць.

Огірки, які гірчать, - справ-
жня проблема для багатьох го-
родників. Як не намагаєшся 
створити умови, а отримуєш та-
кий урожай, що годиться тільки 
на викид.

Іноді береш огірок - зелений, 
рівний, - почуваєш його аромат, 
смакуєш свіжий смак. І раптом 
- розчарування: огірок виявля-
ється гірким. Звичайно, можна 
очистити його шкірочки, у якій 
і накопичується більше гіркоти, 

але повністю уникнути гіркого 
смаку не вийде.

Приблизно на 95%  огі-
рок складається з води. Мізер-
на кількість білків, жирів і вуг-
леводів, що міститься в ньому, 
зробила його популярним ді-
єтичним продуктом. Звідки ж 
з’являється ця гіркота в огірку?

Речовина, що надає плодам 
гіркоту, називається кукурбіта-
цин (за назвою сімейства Гар-
бузових - Cucurbitaceae). Поя-

ва гіркоти - реакція рослини на 
будь-який стрес, тобто неспри-
ятливі умови вирощування. 

Причини появи гірких 
огірків

Найбільш популярна - не ви-
стачає вологи. Передумови, які 
ведуть до цього: 
• недостатній полив;
• нерегулярний полив;
• полив холодною водою (ниж-
че 20°С);
• великі перепади температур;

• склад ґрунту; 
• заправлення ґрунту кінським 
гноєм (для огірків використову-
ють тільки коров’ячий);
• низькосортне насіння, з якого 
виростають рослини, генетично 
схильні до гіркоти, як дикі огірки.

Чому огірки гірчать?

Щоб капуста 
вродила

Капусті завдають збитків багато шкідників - капустяна 
муха, капустяна блоха, гусениця капустяного метелика бі-
лану. Тому овоч вимагає ретельно захисту.

Як упоратися зі шкідниками і при цьому виростити еко-
логічно чистий урожай, радять досвідчені городники.

Народні прикмети на червень

Мило і йод 
врятують 
урожай

Сучасні препарати для захисту рослин не завжди виявляються під 
рукою в потрібний момент. Та й урожай, що дозріває, не можна 
обробляти хімічними засобами. Виручать підручні матеріали.
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Теплий салат з картоплі
ПОТРІБНО: 10 картоплин, 0,5 скл. лісо-

вих горіхів, 100 г петрушки, 2 зубчики час-
нику і 5 ст. л. оливкової олії.

ПРИГОТУВАННЯ: цей салат дуже про-
сто приготувати і взяти з собою на приро-
ду. Причому, сам салат можна готувати вже 
на пікніку, а ось заправку необхідно зробити 
звечора. Для її приготування збити в блен-
дері горіхи, петрушку, часник і олію. 

На пікніку запекти в золі десять карто-
плин. Після приготування очистити карто-
плю і нарізати великими шматочками, до-
дати зелену цибулю і заправити заздалегідь 
приготовленим соусом. Їсти необхідно від-
разу, поки картопля ще тепла.

Закуска з курячої печінки

ПОТРІБНО: куряча печінка - 250 г, цибу-
ля ріпчаста - 2 шт., яйця - 2 шт., зелена цибуля 
- кілька пір’їн, кріп - 2 гілочки, курячий жир 
- 4 ст. л., майонез - 2 ч. л., сіль, перець

ПРИГОТУВАННЯ: підготуйте печінку: 
вимийте її, очистіть від плівок і обсмажте 
на розпеченій сковороді приблизно хвили-
ну з кожного боку. Тепер печінку необхід-
но відварити. Залийте холодною водою, до-
ведіть до кипіння і варіть близько 10 хви-
лин. Коли печінка буде готова, дайте їй охо-
лонути.

Поки холоне, приготуйте інші інгредієн-
ти для закуски. Вимийте, очистіть і подріб-
ніть ріпчасту цибулю. Розтопіть на сково-
роді курячий жир і обсмажте в ньому цибу-
лю до золотистого кольору. Відваріть накру-
то яйця, коли вони охолонуть, наріжте неве-
ликими кубиками. Вимийте і обсушіть кріп, 
його також потрібно подрібнити. Коли охо-
лоне печінка, поріжте її невеликими кубика-
ми, змішайте всі інгредієнти, приправте ма-
йонезом і залишіть на 2 години в холодиль-
нику настоюватися. Подавайте з хлібцями і 
свіжими овочами.
Лаваш з сулугуні та помідорами

ПОТРІБНО: лаваш, 150 г сиру сулугуні, 
200 г сметани, 3 помідори, зелень, Вукола.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу натріть на 
крупній тертці сир. Помідори помийте і по-
кладіть на добре розігріте вугілля на 1 хви-
лину, зніміть шкірку і наріжте.

Подрібніть зелень, перемішайте її в мис-
ці з сиром і помідорами. Загорніть сирну су-
міш в лаваш і покладіть його на гриль. Об-
смажте лаваш на вугіллі протягом 2-3 хви-
лин.

Лаваш з куркою
СОКОВИТИЙ ШАШЛИК 
ПОТРІБНО: 2 кг яловичини, ріпчас-

та цибуля, лавровий лист, чорний перець-
горошок, 1 ківі, 1 скл. мінеральної води з га-
зом.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати м’ясо шма-
точками, засипати кільцями цибулі, поклас-
ти перець-горошок і лавровий лист, додати 
очищений натертий на дрібній тертці ківі, 
влити мінеральну воду і перемішати. Дати 
м’ясу промаринуватися мінімум 2-3 години.
Шашлик по-східному

ПОТРІБНО: 1 кг яловичини, 80 мл соє-
вого соусу, 1 ст.л. меду, 2 ч. л. тертого імбиру, 
кунжутна олія, часник, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати м’ясо, підсо-
лити. Мед розігріти, імбир потерти на терт-
ці, пропустити часник через прес, переміша-
ти всі інгредієнти, залити маринадом м’ясо, 
залишити на 4 години, готувати над вугіл-
лям.
Цибуля до м’яса

ПОТРІБНО: 1 кг цибулі, почистити, на-
різати кільцями, 2 ч. л. сушеної суміші іта-
лійських трав (базилік, орегано, майоран, 
тим’ян, розмарин), 1 ст.л. солі, 50 мл черво-
ного винного оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю посолити (1 
ст.л. солі) і залишити на 30 хвилин. Промити 
під холодною проточною водою. Дати воді 
стекти. Цибулю помістити в банку або гли-
боку миску з кришкою, додати трави і оцет. 
Добре перемішати і поставити мінімум на 2 
години маринуватися (а краще на ніч).

Подавати до будь-якого виду м’яса. Дуже 
добре поєднується з різними видами шаш-
ликів. Зберігається в холодному місці до 3-х 
днів.
Аргентинський соус 
чімічуррі до м’яса

ПОТРІБНО: 1 пучок петрушки, тільки 
листя, 3 зубці часнику, 2 гілки орегано, тіль-
ки листя, 2 ст.л. червоного винного оцту, 5 
ст.л. оливкової олії,1 перець чілі без зернят.

ПРИГОТУВАННЯ: помістіть всі сухі ін-
гредієнти для соусу в блендер і подрібніть. 
Додайте оливкову олію і винний оцет. До-
бре перемішайте і залиште на 15 хвилин на-
стоюватись. Найкраще цей соус подавати до 
стейків з гриля або шашликів з будь-якого 
м’яса.
Шашлик з риби

ПОТРІБНО: 1 кг морської риби (оселе-
дець, скумбрія, ставрида), 1 лимон, 2-3 ст. 
ложки олії, 1 ч. ложка соєвого соусу, хмелі-
сунелі, коріандр, мелений перець, цукор, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу помийте, вида-
літь плавники, очистіть від луски, випатрай-
те, ще раз промийте. Замаринуйте рибу зо-
вні і всередині - посоліть, додайте спеції, цу-
кор, лимонний сік, соєвий соус і олію. Аку-

ратно перемішайте і накрийте миску з ри-
бою. Приберіть у холод і залиште маринува-
тися на 30 хвилин. Промариновану рибу ви-
кладіть на решітку і смажте над вугіллям, 
періодично перевертаючи, протягом 8-10 
хвилин до рум’яної скоринки.

Рибу можна загорнути у фольгу, щоб у 
неї не врізалася решітка.

Подавати шашлик із риби краще з сала-
том, зеленню або овочами під біле вино.
Шашлик з курки

Це традиційний індійський рецепт при-
готування шашлика з курки. Насичений ма-
ринад надає курячим грудкам незвичайного 
аромату.

ПОТРІБНО: 1 кг курячого філе, 1/4 
склянки свіжого лимонного соку, 1/4 склян-
ки сметани, 4 подрібнені зубчики часнику, 
1/2 ст. л. меленого коріандру, 2 ст. л. розто-
пленого вершкового масла, 2 ч. л. меленого 
кмину, 1 чайна ложка меленої куркуми, 1/2 
ч. л. солі, 1/2 каєнського перцю, 1/8 чайної 
ложки меленого імбиру.

ПРИГОТУВАННЯ: поріжте курячі груд-
ки на шматки по 2-3 см. Змішайте їх з лимон-
ним соком і сіллю в мисці. Накрийте криш-
кою і дайте настоятися протягом 30 хвилин. 
В окремій мисці змішайте сметану, часник, 
коріандр, кмин, куркуму і каєнський перець 
і додайте до м’яса. Накрийте кришкою і по-
ставте у холодильник на 3 години. 

Розігрійте гриль або приготуйте мангал. 
Нанизайте м’ясо на шампури, смажте протя-
гом 6-8 хвилин до готовності, часто перевер-
таючи.
Шашлик з курки в беконі

ПОТРІБНО: 1 кг курячого філе, 400-500 
г бекону, 3-4 цибулини, 3 ст.л. натурально-
го йогурту, каєнський перець, паприка, оре-
гано, лавровий лист мелений, оливкова олія, 
перець, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: наріжте курку на 
шматочки по 2-3см, полийте йогуртом, 
всипте всі спеції, полийте оливковою олією 
і перемішайте, щоб маринад рівномірно роз-
поділився, накрийте і приберіть в холодиль-
ник на кілька годин або на ніч. Цибулю на-
ріжте так, щоб вийшли квадрати по 2-3 см. 
Нанизайте на кожен шампур спочатку ква-
дратик цибулі, проткнувши його в центрі, 
потім смужку бекону, проткнувши її скраю, 
потім шматочок курки, далі бекон, наниза-
ні під куркою, знову протягнути на шампур 
так, щоб він обмотав шматок курки (тобто 
частина смужки буде ще висіти), потім знову 
надіти на шампур кубик курки, обмотати бе-
коном і протягнути його - так зробити шаш-
лик з 3-5 шматочків курки, завершити його 
ще одним кубиком цибулі зверху. Готувати 
шашлик з курки і бекону на мангалі.

Можна зробити простіше: нарізати бе-
кон кубиками і чергувати з шматочками 
курки, однак, якщо обмотувати їх беконом, 
як зазначено в рецепті, куряче м’ясо буде со-

ковитішим.
Шашлик у швидкому 
лимонному маринаді

ПОТРІБНО: 0,8-1 кг свинини, 3 цибули-
ни, 1 головка часнику, сік 1 лимона, цедра 2 
лимонів (тільки жовта частина), 3 ч.л. солі, 
50 мл оливкової олії, 1 ч.л. чорного мелено-
го перцю.

ПРИГОТУВАННЯ:  м’ясо порізати на не-
великі шматки і скласти в глибоку миску 
для маринування. Сік і цедру лимона, олив-
кову олію, сіль і перець добре перемішати в 
окремій мисочці. Влити суміш до м’яса. Звер-
ху видавити часник і добре перемішати. До-
дати нарізану кільцями цибулю і ще раз пе-
ремішати.

Накрити м’ясо харчовою плівкою або 
кришкою і поставити в прохолодне місце на 
2 години маринуватись. М’ясо нанизати на 
шампури і розпалити гриль. Цибулю, за ба-
жанням, також можна нанизати між шма-
точками м’яса. М’ясо залишити обвітрюва-
тись при кімнатній температурі.

ДО РЕЧІ: чим сухіша поверхня м’яса пе-
ред початком термічної обробки, тим апе-
титнішою і хрусткішою буде скоринка.

Коли вугілля дійде до стадії тління (не-
має відкритого вогню, тільки тепло від роз-
печеного вугілля), виставляйте шампури з 
шашликом.

Смажте шашлик, час від часу перевер-
таючи, до готовності. Приблизно 20-25 хви-
лин. М’ясо має підрум’янитись і добре про-
пектись.
Лимонад з м’ятою та імбиром

Концентрат для приготування лимона-
ду можна приготувати наперед і тримати в 
холодильнику до подачі, максимум 3-4 дні.

ПОТРІБНО:1,8 л води, 3 лимона, 1 пучок 
м’яти, 90 грам цукру, 3 см свіжого кореня ім-
биру, 200 мл холодної кип’яченої води, 1,5 л 
сильногазованої води.

ПРИГОТУВАННЯ: з лимонів вичавіть 
сік, а шкірки разом з м’ятою, імбирем, цу-
кром і кип’яченою водою помістіть у блен-
дер і подрібніть. Рідину процідіть через міл-
ке сито, м’яту та лимонні шкірки з імбиром 
викиньте. До отриманої рідини додайте ли-
монний сік. У вас має вийти приблизно 350 
мл лимонадного концентрату. Перед пода-
чею (щоб не вийшов газ), змішайте лимо-
надний концентрат з охолодженою газова-
ною водою. Прикрасьте лимонад м’ятою і 
подавайте.

Вдома м’ясо 
маринуєм, 
йдемо в ліс 
і там готуєм
У погожі дні все більше людей при 

найменшій нагоді «втікають» від 
буденності за місто – у затінок дерев, 

на береги річок чи ставків. Тож пропонуємо 
вам, дорогі читачі, добірку рецептів 
страв, які обов’язково посмакують під час 
відпочинку на природі. 
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Дозвілля

Відповіді

- У нашій поліклініці, куме, став-
лять лише два діагнози. 

- Та ну! Болячок ого-го скільки є!
- Воно то так, але діагнози два. 

Перший: «Чого приперся, якщо ще хо-
диш?». Другий: «І де ж ти, дорогень-
кий, раніше був?».    

  
Навесні дачник прийшов до мага-

зину «Садівник». 
- У вас лопати і граблі є? - запитує 

у продавця. 

- Немає.
- А відра?
- Немає.
- Хоча б цвяхи є?
- Ні.
- То чому ви тут сидите?
- Бо замків немає!  

  
- Бог свідок, що я не винен, - прися-

гається чоловік у суді. 
- Ви пізно про це повідомили, - 

каже суддя. - Всіх свідків уже викли-
кано.   

  
- Максимку, збігай до магазину за 

хлібом і молоком, - просить мама.
- А чарівне слово?

- Інтернет вимкну.
- Вже пішов.

  
Професор каже до четвертокурс-

ника:
- Студент із вас, Сидоренко, скажу 

чесно, такий собі… А ось як стабільне 
джерело прибутку, то ви просто неза-
мінний.  

  
Сперечається військовий моряк з 

льотчиком.
- І чому ти переконаний, що авіація 

- досканаліший рід військ, аніж флот.
- Бо літаком ти можеш сягнути 

морського дна, а підводним човном у 
небо не злетиш. 

   
Сусідка свариться з сусідом.
- Як тобі, Іване, не соромно?! По-

стійно п’яний!
- Не постійно. З перервами.
- Коли ж ті перерви у тебе бува-

ють?
- А на сон?! 

  
Вечір. Петро стоїть перед сіль-

ським баром. Надійшов його товариш 
Степан. 

- Чому, Петре, не заходиш?
- Бармен вигнав мене, бо я загра-

вав з його дружиною.
- То йди додому.
- Е, ні. Він обіцяв вигнати й дружину.   

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

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

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

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

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

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

ЩАСЛИВІ МИТІ ЗАФІКСУЄ 
ФОТООБ’ЄКТИВ

Професійні, якісні та ексклюзивні 
фотосвітлини з вашого весілля 
допоможуть запам’ятати цей 

найщасливіший день на все життя.
Звертатися за 

тел. 067-47-81-111 (Віктор).
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Замовити вітання для своїх рідних,
 близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції тижневика  
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - від 50 грн.
 Оплатити послугу можна у редакції, або ж перера-

хувавши кошти на р/р 26006010939623 
в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, 

код 2265003402.

ГОРОСКОП
з 25 до 31 травня
Овен  

Бажання перемогти проявлятиметься 
у найбуденнiших ситуацiях. Пам’ятайте, 
що найкращим засобом у будь-яких пи-
таннях завжди буде компромiс.
Телець 

Дiйте за простим принципом: спо-
чатку - робота, а потiм - вiдпочинок. 
Так вам удасться уникнути суєти. Важ-
ливо не вiдкладати робочi проблеми, а 
вирiшувати їх.
Близнюки 

Настає перiод для завершення 

давнiх справ. Вiд того, наскiльки доско-
нально ви вирiшуватимете чужi пробле-
ми, залежатимуть i вашi успiхи.
Рак 

Проявiть себе на роботi та вдо-
ма. Щоправда, ваше бажання зробити 
все iдеально дратуватиме оточуючих. 
Перш, нiж зробити висновки, ретельно 
перевiряйте iнформацiю.
Лев 

Гарний період для втілення задумів 
у життя і розвитку талантів. Удача су-
проводжуватиме вас на роботі. Запла-
нуйте відпочинок із близькими людьми.
Діва 

У вас з’явиться бажання розфарбува-
ти сiрi буднi. У цьому допоможе зустрiч 

iз друзями. На цьому тижнi вас пораду-
ють побутовi покупки.
Терези 

Вашi цiлi можуть стати реальними, 
якщо вони добре спланованi. Не звер-
тайте увагу на плiтки i чутки. У вихiднi 
не варто робити необдумані покупки.
Скорпіон 

Тиждень буде для вас суперечливим. 
З одного боку, ви ризикуєте побачити 
негативнi риси характеру своїх друзiв, а 
з iншого - саме цi риси допоможуть вам 
вирiшити проблеми.
Стрілець 

Доведеться зiткнутися з 
фiнансовими документами. У вихiднi на-
магайтеся не братися за важливi справи, 

вiльний час придiлiть хобi.
Козеріг 

Щоб упоратися з поставленими за-
вданнями, треба зробити акцент на 
давнi плани. Ви братимете активну 
участь у життi друзiв.
Водолій 

Список ваших добрих справ суттє-
во поповниться, а наприкiнцi тижня за-
хочеться, щоб хтось вислухав i зрозумiв 
вас.
Риби 

Якщо щось пiшло не так, як ви 
планували, це лише привiд зробити 
паузу i знову рухатися далi. Вихiднi 
- чудовий час для оздоровчих проце-
дур.

Вітаємо!
Привітну, 
енергійну, 

доброзичливу,
 чуйну людину

Лесю Степанівну 
Галай

із села Плотича Козівського району
з 40-річним ювілеєм!

Настала в родині святкова дата, 
Хоч птахом у вирій промчали літа,
Та в гості до Вас, мов пісня крилата, 
Прийшла ювілейна пора.
У цей день сердечно і щиро, 
Усі ми вітаємо Вас!
Сонця Вам, рідненька, і тепла!
Здоров’я, щастя, радості й добра!
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливаєтся в дім,
Ми просимо в Бога Вам років багато,
Прожити без горя на світі, без сліз.
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
А Господь Бог здоров’я посилає
На многії і благії літа!
З любов’ю та повагою – чоловік Олег, сини Богдан 

і Володимир, батько Степан і сусідка Марія.

Вітаємо!
Дорогеньку матусю, добру і чуйну 
бабусю, найкращу у світі донечку

Антоніну Василівну Кирлан
із села Плотича Козівського району

із 50-річним ювілеєм!
Нехай це чудове свято стане лише першою сходинкою до світлого, 
казкового, повного приємних вражень і яскравих подій життя. 

Вітаємо!
Прекрасну людину, 

чудового лікаря, завідуючу 
відділенням обласної 

дитячої лікарні
Тетяну Володимирівну 

Бліхар
з Днем народження!

І щиро дякуємо за Ваше душевне тепло, 
високий професіоналізм, золоті руки і не-
байдуже серце!
Хай буде світлим кожен день,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Хай Вашу душу радість окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі,
І рідна українськая земля
Дає Вам сили на життєвій ниві. 
Ми «дякуємо» мовимо сердечне,
І Бога просимо, щоб долю Вам беріг.
І ще сказати хочемо доречно:
Ви для хворих – життя оберіг!
Тож хай Матір Божа Вас благословляє,
А Господь здоров’я посилає!

З повагою – Тетяна Вознюк із діточками 
з с. Вікнини Збаразького району.  

Вітаємо!
Лілію Вікторівну 

та Дмитра Олександровича Хом’як 
із с. Вікнини Збаразького району

з срібним весільним ювілеєм!
Життя подружнє, як лелека в небі,
Якому долетіть до щастя треба,
А Ви пройшли крізь бурі і завії,
Здолали всі життєві заметілі.
Тож з весіллям срібним вітаємо,
Радості, злагоди в домі бажаємо,
Стрічати весни, проводжати зими
Разом з дітьми і внуками своїми.
Нехай долоні неба голубого
Над Вами будуть дуже-дуже довго.
Все, що серцю миле, хай поруч живе,
А Бог хай здоров’я і сили дає.
Весілля золоте бажаємо зустріти
І сміху онучат та правнуків радіти!

 У цей день у Вашу родину завітало 
ще одне свято – 

День народження Лілії.
Тож бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі.
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Нехай благодатним буде весь вік,
А Бог посилає многая літ!

З любов’ю – сестра Леся з чоловіком Анатолієм, 
сином Михайлом і родиною доньки Надії: 

чоловіком Миколою і дітьми Анею та Сашком. 

Матусю! Нене! Мамо дорогенька!
Ви - берегиня роду та сім’ї! 
В масштабах світу Ви така маленька,
В очах дітей – найбільша на Землі!
Ви полудень стрічаєте життєвий
У колі друзів, родичів, сім’ї! 
Хто з Вами був знайомий – той щасливий,
Бо Ви - людина дивної душі!

Матусю! Стоїмо ми перед Вами –
Людиною, що приклад подає.
Схиляємось! Бо Вашими руками
Син, доня, внучок виплекані є. 
Бажаємо до сотні Вам прожити
У променях родинного тепла.
Багато щастя, благ земних й небесних
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю - чоловік Іван, син Ігор, невістка Оля, внучок Святослав, 
дочка Надя та зять Микола, тато Василь, мама Надія і вся родина. 

Вітаємо!
Іменинників травня – дорогу, щасливу маму, бабусю Богданну 

Василівну Садівник, сина Андрія, невістку Оксану, онука Максима 
із села Плотича Козівського району 

та сваху Світлану Михайлівну Петрів 
із смт. Коропець Монастириського району.

Всього, що найкращого в світі буває,
Для Вас, дорогенькі, ми щиро бажаєм,
Найперше - спокою і миру в родині,
Щоб радість всміхалась при кожній хвилині. 
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.  
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта:
Многая, многая, многая літа!

З повагою і любов’ю - вся родина і друзі.


