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вартість поштових послуг:   
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Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош.

«Наш ДЕНЬ»
Триває передплата на

незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

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

Життєві 
історії 

у “Сімейному 
гніздечку”8 стор.

Діти твої, 
Україно

Діти твої, Україно, - 
Цвіт неба і стиглого колоса,
Сонцем народжена днина,
Вкраплена в будні голосно...

На фото Івана ПШОНЯКА: на передньому плані -  
юні тернополянки Ангеліна Кантар, Наталя Роля,  

Катя Драб’юк та Софія Леськів.

Хоча б  
у чомусь 
перші...

10-11 стор.

Журавлик
12 стор.

Село 10-ти 
музеїв -
Колочава
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На військову службу за 
контрактом у Збройні Сили 
України запрошуються 

громадяни України (чоловіки та 
жінки), які мають вищу, професійно-
технічну, повну або базову загальну 
середню освіту, віком від 18 до 40 
років і відповідають установленим 
вимогам проходження військової 
служби. 

Перевага надається військовозо-
бов’язаним – учасникам АТО, а також грома-
дянам, які відповідають критеріям відбору 
та не мають обмежень за станом здоров’я, 
мають високий рівень фізичної підготовле-
ності та цивільну освіту за спорідненими з 
військовими спеціальностями. 

Контрактникам пропонується широкий 
спектр військових спеціальностей : 

- від стрільця до командира відділення; 
- від водія до механіка-водія; 
- від сапера до розвідника; 
- від радіотелефоніста до оператора раді-

олокаційної станції; 
- від снайпера до навідника. 
На сьогоднішній час грошове забез-

печення контрактників рядового, сер-
жантського та старшинського складу  з 
01.01.2016 року – від 7 000 грн. Аспекти 
соціально-правового захисту військовослуж-
бовців, перспективи кар’єрного росту та пе-
реваги військової служби за контрактом: 

-  щорічна відпустка від 30 до 45 днів та 
виплата оздоровчих коштів в розмірі місяч-
ного грошового забезпечення (близько 7000 
ти. грн);

- отримання матеріальної допомоги на 
вирішення соціально-побутових проблем в 
розмірі місячного грошового забезпечення 
(близько 7000 тис. грн);

- можливість вибору місця проходження 
військової служби та посади;  

- стабільне щомісячне грошове забезпе-
чення; 

- можливість прийняття участі у мирот-
ворчих операціях та інших заходах міжнарод-
ного військового співробітництва; 

- отримання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги у військово-медичних за-
кладах охорони здоров’я для контрактників 
та членів їх сімей; 

- можливість безкоштовного навчання у 
вищих військових навчальних закладах та 
здобуття спеціальності; 

- щорічна відпустка із збереженням гро-
шового, матеріального забезпечення трива-
лістю від 30 до 45 календарних днів (в залеж-
ності від вислуги років); 

- можливість отримання первинного офі-
церського звання військовослужбовцями 
сержантського (старшинського) складу, які 
мають вищу освіту; 

- право на пенсію після 25 років вислуги. 
Громадян, які виявлять бажання про-

ходити військову службу за контрактом, 
просимо звертатися в м. Тернопіль за 
адресою: вул. Тролейбусна 5 та до район-
них (міських) військових комісаріатів Тер-
нопільської області.

ЗАПРОШУЄМО 
НА КОНТРАКТ У ЛАВИ 
УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ 

Стратегія розвитку Терно-
пільської області на найближ-
чі роки – максимально роз-
крити туристичний потенці-
ал краю. Тому мистецькі, куль-
турні, етнічні та всі інші за-
ходи, які допомагають при-
вабити туристів, розширити 
зв’язки між областями, налаго-
дити міжнародну співпрацю – 
знаходять підтримку місцевої 
адміністрації. 

На Зелені свята, 20 червня, 
гостей зустрічала Шумщина 
– тут у селі Стіжок відбувся щорічний 
міжобласний фестиваль «Братина». У 
ньому взяли участь  представники Тер-
нопільщини, Рівненщини, Хмельниччи-
ни, Волині та Миколаївщини.

В урочищі «Данилова гора», яке ще 
дихає величчю князівських часів, і у XXI 
столітті можна поринути в атмосферу 
давніх традицій, почути народний спів, 
закружляти у танку, посмакувати укра-
їнську сільську кухню, придбати сувені-
ри та обереги народних умільців. Книж-
ковий круглий стіл «Волинський літо-
пис», який є одним із ключових захо-
дів «Братини», потішив поціновувачів 
вітчизняної літератури. Цьогоріч окра-
сою стала прем’єра науково-популярної 
розвідки Петра Кралюка «Таємний 
агент Микола Гоголь, або Про що роз-
повідає «Тарас Бульба»». Автор ста-
вить несподівані питання: приміром, 
чому Микола Гоголь детально описує в 
своїх творах волинські міста Дубно та 
Шумськ, хоча офіційна біографія твер-
дить, що письменник ніколи не був на 
Волині…

Участь в урочистому відкритті фес-

тивалю «Братина» взяв голо-
ва Тернопільської ОДА Степан 
Барна. «З кожним роком «Бра-
тина» все більше дивує сво-
їм колоритом. Такі фестива-
лі потрібні нам, щоб пам’ятати 
й примножувати українську 
культуру. У той же час розвиток 
добросусідських відносин з ін-
шими областями стане в наго-
ді при реалізації наших спіль-
них проектів. Головне для усіх 
нас пам’ятати, що навіть при 

певних регіональних та етнічних від-
мінностях ми – єдиний український на-
род», - наголосив Степан Барна.

Загалом програма фесту видалася 
цікавою та насиченою. День розпоча-
ли богослужінням у храмі Святої Трій-
ці (споруда ХІII-ХVІ ст. – ред.), після цьо-
го можна було накупити сувенірів на 
ярмарку ремесел, а тоді потішитись 
виступами фольклорних колективів. 
Пообіді відбувся гала-концерт пере-
можців конкурсу співаної поезії «ГРЕ-
МИСЛАВА» та виступи Катерини Бой-

ко, рок-гурту «Еней» 
(Смига-Кременець), 
рок-гурту «Жнива» 
(Здолбунів), ну і на 
завершення дійства 
- виступ спеціально-
го гостя фестивалю, 
рок-гурту «Гайдама-
ки». 

Фото Віктора 
СМОЛЯКА.

На Шумщині  віддзвеніла

«БРАТИНА»
Народні пісні і танці, етнічна кухня та кон-
курс співаної поезії. Колоритний мистецько-
краєзнавчий фестиваль «Братина» зібрав на 
Тернопіллі фольклорні колективи із різних 
куточків України.
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Мечислав 
Свириденко майже 
25 років збирає 

пивні кухлі з різних 
куточків світу. У його 
колекції більше півтори 
тисячі унікальних 
екземплярів із глини, 
скла, металу, фарфору, 
найрізноманітніших 
розмірів, форм і 
тематики. Найменший  
- кількаміліметровий 
кухлик-підвіска, 
найбільший – місткістю 
майже 5 літрів. 

До знайомства із паном Ме-
числавом я була переконана, 
що пивний кухоль – звичай-
на побутова річ і, в крайньо-
му випадку, без нього можна 
обійтися, скориставшись зви-
чайною склянкою. Однак, як 
з’ясувалось, це зовсім не так. Є 
майстри, які перетворили по-
суд для споживання хмільного 
напою у справжнє мистецтво. А 
ще – це невеличка частина сві-
тової історії, яка збереглася до 
сьогодні. 

Пан Мечислав захоплював-
ся колекціонуванням з дитин-
ства. Спершу збирав марки, 
далі поштові листівки, самова-
ри, ножі – у різні періоди життя 
було своє захоплення. 

- Одного разу син подару-
вав мені дві французькі пивні 
кружки із склокераміки, - роз-
повідає чоловік. -  На той час 
у мене вже було кілька кухлів, 
які я до того випадково при-
дбав на розпродажі у Німеччи-
ні. Ось так все і почалося. Я по-
стійно поповнював свою колек-
цію - купував оригінальні кухлі 
в Україні і за кордоном. Допо-
магали також друзі та знайомі. 
Ось нещодавно товариш пода-
рував мені кухоль із рога буй-
вола, який він привіз із респу-
бліки Кабо-Верде. 

Пивні кухлі заполонили всю 
квартиру Мечислава Свириден-
ка. Вони повсюди –у шафах, на 

картинах, гобеленах, свічках, 
магнітиках. 

- Спершу це було хобі. З кож-
ним роком цікавість зроста-
ла, а ще підвищувалися вимоги 
до самих кухлів, - каже чоловік. 
-  Коли назбиралося більше ти-
сячі, я зрозумів, що їх потрібно 
систематизувати. Тож довелося 
замовити спеціальні шафи, щоб 
усі їх розкласти. 

Кухлі є в кожній кімнаті – усі 
вони посортовані. Практично 
про кожну кварту  пан Мечис-
лав може розповісти щось ціка-
ве. Тож огляд колекції перетво-
рюється у захоплюючу екскур-
сію. 

На кухні підбірка скляних 
келихів, якими господар ко-
ристується у побуті. Він пере-
конаний, що саме із скляного 
посуду пиво смакує найбіль-
ше, адже тоді можна побачити 
і оцінити його колір, насиче-
ність, як тримається піна, від-
чути аромат. 

Частина бокалів з кришка-
ми. За словами колекціонера, 
з’явилися вони ще в 14 столітті, 
коли лютувала чума. Перенос-
никами цієї недуги були мухи. 
Тому видали спеціальний указ 
- закривати пиво від мух. 

Колекція кухлів вражає сво-
їм різноманіттям. Керамічні, 

скляні, металеві, склометаліч-
ні, дерев’яні, глиняні. Як стан-
дартного виробництва, так і 
ручної роботи. Німецькі, амери-
канські, австрійські, італійські, 
чеські, домініканські... Кожен 
оригінальний і цікавий по- сво-
єму. Та особливо колекціонер 
любить українські. Каже, наші 
майстри створюють унікальні 
авторські роботи, які сміливо 
можуть конкурувати із закор-
донними виробами. 

- Дуже люблю вироби руч-
ної роботи, адже у них прояв-
ляється творчість, фантазія 
майстра, - зізнається чоловік. 
-  Вони потребують багато пра-
ці. Спершу потрібно на гончар-
ному крузі виготовити осно-
ву, а далі кожну деталь створю-
вати і прикріпляти окремо. Це 
дуже клопітка справа. В укра-
їнських майстрів такі кухлі осо-
бливо вдаються, тож я зібрав у 
своїй колекції кращі авторські 
роботи із різних куточків нашої 
держави. 

А ще по кухлях пана Мечис-
лава можна вивчати географію 
та історію близько 90 країн сві-
ту. Де б чоловік не побував – 
всюди шукав оригінальні пивні 
кухлі. Зауважує, є міста, де посуд 
для пива знайти дуже важко. 

- До прикладу, у Римі - там є 

хіба що сувенірні, адже італійці 
практично не п’ють пива. Теж з 
французами, - додає він. -  Аме-
риканці найчастіше користу-
ються скляними бокалами. Але 
багато цікавих речей я знахо-
див у антикварних магазинах 
або ж на розпродажах старих 
речей, які часто організовують 
у цій країні, виставляючи їх по-
близу своїх осель. А от у Норве-
гії пиво люблять, а придбати 
там кухлі дуже важко. Тож один 
я викупив у бармена, а другий 
знайшов аж у аеропорту. 

Є у пана Мечислава пив-
ні кварти найрізноманітніших 
розмірів та форм -  у вигля-
ді замків та фортець, у формі 
богомола, риби, футбольного 
м’яча, оздоблені вишиванкою, 
картинами Леонардо да Вінчі 
та Пабло Пікассо. 

Є  такі, які мають оригіналь-
ну фігурку або рисунок всере-
дині, є музичні. А ще можна ви-
ділити жіночі і чоловічі. 

Дуже часто на пивних кух-
лях зображували герби міст, зе-
мель, сцени зустрічей, застіль, 
лицарські бої, працю шахтарів, 
гончарів, землеробів. Ретель-
но вироблені найменші деталі. 
Таким чином посуд для напо-
їв зберігає у собі часточку істо-
рії світу. Є серія американських 

кухлів, присвячених прийнят-
тю першої конституції, війні 
між Північчю і Півднем, підпи-
санню декларації про незалеж-
ність – кожен символізує важ-
ливу сторінку історії країни. 

А ще є  старовинні кухлі, ви-
готовлені в 17 столітті – це най-
старіші екземпляри. 

Стелажі з кухлями раз в рік 
прибирає сам пан Мечислав 
із своїми друзями. Присвячує 
цьому заняттю кілька днів. Зі-
знається, не довіряє цю справу 
нікому.

Сьогодні колекцію тернопо-
лянина можуть побачити лише 
його друзі та рідні. Та чоловік 
каже, якщо б хтось виявив ба-
жання організувати вистав-
ку пивних кухлів – не відмовив 
би і з радістю показав своє над-
бання.  

До слова, колекціонування 
пивних кухлів доволі популяр-
не у світі. Наукова назва цього 
захоплення – бірофілія – тоб-
то любов до пива. Хоч вона не 
цілком відповідає суті цього 
хобі, адже колекціонери захо-
плюються не так самим пивом, 
як його атрибутикою -  пивни-
ми етикетками, кришечками, 
пляшками, кухлями, підстав-
ками під кухлі та іншим. На-
віть влаштовують міжнародні 
зустрічі, щоб поділитися досві-
дом та презентувати свої над-
бання. 

За словами пана Мечислава, 
у Шляхтинцях неподалік Тер-
нополя живе колекціонер, який 
має близько 500 кухлів. А от ні-
мець зібрав у своєму гаражі аж 
20 тисяч пивних кварт. 

«Кухлі 
унікальні»
від українських майстрів -

Юля 
ТОМЧИШИН.

Тернопільський колекціонер 
зібрав півтори тисячі 
пивних кварт із 90 країн  
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У приміщенні Тернопіль-
ської ОДПІ відбувся черговий 
сеанс телефонного зв’язку - «га-
ряча» лінія. На запитання від-
повідала начальник відділу по-
гашення боргу Наталія ЗЕЛІН-
СЬКА.

- Раніше податкова прода-
вала майно боржників. Зараз 
теж є таке?

- Відповідно до статті 95 По-
даткового кодексу України, подат-
кова інспекція здійснює за плат-
ника податків і на користь дер-
жави заходи щодо погашення по-
даткового боргу такого платни-
ка шляхом стягнення коштів, які 
перебувають у його власності, а 
в разі їх недостатності - шляхом 
продажу його майна, яке перебу-
ває у податковій заставі. Пунктом 
95.7 згаданої статті визначено, що 
такий  продаж майна здійснюєть-
ся на публічних торгах або через 
торгівельні організації. 

Продаж майна на публічних 
торгах здійснюється у такому по-
рядку: майно, яке може бути згру-
повано та стандартизовано, під-
лягає продажу за кошти виключ-
но на біржових торгах, які прово-
дяться біржами і визначені контр-
олюючим органом на конкурсних 
засадах; цінні папери - на фондо-
вих біржах; інше майно, об’єкти 
рухомого чи нерухомого майна, а 
також цілісні майнові комплекси 
підприємств підлягають продажу 

за кошти виключно на цільових 
аукціонах, які організовуються за 
поданням податкової інспекції на 
зазначених біржах. 

Під час продажу майна на то-
варних біржах податкова інспек-
ція укладає відповідний договір 
з брокером (брокерською конто-
рою), яка вчиняє дії з продажу та-
кого майна за дорученням інспек-
ції на умовах найкращої цінової 
пропозиції. Інформація про склад 
майна, призначеного для прода-
жу, про час та умови проведення 
прилюдних торгів майном опри-
люднюється відповідною біржею.

Слід наголосити: продаж май-
на на аукціоні здійснюється не ра-
ніше ніж через 15 днів після опри-
люднення оголошення про прове-
дення аукціону. Організатор аук-
ціону оприлюднює таке оголо-
шення в засобах масової інформа-
ції та на власній веб-сторінці. Та-
кож, інформація щодо укладених 
договорів-доручень на реалізацію 
майна підприємств-боржників з 
уповноваженими організаціями 
та склад такого майна розміщу-
ється у рубриці «Переліки» на го-
ловній сторінці офіційного веб-
порталу ДФС (www.sfs.gov.ua).

- Чи врятує від боргів підпри-
ємця його зняття з держреє-
страції?

- Зняття з держреєстрації під-
приємцем не рятує громадянина 
від обов’язку погашення боргів, 

які в нього виникли під час під-
приємницької діяльності. Після 
зняття з держреєстрації, він про-
довжує їхнє погашення, але вже у 
статусі звичайної фізособи. Також 
залишається й обов’язок у вста-
новлені терміни надати звітність 
і сплатити податки, збори та єди-
ний внесок за період підприєм-
ницької діяльності.

- Яке майно боржника не 
може бути використане, як 
джерело погашення податко-
вого боргу фірми? Чи можуть 
забрати, для прикладу, кредит-
ні гроші, що надійшли на раху-
нок від банку?

- Звернімося до статті 87 По-
даткового кодексу, в якій зазначе-
но, що не можуть бути використа-
ні як джерела погашення подат-
кового боргу платника податків: 
майно платника податків, надане 
ним у заставу іншим особам (на 
час дії такої застави), якщо така 
застава зареєстрована згідно із за-
коном у відповідних державних 
реєстрах до моменту виникнення 
права податкової застави; майно, 
яке належить на правах власнос-
ті іншим особам та перебуває у во-
лодінні або користуванні платни-
ка податків, у тому числі (але не 
виключно) майно, передане плат-
нику податків у лізинг (оренду), 
схов (відповідальне зберігання), 
ломбардний схов, на комісію (кон-
сигнацію); давальницька сирови-

на, надана підприємству для пе-
реробки, крім її частини, що нада-
ється платнику податків як опла-
та за такі послуги, а також майно 
інших осіб, прийняті платником 
податків у заставу чи заклад, до-
вірче та будь-які інші види агент-
ського управління; майнові пра-
ва інших осіб, надані платнику по-
датків у користування або воло-
діння, а також немайнові права, у 
тому числі права інтелектуальної 
(промислової) власності, передані 
в користування такому платнику 
податків без права їх відчуження; 
кошти кредитів або позик, нада-
ні платнику податків кредитно-
фінансовою установою, що облі-
ковуються на позичкових рахун-
ках, відкритих такому платнику 
податків; майно, вільний обіг яко-
го заборонено згідно із законодав-
ством України; майно, що не може 
бути предметом застави відпо-
відно до Закону України «Про за-
ставу»; кошти інших осіб, надані 
платнику податків у вклад (депо-
зит) або довірче управління, а та-
кож власні кошти юридичної осо-
би (фізичної особи - підприємця), 
що використовуються для виплат 
заборгованості з основної заробіт-
ної плати за фактично відпрацьо-
ваний час фізичним особам, які 
перебувають у трудових відноси-
нах з такою юридичною особою.

Таким чином, кошти креди-
тів, наданих вашій фірмі банком, 
що обліковуються на  відкритому 
позичковому рахунку, не можуть 
бути використані як джерело по-
гашення податкового боргу.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Як реалізовують 
майно підприємств-боржників? 

В Україні діє неписане правило: до-
рожчає газ чи світло - зростає в ціні все. 
Так, підвищення вартості енергоносіїв 
спричинить подорожчання у сфері послуг. 
Власники та орендарі офісних приміщень, 
ресторанів, кафе захочуть відбити гроші, 
витрачені на оплату опалення. 

Збільшать ціни, прогнозують експер-
ти, й магазини. Торговельні площі потріб-
но обігрівати. І за це заплатять покупці.  

Станції техобслуговування, перукар-
ні, кожна маленька майстерня з ремонту 
одягу, взуття змушені будуть підвищити 
вартість своїх послуг.

Немає речей, продуктів або праці, які 
не залежать від вартості електрики. Тому 
зміняться майже всі цінники. 

Збільшення вартості товарів та послуг 
почнеться влітку, а восени очікує коло-
сальне подорожчання, наголошують еко-
номісти. 

Високі ціни на компослуги вплинуть 
на рівень інфляції. Цієї осені вона може 
суттєво зрости, вважають в Українському 

інституті економічних досліджень, і сяг-
нути 20 відсотків і більше, замість 8-12, 
обіцяних урядом та президентом.  

До збільшення темпів інфляції при-
зводить також непродумана політи-
ка уряду стосовно соцвиплат і підняття 
зарплат, вважають експерти. Звісно, мі-
німальні зарплати в Україні дуже низькі. 
Але, підвищуючи їх, уряд погіршує еконо-
мічну ситуацію, оскільки збільшує обсяги 
гривневої маси. Через це дешевшає націо-
нальна валюта.

До слова, нещодавно глава Держав-
ної фіскальної служби Роман Насіров зая-
вив, що мінімальну платню потрібно під-
вищити з 1,45 тисячі гривень до п’яти ти-
сяч. Але… чи багато роботодавців готові 
на цей крок? Їм вигідніше буде звільнити 
добру частину людей, аніж офіційно пла-
тити п’ять тисяч плюс немалі податки.    

І ще одна невтішна новина: україн-
ці можуть назавжди забути про деше-
ву гречку. Доступний продукт через до-
роговизну перетворюється у делікатес. 

Не кожен зараз може заплатити за кіло-
грам цієї крупи близько 60 гривень. Така 
середньостатистична тепер ціна. За сло-
вами гендиректора і засновника Україн-
ської асоціації постачальників торговель-
них мереж Олексія Дорошенка, гречка й 
далі щотижня дорожчатиме, як мінімум, 
на гривню-півтори. Цікаво, до яких висот 
злетить ціна?

В Антимонопольному комітеті визна-
ли: причиною постійного здорожчання 
гречаної крупи є те, що певні організа-
ції скупили весь торішній урожай і тепер 
продають його утридорога. І що з того? 
Горе-бізнесменам стало соромно і вони 
покаялися?   

Раніше влада вживала певні заходи, 
аби контролювати ціни. Зараз мовчить і 
не обмежує ринок ні в чому, зазначила по-
літичний експерт Тетяна Лупова.  

У європейських країнах, натомість, 
влада виконує функцію захисту людей 
і забезпечення їм благ, починаючи від 
охорони та безпеки, і закінчуючи допо-
могою під час кризи. Коли щось відбу-
вається серйозне в державі, то тамтеш-
нім громадянам скасовують відсотки на 
кредити, надають фінансову допомогу 
тощо. А в Україні під час війни та еко-
номічної кризи підвищують зарплати 
чиновникам. Дають можливість швид-
ко збагатитися людям, які мають відно-
шення до влади. Прості ж українці зали-
шаються наодинці зі своїми проблема-
ми. Або їдуть шукати кращого життя на 
чужину. 

У МЗС підрахували: за кордоном ле-

гально перебуває приблизно п’ять міль-
йонів громадян України. Крім того, як 
стверджують різні джерела, два мільйони 
наших співвітчизників, а, може, й більше, 
є нелегалами. Цифра вражає. І, на жаль, 
вона зростатиме, прогнозують фахівці. 
Людей гнітить безробіття, неадекватні 
ціни та невідомість, коли в політиці, соці-
алці, в економіці намітиться якесь поліп-
шення.

До речі, у рейтингу конкурентоспро-
можності економіки Україна посіла 59 
місце із 61 країни. Про це йдеться у до-
повіді Міжнародного інституту розви-
тку менеджменту зі Швейцарії. Нижче 
нас - лише Монголія та Венесуела. Торік 
в України був майже аналогічний резуль-
тат - 60-е місце. Ось такі «здобутки» і жит-
тя по-новому.  

На думку експерта Андрія Новака, 
українська економіка досягла найнижчої 
точки падіння, тобто, дна. Зростання за-
лежатиме від діяльності уряду та Нацбан-
ку.  

Поки що діяльність НБУ на чолі з Вале-
рією Гонтарєвою ознаменувалася ціною 
долара у 25 гривень і «банкопадом». А ді-
яльність уряду - захмарними комуналь-
ними тарифами та масовим субсидіюван-
ням країни, мільярди від якого поповню-
ють трохи схудлі через війну та санкції ра-
хунки олігархів. 

Народу ж від дорого-
го світла темніє в очах, а від 
гречки - гіркне в роті…

Від дорогого світла темніє в очах, 
А ВІД ГРЕЧКИ - ГІРКНЕ В РОТІ

Влада продовжує 
переконувати: мусимо 
за все платити по-

європейськи. І це, незважаючи 
на бідність по-українськи. 
Уже, наприклад, так 
«європеїзували» ціни на 
електроенергію, що світло 
у нас - найдорожче у світі. 
Хоча вугілля - вітчизняне. 
А з вересня електроенергія 
подорожчає знову.

Ольга ЧОРНА.

У Тернополі 
заборонили 

рекламу 
із словом «Росія»

У Тернополі, за поданням 
мера Сергія Надала, на сесії 
міськради прийняли рішення 
про заборону реклами та інших 
вивісок, які пов’язані зі словом 
«Росія», «Російська Федерація», 
а також їх перекладів іншими 
мовами.

У рішенні, зокрема, йдеть-
ся: «Заборонити у Тернопо-
лі розміщення інформаційних 
вивісок, у яких використову-
ються слова «Росія», «Російська 
Федерація» та похідні від них 
слова або словосполучення. Ке-
рівникам, співвласникам, влас-
никам підприємств, установ, 
організацій, фізичним особам-
підприємцям провести опера-
тивні заходи щодо демонтажу 
вивісок, оголошень, щитів, та-
блиць, дощок тощо, що не від-
повідають даному рішенню». 
Також, за пропозицією депута-
тів, заборонили використання 
і слова «Москва».

«Ми отримали звернен-
ня від ряду громадських та па-
тріотичних організацій міста 
Тернополя, які запропонували 
прийняти на сесії міської ради 
заборону на використання в 
нашому місті рекламних оголо-
шеннь, щитів, таблиць тощо, у 
яких використовуються слова 
або словосполучення, пов’язані 
з країною-агресором», - розпо-
вів Сергій Надал. 
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Днями у Київському 

національному 
академічному 

театрі оперети відбулася 
церемонія нагородження 
переможців Міжнародного 
літературного конкурсу 
«Коронація слова-2016».

 Відзнаки отримали 49 авто-
рів з різних куточків нашої держа-
ви. Відрадно, що цьогоріч шестеро 
наших краян були «короновані» за 
творчість.

Лауреатом конкурсу став тер-
нопільський поет-пісняр Сергій Сі-
рий. Його твір «Бім і Кеті» визнано переможцем у номінації «Пі-
сенна поезія для дітей» як кращий пісенний твір для дітей мо-
лодшого шкільного віку. 

Другу премію в номінації «Кіносценарії» присуджено нашо-
му краянину Михайлу Швораку за кіносценарій «Бурхливі води». 
У цій же номінації спеціальною відзнакою «Вибір генерального 
продюсера 1+1» нагороджені Валентина Семеняк і Богдан Мель-
ничук (твір «Проліскам сніг не страшний»).

Спеціальна відзнака від Центрального будинку офіцерів 
Збройних Сил України дісталася Стефанії Білик з Бережан за по-
езію «Пам’яті Устима Голоднюка, героя Небесної Сотні».

Цього року також відбулося й вручення літературної відзна-
ки «Золотий письменник України». Серед нагороджених – ко-
лишній тернополянин Сергій Ухачевський.

Червень подарував 
мешканцям і гостям 
міста чудовий 

фестиваль ремесел, 
фольклору та хореографії 
– “Тернопільські обереги”. 
Організував його обласний 
методичний центр 
народної творчості. 

Біля тернопільського озе-
ра, на острівці Чайка, влашту-
вали свято “Чарівний світ каз-
ки”. На нього завітали зразко-
ві та аматорські театри Терно-
пільщини. 

Диплом І-го ступеня отримав 
на фестивалі зразковий аматор-
ський театр “Дюймовочка”. Ко-
лектив, який діє при районно-
му будинку культури, приїхав до 
Тернополя з виставою “У пошу-
ках друга”.

Багатолітнім керівником і режисером театру є Віра Лозинська. Пані Віра сама пошила дивовиж-
ні костюми для юних акторів, бутафорія та декорації також виготовлені руками очільника театру. 

У дитячій казці артисти театру “Дюймовочка” розповідали і малим, і дорослим, як знайти друга 
та вміти щиро товаришувати. А глядачі довго не відпускали дітей зі сцени. 

Запам’ятається поїздка і юним акторам. Діти та їхні батьки вдячні районному керівництву 
культури, відділу освіти  за те що виділили автобус, а також депутату обласної ради Олександру 
Самсоненку  за спонсорську допомогу.

Ольга КУЛЬБАБА,  керівник ДТК “Писанка”,                  
с. Мовчанівка Підволочиського району.

Свято розпочалося 
благословенням о. Богдана 
Зінченка. Він теплими 

словами привітав усіх матерів і 
бабусь зі святом. 

У концерті взяли участь учні 1-10 
класів. Діти читали вірші та співали 
пісні про найдорожчих у нашому жит-
ті людей. Мелодійністю і щирістю за-
чаровували присутніх голоси Вікто-
рії Штамбурської, Соломії Сичевської, 
Вікторії  Ясінецької, Марії Сичевської, 
Оксани Питель, Дарії Ясінецької. 

Завідувачка клубом Галина Ясінець-
ка сердечно подякувала вчителю хрис-
тиянської етики Лесі Галай та завіду-
вачці бібліотекою Галині Гасай за кло-
пітку працю та допомогу в організації 
свята, а також педагогічному колекти-
ву та особисто директору школи Зено-
вію Бабію. 

На цьому свята у Плотичі не завер-
шилися. 

Наприкінці травня на шкільно-
му подвір’ї відбулося урочисте дій-
ство останнього дзвоника. Привіта-
ла усіх із закінченням навчального 
року сільський голова Світлана Савич. 
Отець Богдан Зінченко благословив 
дев’ятикласників  на добрий шлях. 

Батьки випускників та всі присут-
ні не могли стримати сліз, коли про-
звучав останній вальс прощання з рід-
ною школою. Згадували свої дитин-
ство та юність, хвилювалися за майбут-
нє дітей, яких чекає відтепер самостій-
не життя.  

Організувати свято допомагала за-
відувачка сільським клубом Галина Ясі-
нецька. Відрадно, що у такому малень-
кому селі всі заклади працюють спіль-
но і підтримують одне одного.

Також директор школи Зеновій Ба-
бій подякував сільському меценату, го-
лові агрофірми «Вікторія-92» Петру 
Пеляку та його синові Олександру за 
відчутну  допомогу, яку вони надають 
школі, за те, що не залишаються байду-
жими до потреб людей.  

До речі, працівники сільського бу-
динку культури беруть активну участь 
у різних фестивалях, конкурсах. Так, не-
давно юні плотичанки Вікторія і Дарія  
Ясінецькі, Марія Сичевська дарували 
свою творчість учасникам і глядачам 
районних фестивалів «Пісенне дже-
рело», «Мамині зіроньки». Тож нехай 
розквітають таланти на славу неньки-
України.  

Іванна ЯРЕМА,
позаштатний кореспондент 

«Нашого ДНЯ».

Свято дитинства у Тернополі«КОРОНАЦІЯ СЛОВА-2016» 
ВІДЗНАЧИЛА ТЕРНОПОЛЯН

Вона – любов, печаль і втіха…

Мамо моя, рідна і єдина, 
Ластівко добра і теплоти,
Я для тебе був і є - дитина,
І для мене найдорожча ти…

Такими щемливими рядками роз-
почався у сільському клубі Плотичі  
Козівського району святковий кон-
церт, присвячений Дню Матері. Ор-
ганізували його у співпраці з місце-
вою школою та бібліотекою. 

 
Молодіжний патріотичний табір 

«Лисоня» відбудеться на Тернопіль-
щині. Його проведуть в рамках освіт-
нього проекту «Курс Вільних Людей»  
4-6 липня. За словами організаторів, 
«Лисоня» - це табір для активної мо-
лоді, яка хоче вчитися, діяти і твори-
ти зміни свого оточення та держави. 
Його програма спрямована на всебіч-
ний розвиток особистості, утверджен-
ня національних цінностей та актив-
ної життєвої позиції. Тож учасниками 
табору можуть стати всі молоді люди, 
які дійсно хочуть змінюватися та змі-
нювати Україну. Як бонус, це чудова 
можливість відчути неймовірну ат-
мосферу табору, відпочити та знайти 
нових друзів з різних куточків країни.

У програмі - лекції з актуальних 
тем, дискусії, ділові ігри, перегляд 
фільмів, вечори біля багаття, смуги пе-
решкод, спортивні та командні ігри

- Цей табір можна назвати стар-
товою платформою для молодих лю-
дей, які хочуть в майбутньому займа-
тися громадською роботою та роз-
будовувати нашу державу. Тим біль-
ше, що такий формат заходу є легким 
для сприймання: що може бути краще, 
ніж вчитися відпочиваючи, - розпові-
дає співорганізатор заходу Оксана Ко-
рінь. – Схожі табори також проведуть у 
Львові, Києві та Сумах.

Зареєструватися можна за те-
лефоном (096) 362 30 05. Вік учасни-
ків - 16-24 роки.

Молодь запрошують 
на вишкіл 
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ТАК ПЛАНУВАЛОСЯ, АЛЕ НЕ ТАК СТАЛОСЯ
Втім до позицій АТО «золота молодь» (за дуже-дуже 

невеликими винятками) не доїхала. Починаючи з першої 
хвилі – і закінчуючи шостою. Так що з усього «мажорно-
золотого» блиску в пам’яті залишилися лише золо-
ті – якщо зважити на вп’ятеро вищу від нормальної ціну 
- рюкзаки. Які збиралася сплавити в зону бойових дій 
фірма-одноденка, що належала чи то дружині, чи синові 
Арсена Авакова.

Однак ані рюкзаки, проти 
яких дружно ополчилися жур-
налісти, ані син міністра на пе-
редову так і не дісталися. Хоча 
Олександр, а саме так звуть 
Авакова-молодшого, і лю-
бив козирнути – навіть у ніч-
них клубах, казино і рестора-
нах - військовою формою. Сфо-
тографуватися з автоматом на 

бронетранспортері (і на крутих іномарках - теж)  на по-
лігоні... Поблизу Харкова. Одного разу так дофотографу-
вався, будучи під кайфом, що заснув у камуфляжі і берцях 
прямісінько на асфальті. Хтось виклав ці фото «атошника» 
Олександра Арсеновича  у соцмережі – класно виглядає... 
Схоже, вирішив поспати на рідній землі перед тим, як ви-
рушити до Італії, де в нього бізнес?

Не потрапив у жодну з 
хвиль мобілізації ще один зна-
ний любитель казино та міц-
них напоїв Андрій Ющенко. 
По-батькові Вікторович. «Син 
бога», як називали його років з 
10 тому. Власник компанії «Га-
лицький дім». І не лише її... Лю-
битель залишити в казино за 
один вечір 100 тисяч доларів, а  
ще – постріляти. Ні, не на пере-
довій – у ресторані. Будучи сильно «під градусом»...

Хто із «мажорів», які в очі не бачили не те що життя-
буття в АТО, а й просто служби в армії у нас наступний?
ЛИТВИНІВСЬКИЙ КЛАН 
І ЙОГО ПРЕДСТАВНИК ІВАН

Почну з «вічного нардепа» Володимира Литвина, який 
голосував за кримінальні «закони 16 січня» - останні в 
епоху Януковича. А перед цим – після власного ж палко-
го осуду - підписав злощасний «мовний закон» Кивалова-
Колесниченка... За невідомо які заслуги перед державою 
став останнім Героєм України в епоху Кучми. 

У той час  син «героя» Іван 
іще ходив до школи.  І в усьому 
намагався бути подібним на 
батька. Тобто, круглим відмін-
ником - і в школі, і в універси-
теті. Тим паче, що з таким та-
тусем це було зовсім неважко...

А ще в Івана Литвина є два 
дядьки-генерали. Й обидва бо-
ягузи. Дядько Микола трива-

лий час очолював Держприкордонслужбу. Як очолював? А 
так, що кордону з Росією, який і при Кучмі був  далеким 
від ідеалу, при вторгненні москалів в Україну – після га-
небної втечі Януковича - практично не стало. Що, до сло-
ва, дуже допомогло генералові Петру Литвину допустити 
скупчення на прикордонній території (вже з українсько-
го боку)  великої кількості російських окупантів. Аби вря-
тувати свою шкіру, дядько Петро взагалі втік з передової, 

Залишивши своїх бійців напризволяще - без боєприпасів, 
води і медикаментів... А то був кінець літа 2014-го: запеклі 
бої за Савур-могилу, Іловайський котел... Сотні загиблих і 
поранених... Однак це не завадило Петру Литвину домо-
витися з російськими найманцями про особистий «кори-
дор»... Яким і втік з поля бою.

Тепер він керує родинним бізнесом Литвинів на Жи-
томирщині, згадує походи з «тітушками» проти майданів-
ців, а ще – численні «подвиги» на п’яну голову. Допитаний 
кілька разів, правда, військовими прокурорами – разом з 
іншими, такими ж «бойовими» генералами, але так і не по-
караний. Власне, як і решта...

Іван Литвин – гідний спадкоємець батьківсько-
дядьківської «слави». Тож весілля своє багатенький  «ма-
жор» з клану Литвинів, обравши супутницею життя донь-
ку нардепа-регіонала, мільйонера Леоніда Деркача, спра-
вив наприкінці січня 2014-го. У розпал Майдану Гіднос-
ті. Литвинівсько-Деркачівське весілля гриміло в рестора-
ні буквально за 200 метрів від Майдану. На той час «берку-
тівці» вже позбавили життя півсотні ні в чому не винних 
людей, поранених і зниклих безвісти налічувалося до пів-
тори тисячі.

А коли все стихло... У сенсі, коли Янукович опинився в 
притулку у Путіна,  Литвин-молодший вчергове вирішив 
взяти приклад з батька. І подався виборювати депутат-
ський мандат. На щастя, з першого разу в Івана нічого не 
вийшло – незважаючи на те, що за мандат бився з супер-
никами на рідній кланові Литвинів Житомирщині. Але і в 
АТО  Іван не потрапив – виявився таким же хитруном, як 
тато. І боягузом – як дядьки-генерали?
ОДНОМУ – ВИДУМАНЕ ПРІЗВИЩЕ, 
ДРУГОМУ – ВАННА З ВИНОМ

Кому ж із депутатством по-
щастило з першого разу, то це 
Олексієві Порошенку. Мажо-
ритарний округ на Вінниччині 
він отримав у спадок від діда 
–теж Олексія. І навіть пожив у 
нього трохи – якраз у той час, 
як батьків «5 канал» озвучував 
легенду про участь Порошен-
ка -молодшого в АТО. Правда, 
за його ж версією, там він перебував під видуманим пріз-
вищем – Анісенко. Аби не привертати зайвої уваги до сво-
єї скромної персони.

- Я був звичайнісіньким рядовим бійцем, - розповів 
Олексій журналістам з татового телеканалу. - У міномет-
ному підрозділі поблизу Краматорська. Ми там стріляли  і 
допомагали іншим воювати...

Оскільки ж ні в Краматорську, ні (вже за іншою версією 
все того ж телеканалу) в Дніпропетровську Олексія жур-
налістам з інших каналів знайти не пощастило, то вони 
подалися прямісінько на Вінниччину – до його діда. Там їх 
привітно зустріли і сам дід, і домашня робітниця. З будин-
ку почувся дитячий плач...

- Олексій з дружиною поїхали до міста, за продукта-
ми, а ми поки за маленьким доглядаємо, - нічого не віда-
ючи про військову «кар’єру» внука, повідомив гостям дідо 
Олексій. - Вони в нас ціле літо, адже тут чисте повітря і 
природа просто казкова...

То було літо 2014-го. Тобто, те літо, коли президент-
ський син водночас служив у мінометній роті чи то в Кра-
маторську, чи в Дніпропетровську – і жив з дружиною та 
синочком у дідовому домі на околиці Вінниці...

А вже у жовтні того ж року Олексій став народним де-
путатом. Тепер ходить до парламенту. Вже під власним 

прізвищем. 
Не мав і донині не має най-

меншого бажання захищати 
Україну від терористів і син 
голови НБУ Антон Гонтарєв. 
Поки його ровесники –не «ма-
жори» проливають кров і від-
дають життя за рідну землю, 
Гонтарєв з дружиною всти-
гли відвідати Домінікани, Япо-
нію, Китай, Туреччину, Індію...
Не кажучи вже про країни Західної Європи. У Франції си-
ночок голови Нацбанку України навіть поплавав у ванні, 
наповненій вином. Вартістю так у півмільйона гривень. І 
це – під час війни в країні, котру її громадянин Гонтарєв 
мав би захищати. Адже молодий, здоровий... Виявляється, 
цього мало, щоб стати воїном. Потрібна ще одна важлива 
складова – совість. А її в цього молодого і здорового чоло-
віка незрівнянно менше, ніж грошей...

ПРАВДА ГІРКІША ВІД ПОЛИНУ?
І все ж мені пощастило знайти «мажора», який і справ-

ді був на передовій. Більше того, у самісінькому пеклі – До-
нецькому аеропорту. 44 дні та ночі. Без будь-яких привіле-
їв. Скажімо, тієї ж охорони... Це – Олександр Луценко. Під 
час боїв за аеропорт він був командиром артилерійської 
установки. Нині старший син Генпрокурора – волонтер.

А ще в АТО брав участь активний учасник «Автомай-
дану», нині – теж волонтер Олексій Гриценко, син екс-
міністра оборони Анатолія Гриценка. А також два сини 
полковника Валентина Федечева. Донського козака з діда-
прадіда, але уродженця України. Саме вона стала справж-
ньою батьківщиною для сім’ї Федечевих. Тож її і пішли за-
хищати батько з синами, коли почалася війна.

Так от, полковник Федечев, будучи заступником на-
чальника штабу АТО, останнім покинув заблоковане теро-
ристами Дебальцеве. Відправивши перед тим у безпечне 
місце всіх поранених, неушкоджених... І навіть усіх заги-
блих вивезли та винесли, не залишивши на поталу воро-
гові... Аж тоді з Дебальцевого пішов сам Федечев. Ішов до 
знемоги, щомиті ризикуючи наткнутися якщо не на міну, 
то на кулю ворога... Але просити «особистого коридору» 
для себе – як те зробив, утікаючи з поля бою та залишив-
ши напризволяще воїнів генерал Петро Литвин – Федече-
ву й у голову не прийшло. І прийти не могло. Бо для нього 
офіцерська честь – не просто гарні слова, а спосіб життя.

Нині полковник Федечев – директор департаменту со-
ціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони. 
На жаль, у ньому й досі на багатьох визначальних посадах 
– генерали, які в АТО виїжджали лише «для галочки», на 
кілька днів, аби отримати посвідчення учасників бойових 
дій. На відміну від них, Федечев  у зону бойових дій і те-
пер їздить часто, тож потреби бійців знає з перших уст. А 
ще допомагає покаліченим на війні та родинам загиблим.

А ще полковник пише книгу. Про війну і мир. Точніше, 
про дві війни: ту, яку проти України вже більше двох років 
веде Росія, і афганську, учасником якої теж був. І, безумов-
но, про мир. Який обов’язково настане в Україні. Завдяки 
рядовим бійцям та офіцерам – справжнім патріотам рід-
ної землі.

  Жаль, що серед «мажорів» патріотів украй мало. І це 
стосується синів не тільки столичної «еліти», а й провін-
ційної. Це правда, хоч і дуже гірка. А під час війни взагалі 
гіркіша від полину...

   І, нарешті, останнє. Так само, як у Києві минулого тиж-
ня матері та дружини бійців п’ятої хвилі вимагали їхньої де-
мобілізації біля Адміністрації Президента, у низці обласних 
центрів (Тернопіль – не виняток) жінки прийшли до буді-
вель місцевих адміністрацій. Вимагаючи повернення додо-
му своїх рідних – військових-контрактників. Термін служби 
в яких давно закінчився. Оскільки триває вже 4-5 років. За-
мість трьох, визначених умовами контракту. Як таке може 
бути? Та може... Високопоставлені штабісти автоматично 
подовжують контракти, навіть не ставлячи до відома тих, 
з ким вони укладені. Адже бійці - на війні... То що, тилови-
ку до кожного їхати. На запитання ж особливо нетерплячих 
– коли  нарешті демобілізація? - у відповідь чують нерідко 
хамське: «Ви будете тут до кінця!»

Цікаво, а кінець коли – як війні, так і хам-
ству?

І ще цікаво: чи є серед контрактників «ма-
жори»?

ЯК  ТОБІ  ВОЮЄТЬСЯ, 
БАТАЛЬЙОН  «МАЖОР»?

Днями півсотні матерів і дружин бійців п’ятої хвилі мобілізації перекрили проїзд до Адміністрації Президен-
та України. Жінки переконані: їх рідні, які були мобілізовані до Збройних Сил у травні 2015-го, ще в квітні мали по-
вернутися додому. Тим паче, що після п’ятої хвилі мобілізації  була ще й шоста. А сьома, заявили в Міноборони, 
взагалі поки не потрібна. Бо начебто є достатньо бажаючих служити за контрактом.

Зустрітися з Президентом учасницям акції не пощастило. Однак уже через кілька днів міністр оборони Ро-
ман Полторак повідомив: документи про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі готуються. І вже цьо-
го тижня будуть розглянуті в Адміністрації Президента та  ухвалене відповідне рішення. Згідно з яким, і Прези-
дент це підтримує, демобілізація розпочнеться вже у червні - липні. Тож може статися, що поки сьогоднішній 
номер «Нашого дня» дійде до читачів, указ про демобілізацію військовиків 5-ої хвилі глава держави вже встиг-
не підписати?

Ой, п’ята хвиля, п’ята хвиля... Пригадується, це саме та, яку назвали зірваною через «мажорів». Начебто 
саме тоді, навесні 2015-го, зважаючи на дедалі зростаюче серед українців невдоволення тим, що на передову від-
правляють  лише патріотів-добровольців і тих, хто не може від армії відкупитися, військкоматам було нака-
зано мобілізувати якнайбільше «золотої молоді». Тобто, синів високого і середньої руки чиновництва, олігархів, 
правоохоронців, парламентарів тощо. Одне слово, «мажорів».

Тетяна САВКІВ.
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Зменшено 
податкове 

навантаження 
на пенсії

2 червня Верховна Рада Укра-
їни ухвалила Закон України № 
1411-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподатку-
вання пенсій», який набирає чин-
ності з 1 липня 2016 р.

Цим Законом через внесен-
ня змін до пп. 164.2.19 п. 164.2 
си.164 Податкового кодексу Укра-
їни збільшено неоподатковува-
ний розмір пенсій (включаючи 
суму її індексації) або щомісяч-
ного довічного грошового утри-
мання. Такий неоподатковуваний 
розмір встановлено на рівні 10 
розмірів прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездат-
ність (у розрахунку на місяць), 
станом на 1 січня звітного по-
даткового року (у 2016 р. – 10740 
грн.). Тобто, з 1 липня цього року, 
якщо розмір пенсії не перевищу-
ватиме 10740 грн., вона взагалі 
не буде оподатковуватися. Опо-
даткуванню підлягатиме лише 
перевищення розміру пенсії по-
над 10740 грн.

Слід зазначити, що такий по-
рядок оподаткування пенсій сто-
суватиметься всіх пенсіонерів: як 
непрацюючих, так і тих, хто ще 
працює.

В Україні  з 2015 р. оподатко-
вувалися пенсії, розмір яких пере-
вищував три розміри мінімальної 
заробітної плати (в частині тако-
го перевищення). Так, у 2015 р. 
оподатковувалося перевищення 
пенсій розміром понад 3654 грн., 
з 1 січня до 1 липня цього року 
оподаткуванню підлягало пере-
вищення розміру пенсій понад 
4134 грн.

Слід також зазначити, що з 
набранням чинності цього Зако-
ну пенсії в названому розмірі не 
обкладатимуться також військо-
вим збором.  Відповідно тільки 
сума перевищення пенсії обкла-
датиметься військовим збором за 
ставкою 1,5 %.

Також з 1 липня 2016 р. пере-
вищення пенсійних виплат понад 
установлений розмір (у поточно-
му році – понад 10740 грн.) об-
кладатиметься податком на дохо-
ди фізичних осіб за ставкою 18%.

Внесені Законом зміни в опо-
даткування пенсійних виплат 
не стосуються оподаткування 
пенсій, одержаних громадяна-
ми України з іноземних джерел. 
Такі пенсії, як і раніше, обклада-
тимуться податком на доходи фі-
зичних осіб в повному обсязі за 
ставкою 18% як іноземні доходи.

Також Верховна Рада України 
не підтримала пропозиції щодо 
скасування понижуючого коефі-
цієнта для виплати пенсій пра-
цюючим пенсіонерам. Тому впро-
довж цього року працюючі пен-
сіонери, розмір пенсій яких пе-
ревищує 150% прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб, 
продовжуватимуть одержувати 
пенсію, на 15% меншу від призна-
ченої. А пенсіонери, що працю-
ють на спеціальних посадах (по-
сади державної служби та прирів-
няні до них посади), до кінця цьо-
го року взагалі не будуть одержу-
вати призначену їм пенсію.

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник началь-

ника Тернопільського 
об’єднаного УПФУ Терно-

пільської області.                                                         

У Тернополі чоловік, 
прийшовши до 
сусіда на «сто 

грамів», зняв з його 
сплячої донечки золоту 
сережку. 

До правоохоронців із заявою 
звернулася мати дитини. Жінка 
заявила, що підозрює сусіда у по-
грабуванні. Поліцейські опера-
тивно відреагували  на повідо-
млення тернополянки, проте до-
питувати потерпілого довело-
ся вже у медичному закладі, куди 
той потрапив з переломами стоп 
обох ніг.

 Походження травм підозрю-
ваний  пояснює тим, що з другого 
поверху його скинув сусід, а бать-
ко пограбованої дитини переко-
нує, що зловмисник так тікав з чу-
жою сережкою, що cам гайнув че-
рез вікно власної квартири.

 Як встановили правоохорон-
ці, напередодні сусіди розпива-
ли спиртне в квартирі потерпі-
лого. Коли господар вийшов до 
вбиральні, гість зайшов до кімна-
ти, де спала чотирирічна дівчин-
ка. Тихо підійшовши до дити-
ни, хотів непомітно зняти з вуш-
ка сережку, та малеча прокинула-
ся і стала плакати. Коли з’явився 
тато, розповіла, що дядько забрав 
у неї прикрасу.

Батько кинувся наздоганяти 
зловмисника, та той, забігши до 
своєї квартири, не знайшов іншо-
го виходу, як вискочити у вікно, 
аби не повертати награбоване.

За даним фактом розпоча-
то кримінальне провадження. Дії 
зловмисника кваліфіковані час-
тиною першою статті 186 ККУ. 
Проводиться досудове розсліду-
вання. 

Шумські 
правоохоронці 
спіймали на 

гарячому 37-річного 
підприємця, який разом 
із знайомими рубав 
сосни у ландшафтному 
парку.

Як розповів заступник на-
чальника поліції Шумщини 
Владислав Лазебнік, опера-
тивники відреагували на по-
відомлення про порушення і 
на місці події застали трьох 
чоловіків, що знищували на-
садження. Жодних докумен-
тів, які б дозволяли заготов-
ляти деревину, у них не було.

 Як з’ясувалося в ході роз-
слідування, ініціатором по-
рубки був підприємець із 

села Світле Монастириського 
району. Чоловік зізнався, що 
дерево йому потрібне для бу-
дівництва, тож вирішив само-
тужки заготовити його у ре-
гіональному ландшафтному 
парку “Дністровський кань-
йон”. Сума завданих збитків 
становить шістнадцять ти-
сяч гривень.

 За порушення статті 246 
Кримінального кодексу Укра-
їни підозрюваному загро-
жує  штраф від п’ятдесяти до 
ста неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, або 
арешт на строк до шести мі-
сяців чи обмеження волі на 
строк до трьох років або по-
збавлення волі на той самий 
строк.

Працівники Тернопільського відділу  полі-
ції  розшукують 22-річного жителя обласного 
центру - Боднара Максима Миколайовича. Хло-
пець 11 червня вийшов з дому і дотепер його 
місцеперебування невідоме.

 Прикмети розшукуваного: на вигляд  22 
роки, зріст 176 см., середньої статури, волосся 
світле, коротке.

Був одягнений в сині штани,  червону 
спортивну сорочку в клітинку, та зелені кро-
сівки.

Інформацію про можливе місцеперебування безвісти зни-
клого правоохоронці просять повідомляти за номерами у Тер-
нополі  8(0352)27-11-70, моб. 067 259 15 18  або 102 у будь-який 
відділ поліції. 

Водій тролейбуса 
притиснув пасажирку

У тернопільський травмопункт звернулася  за 
медичною допомогою 54-річна жителька 
обласного центру. Тілесні ушкодження 

потерпіла отримала в тролейбусі.
 Як з’ясували правоохоронці, тернополянку до лікарні допра-

вили з вулиці Гетьмана Мазепи. Саме там, зі слів потерпілої, під 
час посадки у тролейбус водій травмував її. Щойно жінка ступи-
ла на підніжку громадського транспорту, як двері зачинилися. 
Пасажирка отримала гематому середньої частини передпліччя.

 За фактом порушення правил дорожнього руху розпоча-
то кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують обстави-
ни  інциденту.

Розшукують зниклого юнака За деревом на хату – 
у Дністровський каньйон

Пограбував 4-річну дитину

Проект «Власна марка» вже 
давно є цікавою візитівкою пошто-
вих послуг, адже лише Укрпошта, 
як національний оператор пошто-
вого зв’язку, пропонує своїм клієн-
там замовити особисту марку, яка 
є повноцінною поштовою маркою 
для пересилання листів. 

У час, коли в нашій країні розви-
ваються торговельні підприємства, 
спілки науковців, багато з них, аби 
привернути увагу споживачів, кон-
курентів, однодумців прагнуть пока-
зати наскільки важливим є їх влас-
ний імідж, логотип чи торгова мар-
ка. Укрпошта у цьому випадку про-
понує замовити «Власну марку», яка, 

в свою чергу, дає можливість отри-
мати додаткову рекламу, а ще - до-
вести надійність та значущість ком-
панії на обраному цільовому ринку.

 Замовити «особисту філателіс-
тичну цінність» дуже легко: тре-
ба звернутися до будь-якого відді-
лення поштового зв’язку, заповни-
ти бланк замовлення та мати при 
собі зображення, яке хотілося б по-
бачити на марці. Замовлені імідже-
ві конверти та марки можна вико-
ристовувати за призначенням – пе-
ресилати листи в межах України чи 
відправляти у мандри світом.

 Тематика персоніфікованих по-
штових марок є досить різноманіт-

ною, від новорічної тематики - до 
державної символіки, як кажуть, на 
будь-яку дату і гаманець (ознайо-
митися з переліком поштових ма-
рок можна на корпоративному сай-
ті Укрпошти за посиланням: www. 
ukrposhta.ua)

 Робіть такі подарунки рідним, 
друзям та колегам, а також собі. 
Адже поштова марка – це класи-
ка, яка завжди залишається в моді. 
Пам’ятайте, що цими поштовими 
марками можна не тільки милува-
тися, а й розраховуватися за пере-
силання листів.

Адміністрація 
ТД УДППЗ «Укрпошта».

Як встановили поліцейські, причи-
на такої страшної трагедії – банальне не-
хтування правилами дорожнього руху. 
За попередніми даними, 63-річний тер-
нополянин, водій автомобіля «Рено Кен-
го», рухаючись у напрямку Теребовлі, під 
час проїзду нерегульованого перехрестя, 
виїжджаючи із другорядної дороги на го-
ловну, не надав переваги в русі водієві мі-
кроавтобуса «Мерседес».

 Наслідки зіткнення виявилися фа-
тальними для водія «Рено Кенго» та од-
нієї з його пасажирок. Пенсіонерка, 1931 
року народження, теж померла на місці 
пригоди. Ще двоє пасажирів цієї автівки 
з травмами госпіталізовані до медичних 
закладів.

 Медична допомога знадобилася й чо-
тирьом пасажирам автомобіля «Мерсе-
дес». У людей переломи, забої, травми го-

лови та хребта. Усі вони госпіталізовані. 
Ще двох учасників дорожньої пригоди, 
що на момент зіткнення перебували в мі-
кроавтобусі, після огляду медиків відпус-
тили додому.

Кримінальне провадження розпо-
чато за частиною третьою статті 286 
ККУ. Розслідування проводить слідче 
управління ГУНП в Тернопільській об-
ласті.

У ДТП – десять постраждалих
До чергової частини 

Теребовлянського 
відділу поліції надійшло 

повідомлення про аварію на 
автодорозі «Тернопіль-Бучач-
Івано-Франківськ». Нещастя 
трапилося поблизу села Тютьків. 
Під час зіткнення двох іномарок 
двоє людей загинули, ще восьмеро 
отримали травми.

«Власна марка» від Укрпошти – крок до успіху вашої компанії
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40 кілометрів цікавинок
За легендою, береги річки, що тече поруч із селом, були 

дуже болотистими. Взуття місцевих жителів під час ходін-
ня видавало звуки “чавк-чавк”, і коли їх запитували, де вони 
живуть, відповідали: “Коло Чавки”. Від цього, кажуть, і заро-
дилася назва села.

Влада у Колочаві змінювалася близько десяти разів. За-
раз про це нагадує цікавий місцевий діалект, який склада-
ється з угорських, чеських, російських, німецьких, румун-
ських, польських і українських слів. 

Нині в Колочаві мешкають близько 8-ми тисяч людей. 
Протяжність села з одного кінця до другого – 40 кілометрів, 
які буквально “нафаршировані” всілякими цікавинками. 

Колочавська машина часу 
Улюблений музей у самих колочавців – “Старе село”. На 

мальовничих пагорбах просто неба розкидано кількадесят 
будівель столітньої давнини й навіть 
старіших. У них зберігається понад 7 
тисяч історичних експонатів. Хоч цілий 
день вивчайте роботу і побут столярів, 
лісорубів, кушнірів і вівчарів. 

Одразу при вході – хатина селянина-
бідняка, збудована у 1856 році. Тут, в 
маленькій кімнаті без підлоги, з од-
ним ліжком, малими вікнами та без 
світла проживала сім’я із щонайменше 
семи душ, а взимку ще й тіснилися до-
машні тварини. За 100 метрів від неї – 
церковно-приходська школа. Це перша 
школа, яка виникла на теренах Закар-
паття. В Колочаві вона з’явилась у се-
редині 19 століття. Літом, коли було те-
пло, діти вчились надворі. Тут для них 
на траві облаштували парти і дошку, 
є учительський стіл. Першими вчите-
лями були дяки. Вони вчили дітей еле-
ментарного – писати, читати, молитись, 
церковного співу.

Є тут своя парильня, жандармерія і 
“холодна”, тобто тюрма. А з повислого 
на дереві парашута зробили гойдалку 
для дітей. Здається, наче знайшли в Колочаві машину часу, 
яка за мить переносить у минуле. 

Музей на колесах
На території “Старого села” розташований музей істо-

рії вузькоколійної залізниці. Така залізниця свого часу була 
надійним засобом пересування в горах. Вона діяла тут аж 
до початку 1970-х років, коли її витіснили лісовози. 

“Колочавська вузькоколійка” – це потяг із десятьма ва-
гонами та діючим паровозом. Кожен вагон відтворює про-
цес транспортування за різної влади. Є тут три чеські па-
сажирські вагони, радянський товарняк, угорський вагон 
для перевозу худоби та бочка для води, і звичайно ж, ваго-

ни для транспортування деревини. Один 
з експонатів музею – швидка допомога 
на рейках.

Паводок 1998 року остаточно зруй-
нував стару вузькоколійку. Деякі вагони 
пролежали у воді близько десяти років, 
поіржавлені та покривлені уламки були 
реставровані. 

Унікальна “Лінія Арпада”
Недалеко розташовані також музеї 

“Бункер Штаєра” та музей лісу і сплаву 
у Колочаві – “Колочавські бокариші”. В 
останньому можна випробувати в своїх 
руках автентичні знаряддя праці лісору-
бів та бокорашів. А в музеї “Бункері Шта-
єра” побачите, в яких умовах жили рока-
ми колочавські повстанці. Бункер вико-
паний у землі і має розміри 2,5 м довжи-
ни та 1,5 м ширини. 

Варто відвідати у Колочаві й музей 
“Лінія Арпада”. Так називалась оборонна 
система угорської армії часів Другої сві-
тової війни. Її загальна довжина – близь-
ко 600 кілометрів. У Колочаві розташо-

вана частина оборонної лінії. Тут, у трьох відреставрова-
них залізобетонних бункерах, селяни відкрили військовий 
шпиталь, спостережний пункт і солдатську кухню. 

Церква без цвяхів 
Будучи у Колочаві, варто навідатись і до сакрального 

музею “Церкви Святого Духа 1795 року”. Це дерев’яна церк-
ва, збудована без єдиного цвяха. Вона розташована на па-
горбі. Її двічі переносили. Це третє місце, де вона зараз. 

Окремого музею удостоєний чеський письменник Іван 
Ольбрахт, який увічнив Колочаву в своїх творах. Завдяки 
йому в село почали масово їздити чеські туристи. Прива-
блює чехів і музей Чеська школа, та й у Радянській школі 
побувати цікаво. 

Ще один об’єкт, який шкода пропустити, – музей-
корчма. Колись там була жандармська застава, а нині мож-
на поїсти автентичні страви. 

Пам’ятники шумахерам і… гусці 
Колочава може похвалитися й цікавезними 

пам’ятниками. Загалом їх в одному селі понад 20. Дея-
кі – унікальні, їх ви більше ніде не побачите. Зокрема, 
пам’ятник “Вівчарю”, “Шабатній гусці”. Особливо пишають-
ся колочавці пам’ятником заробітчанам. Заробітчанство – 
болюча тема для села. Практично половина жителів регу-
лярно їздить на заробітки за кордон. 

Цікаво, що колочавці одними з перших в незалежній 
Україні свій пам’ятник Леніну не знесли, а відправили в му-
зей. А найбільш незвичний пам’ятник тут звели так зва-
ним “місцевим шумахерам”. І справді ганяють тут страш-
но, найпопулярніший вид транспорту – спортивний мото-
цикл. Аби попередити аварії, встановили пам’ятник “Гон-
щикам Колочави”. На вигляд це звичайна вантажівка, яка 
передньою частиною в’їхала в схил. 

Краще гір тільки гори 
У Колочаві варто провести не менше тижня, запевня-

ють місцеві. Адже потрібно не тільки відвідати всі десять 
музеїв і сфотографуватися біля 20 пам’ятників. Ще тре-
ба скупатися в чанах з теплою мінеральною водою, звари-
ти сир вурду з овечого молока, покуштувати фірмову коло-
чавську риплянку (страва з картоплі і кукурудзяного бо-
рошна). 

А ще – відвідати лікувальну пасіку і птахопарк, господар 
якого Василь Макар тримає кілька десятків видів папуг. Ну 
і, звичайно, слід викроїти час на похід в гори і спілкування 
з природою.

У Колочаву потяги не ходять, проте можна придбати 
квиток до найближчої станції – Воловець, що в 60 кіломе-
трах від пункту призначення. Або ж вирушати своїм тран-
спортом. Але будьте пильні: на картах України є дорога Ко-
лочава – Усть-Чорна – Бедевля, але по ній не проїде навіть 
всюдихід. А от місце, де можна зупинитись на ночівлю чи на 
кілька днів, в селі знайдете без проблем. Тут усі займаються 
зеленим туризмом і чекають нових мандрівників.  

село 10-ти музеїв

Раритетна залізниця, хатки під сіном 
і знаменита Лінія Арпада – 

 КОЛОЧАВА
В українську глибинку чи не щотижня навідуються 

іноземні туристи,  адже до кордону там рукою подати. А от 
багато українців навіть не знають про унікальне село на 

Закарпатті. 
Колочава розташована неподалік озера Синевир у мальовничій долині в 

Міжгірському районі. Це чи не єдине село в Україні з найбільшою кількістю 
музеїв. Їх тут більше десяти.

Наш ДЕНЬ і надалі розповідатиме про цікаві маршрути рідним краєм. Мандрівки Україною – хороша 
можливість отримати море вражень і задоволення, відпочити тілом і душею. А ще – навчитися чогось 
абсолютно нового і корисного. Мандруйте і діліться з нами враженнями від ваших подорожей.
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Болгарія злякалась Росії і 
не приєдналась до флоту НАТО

Болгарія не приєднається до чор-
номорської флотилії НАТО. Таке рішен-
ня озвучив болгарський прем’єр-міністр 
Бойко Борисов, інформує «Німецька хви-
ля». За словами керівництва держави, 
Болгарія не хоче бачити військові кора-
блі, які пропливатимуть повз туристичні 
курорти. «Я завжди говорив, що хочу ба-
чити в Чорному морі вітрильники, яхти, 
кораблі з туристами. Я не хочу, щоб воно 
стало ареною бойових дій. Мені не по-
трібна війна в Чорному морі», - заявив 
Борисов. І додав, що Болгарія є мирною 
країною, її зовнішня політика не спря-
мована ні проти кого. Питання про флот 
НАТО в Чорному морі буде обговорюва-
тись на липневому саміті Альянсу, який 
відбудеться у Варшаві.

Як карають п’яних водіїв 
у різних країнах 

У країнах Європи найбільший 
штраф для нетверезих водіїв у Іта-
лії - за 1,5 проміле потрібно заплатити 
шість тисяч євро. Крім того, позбавлять 
прав до двох років. Як пише «Автовод», в 
Ірландії, де допустима норма 0,5 проміле, 
штраф - до п’яти тисяч євро плюс позбав-
лення прав до трьох років. У деяких шта-
тах США водіїв, які сіли за кермо напід-
питку, примушують підмітати вулиці у 
майках із написами: «Сьогодні тверезий 
і чистий». У деяких випадках їх відправ-
ляють за грати на термін від 48 годин до 
шести місяців. У Китаї, де допустима нор-
ма алкоголю в крові 0,5 проміле, для по-
рушників передбачений штраф у розмірі 
до 30 доларів, 15 діб арешту і позбавлен-
ня прав до шести місяців. Але, якщо керу-
вання в нетверезому стані спричинило 
смерть людини, винуватця карають стра-
тою.

Швейцарія відмовилася 
вступати в ЄС

Швейцарські політики виріши-
ли відмовитися від вступу країни до 
Євросоюзу, повідомляє «Neue Zücher 
Zeitung». Заявка Швейцарії була подана 
ще в 1992 році, проте Верхня палата пар-
ламенту проголосувала за її відкликання. 
Значна частина депутатів Ради кантонів 
Швейцарії підтримала це рішення. Проти 
членства країни в ЄС проголосували 27 
депутатів, за збереження заявки висло-
вилися 13 парламентарів. Раніше швей-
царські громадяни на референдумі ви-
словилися проти вступу їхньої країни в 
ЄС. Тому рішення політиків носить сим-
волічний характер. 

США - рекордсмен 
із благодійності

У 2015 році обсяг пожертвувань на 
благодійність у США сягнув максиму-
му за всю історію - 373 мільярди дола-
рів. Про це йдеться у дослідженні фонду 
«Giving USA Foundation», повідомляє «Єв-
ропейська правда». Із цієї суми більше 
двох третин ($264,6 мільярда) склали 
пожертви приватних осіб. Чимало аме-
риканців жертвували одразу $100 міль-
йонів і більше. Збори благодійних фон-
дів та заповіти на користь благодійнос-
ті склали $58,4 мільярда і $31,7 мільяр-

да, відповідно. Корпоративна благодій-
ність склала найменшу частину загаль-
ної суми - лише $18,45 мільярда. Осно-
вними отримувачами пожертв у США за-
лишаються релігійні організації. На дру-
гому місці - проекти в галузі освіти. Далі 
- соціальні служби, благодійні фонди, 
охорона здоров’я, правозахисні органі-
зації, культура і мистецтво, міжнародна 
благодійність та природоохоронні про-
екти.

У світі 65 мільйонів біженців
Число біженців у світі уперше в іс-

торії перетнуло позначку в 60 мільйо-
нів і зараз складає 65,3 мільйони лю-
дей. Про це свідчать дані звіту Управлін-
ня ООН у справах біженців, повідомляє 
«Німецька хвиля». У звіті зазначили, що 
криваві конфлікти та жорстокі переслі-
дування у низці країн вигнали зі своїх до-
мівок більше дітей, жінок і чоловіків, ніж 
будь-коли до цього. Це зачепило кожного 
113-го жителя планети. За статистикою, 
близько половини біженців - молодші 18 
років. Особливо непокоїть велика кіль-
кість дітей, які переміщуються самостій-
но або ж розділені з батьками - понад 98 
тисяч заяв на надання притулку надій-
шли від дітей без супроводу.

Гібридна війна за душі поляків
Кремлівські «тролі» розгорнули у 

польському інтернет-просторі масш-
табну кампанію з дискредитації Укра-
їни та українців. Польські аналітики за-
уважують, що хвиля безпрецедентної ан-
тиукраїнської пропаганди у мережі під-
нялася у 2013 році, невдовзі після того, 
як на київському Майдані розпочалися 
протестні акції, інформує ВВС. Аби пере-
конати поляків у тому, що українці - їхні 
запеклі вороги, «тролі» тисячі разів по-
вторюють тези теперішньої кремлівської 
влади. Головне завдання кремлівсько-
го інтернет-«тролінгу» у Польщі - руй-
нування польсько-українських відносин. 
У цьому переконана Юстина Прус, аналі-
тик із Польського інституту міжнарод-
них справ. За її словами, «навколо Укра-
їни зосередився геостратегічний кон-
флікт, який ми спостерігаємо вже кіль-
ка років. Чим кращі стосунки Польщі з 
Україною, тим складніше Кремлеві дія-
ти в цій частині Європи, тож в інтересах 
Кремля зіпсувати ці стосунки». Намага-
ючись розсварити поляків з українцями, 
«тролі» наполегливо експлуатують пи-
тання складного історичного минулого 
двох народів, передусім, - волинської тра-
гедії. Вони не закликають поляків люби-
ти Путіна, але, наче мантру, повторюють 
думки теперішньої російської влади про 
Україну. Таким чином Кремль намага-
ється знеохотити поляків до підтримки 
українців.

Американці придумали 
вино для котів 

До чого тільки не додумаються ви-
робники, аби завоювати якомога біль-
ше клієнтів. Особливо, якщо ці клієн-
ти - палкі прихильники тварин. Зважа-
ючи на те, що для своїх улюбленців де-
які господарі не шкодують нічого, почи-
наючи від найвишуканіших кормів і за-
кінчуючи діамантовими нашийника-
ми, група підприємців з американсько-
го Денвера запустила у виробництво 
оригінальний продукт - вино для кішок, 
пише «Huffington Post». Наразі пропону-
ють два сорти: «Піно нуар» і «Мускет». 
Звісно, спиртного, яке шкідливе для кі-
шок, у напоях немає. До складу котячо-
го вина входить: вода, котяча м’ята і на-
туральний буряковий барвник. Подібний 
продукт виробляють і в Японії. Він нази-
вається «Мяу-мяу нового врожаю». Прав-
да, там вино виготовляють зі шкідливого 
для котів винограду і цей продукт не ви-
ходить за межі країни.

Ольга ЧОРНА.

Україна
Ключ від безвізового 

режиму у Меркель  

Найближчі тижні стануть ключо-
вими для визначення, коли саме буде 
запроваджено безвізовий режим для 
України. Про це пише директор Інститу-
ту світової політики Альона Гетьманчук у 
блозі на «Українській правді». За словами 
експерта, ситуація залежить від уряду Ні-
меччини, який попросив своїх партнерів у 
ЄС відкласти розгляд безвізового режиму. 
«За деякою інформацією, окремі партнери 
по ЄС попросили німців за 2-3 тижні дати 
зрозуміти, як далі рухатись, оскільки така 
пауза виглядає як мінімум дивно», - зазна-
чає Гетьманчук. Водночас існує ризик, що 
Німеччина використає «безвізове питан-
ня» для того, аби натиснути на Мінський 
процес, зокрема, прийняття Україною за-
кону про вибори на Донбасі. «Дуже важли-
во донести до німецької столиці: безвізо-
вий режим не може бути заручником Мін-
ського процесу», - підкреслила експерт. 

Гройсман назвав 
головних ворогів України

Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман заявив, що головні проблеми 
України - це Росія, корупція і популізм. 
Про це він сказав під час зустрічі з постій-
ним представником США Самантою Пауер 
у Нью-Йорку, передає прес-служба уряду. 
«Це три повноцінних вороги, які сьогодні 
заважають розвитку України», - зазначив 
Гройсман. І додав, що ці перешкоди необ-
хідно подолати. Серед інших завдань: за-
безпечення національної безпеки, поліп-
шення бізнес-клімату, судова реформа. 
Пан Гі Мун оскандалився через по-

хвальбу Путіну  
Генсек ООН Пан Гі Мун оскандалився 

заявою про роль Росії для України. По-
стійний представник України при Органі-
зації Об’єднаних Націй Володимир Єльчен-
ко глибоко обурений такими словами ген-
сека ООН, повідомляє «Радіо Свобода». Пан 
Гі Мун сказав, що Росія має відіграти кри-
тично важливу роль у тому, аби поклас-
ти край конфлікту на Донбасі. Єльченко 
пояснив, що не розуміє, як керівник ООН 
може говорити речі, які фактично є похва-
лою ролі Росії у залагодженні конфлікту в 
Україні в той час, як РФ є головним грав-
цем в агресії проти нашої країни, підтри-
мує цей конфлікт у розпаленому стані. Піс-
ля того, як генсек ООН виголосив таку за-
яву на міжнародному економічному фору-
мі у Санкт-Петербурзі, на думку Єльченка, 
він втратив будь-яке моральне право го-
ворити що-небудь про конфлікт в Україні 
чи про анексію Росією Криму. Україна ске-
рувала офіційного листа протесту до Гена-
самблеї ООН із проханням пояснити ці сло-
ва й виправити їх.

Грабує… комп’ютерна програма
Нацбанк України заявляє, що за 

останнiй мiсяць збiльшилося число 
українцiв, які потерпiли вiд шахрай-
ства, де задiяний... робот. Комп’ютерна 
програма здiйснює дзвiнки до людей, на-
зивається працiвником банку, розпи-
тує про данi банкiвської карти, а тодi об-
дирає людину до нитки, пише «Експрес». 
«Люди, вочевидь, не знають, що жоден 
працiвник банку не має права з’ясовувати 
данi банкiвської картки у телефонно-

му режимi, - кажуть в НБУ. - Той, хто, на-
зиваючись працiвником служби безпе-
ки, монiторингу чи контакт-центру бан-
ку, просить пiдтвердити данi вашої карт-
ки, - шахрай. Адже повний номер карт-
ки, термiн її дiї, код CVV/CVV-2, пін-код, 
логiн i пароль для входу до веб-банкiнгу 
- це конфiденцiйна iнформацiя, знаючи 
яку будь-хто може зняти кошти з вашо-
го рахунку». Тим, хто довiрився роботові-
шахраєвi, НБУ радить одразу ж заблокува-
ти картку. 

В уряді визнали необхідність 
підвищення пенсійного віку

Уряд наразі не планує підвищувати 
пенсійний вік, однак у майбутньому це 
доведеться зробити, заявив міністр со-
ціальної політики Андрій Рева, повідо-
мляє «Укрінформ». Він навів у приклад 
Білорусь і Молдову, де нещодавно це вже 
зробили. «У нас не вистачає грошей у Пен-
сійному фонді. Ми їдемо позичати на За-
хід, приїжджаємо в Німеччину, зустрічає-
мося з Ангелою Меркель і скорботно їй в 
обличчя говоримо, що у нас не вистачає 
грошей на пенсії. Про що вона подумає, 
якщо вік виходу на пенсію в Німеччині - 
67 років?», - сказав міністр. У відомстві за-
значили, що на нинішньому етапі розгля-
дають можливість підняти пенсійний вік 
для тих українців, які мають невеликий 
стаж роботи. 

Московія нарощує сили 
на кордоні для вторгнення?

Секретар Ради нацбезпеки і оборо-
ни Олександр Турчинов заявив, що Ро-
сійська Федерація готує нові потужні 
удари по Україні й нарощує сили на кор-
доні, які можуть вторгнутися на україн-
ську територію. Про це пише «Преса Укра-
їни». Глава РНБО зазначив: у нього є дані, 
які підтверджують, що Кремль зосередив 
величезну кількість своїх військ уздовж 
кордону з окупованим Кримом. Там роз-
ташовані війська двадцятого загальновій-
ськового Західного військового округу РФ 
і танкове з’єднання. У завдання згаданих 
військ входить не лише оборона, але й на-
ступ. Секретар РНБО стверджує, що в Кри-
му формується потужний бойовий кулак 
військ, які здатні нанести удар не тільки 
по Україні, але й по інших країнах Європи. 

Підвищення комунальних 
тарифів на руку аферистам 

Величезні суми в платіжках призве-
дуть до змін на ринку нерухомості та 
активізації різних шахраїв. Такий роз-
виток подій прогнозують соціологи, пові-
домляють «Вісті». «Першими постражда-
ють малозабезпечені люди, на чиє житло 
полюватимуть перекупники. Їм запропо-
нують міняти житло в центрі - на околи-
ці, оскільки оплатити комуналку вони не 
в змозі. Також активізуються схеми по до-
гляду за людьми похилого віку в обмін на 
спадкування квартир. Це буде можливіс-
тю аферистам розвивати свою бурхливу 
діяльність. Пенсіонери стануть підселяти 
студентів у свої квартири, аби було легше 
оплачувати комуналку», - сказав соціолог 
Українського інституту стратегій глобаль-
ного розвитку і адаптації Ігор Грозний. Рі-
елтори вже відзначають підвищений по-
пит на житло меншої площі.

Що буде з гривнею до кінця літа?
До кінця літа значних коливань ва-

лютного курсу не буде, і він збережеть-
ся в нинішньому діапазоні. Про це на-
писав у своєму блозі виконавчий дирек-
тор Центру соціально-економічних до-
сліджень CASE Україна Дмитро Боярчук. 
Крім того, зняття валютних обмежень з 
боку НБУ сприятиме скороченню «чорно-
го ринку» валют, хоча й не зможе нівелю-
вати його в цілому. Адже причиною його 
виникнення є не лише проблеми з купів-
лею валюти законними методами, але й 
наявність у країні тіньової економіки, за-
значив експерт.  

Україна Світ
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Струни серця
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Оксана вкотре перечитувала лис-
та, якого вже знала напам’ять і не 
могла збагнути, як  їй чинити: зби-
ратися в дорогу, чи спалити його, 
назавжди забувши зміст? Пи-
сав директор притулку для пре-
старілих, що у них живе її бать-
ко, він тяжко хворіє і бажає бачи-
ти єдину доньку. Оксані аж моторошно 
стало від цього слова – «батько». Спога-
ди про нього, що іноді накочувалися, як 
хмари у ясному небі, стискали її серце, 
перехоплювали подих…

Тоді Оксаночці було шість років. Її 
мама Марта важко занедужала. І одно-
го дня із гострими болями в животі її за-
брала «швидка». «Непрохідність киш-
ківника. Необхідна термінова операція», 
- сказав лікар. І зауважив, якби мати 
вчасно звернула увагу на своє здоров’я, 
біди можна було б уникнути.

Оксана ніколи не забуде бліде мами-
не обличчя на лікарняній подушці і те, 
як вона худенькою рукою все гладила і 
гладила її кучеряву голівку, а із запалих 
очей стікали сльози. «Я буду тримати-
ся. Не можу залишити тебе, кровиночко 
моя», - говорила слабким голосом.

Невдовзі маму привезли додому. У 
труні… Оксана плакала, просила маму 
розплющити очі, говорити з нею. Ве-
ликий жаль був за Мартою, що врешті 
звільнилася від нестерпних мук, та біль-
ше було шкода її маленьку донечку і 
зчорнілого від горя чоловіка.

На могилі дружини батько Степан 
поклявся, що буде доньці і за батька, і за 
матір. Вивчить, виведе в люди. Та одна 
біда покликала в їх дім іншу – батько за-
пив. Ніхто не впізнавав його – став агре-
сивним, опустився.  А був ввічливим, 
культурним, майстром на все село: бу-
дував, столярував, міг будь-яку техніку 
відремонтувати. Дім великий звів – усім 
на заздрість…

Сусіди ганьбили Степана: «Зупини-
ся! У горілці горя не втопиш, а донька 
страждає». Носили Оксаночці їжу, іно-
ді забирали до себе на ніч, коли Степан 
десь допізна заливав душу. Згодом він 
став виносити з хати речі і міняти їх на 
оковиту. Якось витяг з шафи новенькі 

доньчині чобітки. Оксанка злякано ди-
вилася, як він запаковував їх, з оче-
нят покотилися сльози. «Не від-
дам! Чобітки мені Святий Ми-
колай приніс!» - вона намага-
лася відібрати коробку з тато-
вих рук. Стала біля порога: «Не 
пущу! Це – моє!». І тоді захмелілий 
Степан, мов навіжений, кинув дитину на 
підлогу, з усієї сили став лупцювати, ко-
пати ногами. Зупинився лише тоді, коли 
Оксанка перестала кричати…

Напівживу, у калюжі крові її знайшли 
сусіди. Викликали міліцію, «швидку».

У страшній депресії, без руки, яку ам-
путували через численні переломи, ді-
вчинку доставили у дитячий будинок. 
Вона не розмовляла, не хотіла гратися з 
дітьми, здригалася від гучних звуків, за-
ходилася плачем. Горнулася лишень до 
пані Віри – своєї виховательки. Віра го-
дувала її, розчісувала кучері, переучува-
ла все робити лівою рукою, а згодом за-
брала Оксанку до себе. Дівчинка була 
єдиною розрадою у житті одинокої жін-
ки. Пані Віра колись пережила зраду ко-
ханого, який одружився з її найкращою 
подругою, і з тих пір зачинила на глухий 
замок серце для чоловіків. Коли Оксана 
закінчила школу, їй надійшов лист від 
батька. Він писав, що там, у тюрмі, зро-
зумів, що накоїв, щиро кається і просить 
сказати Оксані, що дуже любить її. Тепер 
він  знову майструє, ходить на роботу. І 
дякує Вірі, що виростила його доньку… 
Віра ходила, як в тумані. Боялася, що у 
неї заберуть Оксану, яка стала їй рідною. 
Про лист доньці – не призналася. Листо-
ношу теж попросила мовчати. Навіщо 
тривожити Оксанку? Тим паче, що тепер 
їй треба вступати, вчитися. Оксана всту-
пила на заочне відділення економічно-
го вишу. Вона нікуди не ходила з подру-
гами, уникала парубків: «Кому я потріб-
на – така?» - жалілася Вірі.

« М е н і 
ти потріб-

на, донечко. І своє 
щастя ти обов’язково 

знайдеш»,- запевня-
ла Віра. Закінчивши виш, 

Оксана стала працювати 
бухгалтером на фірмі, хоч і 

мала групу інвалідності. Не любила си-
діти без діла. Люди дивувалися: каліка, 
а лад усьому дає. Віра раділа за доньку. 
Не страшно їй буде помирати, коли знає, 
що сама Оксана – не пропаде. Тому її так 
сердило оте «каліка».

Роки летіли, як листя за водою. Якось 
на фірму прийшов новий завгосп Антон. 
Очі у нього – глибокі, карі, іскристі, лег-
ка хода і густий, хвилястий чуб. Красень! 
Від його погляду по тілу Оксани пролі-
тав струм і частіше билося серце. Розу-
міла, що не повинна забувати, яка вона, 
і що про особисте щастя годі й мріяти. 
Дарма, що матір втішає її. Але де не гля-
нула – бачила Антона.

Одного вечора Оксана засиділася на 
роботі за паперами.  У коридорі почу-
ла кроки Антона. Вона вміла їх вирізня-
ти. «Це – тобі», - простягнув букет воло-
шок. « Робота не втече. Давай поговори-
мо, Оксанко», - сказав. 

  Вдома Оксана не могла заснути. На 
губах ще палахкотів його ніжний по-
цілунок, коли він несподівано поцілу-
вав її біля воріт. Ніби чула його слова: 
«Пробач, але скажу, як є – ти уже не юна, 
Оксанко. І я – захолостякував. Давай по-
беремося. Повір, я зроблю все, аби ти 
була щаслива». І навіщо вона сказала, 
що вони ще мало знають одне одного і 
їм слід зачекати? Та хіба вона могла інак-
ше, коли серце вилітало з грудей і силь-
но крутилась голова – чи то твід щастя, 
чи від п’янкого аромату тендітних маті-
ол? І вона поспішила втекти …

Весілля справили скромне. У колі 

найближчих родичів і друзів. Так заба-
жали наречені. Віра натішитися не мо-
гла зятем. І роботящий, і – непитущий. А 
головне – обожнює її доньку. А коли на 
світ з’явився маленький Дениско – ніби 
сонечко завітало в їх оселю. Оксана по-
чувалася найщасливішою жінкою на сві-
ті. І ось – цей лист… Чому батько аж те-
пер згадав про неї, адже давно відбув по-
карання?

- Що робити маю? Скажіть, мамо? – 
Оксана у розпачі звернулася до Віри. Та 
мовчала, мучилася у сумнівах, може ко-
лись слід було показати Оксані листа від 
батька?  І тепер не було б цього складно-
го запитання, на яке Оксана чекає відпо-
віді. Утім, вона вже доросла, хай вирішує 
сама, а Віра завжди її зрозуміє.

Вранці Оксана сама не помітила, як 
почала збиратися. Ще раз перечитала 
адресу на конверті. Це – недалеко, яки-
хось кілька десятків кілометрів. Невпев-
нено, все ще сумніваючись, йшла на за-
лізничний вокзал. Жаль за себе клубком 
підкочувався до горла, ноги ніяк не слу-
халися. Зійшовши з потяга, згадала, що 
приїхала з порожніми руками. Зайшла 
до магазину, накупила всілякої смакоти, 
фруктів.

Притулок розташовувався у розкіш-
ному саду. Довкола – барвисті клумби, 
красиві альтанки. Кожен куточок свід-
чив, що тут дбають про одиноких. Пе-
ревела погляд на стареньких, що здиво-
вано озиралися на неї. Батька серед них 
ніби не було.

Спіймала себе на думці, що не 
пам’ятає його обличчя. «Проходьте, он, у 
ті крайні двері», - звернулася до неї се-
стричка.

Оксана обводить очима кімнату: до 
кого їй підходити? Враз відчуває про-
низливий погляд якогось чоловіка, що 
ледве зводиться з ліжка поблизу вікна. 
Стрепенулася: Боже милостивий, у Де-
ниска – дідусеві очі, і овал обличчя, і 
ямка на бороді! Недарма син казав, що 
хоче мати дідуся. «Оксаночко, доню, ти 
приїхала?!» - голос старенького затрем-
тів, а з очей полилися сльози. Він витер 
їх і пильно глянув на розгублену Оксану.

«Так, це – я.  Доброго дня, …тату».
Марія МАЛІЦЬКА,

м. Теребовля.

Неділя… Ранок… Я проки-
даюся і відчуваю неймовір-
но смачний запах вареників. 
Так, вареників, адже я їх дуже 
люблю, а особливо, коли їх 
готує моя дорога бабуся, бо у 
неї вони надзвичайно смачні. 
Встаю з ліжка і йду на кухню.  
Не до вареників, звичайно, а 
до своєї бабусі. Вітаюся і ніж-
но цілую її в щічку. Так почи-
нається день.

Мабуть, ви подумали, що 
я люблю бабусю тільки за 
те, що вона вміє смачно го-
тувати? Ні! Насамперед, вона 
дуже добра людина. Людина 
з великої літери.

Доброта і ласка бабусі за-
вжди відкриті для всіх. А ще 
моя бабуся надзвичайно пра-

цьовита. Попри те, що їй уже 
шістдесят шість років, вона 
невтомно трудиться у Львів-
ському поліграфічному коле-
джі Української академії дру-
карства інженером і архіварі-
усом, і я цим дуже пишаюся. 

На вихідні бабуся з дідусем 
їдуть на іншу роботу – на дачу. 
Це дуже важко, адже далечень-
ко від міста і добратися туди 
непросто: спершу на елек-
тричці дві години, потім по-
трібно пересісти на інший по-
їзд, а далі йти пішки аж три кі-
лометри до її рідного села Бу-
кавина. Природа там прекрас-
на: Дністер, гори, свіже пові-
тря – все, як у казці. Та у бабу-
сі немає часу насолоджуватись 
цією красою, адже, приїхавши, 

одразу йде на город. Звичайно, 
я їй допомагаю, але хто ж їй до-
поможе, коли я на навчанні?

Я нею пишаюся! І щасли-
вий, що маю таку чудову ба-
бусю, яка  піклується про всю 
нашу родину. Думаю, що най-
більше багатство моєї бабу-
сі – дві її прекрасні дочки та 
четверо внуків, які безмежно 
її люблять і бажають усього 
найкращого.

Тож я вважаю, що саме ба-
буся є для мене тим ідеалом 
людини, який я хочу насліду-
вати у житті. Її доброта, пра-
цьовитість, чесність та лас-
ка спонукають мене творити 
добро для людей так, як це 
робить вона.

Я вдячний Тобі за все, моя 
дорога бабусю Ярославо.

Тарас ХАРИТОНЮК, 
студент Тернопільського 

музичного училища 
ім. С.Крушельницької,

м. Кременець.

Бабусю ,  ластiвко мила
Доброта і ласка, 
відкриті для всіх

Невигадана історія

Україні
Кожна стежина,
Кожна дорога 
Це - України 
біль і тривога,
Це -  України
Слава і воля,
Жито-пшениця
В чистому полі.

Приспів:
Хай збувається
Слово пророка,
Сина-генія і Кобзаря.
Хай розвіється
Стяг твій високо
І барвінком квітує земля.

Хай у лузі
Палає калина
І зозуля кує
Многа літ.
Хай єднається 
Кожна родина
І пишається нею 
весь світ.
         
Кожна стежина, 
Кожна дорога,
Це – України
Молитва до Бога,
Це – України
Осіння заграва.
Слався моя
Українська державо!

Приспів: 
Оксана КИШКАНЮК.

Ой, плетись, 
віночку… 
У Зеленую суботу, 
В переддень до  свята,
Йшли дівчата в поле,
Щоб квіток нарвати.
Посідавши кругом,
З них віночки плели
Й поміж трав зелених
Пісеньку завели:
«Ой, плетись, віночку,
Поки цвіт квітує,
Поки ще дівчина
Між дівчат дівує.
Ой, плетись, віночку,
На щасливу долю,
Квіточка до квітки,
Що знайшла я в полю.
Там любисток ніжний
І пахуча м’ята,
Хлопця, що кохаю,
Хочу мужем мати.
Щоби з ним довіку
Ми у парі жили
І одне одного 
Все життя любили.
Ой, плетись віночку,
Заплітайсь косою,
А той, кого люблю,
Буде хай зі мною.
Хай рум’янок пахне
У вінку духмяно
Й милого приверне
Серденько кохане».

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.

гніздечкоСімейне

Світанок
Я лечу, мов на крилах в гайок.
Там зустріну рожевий світанок.
І побачу веселий танок,
В нім краплинки роси закружляли.

У березові коси вплелось,
І лоскоче їх сонця проміння...
Стільки радості в серці взялось,
Бо для нас це є Бога творіння!

Людмила КОЛЯДЕНКО.

На життєвих стежках

Він 
сидів у 

м ’ я к о м у 
кріслі, від-

чуваючи, як гір-
ка провина перед рід-

ною ненькою ятрить душу. З 
бентежним трепетом у серці 
вслухався у слова пісні: «Рідна 
мати моя, ти ночей не доспа-
ла...», які лилися з екрана те-
левізора, і думками переносив-
ся в рідне далеке село. Там тра-
ви у росах і квітів розмай, там 
мати старенька, яка у своїх лис-
тах завжди згадує його шкільні 
та студентські роки – тоді вона 
бачила його частіше.

Поглянув на дружину, яка 
перед дзеркалом розчісувала 
на ніч пишне волосся, й мірку-
вав, як розповісти їй про поїзд-
ку до матері, про те рішення, 
яке вже давно визріло в його 
душі. А тепер пісня про мате-
ринські турботи й тривоги 
наче підштовхнула його та ви-
плеснула всі таємні думки на 
поверхню. Знав, що треба буде, 
мабуть, дуже гостро відсто-
ювати їх. Однак твердо вирі-
шив, що не відступить. Усе його 
єство до болю в серці прагло 
додому, до неньчиних теплих 
рук, до рідних доріг, які вивели 
в широкий світ.

Із цими думками підійшов 
до дружини, обійняв злегка за 
плечі, шепнув: «Завтра їду до 
мами». Чекав її різкої реакції. 
Та вона навіть не повернулася, 
лише рука, в якій тримала гре-
бінець, на мить ніби завмерла, а 

тоді 
п р и -

с к о р е -
но забігала по 

чорних, як воро-
няче крило, кучерях. І замість 
розчісувати, сплутувала їх, без-
жально обривала тонкі воло-
синки. Він дивився крізь за-
плакані осіннім дощем шибки 
на мерехтливі вогні вечірньо-
го міста і думав, що вона, на-
певне, не почула його слів. Та 
коли, обернувшись, зустрівся 
з колючо-сердитим поглядом 
дружини, зрозумів, що тепер, 
як завжди, коли їй щось не до 
вподоби в його вчинках, вона 
заговорить про свою загублену 
з ним молодість, згадає про всі 
його невдачі й помилки – жит-
тєві й творчі. А потім ще й за-
плаче...

А на світанку, стишуючи 
кроки, він вийшов із квартири 
і, зіщулившись від пронизливо 
холодного вітру, попрямував 
до автобусної зупинки. Думки 
про зустріч із ненькою, із сусі-
дами, яких давно не бачив, ви-
хором кружляли в голові, а сер-
це щеміло болем через ту кля-
ту зайнятість на роботі й удо-
ма. А ще через нерішучість у 
стосунках із дружиною, що й 
змушувало завжди відкладати 
поїздку до матері. І вже уявляв, 
як зайде до рідного дому, при-
паде до натруджених рук, цілу-
ючи їх, проситиме пробачен-
ня за свою довгу відсутність. 
А мати гладитиме його злег-
ка припорошену інеєм голову 
і, як завжди, шепотітиме: “Жу-
равлику мій, ти знову з дале-
ких доріг прибився до рідного 
порогу, з якого я щодня вигля-

даю тебе”.
Згадав, що мати дуже лю-

бить цих великих птахів. Якось 
розповіла йому, що колись дав-
но, коли вона була ще дівчись-
ком, батько приніс із поля ма-
ленького журавлика з переби-
тим крильцем. Вона одразу по-
любила його. А потім годувала 
і доглядала, аж доки змужнілий 
птах одного осіннього дня, по-
мережаного срібними нитками 
бабиного літа, не злетів висо-
ко в небо і, зробивши три про-
щальні кола над подвір’ям, по-
линув разом зі своїми побрати-
мами у вирій.

І коли народився він, її син, 
з цією великою радістю перши-
ми привітали молоду матір із 
весняно-небесної блакиті сво-
їм дружним “курли” ці милі її 
серцю птахи. Відтоді мама на-
зиває його журавликом. Але не 
завжди, а тільки тоді, коли її 
душа сповнена щасливим хви-
люванням, яке приносять його 
відвідини. І його серце теж трі-
поче радістю і смутком водно-
час, бо знає, що зміг би бачи-
ти іскринки щастя в материн-
ських очах і теплу посмішку на 
її вустах частіше, якби...

Від цих думок до горла під-
кочувався гарячий клубок. Ав-
тобус намотував на колеса кіло-
метри, і пасажири крізь вікон-
ця милувалися різнобарв’ям 
осені, думаючи про щось своє, 
що змушувало очі одних іскри-
тися радістю, інших – зволожу-
ватися смутком.

...Сонце пробилося крізь ту-
манну мжичку, промінням зо-
лотило все навкруги, наче 
прагнуло своїм тьмяним світ-
лом і прив’ялим, як осіннє лис-

тя, теплом хоча б трохи звесе-
лити людей. Та він не помічав 
цієї краси. Чомусь охоплюва-
ло невиразне почуття  тривоги, 
яке до болю стискувало серце 
й кликало до материнської ха-
тини. З автобуса він майже ви-
біг і так само бігцем, незважа-
ючи на здивовані погляди пе-
рехожих, дістався до рідного 
подвір’я.

Але що це? Чому у дво-
рі стільки людей?  І враз його 
ніби жаром обсипало! Захоті-
лося на мить прихилитися до 
чогось, бо ноги й руки стали 
важкими, непідвладними. І за-
хиталася земля. Та перемігши 
себе, пішов до хати.

Жінки в темному вбран-
ні й чоловіки, стискуючи в ру-
ках шапки, розступалися перед 
ним, давали дорогу, стиха пере-
шіптувалися...

А коли вже об домовину 
стукотіла холодна земля, й сер-
це рвалося на шматки від не-
виплаканого жалю і запізніло-
го каяття, до його руки хтось 
злегка доторкнувся. Він огля-
нувся і зустрівся із заплакани-
ми очима дружини.

– Телеграму принесли, і я... – 
мовила тихо.

Він опустився на коліна й 
обнявши свіжу могилу, гірко-
гірко заплакав. Небо теж запла-
кало дрібненьким дощиком.

...Із туманної пелени сіро-
го неба виринув журавлиний 
ключ; із сумно-журливим “кур-
ли” він пролетів над цвинта-
рем і, набираючи висоти, зник 
за горизонтом.

Оксана МАКСИМИШИН, 
с. Голгоче 

Підгаєцького району.

Журавлик
Найдовший день
І найкоротша ніч,
І літо вже вишневі
Шле привіти.
Дні, як поліна,
Кидає у піч
Життя, щоб 
усміхались діти...

На фото Івана ПШОНЯКА: тернополяни Ромчик Прудивус з мамою Надією.

«Доброго  дня ...тату»

Етюд 
Стиглими черешнями 
прощається червень

Літо-літечко… Клекоче громами і грозами, усміхаєть-
ся ніжними квітами флоксій і жовтогарячими сердечками 
ромашок. Піднімає настрій різнобарвними кольорами ве-
селки. 

Крізь зелене листя стиглими черешнями прощається з 
нами червень. Дарує останніми днями трішки справжньої 
спеки. 

І таке ж тепле моє кохання до тебе. Оповите ніжністю, 
мов трави ранковими густими туманами. Як сонце обіймає 
землю жагучим промінням,  так і мої руки лагідно огорта-
ють тебе. Моя любов – як чисті роси, справжня-справжня. 

Ти рвеш у долоні червоні черешні. Пригощаєш мене со-
лодкими ягодами. А я задумую бажання: щоб наше кохан-
ня назавжди було вірним. Солодким і ніжним. Бо народи-
лося воно у літі, у щедрому на різнобарв’я і дари природи 
червні. 

Це було чотири роки тому. Ми познайомилися на Зе-
лені свята, коли приїхали до села у гості до своїх бабусь. Я 
ішла з церкви, несла свячене зіллячко. А ти кудись поспі-
шав із братом. І раптом наші погляди зустрілися. І я вто-
пилася у твоїх очах – глибоких, як озеро за селом. Ти усміх-
нувся мені, як давній знайомій. 

Тепер ми знаємо: це було кохання з першого погляду…
Оля КОЛЕСНИК, Тернопільський район. 
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Генеральна репетиція перед Ріо
Українська гімнастка Ганна Різатдінова здобула третє 

місце на змаганнях Чемпіонату Європи з художньої гімнас-
тики в багатоборстві.

Українка за чотири вправи набрала у сумі 75,299 бала. Чем-
піонкою Європи у цьому виді програми стала росіянка Яна Ку-
дрявцева, срібною призеркою - її співвітчизниця Маргарита 
Мамун. Ще одна українка - Вікторія Мазур посіла підсумкове 
16-те місце. Чемпіонат Європи в Ізраїлі був останнім великим 
стартом для гімнасток перед початком Олімпіади, яка відбу-
деться в бразильському Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.

У когорті найдостойніших
Василь Ломаченко посів сьоме місце в рейтингу Pound 

for Pound, в який входять найкращі боксери світу незалеж-
но від вагової категорії.

Він став третім українцем (після братів Кличків), який по-
трапив у цей список. Очолює рейтинг найкращих боксерів сві-
ту Роман Гонсалес із Нікарагуа. Далі йдуть: Сергій Ковальов 
(Росія), Геннадій Головкін (Казахстан), Андре Уорд (США), Гі-
льєрмо Рігондо (Куба), Теренс Кроуфорд (США). 

Ломаченко потрапив у рейтинг після того, як  став чемпіо-
ном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Результат поєдинку з Північною Ірланді-
єю у підопічних Михайла Фоменка був той же, 
що і в зустрічі з чемпіонами світу, однак су-
перник з числа тих, кого українці мали пере-
магати. Втім, не так сталось, як сподівались. 
Спочатку британці захищались, але не доче-
кались гостроти біля своїх воріт і почали ата-
кувати. До перерви нашим суперникам двічі 
не пощастило, тоді як на їх половині поля ні-
чого подібного не виникало. У нападі цього 
вечора діяв Євген Селезньов, однак він почав 
нагадувати про свої якості бомбардира після 
відпочинку. Проте з його спробами голкіпер 
північно-ірландців розібрався.

Лише пропустивши гол з «другого повер-
ху» внаслідок подачі кутового, наші співвіт-
чизники почали грати швидше. На цьому па-
ралелі із грою проти німців не завершились, 
адже у компенсований час рахунок став 0:2 
після контратаки команди, яка заслужила цю 
перемогу і перед останнім матчем зі збірною 
Німеччини претендувала на вихід до 1/8 фі-
налу Євро-2016.

Деякі футбольні аналітики вже на-
звали головні причини ганебного виступу 
збірної України на чемпіонаті Європи.

Експерименти зі складом
Михайло Фоменко за чотири роки роботи 

у збірній зажив слави затятого консерватора. 
У відбіркових турнірах чемпіонату світу-2014 
та Євро-2016 він опирався на 13-14 перевіре-
них футболістів, та практично не вдавався до 
ротації складу.

Коли збірній потрібно було рятувати мат-
чі, а гра не йшла, Фоменко не поспішав роби-
ти заміни та “гнув” свою лінію. Навіть під час 
товариських матчів тренер випускав на поле 
основних футболістів, а резервісти, які регу-
лярно викликалися до збірної (згадати хоча 
б половину основного складу “Зорі”), продо-
вжували гріти лаву запасних.

Тим більше дивним виявилися кадрові рі-
шення Фоменка перед Євро та під час само-
го турніру. Спочатку тренер не взяв до Фран-
ції одного з кращих флангових хавбеків Укра-
їни - Олега Гусєва, який провів відмінний се-
зон за “Динамо”. На самому Чемпіонаті Європи 
фахівець посадив у запас основного опорного 
хавбека та капітана команди Руслана Ротаня.

Спочатку “відчепив” від складу футболіс-
тів, які грали у російських клубах – Богдана 
Бутка, Євгена Селезньова та Олександра Зін-
ченка. А потім - останньої миті їх не просто по-

вернув, а почав ставити до складу. 19-річний 
Зінченко у матчах з Німеччиною та Північною 
Ірландією виходив на заміну, а Селезньов, по-
готів, розпочинав вирішальну гру другого 
туру у стартовому складі.

Двічі до основи потрапив і Віктор Кова-
ленко, який перед Євро-2016 мав в активі 
лише три матчі за національну команду. Без-
перечно, молодь до складу потрібно інтегру-
вати. Але виникає запитання - чому ті ж Зін-
ченко та Коваленко, яких зараз тренер вирі-
шив зробити ключовими футболістами, не 
отримували шансів під час відбіркового тур-
ніру. Скажімо, у матчах з Люксембургом, Ма-
кедонією? Чому Селезньова не викликали на 
товариські матчі у березні проти Уельсу та Кі-
пру?
Розбрат у команді

Однією з причин опали Олега Гусєва у 
збірній ЗМІ назвали його напружені стосун-
ки з молодими футболістами, які належать 
донецькому “Шахтарю” – Максимом Малише-
вим, Іваном Петряком та Віктором Ковален-
ком. Динамівський ветеран нібито мораль-
но їх пригноблював та дозволяв собі на їхню 
адресу постійні словесні випади. Тож Фомен-
ко вирішив не псувати атмосферу у команді і 
“відчепив” ветерана від складу.

Потім молоді футболісти в один голос за-
перечували, що з боку Гусєва був якийсь тиск. 
Але диму без вогню не буває, а підстави для 
поганої атмосфери у збірній були суттєві.

Згадати хоча б бійку між гравцями “Ди-
намо” та “Шахтаря” у матчі чемпіонату Укра-
їни, під час якої один одного гамселили Ан-
дрій Ярмоленко, Тарас Степаненко та Олек-
сандр Кучер.

Чи мордобій, який влаштували після пів-
фінальної гри на Кубок України футболісти 
“Дніпра” та “Зорі”, що закінчився тривалими 
дискваліфікаціями збірників Романа Зозулі 
та Руслана Ротаня.

Зрежисовані у Федерації футболу України 
(ФФУ) рукостискання перед камерами у ви-
конанні Ярмоленка та Степаненка конфлік-
ту зарадити, схоже, не могли. Надто вже сер-
йозний розкол існує в середині команди, дея-
кі гравці збірної між собою навіть не розмов-
ляють та не вітаються.

Так, нас запевняли, що всі про конфлікт 
забули. Але подивіться на більшість відеосю-
жетів та фото з розташування збірної та звер-
ніть увагу – у переважній більшості випадків 

футболісти “Шахтаря” перебувають окремо, а 
динамівці – у своїй компанії. Тому нікого об-
манювати не потрібно.
Погана форма лідерів

Не виключено, що вдаватися під час тур-
ніру до експериментів зі складом Михайла 
Фоменка змусила незадовільна форма дея-
ких футболістів, які були основними у відбір-
ковому турнірі. І це стосується не лише Русла-
на Ротаня. Мова також про футболістів київ-
ського “Динамо” – центральних півзахисни-
ків Дениса Гармаша та Сергія Рибалки, один з 
яких провів на чемпіонаті Європи лічені хви-
лини, а інший міцно засів у запасі.

Інші на поле виходили, але своєю грою за-
смучували. Артем Федецький переніс з “Дні-
пра” до збірної свою клубну нестабільність. 
Євген Коноплянка, який просидів минулий 
сезон у запасі у “Севільї”, не був схожий на 
себе й у національній команді. Сподівання, 
що футболіст через простій у Іспанії підійде 
до турніру “свіжим”, не справдилися жодним 
чином.

Нарешті, так і не повів за собою збірну 
у вирішальний момент Андрій Ярмоленко, 
який знову виглядав мляво на великому тур-
нірі та не тягнув на футболіста, за якого у “Ди-
намо” просять 20 млн. євро.
Маніпуляції керівництва ФФУ

Мала вплив на атмосферу у збірній Украї-
ни й політика керівництва Федерації футболу 
України. Варто лише було очолити ФФУ новій 
команді на чолі з президентом Андрієм Па-
велком, як навколо національної команди по-
чали відбуватися незрозумілі речі.

Попри те, що Михайло Фоменко вивів ко-
манду на Євро-2016, з’ясувалося, що з трене-
ром не продовжили контракт на фінальну 
частину. Більше того, навіть з’явилися чутки, 
що до Франції національну команду може по-
везти Андрій Шевченко.

Фоменко вочевидь образився. Він не об-
мовився про це жодним чином, але вчинки 
красномовніші – тренер не поїхав до Франції 
на жеребкування чемпіонату Європи. Співп-
рацю з Фоменком у ФФУ у підсумку до кінця 
фінальної частини продовжили, але ставлен-
ня своє до фахівця теж окреслили.

До всього Шевченко у національній ко-
манді таки з’явився – його спустили до тре-
нерського штабу збірної наказом ФФУ, а не на 
прохання Фоменка, який у кількох інтерв’ю 
відверто зізнався, що про це призначення ні-

чого не знає.
Більше того – у кулуарах про володаря 

“Золотого м’яча” відкрито говорили як про 
наступника Михайла Фоменка у збірній, який 
має її очолити після Євро-2016. Подібне втру-
чання ФФУ у мікроклімат команди однознач-
но мало негативні наслідки.
Відсутність характеру

Після поразки від Північної Ірландії най-
краще стан справ у команді охарактеризува-
ли післяматчеві коментарі наших футболістів 
та тренерів.

Михайло Фоменко, по суті, звинуватив 
гравців у відсутності характеру та належно-
го налаштування на вирішальну гру з Північ-
ною Ірландією, заявивши, що команда була 
не готова до матчу, а тренерам не вдалося “пі-
дібрати слова, щоб переконати футболістів 
виконати свої обов’язки”.

Тарас Степаненко констатував, що біль-
ше бажання перемогти було у північно-
ірландських футболістів. А Євген Хачеріді зі-
знався, що мала місце недооцінка суперника.

Якщо все дійсно так, то це дуже сумно. Що 
у такому разі мотивує гравців збірної України, 
якщо не виступ у фінальній частині Чемпіона-
ту Європи чи світу, про які мріють сотні тисяч 
професійних футболістів, вважаючи ці турні-
ри вершиною кар’єри? Великі зарплати, ши-
карні вілли, модні автомобілі?

Принаймні таке складається враження, 
коли дивишся гру збірної України і порівню-
єш, як до останнього б’ються на полі футбо-
лісти скромних збірних Албанії, Угорщини, 
Ісландії, тієї ж Північної Ірландії. Саме їх вва-
жали аутсайдерами турніру, але найгіршою 
на Євро-2016 виявилася зовсім інша збірна, 
- констатує Дмитро Марценишин з «Експресо-
ТБ».
Післяслово

 Головний тренер збірної України з фут-
болу Михайло Фоменко перед матчем з поля-
ками в рамках третього туру групового ета-
пу повідомив про те, що збирається залиши-
ти команду. Тим часом,  Федерація футболу 
України вже розглядає нових кандидатів на 
цю посаду, головним з яких є Андрій Шевчен-
ко. 

Керівництво Федерації футболу України 
планує провести переговори з Шевченком, 
який лише в кінці минулого року офіційно 
увійшов до тренерського штабу в якості по-
мічника головного тренера.

Виконувач обов’язків 
головного тренера ФК 
“Тернопіль” Іван Марущак 

повідомив про поповнення у 
тренерському штабі команди.

Помічником головного тренера стане 
Сергій Борисович Коновалов, граючим тре-
нером буде Андрій Васильович Кондзьолка, 
а з воротарями працюватиме Олег Анатолі-
йович Колесов.

– Отримав запрошення від Івана Петро-
вича Марущака і довго не роздумував. Адже 
в Тернополі збирається команда однодум-
ців, яка хоче розвивати футбол у регіоні та ставить 
перед собою конкретні цілі. Тому й працювати в та-
кій команді приємно. У вашому місті я неодноразо-
во бував, воно чудове. Сподіваюся, мій тренерський 
хист допоможе ФК «Тернопіль» у досягненні постав-
лених завдань, – зазначив Сергій Коновалов.

Зауважимо, що новий помічник головного трене-

ра ФК «Тернопіль» свого часу виступав 
за збірну України (22 матчі, 3 голи), за-
хищав кольори київського «Динамо» та 
дніпропетровського «Дніпра». З 2013 
року – на тренерській роботі. Остан-
ні команди – ФК «Севастополь» та «На-
фтовик» (Охтирка). Також Сергій Бори-
сович входив до тренерського штабу 
студентської збірної України.

Олег Колесов – перший чемпі-
он України у складі сімферопольської 
«Таврії» (1992 рік). Окрім кримської 
команди, виступав за запорізькі «Ме-

талург» та «Торпедо», харківський «Металіст». На 
тренерській роботі з 2003 року. Тренував «Таврію» та 
«Кримтеплицю».

Андрій Кондзьолка – багаторічний капітан ФК 
«Тернопіль» і один з лідерів команди. Майже 15 ро-
ків віддав тернопільському клубові. Для Андрія Ва-
сильовича це перший тренерський досвід. 

Хоча б у чомусь 
     ПЕРШІ...

 Національна збірна України після двох поразок поспіль стала першою з 24 команд фінальної стадії 
Чемпіонату Європи 2016 року, яка втратила навіть теоретичні шанси на вихід з групи.

Кадрове підсилення «Тернополя»
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Літо - пора активного росту рослин, у тому чис-
лі і кімнатних квітів, тому з приходом тепла бага-
то хто виносить вазони з квітами на балкон, у сад, 
а дехто навіть везе їх на все літо на дачу. Однак не-
обхідно знати, що нові умови мікроклімату кімнат-
ним квітам підуть на користь лише в тому випадку, 
якщо до них їх готували поступово і правильно. Не 
можна просто перемістити рослину в середовище з 
іншою температурою, іншим газообміном, вологіс-
тю - цим ви піддаєте її стресу, через який вона може 
навіть загинути.
Міняємо середовище

Існує золоте правило для кімнатних квітів: тем-
пературна різниця між повітрям і водою, якою по-
ливають рослину, не повинна бути більшою 8 гра-
дусів, інакше квіти отримують так званий «темпе-
ратурний шок». Теплолюбні кімнатні рослини такі, 
як орхідеї, гербери і фікуси, потрібно привчати до 
зміни температури поступово. Залишайте ці кві-
ти на ніч на вулиці тільки коли прийшло справжнє 
літо і немає загрози різких нічних похолодань. Такі 
рослини як юка, пеларгонія, гліцинія - більш витри-
валі, але, якщо є загроза нічних заморозків або різ-
кого похолодання, вазони з цими квітами краще на 

ніч занести в будинок.
Особливо важливі перші два тижні адаптації 

кімнатних рослин до нових умов. Краще помістити 
рослини в тінь, виставляти їх ненадовго під прямі 
сонячні промені можна тільки рано вранці і ввече-
рі. Важливо, щоб рослина була захищена від вітру і 
протягів.
Оберігаємо від дощу

Якщо квітка не дуже любить вологу, постарай-
теся захистити її від несподіваного дощу. У цьому 
вам допоможуть імпровізовані навіси, або тримай-
те горщик на терасі чи балконі. Не забувайте і про 
ті рослини, які, навпаки, люблять воду: періодич-
но влаштовуйте їм обприскування або купання під 
душем, але в жодному разі не обприскуйте їх під со-
нячними променями, оскільки краплі можуть ви-
кликати опіки на листках. 

Обережно, шкідники!
Не забувайте проводити регулярні огляди рос-

лин на предмет появи шкідників або ознак якого-
небудь захворювання. Горщики та контейнери з кві-
тами ставте на підставки. По-перше, це гарантує рос-
лині захист від швидкого зневоднення, по-друге - від 
небажаних гостей з ґрунту. Щоб ніякі шкідники не за-
повзали в горщик через зливні отвори, натягніть на 
низ горщика звичайну капронову панчоху. Не ставте 
вазони просто на траву, тому що трава під вазонами 
рости не буде, і ви зіпсуєте собі газон або галявину.

Можна закопати горщик з великою квіткою в 
землю. Це захистить ґрунт у горщику від перегріву 
і швидкого висихання, а крім того, різкий порив ві-
тру не зможе перевернути горщик, заподіявши тим 
самим шкоду рослині.

Багато квіткарів на літо висаджують кімнатні 
квіти з горщиків просто в клумби. Добре ростуть 
влітку у відкритому ґрунті різні сорти бальзамінів, 
амариліси, пеларгонія. 

ПРИГОДИТЬСЯ 
МОЛОКО І СИРОВАТКА

Перевірений і ефективний 
засіб для профілактики хвороб 
огірків - розчин на молоці: 1 л 
молока, 30 крапель йоду, 20 г 
господарського мила (натерти 
на тертці для швидшого розчи-
нення). Все ретельно змішати й 
обприскувати рослини з інтер-
валом 10 днів протягом усього 
періоду росту. Така суміш здат-
на вберегти рослини від бага-
тьох хвороб, до того ж, на відмі-
ну від хімічних засобів захисту, 
є абсолютно нешкідливою для 
здоров’я людини та легкою у 
приготуванні.

Якщо профілактика не про-
водилася й огірки занедужа-
ли борошнистою росою (одна з 
найпоширеніших хвороб огір-
ків) можна застосувати ще один 
метод з категорії народних спо-
собів лікування. Полягає він у 
наступному: звичайну молочну 
сироватку нагрівають до тем-
ператури 20-25 градусів, розво-
дять у відрі води й обприскують 
нею рослини, причому, не тіль-
ки ті, на яких уже з’явилася бо-
рошниста роса, але й усі, що зна-
ходяться поруч. Можна обпри-
скувати огіркові батоги й чи-
стою сироваткою.
ПОПІЛ ВБЕРЕЖЕ ВІД ХВОРОБ

Хвороби огірків можуть про-
явитися зовсім несподівано для 
городника і застати його знена-
цька. Для цього існує такий ва-
ріант зі скарбнички народних 
способів лікування: 50 г часнику 
пропустити через часникодав-
ку, розвести отриману часни-
кову кашку в 1 літрі води, щіль-
но закрити кришкою й настоя-
ти добу. Отриману суміш проці-
дити, додати ще 9 літрів води й 
обприскати нею рослини. Такий 
розчин особливо ефективний 
проти несправжньої борошнис-

тої роси. При необхідності про-
цедуру обприскування часнико-
вим розчином можна повторю-
вати неодноразово.

Розчин попелу також дає 
гарний ефект при всіляких хво-
робах огірків,  та ще й відмінно 
підживлює ослаблені хворобою 
рослини, у результаті чого об-
робка ним вважається кращою 
з категорії народних способів 
лікування хвороб огірків.

1 склянку деревного попе-
лу заливають 2 літрами окропу 
і настоюють протягом 2-х діб, 
проціджують і додають попере-
дньо натерте на тертці і розве-
дене у воді господарське мило 
(10 г). Обприскують не менше 
2-х разів з проміжком 7 днів. 

КОРИСНІ ПОРАДИ
Пагони огірка занадто тонкі, 

листочки дрібні, значить, рос-
лини відчувають нестачу азоту. 
Щоб виправити ситуацію огірки 
необхідно підживити розчином 
коров’яку: 1 л розвести в 8-10 
літрах води. Готову суміш під-
лити по 1 літру під кожний кущ.

Плоди огірків мають окру-
глену форму, а ближче до пло-
доніжки звужуються, значить, 
рослинам не вистачає калію. 
Виправити це допоможе по-
піл. Розведіть 1 склянку попе-
лу в 1 відрі води. Підживлюйте 
по 1 л розчину під кожну росли-
ну. Коли огірковий сезон закін-
читься з грядки необхідно аку-
ратно зібрати всі залишки рос-
лин разом з корінням і спалити, 
а саму грядку для дезинфекції 
полити розчином мідного купо-
росу: 50 г мідного купоросу роз-
вести в 10 літрах води і вико-
ристати цю кількість на 1 м. Та-
ким чином, ви убезпечите май-
бутній урожай огірків від ба-
гатьох захворювань, збудники 
яких зимують у рослинних за-
лишках.

Насамперед, варто пам’ятати, 
що часті, але нерясні поливи є 
зовсім неефективними, тому що 
вода при цьому не досягає коре-
невої системи рослин. 

Про нестачу вологи можна 
судити за зовнішнім виглядом 
рослин. Хоча в полуденну спе-
ку навіть при добре зволожено-
му ґрунті відбувається настіль-
ки інтенсивне випаровування з 
поверхні листя, що коренева сис-
тема просто не встигає подавати 
воду, і листя никне.

Найбільша кількість води по-
трібна овочам у період інтенсив-
ного нарощування зеленої маси 
- з кінця весни до середини літа. 
Нестача води в цей період приво-
дить до стрілкування редьки, ре-
дису, буряка, ріпи, цибулі. 

Навіть при короткочасній 
посусі коренеплоди редису ста-
ють жорсткими, сильно гірчать, 

ушкоджуються шкідниками. 
Листяні овочі стають жорстки-
ми, рано набувають гіркувато-
го присмаку. Капуста при неста-
чі вологи не утворює повноцін-
них качанів, а у томатів опадає 
зав’язь.

Поливати бажано ввечері, 
тому що при ранковому або ден-
ному поливі сонце швидко випа-
ровує вологу. Кожен овоч має свої 
вподобання щодо поливу. 

Огірки люблять теплий душ, 
де температура води має бути 
не нижче 22-25°С. Корені рослин 
розташовуються у верхньому 
шарі ґрунту, що дуже швидко со-
хне навіть у вологу погоду, тому 
поливати огіркові грядки потріб-
но часто, в ідеалі - щодня. 

Гарбуз і кабачки теж дуже лю-
блять теплу воду, полив має бути 
частим і рясним, особливо в пері-
од інтенсивного зростання сте-

бел і листя, а потім і плодів. Ви-
трата води – відро на кожну рос-
лину.

Томати, перці, баклажани і 
картопля не виносять дощуван-
ня. Поливайте їх теплою водою 
(21-23°С) і тільки під корінь, про-
мочуючи ґрунт під кущами на 
глибину 30 см. Воду для картоплі 
варто лити не під корінь, а в бо-
розенки між грядами. Коли після 
поливу верхній шар ґрунту підсо-
хне, злегка замульчуйте його тор-
фом або перегноєм.

Капуста обожнює прохолод-
ний душ (18-20°С), поливати її 
потрібно раз на 3-4 дні, а в спе-
ку і при формуванні качанів - че-
рез день, щоб ґрунт зволожився 
на 30-40 см. Тільки не перебор-
щіть: за надлишку вологи росли-
на може занедужати.

Морква й буряк не бояться хо-
лодної води й обожнюють дощу-
вання. 

Корені цибулі та часнику роз-
ташовані на глибині 10-15 см, ці 
рослини можна поливати раз на 
тиждень. 

Давно відомі цілющі влас-
тивості чистотілу. Здатний він 
не тільки бородавки припек-
ти, але, як стверджують дея-
кі травники, може вирішити й 
інші проблеми зі здоров’ям. А 
для садівників-квіткарів чисто-
тіл є ефективним засобом про-
ти шкідників і хвороб.

Готуємо настій. З коренем 
викопуємо чотири кущі чисто-
тілу в стадії початку цвітіння. 
Ріжемо на дрібні частини й за-
ливаємо відром води. Через 15 
хвилин вода стає коричневою і 
готова до застосування.

У боротьбі зі шкідниками 
можна використовувати й су-
шену траву чистотілу. Заготов-
люють його в пору цвітіння, су-
шать у тіні. Прив’ялу масу дріб-
но рубають і сушать, після чого 
зберігають у паперових пакетах.

Сушений чистотіл можна 
використовувати навіть для 
знезаражування цибулевих 
культур. Після збирання по-
садковий матеріал добре про-
мивають і занурюють на 30 
хвилин у настій сухої трави 
(150 г сухого чистотілу на 10 
л води, витримують дві доби). 
Перед посадкою цибулини 
тюльпанів, гладіолусів і інших 
цибулевих на дві години за-
мочують у теплому настої чи-
стотілу. Дають цибулинам об-

сохнути в тіні й висаджують у 
ґрунт. Настій (300 г сухої тра-
ви на 10 л води) також готу-
ють дві доби.

Гладіолуси менше хворі-
ють, якщо їх також регулярно 
обприскувати чистотілом (500 
г сухої трави чистотілу на 10 л 
води). Обробляють рослини 4 
рази: у стадії другого-третього 
листа, потім п’ятого-шостого, 
перед цвітінням і після веге-
тації (тюльпани обприскують 
тричі).

Крім того, ґрунт навколо 
рослин необхідно мульчува-
ти рубаною зеленню чистотілу. 
Гарні результати дає викорис-
тання чистотілу в боротьбі з 
гризунами. Якщо восени розки-
дати суху траву між кущиками, 
замульчувати посадки цибуле-
вих і молодих дерев, то миші в 
ці місця не навідаються.

УВАГА!
Чистотіл - дуже отруй-

на рослина, тому працювати 
з ним потрібно в рукавичках, 
а при обприскуванні надяга-
ти маску.

Щоб 
вродили 
огірочки
Зазвичай огірки починають хворіти на стадії 

цвітіння, тому профілактичне обприскування 
варто починати, коли рослини мають 3-4 

справжніх листки. Якщо ви не прихильник хімічних 
обробок, пропонуємо вашій увазі народні способи 
лікування та профілактики хвороб огірків.

Чистотіл врятує від шкідників

Поливаємо правильно!
Спека не відступає, тож нашим улюбленим грядкам дово-

диться несолодко. Перше, що робимо, - хапаємося за лійку або 
шланг і рясно поливаємо. Та це не зовсім правильно, тому що з 
водою ми вимиваємо з ґрунту живильні речовини і можемо ще 
й нашкодити. Тож потрібно дотримуватися правил. 

ВАЗОНІВ

Відпустка для
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Омлетні рулетики 
з грибами і зеленню

Чудовий варіант холодної страви 
для пікніка. Надзвичайно проста і швид-
ка закуска.

 Потрібно: 2 яйця, 100 г шампіньйонів, 
зелень за смаком, олія, сіль, перець.

Приготування: яйця збити і посмажи-
ти млинці. Гриби порізати кубиками, тро-
хи підсмажити, додати нарізану зелень, сіль 
і перець. Розподілити начинку на млинцях і 
згорнути їх рулетиками. За необхідності ру-
летики можна закріпити зубочисткою або 
перев’язати пером зеленої цибулі.
Овочі з ковбасою 
та сиром в лаваші

Потрібно: листи лаваша, 200 г копченої 
ковбаси, 100 г сиру, 50 г майонезу, 200 г по-
мідорів, 200 г болгарського перцю, 100 г ка-
пусти, зелень, чорний мелений перець і сіль 
за смаком.

Приготування: овочі почистити й порі-
зати невеликими кубиками або соломкою. 
Тоненько нарізати ковбасу. Сир потерти на 
дрібній тертці. Листи лаваша змастити ма-
йонезом, викласти овочі, ковбасу і сир. По-
солити, поперчити, звернути рулетиком і 
розігріти.
Рулетики з лаваша, 
сиру і зелені

Спробувавши цю швидку закуску раз, 
ви вже точно будете знати, що приго-
тувати на пікнік. Самі рулетики можна 
зробити вдома, а на природі – підсмажи-
ти їх на решітці. 

Потрібно: 3 листи лаваша, 200 г твер-
дого сиру, зелень, вершкове масло, сіль, пе-
рець.

Приготування: листи лаваша розріза-
ти на 4 частини і злегка змастити вершко-
вим маслом. Сир натерти на тертці і роз-
поділити на лаваші. Загорнути лаваш з бо-
ків, скласти в 3 рази рулетиком і трохи при-
плюснути. Запекти на решітці, пригостити 
близьких і послухати, які смачні закуски на 
природу ви взяли цього разу.
Печена картопля з сальцем 

Потрібно: картопля - 8 шт., сало -100 г, 
сіль, перець, розмарин - за смаком.

Приготування: картоплю помити. 

Якщо берете молоду картоплю, то чисти-
ти не обов’язково. Якщо стару, то краще по-
чистити. Порізати її кружечками товщиною 
1 см. Натерти сіллю, перцем та розмарином. 
Сало порізати пластинками розміром з кру-
жечки картоплі. Насадити на шампур, чер-
гуючи картоплю та сало. Пекти над вугіл-
лям 20 хв.
Закусочні трикутники 
з лаваша

Спробуйте  ось такий швидкий пере-
кус. Хрумкається, як насіння, і рука тяг-
неться за наступною порцією. Хрумко і 
соковито водночас.

Потрібно: лаваш вірменський - 2 шт., 
томати - 4 шт., сир твердий - 150 г, олія.

Приготування: лаваш нарізати шмат-
ками розміром 10х10 см. Помідори накрая-
ти тонкими скибками, а сир натерти тонко 
чи дрібно накраяти. На кожен квадрат ви-
класти декілька скибок помідора, посипа-
ти сиром. Скласти навпіл або трикутником. 
Обсмажити на пательні з невеликою кіль-
кістю олії до золотистого кольору з обох 
сторін. Найкраще смакують гарячими.
Картопляні палички 
з сиром

Потрібно: картопля (відварена), яйця 
курячі, сир твердий, сухарі панірувальні, 
олія, мука.

Приготування: картоплі має бути 
стільки, скільки вам необхідно. Її потрібно 
потовкти, додати яйце, за потреби – трош-
ки муки, посолити і далі формувати «палич-
ки». Для начинки натерти сир. Частинку 
пюре викласти столовою ложкою на зволо-
жену водою долоню, надавши йому форму 
коржа, на неї помістити приблизно чайну 
ложку натертого сиру, краї загорнути з усіх 
боків. Олію розігріти в сковороді, заготов-
лені напівфабрикати обваляти в паніровці, 
надати їм квадратну форму і обсмажувати з 
кожного боку по хвилинці. 
Вівсяні палички

Ця неймовірна закуска просто над-
звичайно смакує на природі!

Потрібно: перемелені в муку вівсяні 
пластівці та борошно – по 0,5 склянки, су-

шений кріп, петрушка, куркума – по 0,5 ч. л., 
сіль – щіпка, масло – 70 г, натертий твердий 
сир – 50 г, молоко - 80 мл.

Приготування: вівсяні пластівці та бо-
рошно змішати із сушеним кропом, пе-
трушкою, куркумою та сіллю. Додати до су-
міші розм’якшене вершкове масло і натер-
тий сир. Вилити до маси молоко та замісити 
тісто. Розділити тісто на однакові шматки, 
зробити кульки і розкатати їх, щоб утвори-
лися продовгуваті щільні смужки. Виклас-
ти заготовки для паличок на деко, зазда-
легідь змащене маслом, і запікати в духовці 
25-30 хвилин при температурі 180 градусів.
Мастики на канапочки

На природу можна приготувати масти-
ку з сиркової маси. Потрібно 2 плавлені сир-
ки, 3-4 яйця, майонез, часник. Сирки натер-
ти на терці, яйця відварити на твердо і теж 
потерти на дрібній терці. Змішати потер-
ті яйця і сирки, часник і майонез. До смаку 
додати сіль, перець, приправи, можна ще 
якусь зелень. Особливо смакує з чорним 
хлібом або грінками.

Також можна приготувати печінко-
вий паштет і мазанку з оселедця. З паште-
том просто: підсмажити печінку з цибулею і 
морквою, пропустити через м’ясорубку, до-
дати розм’якшене масло і вимішати, посо-
лити, поперчити. Мазанка з оселедця теж 
готуєтся просто. Оселедець почистити на 
філе. Плавлений сирок, сиру морквину, мас-
ло й підготовлене філе пропустити через 
м’ясорубку. Гарно вимішати. За смаком на-
гадує червону ікру. 
Маршмеллоу, 
смажений на вогні

Цю стра-
ву для пікні-
ка оцінять всі 
діти. Та що 
там прихову-
вати, дорос-
лі ласуни і ла-
сунки теж. 
Щоб приго-
тувати смач-
ний десерт, 
досить на-
садити кіль-
ка маршмеллоу (такі маленькі зефірки) на 
дерев’яну паличку і трошки потримати над 
вогнем. Зефірка почне набухати, зовні ви-
йде підсмажена карамель, а всередині – по-
вітряна тягуча маса.

Ще один варіант такого десерту – по-
класти підсмажений маршмеллоу між двох 
печив або крекерів. Можна додати шмато-
чок шоколаду. Вийде солодкий сендвіч. До 
речі, це улюблений десерт на природі в аме-
риканських малюків.
Фаршировані шампіньйони

Потрібно: 500 г шампіньйонів, 200 г 
твердого сиру, 4 зубчики часнику,  олія, пе-
рець, сіль.

Приготування: гриби промити, а по-
тім відрізати ніжки від капелюшків. Час-
ник пропустити через часникодавку. 

На дрібній тертці натерти сир, а потім 
з’єднати з подрібненим часником. Деко 
змастити олією, викласти на нього капе-
люшки грибів, які слід нафарширувати 
сирно-часниковою масою. Випікати гриби 
в розігрітій до 180 градусів духовці, протя-
гом 15-20 хвилин. 
Банани, печені на мангалі

Потрібно: банани - 4 шт., ванільна цу-
крова пудра або мед - за смаком.

Приготування: банани в шкірці по-
класти на решітку і смажити з двох боків 
над вугіллям, поки шкірка у бананів не по-
чорніє (приблизно 15 хвилин, все залежить 
від жару). Банани перекласти на тарілку, 
надрізати шкірку, полити м’якоть рідким 
медом або посипати ванільною цукровою 
пудрою. Подавати одразу ж! За бажанням, 
можна надрізати шкірку банана, викласти 
шматочки шоколаду і лише тоді запікати 
на мангалі. Запечені банани чудово поєдну-
ються з вершковим морозивом.
Домашній лимонад 

У цьому рецепті використовуєть-
ся цедра, яка надає пікантну гірчинку. 
Якщо ви не любитель гіркоти, то про-
сто не додавайте цедру в лимонад. 

Потрібно: 2 лимона і лайма, один апель-
син, невеликий пучок м’яти, 1,5 л води і 5 ст. 
л. цукру.

Приготування: цитрусові залити окро-
пом і потримати в ньому буквально хви-
линку. Якщо невелика гірчинка не лякає, 
то дуже тоненько зрізати цедру, переклас-
ти її в каструлю, залити 1,5 літрами окропу 
і помістити на вогонь. Вичавити сік з лимо-
нів, лаймів і апельсина та перелити в цю ж 
ємність. Якщо ви бажаєте приготувати на-
пій без гіркоти, то змішуйте лише воду й 
сік. Додати цукор, довести напій до кипін-
ня і зняти з вогню. Залишитите остигати в 
природних умовах. Листя м’яти перетерти 
між пальцями і відправити їх в ємність з ли-
монадом. Остаточно остудити напій в холо-
дильнику.

Що б таке з’їсти на природі:

смачно й швидко!
Літо в розпалі. Саме час покинути задушливі квартири й офіси та вдихну-

ти аромат свіжої трави. Підставити своє обличчя сонечку й посміхнутися но-
вому циклу життя в природі. А до вечора розпалити багаття й влаштувати 
для себе маленьке свято зі смакотою та піснями. Рецепти для пікніка – це не 
тільки шашлики, а й безліч найоригінальніших і часом несподіваних страв. Ми 
підібрали для вас прості, швидкі, а головне – смачні рецепти, які зроблять ваш 
відпочинок бездоганним!
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Дозвілля

Відповіді

- Куме, скільки ваша корова дає моло-
ка?

- Двадцять літрів на день.
- І що з ним робите? 
- Десять залишаємо собі, а п’ятнадцять 

продаємо.
  

Дружина свариться з п’яним чоловіком:
- Де тебе дідько носив?
- А ти що, також його бачиш?

  
У темному провулку злодій перестрів 

чоловіка, дістав ножа:
- Гроші маєш? - запитує.
«Жертва» витягує пістолет і каже:
- Тобі навіщо?
- Розміняти хотів.

  
- Кохана, яку каву тобі зробити?
- Я хотіла б міцну, але м’яку, стрімку й 

ніжну, яка б відкрила мені світ спокус та не-
вимовної чутливості, додала б нових від-
чуттів…

- А, може, тобі просто горілки налити?
  

Маленький син дивиться, як батько 
фарбує вікно. Мама його повчає:

- Дивись, Петрусю, і вчися, підростеш - 
татові допомагатимеш.

- А що, він до того часу сам не дофарбує?
  

Молодому солдатові видали обмунди-
рування, а воно йому завелике. Покрутив-
шись біля дзеркала, він каже старшині:

- У цьому вбранні я схожий на опудало.
- От і добре! Солдат мусить жахати во-

рогів.
  

Генерал, обходячи шеренгу призовни-
ків на інспекторській перевірці у частині, 
зупиняється навпроти новобранця і, зали-
шившись задоволеним зовнішнім вигля-
дом солдата, по-дружньому плескає його 
по плечу і запитує:

- Як справи, синку?
Новобранець, сяючи, мов нова копійка, 

відповідає:
- Добре, батьку, що ти нарешті з’явився. 

Мама шукає тебе вже багато років.
  

Упіймав чоловік коханця і б’є його. Дру-
жина у відчаї заламує руки:

- Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей!
  

Ідуть троє кумів після добрячої випив-
ки. 

- Диви, - каже один, - а місяць трикут-
ний! 

- Та ні, - заперечує інший, - він квадрат-
ний! 

- А ви про який місяць сперечаєтесь, 
- запитує третій. - Про правий, чи про лі-
вий?

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, 

при потребі допоможу знайти підходящу робо-
ту. Телефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: маляр-
ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Автор-
ське декорування та індивідуальний взірець 
для погодження фактури і кольору.  Досвід 
роботи. Гнучкі ціни. Безкоштовна консульта-
ція. Інформація по тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї 

у Тернополі або поблизу нього - до 10 км. 
Телефонувати: (067) 6872946.

Здається в оренду нове ліцензоване при-
міщення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна дого-
вірна. Тел.: (096) 4956693.

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

КУПЛЮ, АБО ВІЗЬМУ 
В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 
землю с/г призначення або пай 

у Козівському районі. 
Телефон: (068) 670-07-42
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ГОРОСКОП
з 22 до 28 червня
Овен  

Ваш ентузіазм і оптимізм до-
поможуть вирішити всі спра-
ви на вашу користь. Цього тиж-
ня покладайтеся на свою інтуї-
цію та уяву. Головне - підходити 
до ситуації творчо, кожен раз пи-
таючи самого себе: «А що буде, 
якщо я зроблю інакше?».
Телець

Може виявитися, що, не див-
лячись на запевнення в друж-
бі, кожен з вашої компанії най-
частіше переслідує свої інтереси. 
Особливо це стосується жіночої 
дружби. Аби зберегти стосунки, 
уникайте конфліктів. 
Близнюки

Настав період активності, за-
раз удача на вашому боці. Сміли-
во дійте та втілюйте свої плани й 
бажання у життя. Дозвольте собі 
мислити творчо, адже це ваша 
стихія. У вихідні відпочиньте із 
близькими людьми.
Рак

Чим далі, тим все цікавіше 
і цікавіше. Ваше завдання - не 
стільки змінювати хід подій, 
скільки знаходити  вигоду. Не-
хай річка тече собі повз, а ви про-
сто закидайте вудку в рибних 
місцях. 
Лев

Вас дивують яскраві й незви-
чайні сни. Але ще більше ви зди-
вуєтеся, коли деякі події з цих 
снів почнуть відбуватися в реаль-
ності. Наприкінці тижня цей дар 
пророцтва зникне, але деякі цін-
ні для себе висновки ви зможете 
зробити. 
Діва

На цей тиждень ви не пла-
нували ніяких великих справ. 
Але події знову вимагатимуть 
від вас активності та ініціати-
ви. Сприймайте все, що відбува-
ється у вашому житті, спокійно. 

Пам’ятайте, що все це на краще.
Терези

Вас чекають клопоти, 
пов’язані з будинком або колек-
тивним майном, - швидше за все, 
сімейним. Ви чудовий розпоряд-
ник і впораєтесь з усім, але на-
магайтеся тримати інших в кур-
сі своїх дій.
Скорпіон

У цей період краще не давай-
те ніяких обіцянок і не робіть 
пропозицій. Зізнаватися в кохан-
ні не забороняється, особливо, 
якщо це робиться щиро. Будьте 
обережніші з витратами.
Стрілець

Результат багатьох ситуа-
цій залежить від вашого до них 
ставлення. Ставлення, у свою 
чергу, - від настрою, настрій - 
від самопочуття. Іншими слова-
ми, на цьому тижні більше ува-
ги приділіть здоров’ю - і у вас все 
буде добре!
Козеріг

Цього тижня ідеї, які виникли 
у вас раніше, будуть знаходити 
все більше і більше продовжен-
ня. Мрійте і втілюйте свої плани 
у життя – доля усміхнеться вам, а 
близькі люди підтримають і до-
поможуть.
Водолій

Нарешті вирішиться питан-
ня, яке вас давно хвилювало. Це 
вимагатиме від вас рішучості та 
дій. Спроба перечекати може пе-
ревести проблему в хронічну 
форму. Тож краще не відкладати 
на потім те, що можна вирішити 
сьогодні. 
Риби

Ви досить часто дієте імпуль-
сивно і непередбачувано, а потім 
самі не можете пояснити, чому 
вчинили так, а не інакше. Від цьо-
го ваше життя стає хоч і дещо ха-
отичним, але зате більш різнома-
нітним. Цього тижня слід бути 
уважнішим до свого настрою і ді-
яти виважено. 

22 черв-
ня - хмарно з 
проясненням, 
без опадів, тем-
пература пові-
тря вночі 20-22,  
вдень 25-30 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30. 

23 червня - хмарно з про-
ясненням, в другій полови-
ні дня можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 20-23, 
вдень 24-29 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.30. 

24 червня - хмарно з про-
ясненням, в другій половині 
дня можливий дощ з грозою, 
температура повітря вно-
чі 19-23, вдень 25-29 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.09, за-
хід - 21.30. 

25 червня - хмарно з про-
ясненням, увечері можливий 

дощ з грозою, темпера-
тура повітря вночі 21-23, 
вдень 26-29 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.10, за-
хід - 21.30. 

26 червня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 21-23, вдень 26-30 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.10, 
захід - 21.30. 

27 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 21-24, 
вдень 25-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.11, захід - 21.30. 
Повний місяць. 

28 червня - хмарно з 
проясненням, в другій по-
ловині дня можливий дощ, 
температура повітря вночі 
19-22, вдень 23-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.11, за-
хід - 21.30.

Погода в Тернополі й області

Якщо Ви енергійні, відповідальні,  
комунікабельні, креативні, тоді завітайте 

в редакцію газети «Наш ДЕНЬ». 
Запрошуємо на роботу 

рекламних агентів.
Резюме надсилайте на скриньку: nday-te@ukr.net

Детальніше за телефоном: (0352) 40-77-60

ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ 
ПРО ПРАЦЮ

 Бджола мала, а й та пра-
цює. 

 Без діла жить — тільки 
небо коптить. 

 Без діла слабіє сила. 
 Без охоти нема роботи. 
 Без роботи день роком 

стає. 
 Без сокири не тесляр — 

без голки не кравець. 
 Без труда нема плода. 
 Будеш трудиться — бу-

деш кормиться. 
 Губами говори, а руками 

роби! 
 Де руки й охота, там ско-

ра робота. 
 Для нашого Федота не 

страшна робота. 
 Діло майстра величає! 
 Добре діло утіха, коли ді-

лові не поміха. 
 Добре роби — добре й 

буде! 
 Добрий початок — поло-

вина діла.

Я в барлозі взимку спав, 
Мед із вуликів збирав. 
Бант на шию пов’язали, 
І до іграшок поклали. 
Вайлуватий та м’який. 
Відгадай, хто я такий? 

Плига, плига цілий день, 
Через лаву, через пень, 
Через кущ і через квіти. 
Що за іграшка це, діти?

Люблять мене, поважають, 
Та б’ють мене, коли грають. 

Накрутив Івась пружину –
Танцювала без упину.
І дзижчала, і крутилась.
Як стомилась - зупинилась. 

Я із гуми, надувна, 
Як повітря я легка, 
Міцно мотузок тримай
Та мене не відпускай!

Тримаюся я тільки на ходу,
А, якщо стану, - упаду!

Вона гарна і струнка, 
В неї густа грива!
Шкода, що не може мчатись,
Можна тільки погойдатись.

Вся дошка в квадратиках,
На них - повно солдатиків.
Нема патронів у солдат,
Але поставлять шах і мат.

Жили-були дід та баба. Бага-
то років були разом, але дітей їм 
Бог не дав. Одного разу вийшла 
баба на вулицю, пішла в сад, сіла 
на лавку та й заплакала. Важко їй, 
немає у неї діточок. Сльози одна 
за одною текли по її щоках і пада-
ли на зелений лужок. Раптом чує 
баба, що її хтось кличе. Подиви-
лася — нема нікого. Подивилася 
на небо й побачила зірочку. Зля-
калася старенька, ніколи не бачи-
ла зірок вдень. Встала і хотіла вже 
піти, але зірочка упала на землю, 
вдарилась і перетворилась у гар-

ну дівчину. Очі у неї сині, як небо, 
губи червоні, наче калина, а в косі 
— місяць.

— Якого ти роду? — запитала 
старенька.

— Нічия я.
— А де ж ти живеш?
— Ніде. Немає у мене домів-

ки. Жила на хмаринці, допомага-
ла місяцеві, але не слухалась його 
і вигнав він мене з неба на землю. 
Не повернуся назад, буду жити 
тут.

Зраділа баба, забрала дівчи-
ну до себе. Привела її додому, але 
не знає, як її посадити і чим шану-
вати. Назвали її Зірочкою. І стала 
вона у них жить.

Живе рік, другий. Старень-
кі донечкою не натішаться. Всю 
роботу зробить: птицю нагодує, 
поприбирає, пічку затопить, їсти 
зварить і на городі лад наведе.

Хлопці від Зірочки очі не від-
водять. Вона до криниці — вони 
за нею, вона в ліс — вони слідом. 

Але не помічає їх дівчина, товари-
шує з усіма, а одного вибрати не 
може.

Одного разу їхав через їхнє 
село молодий царевич. Побачив 
він Зірочку, зупинив коня, підій-
шов до неї й запитав:

— Якого ти роду? Як звати 
тебе, красуне?

Зашарілась Зірочка, утекла і 
заховалась. Довго її шукав царе-
вич, та так ні з чим і поїхав. Після 
цього змінилася Зірочка. Все у неї 
з рук випадає, сумна ходить, не 
сміється, не співає й не танцює. А 
царевич перестав їсти, на бали не 
їздить, згадує все Зірочку. Батько 
побачив, що коїться з сином, і по-
радив шукати Зірочку.

Приїхав царевич у село, роз-
питав у людей про дівчину, прий-
шов до неї додому, побачив, і сум 
зник в його очах. Зраділа й Зіроч-
ка, стала ще гарнішою. Зіграли 
вони гучне весілля й живуть у до-
брі та злагоді.

Рукавичка

Казка

Про Зірочку

Загадки про іграшки

(Плюшеве ведмежа)

(М’яч)

(Барабан)

(Дзиґа)

(Повітряна куля)

( Велосипед)

(Коник-качалка)

(Шахи)

Зроблю фото на  природі - 
Хай батьки зрадіють 
Моїй грації та вроді, 
Не донечка - мрія!

На фото: восьмирічна 
Олечка Фероян.


