
Магнітні бурі  
у червні

Метеорологи ра-
дять звернути увагу на 
такі дати: 10,11, 14 і 15 
червня. 

У ці дні є ймовір-
ність магнітних бур, 
тому що магнітосфера в 
цих числах, за прогноза-
ми, буде збуджена. 

Сильніший магніт-
ний сплеск очікується 
16 червня.
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Передплата-2017 на «Наш ДЕНЬ»
незалежний громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 16,96 грн.
3 місяці – 49,82 грн.

6 місяців – 96,98 грн.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

10-11 стор.

«Хотіла, щоб  
ти приїхав...»

31 травня - хмарно з 
проясненням, дощ, мож-
лива гроза, температу-
ра повітря вночі 15-18, 
вдень 22-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.13, за-
хід - 21.17. 

1 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 
18-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 
21.18. 

2 червня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 11-14, вдень 18-21 
градус тепла. Схід сонця 
- 5.12, захід - 21.19.  

3 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 13-16, вдень 
18-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.11, захід - 
21.19. 

4 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 13-17, вдень 
22-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.11, захід - 
21.20. 

5 червня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 16-19, вдень 22-26 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.21. 

6 червня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 16-19, вдень 21-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.10, захід - 21.22.

Погода в 
Тернополі  
й області

На Тернопільщині, в селі наймолодшого  
Героя Небесної Сотні Назара Войтовича,  
активісти та волонтери створюють 
мистецьку резиденцію його імені 3 стор.

Свято останнього дзвоника у школі села Великий Глибочок Тернопільського району.

Майбутні лі-
карі, юрис-
ти та ін-

женери закінчи-
ли школу. Мину-
лого тижня остан-
ній дзвоник пролу-
нав у всіх навчаль-
них закладах Тер-
нопілля. Випус-
кники прощали-
ся з навчальними 
класами і вчите-
лями, слухали на-
станови на дорос-
ле життя і згаду-
вали своє дитин-
ство. В області по-
прощалися із сво-
їми альма-матер 
4556 одинадцяти-
класників та 9600 
учнів закінчили 
дев’ятий клас. 

На Тернопіллі пролунав 
ОСТАННІЙ ДЗВІНОК
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Тернопільщина продовжує впевнено 
йти задекларованим головою обласної 
адміністрації Степаном Барною 

шляхом – ремонт основних автомагістралей 
відбувається потужним темпом. 

Цей напрямок в роботі нашої області відповідає век-
тору, визначеному на загальнодержавному рівні. В рам-
ках робочої поїздки трьома областями України Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман оглянув 306-й 
кілометр дороги державного значення М-19 Доманове-
Ковель-Чернівці-Тереблече, де активно ведуться ре-
монтні роботи.

Власне у тому, що ремонт однієї з основних тран-
спортних артерій Тернопільської області відбувається 
максимально потужними темпами, і при цьому велика 

увага приділяється якості робіт, Володимир Гройсман 
переконався особисто. Під час огляду даної автодороги 
у нього не виникло зауважень.  

«Завдяки нашій співпраці та наполегливості ще то-
рік нам вдалося вийти на ямковий ремонт доріг, – за-
значив Прем’єр-міністр під час огляду дороги. – Наразі 
уже дві третини робіт по багатьох областях завершені. 
Цього ж року ми перейшли на збільшення фінансуван-
ня на ремонт доріг. Але хочу підкреслити, що ще дуже 
багато потрібно зробити. Я переконаний, що при тако-
му підході за кілька років ми вже зможемо вийти на зо-
всім іншу якість українських доріг. Наразі ж важливі 
якісні технології, якісні матеріали і максимально ефек-
тивне використання ресурсів». 

Знаковим є те, за словами Володимира Гройсмана, 
що торік на ремонт доріг лише у Тернопільській облас-
ті було виділено 200 мільйонів гривень. Цього ж року ця 
цифра зросла втричі й становить 600 мільйонів гривень. 
«У планах також внести пропозицію на розгляд парла-
менту, щоб розпочати більш масштабний ремонт дороги 
Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса. 
Адже це дуже важлива магістраль для України в цілому», 
– підкреслив Прем’єр-міністр України.

Водночас, як вкотре наголосив голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна, в області ремонт доріг визна-
чено одним із пріоритетних завдань на найближчі роки. 

«Враховуючи те, що сьогодні умови значно покра-
щилися, нам вдається добре попрацювати в напрям-
ку реалізації проекту щодо будівництва дороги у на-
прямку Тернопіль-Дубно. Ця ділянка дороги є одні-
єю з найдовших на території області й однією з най-
більш важливих. Щонайменше 17 тисяч одиниць тран-
спортних засобів проходить за добу по цій дорозі. Ста-

ном на сьогодні ми маємо 128 млн. грн. із державного 
бюджету, 128 млн. грн. – це кредитні кошти і 58 млн. 
грн. – це перевиконання індикативних платежів мит-
них зборів. Ці всі кошти будуть спрямовані на ділянку 
дороги Тернопіль-Дубно. Важливо, що ми маємо у цьо-
му підтримку держави, зі свого ж боку комбінуємо різні 
джерела фінансування. Саме тому сьогодні кожен світ-
ловий день має бути використаний максимально ефек-
тивно, щоб досягти поставленої мети», – зазначив Сте-
пан Барна під час огляду автошляху.

За словами керівника Служби автомобільних доріг 
у Тернопільській області Богдана Юлика, протяжність 
дороги Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече терито-
рією Тернопільської області складає 80,6 км. У 2015-16 
роках було відремонтовано ділянку протяжністю 7,91 
км. З початком сприятливих погодних умов ремонтні 
роботи відновилися. Наразі, за словами Богдана Юлика, 
у найближчих планах відремонтувати наступні 35 км - 
фінансування на даний відрізок є.  «Щоб відремонтува-
ти дорогу М-19 повністю, потрібно дофінансувати ще 
28 км дороги, а це близько 280 мільйонів гривень. На-
разі на даній ділянці дороги триває поточний середній 
ремонт. На об’єкті задіяно 33 одиниці техніки, щоденно 
працюють понад 60 робітників», - уточнив він. 

«Ми побували у трьох містах 
- Пекіні, Сіані та Ханчжоу. Мали 
зустріч з послом України в Ки-
тайській Народній Республіці 
Олегом Олексійовичем Дьомі-

ним. Також зустрілися з пред-
ставниками керівництва про-
вінцій Чжецзян,  Шеньсі і пред-
ставниками Інституту макрое-

кономічного вивчення при На-
ціональному комітеті з розви-
тку і реформ», - розповідає Ві-
ктор Шумада. Українська деле-

гація відвідала проект «Розви-
тку сучасного сільського гос-
подарства та села» на прикла-
ді села Байцунь, ознайомилися 
з роботою автомобільного за-
воду «BYD», оглянули нові про-
екти, що реалізовуються в  зоні  
впровадження високих техно-
логій і виробництва м. Сіаня. 

«Найбільше вразили нові 
розробки в галузі інтернет-
технологій. Щоденний об’єм 
продажу найбільшого он-лайн 
магазину Китаю «Kaola.com» 
складає 5 млн. доларів. Там 
продають товари з різних кра-
їн світу, але, на жаль, не пред-
ставлені українські виробни-
ки», - каже Віктор Шумада. 

Частка Китаю у світовій 
економіці складає 25%, а тем-
пи зростання, починаючи з 

2013 року, – 7,2% (світова еко-
номіка – 3,2%). Китайські ін-
вестиції в Європі торік переви-
щили інвестиції зі США.

«Важливо також те, що сьо-
годні Китай реалізовує страте-
гію відновлення великого Шов-
кового шляху, яка полягає в по-
шуку, формуванні та просуван-
ні нової моделі міжнародного 
співробітництва. Китай може 
стати стратегічним партнером 
для України, вкладаючи інвес-
тиції в нашу економіку та на-
давши українським виробни-
кам доступ на свій ринок. Тому 
важливо поглиблювати співп-
рацю між нашими країнами та 
встановлювати нові контакти 
між Тернопільщиною та про-
вінціями Китаю», - наголошує 
Віктор Шумада. 

Віктор ШУМАДА: «Важливо поглиблювати співпрацю 
між Тернопільщиною та провінціями Китаю» 

Нещодавно секретар Тер-
нопільської міськради, го-
лова міської організації пар-
тії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» Віктор Шу-
мада з делегацією, до  складу 
якої входили депутати Верхо-
вної Ради та місцевих рад, від-
відав з робочим візитом Ки-
тайську Народну Республіку. 
Учасники поїздки репрезен-
тували інвестиційний потен-
ціал України, ознайомилися з 
китайським досвідом реформ 
та розбудови економіки. 

На фото: зустріч делегації з послом України в Китайській Народній Республіці Олегом Дьоміним.

Прем’єр-міністр України пересвідчився 
у темпах та якості ремонту однієї 
з основних автомагістралей Тернопільщини
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Войтович Назар, 17 років, з села 
Травневе Збаразького району. Студент 
Кооперативного коледжу в Тернополі. 
Загинув 20 лютого 2014 року. Він на-
вчався на третьому курсі відділення 
дизайну, обожнював живопис. Ще в се-
реду, 19 лютого, Назар був на парах, а 
ввечері мав віднести до автобуса, який 
їхав на Київ, речі для столичного Май-
дану. Та в останню хвилину щось змі-
нилось, і Назар вирішив їхати на Май-
дан особисто. "Останній раз, коли його 
чули, це було близько сьомої вечора, і 
він дуже спішив на автобус. Дуже спі-
шив з гуртожитку. Йому не терпілось 
поїхати до Києва, навіть підготував ко-
лишню каску…. Ми його ніколи не забу-
демо", – розповідали його одногрупни-
ки. Назар поїхав до Києва вночі 19 лю-
того, а вже наступного дня під час про-
тистоянь на Майдані хлопця вбили з 
вогнепальної зброї. Він був у батьків 
єдиний. 

Події трьохрічної давнини викли-
кають біль і сьогодні, але разом з тим і 
бажання рухатися далі. Герої Небесної 
Сотні - так ми тепер називаємо тих, хто 
загинув на Майдані. Вони йшли за по-
кликом душі та мрії. Втілити мрії по-
леглих, які обірвалися байдужим по-
стрілом чи ударом, взялися у рідному 
селі наймолодшого з Небесної Сотні 
- Назара Войтовича. Громадські орга-
нізації "Конгрес активістів культури" 
і "Родина Героїв "Небесної Сотні" ви-
рішили заснувати в Травневому пер-
шу в Україні культурну інституцію в 
пам'ять про героїв Майдану. Уже цьо-
го тижня, 2 червня, тут розпочне робо-
ту мистецька резиденція. Триватиме 
вона до 16 червня. 

- Назар вчився на дизайнера і дуже 
любив малювати. Також він разом із 
батьком оздоблював садибу родичів 
і створив чудову мозаїку з портретом 
Козака Мамая - ідеалізованого образу 
козака, українського духовного симво-
ла. Врешті, це і стало вагомим стиму-
лом для започаткування проекту мис-

тецької резиденції, - пояснює мене-
джер проекту Людмила Ничай.    

Назар був не лише талановитим ху-
дожником, у підлітковому віці він пи-
сав вірші, в яких казав, що мріє бачити 
Україну країною добрих людей. У Трав-
неве запрошують художників, скуль-
пторів, митців і просто творців пре-
красного, щоб разом втілювати свої  
мрії та мрії полеглих героїв.
Трохи передісторії

Планується, що резиденція стане 
культурним і освітнім центром для мо-
лоді з України і всього світу. Тут прохо-
дитимуть творчі курси, воркшопи, мис-
тецькі акції.  Перша програма мистець-
кої резиденції розпочнеться 2 червня, в 
день народження Назара. Місцем її про-
ведення стане старий радянський мага-
зин села. Будівля крамниці була збудо-
вана у 1990-х роках. Призначалася вона 
для задоволення продовольчих потреб 
сільських жителів. Тривалий час місце-
вий "склеп" пустував, оскільки за при-
значенням його не використовували. 
Кілька років поспіль у цій будівлі місце-
ва греко-католицька громада відправля-
ла богослужіння, бо не було храму. Мину-
лого року громада перейшла у новозбу-
довану церкву, а споруда знову залиши-
лася пустувати. Цьогоріч, 8 травня, міс-
цеве сільськогосподарське підприєм-
ство передало будівлю на договірних 
умовах громадським організаціям.

Куратори резиденції мріють, що  ра-
зом із митцями-учасниками, благодій-
никами перетворять рідне село Назара 
Войтовича на комфортне місце для реа-
лізації культурних проектів. У Травнево-
му працюватимуть майстерні для мит-
ців, а також лекторій, бібліотека, відбу-
деться серія виставок. Навчальні про-
грами та майстерні будуть і у період між 
резиденціями.
А тим часом у стінах 
майбутньої резиденції… 

Узагалі, відвідуючи Травневе, 
пронизуєшся красою його краєви-
дів, розумієш, що батьківщина Геро-

їв просто-таки не може бути іншою. 
- Дуже приємно зустрічати лю-

дей, які люблять свою роботу та дба-
ють про розвиток громади, з котрою 
працюють. Насправді, спершу було 
дуже непросто: кілька місяців бюро-
кратичної тяганини, пошкодження 
нервових клітин та чимала витрата 
коштів для власника будівлі. Але це 
вже позаду і зараз ми впевнено взяли 
курс на стрімкий розвиток. Допома-
гає і родина Назара: хресний батько 
подарував будівельні блоки для об-
лаштування кімнат для резидентів. 
Брати Назарчика допомагають та-
кож у ремонті. Аби завершити робо-
ту, нам ще потрібно багато і матеріа-
лів, і сил, - розповідає про створення 
резиденції Людмила Ничай. 

Приєднуватися до спільної пра-
ці закликає місцеву громаду пан 
Юрій Войтович, батько Назара. До-
лучаються й місцеві чоловіки, які 
мають хист до будівництва та котрі 
вже встигли прокласти рів для водо-
постачання та водовідведення. Зня-
ли старі труби та плитку, подеку-
ди - штукатурку, аби додати затиш-
ку фактурою. 

Вже є спеціальний гість програми 
- Ліланд Беті, американський скуль-
птор, який оселився у Тернополі. З 
його допомогою у Травневому будуть 
організовані розмовні класи для ді-
тей. Навчання запустять із червня.

Найкращий пам’ятник для поле-
глих – це втілення їхніх мрій, кажуть 
організатори резиденції. Тож цього 
тижня в Травневому чекають моло-
дих творців, які працюють як у кла-
сичних (живопис, графіка, скульпту-
ра), так і сучасних (цифрові медіа, 
фото, відео, інсталяція) жанрах. До 
того ж, паралельно з роботою мит-
ців, буде реалізовуватися освітньо-
мистецька програма, до якої, як во-
лонтер, може долучитися кожен, хто 
має чим поділитися під час майстер-
класів для дітей, лекцій і різноманіт-
них обговорень.

- Ми максимально відкриті, аби 
об’єднати якнайбільше людей довко-
ла гідної справи, - каже пані Людми-
ла. - Бо разом ми сильні, як на Майда-
ні. З того часу змінився лише курс до-
лара, а цінності вічні.

Софія ПАСІЧНИК. 

«Найкращий пам’ятник для полеглих – 
це втілення їхніх мрій»
На Тернопільщині, в рідному селі наймолодшого Героя 
Небесної Сотні Назара Войтовича, активісти та волонтери 
створюють мистецьку резиденцію його імені 

Як стати частинкою мистецьких резиденцій?
Волонтерів просять писати повідомлення на 

сторінку у соцмережі «Фейсбук»: https://www.facebook.
com/Nazar.Voitovich.Art.Residence/?fref=ts  
(«Nazar Voitovich Art Residence»). 

Якщо відчуваєте, що можете підтримати проект 
будівельними матеріалами чи своїми знаннями та 
вміннями, пишіть на електронну адресу менеджеру 
проекту - Людмилі Ничай: liudmyla.nychai@gmail.com

Старий рядянський магазин перетворюють на мистецьку резиденцію.
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У зустрічі з представниками влади області 
та району,  підприємцями взяв участь 
також і Надзвичайний та Повноважний 

посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад.
«Увесь світ активно використовує відновлюваль-

ні джерела енергії, біопаливо, енергію сонця та вітру 
тощо, - додав  Віктор Овчарук. –  Для Тернопільщини 
актуальним та перспективним є  використання біома-
си рослинного походження, що, без сумніву,  може за-
мінити дорогий газ.  В області усе більше комунальних 
підприємств переходить на тверде паливо. Перекона-

ний, що успішна реалізація цього проекту у Борщові  
стане прикладом для інших районів області».

Метою проекту, що реалізовується у Борщові, є 
збільшення виробництва і використання біоенергії та 
інших видів відновлювальної енергії, розробка плану 
раціональної інфраструктури для енергетичної безпе-
ки західного регіону України, обмеження енергетичної 
монополії від традиційних технологій виробництва 
енергії та формування ринкової конкуренції цін на 
енергію. Згідно з проектом передбачається створення 
на землях запасу Борщівської територіальної громади 

розсадників біоенергетичних культур, розробка енер-
гетичних планів із заміщення  викопних видів палива 
та постачання біоенергії до ряду комунальних тепло-
обмінних систем у територіальних громадах, район-
них та обласних центрах західного регіону.

Керівництво області та високоповажний гість 
зустрілися також із представниками Борщівської 
об’єднаної територіальної громади та керівництвом 
Борщівського агротехнічного коледжу, на базі якого 
здійснюватиметься проект «Створення центру для  бі-
оенергетики та управління місцевими енергоресурса-
ми».

«Норвегія є однією з тих країн, які постійно збіль-
шують виробництво та використання біоенергії, і го-
това ділитися власним досвідом з Україною», - зазна-
чив Надзвичайний та Повноважний посол Королівства 
Норвегія в Україні. 

«Âèêîðèñòàííÿ â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿ – îñíîâà ðîçâèòêó 
åíåðãîîùàäíèõ òåõíîëîã³é òà  âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì»

На цьому наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук під час презентації 
проекту «Створення центру для  біоенергетики та управління місцевими 

енергоресурсами», який реалізовується у місті Борщів 
під егідою  Міністерства закордонних справ Норвегії. 

Минулого тижня, 24-26 
травня, на Тернопіллі 
відбувся Міжнародний 

інвестиційний форум 
«Тернопільщина Invest-2017».

 У його роботі взяли участь понад 
150 іноземних делегацій, 9 Надзвичай-
них і Повноважних послів. Однозначно, 
що наша область таких масштабів ще 
не бачила. Керівництву облдержадміні-
страції на чолі з головою Степаном Бар-
ною вдалося залучити до заходу пред-
ставників бізнес-еліти з багатьох країн 
світу, тож тепер слід очікувати втілення 
цікавих і не менш масштабних проектів.

Форум розпочали у Збаразькому 
замку, заодно презентували гостям одну 
з туристичних перлин Тернопілля. Про-
тягом другого дня форуму, 25 травня, 
гості працювали за окремими програ-
мами та мали можливість ознайомити-
ся з туристично-рекреаційним потенці-
алом, успішними промисловими та аг-
ропромисловими підприємствами об-
ласті, роботою місцевого аеропорту для 
налагодження двостороннього інвес-
тиційного та торговельного співробіт-
ництва. У величезному залі концерт-
холу ТРЦ «Подоляни» буквально яблу-
ку було ніде впасти, а високі гості у пре-
зидії підкреслювали важливість події. 
Окрім очільників області, до присутніх 
звернулися: заступник міністра еконо-
мічного розвитку і торгівлі України Ми-
хайло Тітарчук, голова Державної регу-
ляторної служби України Ксенія Ляпіна, 
президент Торгово-промислової пала-
ти України Геннадій Чижиков, керівник 
Представництва МЗС України у Львові 

В’ячеслав Войнаровський, представни-
ки закордонних громад. 

Під час засідань гостям представили 
десятки перспективних інвестиційних 
проектів на території області. Офіцій-
на частина форуму була відзначена під-
писанням цілої низки документів про 
міжрегіональну співпрацю. Зокрема, з 
Іспансько-українською торговою пала-
тою, Українсько-сербською діловою па-
латою, Китайською торговою асоціаці-
єю, Підкарпатським воєводством (Рес-
публіка Польща). 

За словами  Степана Барни, другий 
рік поспіль на інвестиційний форум, а 
загалом він дев’ятий за рахунком, зби-
рається все більше іноземних учасни-
ків і представників дипломатичних 
установ. Минулорічний форум уже дав 
свої результати. Так, за останній рік 
відчутно зріс обсяг товарообігу між 
Тернопільщиною та Грузією. Позитив-
на динаміка і в співробітництві з Іра-
ном, Індією, Китаєм та багатьма інши-
ми країнами світу. Водночас на Терно-
пільщині в минулому році були зареє-
стровані ще близько двох десятків під-
приємств з іноземними інвестиціями.

- Ми й надалі працюватимемо в цьо-
му напрямку й зацікавлені, щоб до нас 
приходив бізнес, - відзначив Степан 
Барна. - Плануємо відкриття на Терно-
пільщині нових ліній на українсько-
естонському підприємстві, вітаємо 
успішні проекти на прикладі ТОВ «СЕ 
Борднетце-Україна», де вже в наступно-
му році буде працювати понад 2800 осіб. 
З македонцями та турками обговорює-
мо питання можливості будівництва до-

ріг у Тернопільській 
області. Водночас 
стараємося зробити 
все для того, аби за-
лучати не лише іно-
земні інвестиції, а й 
створювати належ-
ні умови для україн-
ського бізнесу.

- Тернопільщи-
на -  цікавий регіон 
з багатою історією 
і достатнім еконо-
мічним та інвестиційним потенціалом 
у сфері сільського господарства, про-
мисловості, туризму, освітній та медич-
ній галузях, - зауважив голова обласної 
ради Віктор Овчарук. - Наша область 
йде шляхом модернізації системи гос-
подарювання та побудови процвітаючої 
європейської громади. Реформування 
місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади - ключова ре-
форма з усіх, які зараз тривають в Укра-
їні. Фактично, це зміна системи управ-
ління країною, перехід від адміністра-
тивної системи до реального самовря-
дування. І у цьому питанні Тернопіль-
щина  є в числі перших серед областей 
України та має вже відповідний досвід, 
яким ділиться з іншими. У процесі інвес-
тування важливими чинниками є також 
час і довіра. На Тернопільщині цінують 
час інвесторів, і проекти реалізуються у 
короткі терміни.

Інвестиційну привабливість Терно-
пілля й готовність вкладати кошти в міс-
цеві проекти відзначали і гості форуму. 
Сьогодні за темпами залучення інвести-

цій область – у п’ятірці кращих в Украї-
ні. Це офіційна статистика, оприлюдне-
на Міністерством економічного розви-
тку і торгівлі. 

Президент Торгово-промислової па-
лати України Геннадій Чижиков у роз-
мові з журналістами зауважив, що 25 
років тому Україна мала надію на те, що 
інвестиційно зросте зі Сходу. Натомість 
нині можна спостерігати, що Україна 
буде зростати із Заходу.

-  Я впевнений, що Тернопільщина 
стане форпостом інвестиційного буму 
в Україні. Адже інвестиції люблять лі-
дерів та економічну й політичну волю, 
а вони є на Тернопільщині, – зауважив 
він.

Першими результатами форуму ста-
ли домовленості між представниками 
місцевого бізнесу та гостями з інших ре-
гіонів та з-за кордону. Голова облдер-
жадміністрації Степан Барна висловив 
вдячність усім, хто долучився до про-
ведення форуму й відзначив, що тепер 
важливо продовжувати комунікацію з 
партнерами для втілення конкретних 
проектів. 

«Òåðíîï³ëüùèíà ñòàíå ôîðïîñòîì 
²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÓÌÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²»

Інвестиційний форум зібрав в області сотні гостей із 27 країн світу
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Щоб поїхати на ринок, 
дістатися до роботи 
або ж навчального 

закладу, жителі села Бабинці 
Борщівського району змушені 
йти пішки. Автобус у це село 
не їздить ще з вересня. Тож 
майже тисяча людей з трьох 
довколишніх населених 
пунктів практично відрізані від 
цивілізації.

Українці вже давно усвідомили, що в 
рідній державі найбільше потрібно спо-
діватися лише на себе. Звичайно ж, є 
речі, без яких людям вижити важко. Пен-
сія, соціальна допомога, субсидії, а у селі 
ще й рейсовий автобус. Адже не у всіх є 
власний транспорт, та й ціни на бензин 
сьогодні розкіш. У селі Бабинці недосяж-
ною розкішшю став і рейсовий автобус. 

- Ще у вересні минулого року село 
фактично залишилось без автобусного 
сполучення з Борщовом та оточуючи-
ми селами, - розповідає сільський голо-
ва Бабинців Віталій Солтицький. - Тоді 
захворів приватний підприємець - во-
дій автобуса “Бабинці-Борщів”. Усі спо-
дівались, що це ненадовго, та після двох 
тижнів відсутності сполучення люди 

почали звертатися до сільської ради 
для вирішення ситуації.

Віталій Солтицький звертався спер-
шу в Борщівське АТП. Там йому повідо-
мили, що потрібно звертатися в РДА. 
За словами сільського голови, началь-
ник відділу інфраструктури, будівни-
цтва та житлово-комунального госпо-
дарства райдержадміністрації Анатолій 
Галус спочатку порадив селянам чекати 
допоки одужає водій. А згодом повідо-
мив, що нічого вдіяти не можуть, бо до-
говір з цим перевізником укладали в об-
ласній адміністрації, а тому і розривати 
мусять там.

Цю інформацію Анатолій Петрович 
підтвердив і журналістам. 

- Згідно з постановою Кабміну до-
говір про цей приміський маршрут був 
підписаний між перевізником і Терно-
пільською ОДА, - каже чиновник. -  Він 
дійсний до червня 2017 року. На жаль 
перевізник захворів і не може викону-
вати умови договору,  хоч і не розірвав 
його. В облдержадміністрації договір 
також не розірвали. Борщівська РДА не 
має права розірвати договір, якщо вона 
його не укладала. Наразі ми повідомили 
перевізників про конкурс на цей марш-

рут. На жаль, він є збитковим. Якщо ж 
підняти ціни, то, можливо, люди і не бу-
дуть їздити. До того ж, є приватники, що 
працюють нелегально. Тож автобус во-
зитиме лише пенсіонерів-пільговиків. 

До слова, чиновники Борщівської 
РДА кажуть, що 30% усіх маршрутів по 
району не заповнені, адже підприємці 
не зацікавлені у них через нерентабель-
ність і  погані дороги. Також нарікають, 
що вже кілька років з державного бю-
джету не надходить компенсація за пе-
ревезення пільговиків. 

У Бабинцях дивуються словам чи-
новників про те, що маршрут до їхнього 
села нібито є збитковим, бо дуже мало 
їздить людей.

- Однак той, хто хоча б раз їздив цим 
маршрутом, скаже зовсім інше: автобус 
на 18 місць був “забитий” кожного дня, а 
в четвер та суботу пасажирів вдвічі біль-
ше, адже ним користуються не тільки 
жителі Бабинців, а й сусідніх Худиївець, 
хутора Хоми і навіть Сапогова, - розпо-
відає Віталій Солтицький. - Пропонува-
лося також закласти в бюджет сільської 
ради 300 гривень щоденної - в рік вихо-
дить більше 80000 гривень  компенсації 
перевізнику. Однак, по-перше, для нас 
це значна сума, а по-друге - наші люди 
всі платять за проїзд і пенсіонери також. 
Тут ніхто навіть не думає про пільги. 
Важливо, щоб був транспорт, щоб за по-
треби виїхати з села. Всі знають, що без-
коштовного сьогодні нема нічого. 

На звернення в Тернопільську ОДА, 
жителі Бабинців отримали відповідь, 
що відповідно до статті 7 ЗУ "Про авто-
мобільний транспорт" цей маршрут пе-

ребуває у віданні Борщівської РДА. Тож 
чиновницьке коло замкнулося. 

Однією з причин непопулярності 
маршруту до Бабинців є погана дорога. 
Через це двоє перевізників відмовилися 
їздити після кількох рейсів. 

- Наша дорога перебуває у віданні 
Служби автомобільних доріг області, - 
каже Віталій Солтицький. – Ми неодно-
разово зверталися з проханням відре-
монтувати її. Однак постійно чули від-
повідь, що немає коштів. Цього року 
нам запропонували оплатити полови-
ну ремонту. Але звідки у сільської ради 
такі кошти?

Селяни зізнаються, вже стомили-
ся долати більше 5 кілометрів до доро-
ги, де  може їхати рейсовий автобус з ін-
ших сіл. Добре, що зараз літо, а що роби-
ти взимку? І то не завжди вдається сіс-
ти, адже, буває, транспорт настільки пе-
реповнений, що навіть не зупиняється.

- Ми не маємо чим доїхати з села 
у райцентр – ніби відрізані від цивілі-
зації, - каже пані Люба. - Студенти му-
сять йти пішки, пенсіонери. Стільки 
часу існує ця проблема. Ми вже навіть 
не знаємо, до кого звертатися, аби нас 
почули. 

Жителі села Бабинці щиро сподіва-
ються, що рейсовий автобус у їхнє село 
таки буде їздити. Вірять, покращення 
настане  не лише в гуч-
них промовах чинов-
ників, а й в реальних 
справах. 

Ó ñåëî íà Áîðù³âùèí³ ìàéæå 
ð³ê íå õîäèòü àâòîáóñ

Мешканці Бабинців 
відрізані від циві-

лізації через погану 
дорогу і байдужість 

чиновників

Юля ТОМЧИШИН.

Інколи у пересічних громадян  виникає запитання, 
що це таке і як вона здійснюється у сучасному спад-
куванні? Спадкова трансмісія – перехід права на при-
йняття спадщини до спадкоємців особи, яка мала пра-
во на спадщину і не прийняла її у зв’язку зі смертю. 
Відповідно до статті 1276 Цивільного кодексу Укра-
їни, якщо спадкоємець за заповітом або за законом 
помер після відкриття спадщини, не встигши її при-
йняти, право на належну йому частку спадщини пе-
реходить до його спадкоємців. Зазначена частка спад-
щини відходить до його спадкоємців за законом, або, 
якщо він встиг скласти заповіт, до його спадкоємців 
за заповітом. 

Спадкоємці померлого спадкоємця успадковують 
лише ту частку спадщини, яка перейшла б до нього. 
Отже, спадкова трансмісія не стосується тієї частини 
спадщини, на яку претендують інші спадкоємці. Крім 
того, спадкова трансмісія не стосується права на при-
йняття обов’язкової частки в спадщині, яка має інди-
відуальний характер, а тому не поширюється на спад-
коємців особи, яка мала право на таку частку. 

Право на прийняття спадщини спадкоємцями, що 
приймають спадщину в порядку спадкової трансмісії, 
здійснюється на загальних підставах протягом стро-
ку, що залишився після смерті їх спадкодавця, який 
прийняв спадщину, але не встиг її отримати у зв’язку 

зі смертю. Якщо строк, що залишився для подання 
заяви про прийняття спадщини, менший ніж три мі-
сяці, він продовжується до трьох місяців. Строк для 
прийняття спадщини у порядку спадкової трансмісії 
може бути продовжений за письмовою згодою спад-
коємців або у судовому порядку, якщо суд визнає при-
чини пропуску цього строку поважними. 

Спадкову трансмісію слід відрізняти і від тих ви-
падків, коли закликаний до спадкування спадкоє-
мець подав до нотаріального органу заяву про при-
йняття спадщини, але не одержав свідоцтво про пра-
во на спадщину, тобто встиг прийняти спадщину, але 
не встиг її оформити. Оскільки в подібних ситуаці-
ях спадкоємець вважається таким, що набув право 
на спадкове майно, після смерті останнього до його 
власних спадкоємців переходить не право на при-
йняття спадщини, а сама спадкова маса. 

Порядок оформлення спадщини в разі спадкової 
трансмісії звичайний: спадкоємці померлого спадко-
давця подають заяву про прийняття спадщини до но-
таріуса за місцем відкриття спадщини після спадко-
давця, який помер першим.

 Л.НЕЧАЙ,
державний нотаріус Першої Тернопіль-
ської державної  нотаріальної контори.

Перейменували вулицю - 
звітуємо за новою адресою

Згідно з п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу Украї-
ни (далі - ПКУ), податкова декларація про майновий 
стан і доходи подається за звітний період в установле-
ні ПКУ строки контролюючому органу, в якому пере-
буває на обліку платник податків. 

Пунктом 45.1 ст. 45 ПКУ податковою адресою плат-
ника податків - фізичної особи визнається місце її про-
живання, за яким вона береться на облік як платник 
податків у контролюючому органі. Платник податків 
- фізична особа може мати одночасно не більше однієї 
податкової адреси. Податкова декларація повинна міс-
тити обов’язкові реквізити, зокрема, про місце прожи-
вання платника податків. Під час прийняття податко-
вої декларації уповноважена посадова особа контро-
люючого органу, в якому перебуває на обліку платник 
податків, зобов’язана перевірити наявність та досто-
вірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, пе-
редбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. 

Враховуючи це, платник податків повинен зазна-
чити у податковій декларації актуальні дані про адре-
су місця проживання, за якою здійснюється листуван-
ня з платником. Крім того, за такою адресою контро-
люючим органом може бути надіслано (вручено) по-
даткове повідомлення-рішення. 

Відділ організації роботи Головного
управління ДФС у Тернопільській області.   

Ùî òàêå ñïàäêîâà òðàíñì³ñ³ÿ? 
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Вони вражають своєю 
силою духу, мужністю 
і величезною любов’ю 

до життя.
 Ці люди зуміли подолати ви-

пробування долі і йдуть по жит-
тю з усмішкою, займаються улю-
бленими справами і навіть до-
помагають іншим. На Тернопіллі 
вже вп’яте відбулися обласні зма-
гання  Всеукраїнської спартакіади 
«Сила духу», які проводить управ-
ління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві 
та профзахворювань в Тернопіль-
ській області за підтримки облас-
ної організації ФСТ «Спартак». 

Вже традиційно свої спортив-
ні вміння перевіряли команди із 
різних куточків нашої області. Зі-
бралися майже сотня спортсме-
нів. Найсильніших визначили у 
настільному тенісі, шахах, шаш-
ках, армспорті, дартсі, бомбаскеті, 
гирьовому спорті. Усіх присутніх 
тепло привітав начальник управ-
ління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування в Терно-
пільській області Федір Бортняк.  

- З кожним роком наша спар-
такіада збирає все більше учас-
ників, - зазначив він. -   Структу-
ри виконавчої дирекції Фонду в 
області вже багато років працю-
ють над забезпеченням  медико-
соціальної реабілітації потерпі-
лих на виробництві, профілакти-
кою виробничого травматизму, 
щоб якість життя і рівень захисту 
інтересів людей праці, їх впевне-
ність в завтрашньому дні стали 
пріоритетними в житті держави.

Учасники спартакіади «Сила 
духу» надихають своїм прикла-
дом та слугують своєрідним до-
роговказом усім тим, хто зневі-
рився, хто втратив надію на оду-
жання. Коли бачиш очі цих муж-
ніх людей, відчуваєш їх енергети-
ку, розумієш, як потрібно вміти 
цінувати життя. 

Найстарший учасник змагань 
Михайло Нищий з Тернополя 
отримав важку травму ще в дале-
кому 1970 році, працюючи в гео-
логорозвідці. Але його невичерп-
ний оптимізм, незважаючи на пе-
режите, вражає. Він вже втретє 

бере участь у спартакіаді. Цього-
річ змагався з бомбаскету і вибо-
ров срібло в особистому заліку. А 
Віктору Вівчару з Гусятинщини 
лише трохи за двадцять, та він, 
хоч наймолодший учасник, встиг 
скласти конкуренцію  старшим  в 
шахових баталіях. 

Скалатчанка Надія Валіон 
працює вчителем у школі в селі 
Колодіївка. Травму отримала у 
шкільній їдальні - розбита склян-
ка серйозно пошкодила сухожил-
ля, тож довелося пережити три 
операції у столиці. Однак повніс-
тю свої функції рука так і не від-
новила. Та жінка зуміла подола-
ти зневіру і труднощі. Сьогодні, 
хоч не відчуває руки, навчилася 
нею писати і робити все по госпо-

дарству. Повернулася на вчитель-
ську роботу, а з початком війни 
на Сході стала волонтером. 

- Я була на Майдані, - розпо-
відає жінка. – Старалася робити 
все для того, щоб український на-
род переміг, щоб мої діти жили в 
іншій країні. Коли хлопці почали 
вирушати на Схід, хотіла записа-
тися теж.  Однак їй сказали, що не 
підходить по віку. Відтоді виріши-
ла займатися волонтерством ра-
зом із четвертокласниками, яких 
навчає. 

Зізнається, бере участь в спар-
такіаді, щоб морально підтри-
мати хлопців, які стали інваліда-
ми на фронті. Хочеться, щоб наші 
герої не падали духом, щоб були 
сильними, каже пані Надія. 

У загальнокомандному заліку 
перше місце здобули спортсмени-

аматори, які представляли відді-
лення виконавчої дирекції Фон-
ду в Тернополі, срібло вибороли 
представники Підволочиського 
району, бронза дісталася спортс-
менам Бережанщини.

Після спортивних баталій 
для усіх – і спортсменів, і вболі-
вальників - виступили з концер-
том художні колективи та соліс-
ти Тернопільського національно-
го економічного університету.

- Висловлюємо сердечну по-
дяку, - додав наприкінці змагань 
Федір Бортняк, -  не лише учас-
никам спортивних баталій, лю-
дям з великою вірою у власні 
сили, а й нашим гостям – керів-
никам обласної та міської вла-
ди, духовенства,  соратникам, со-
ціальним партнерам, спонсорам, 
які підтримали спортсменів-

аматорів, волонтерам, працівни-
кам структур виконавчої дирек-
ції Фонду в області за людяність 
та небайдужість. За те, що роби-
ли все для того, аби і спортсме-
ни, і вболівальники отримали 
безліч позитивних емоцій. Осо-
блива подяка за співпрацю ке-
рівництву і всьому дружньому 
колективу  Тернопільського на-
ціонального економічного уні-
верситету. 

Переможці поїдуть на фінал 
п’ятої Всеукраїнської спартакіади 
серед потерпілих на виробництві 
«Сила духу», який пройде у черв-
ні в Одесі, де не мірятимуться си-
лою за олімпійським принципом: 
швидше, вище, сильніше. А міря-
тимуться силою духу та мужніс-
тю. А це мірило – понад усі спор-
тивні звитяги.

Сила духу, що творить дива

На Тернопіллі спортивні змагання об’єднали майже сотню надзвичайних людей

Дев'яносто чотири лящі, 
судаки, плітки, окуні та раки 
- уся ця здобич потрапила у 
сітки браконьєрів Тернополя.

Активісти ГО «Протидія 
корупції та моніторинг еко-
логії «Скеля»» спільно з міс-
цевими рибалками затри-
мали трьох чоловіків, які ри-
балили на Тернопільському 
ставі. Браконьєри розкинули сітки на території 
дальнього пляжу неподалік веслувальної бази.

За словами керівника громадської організа-
ції «Скеля» Андрія Об'єщика, браконьєри нама-
галися втекти та сховатися у приміщенні бази. 
Проте активісти викликали слідчо-оперативну 
групу, патрульних і представників муніципаль-
ної поліції.

Під час огляду приміщення бази, правоо-
хоронці вилучили близько 15 сіток, більшість 
з яких ручної роботи, лебідку, биту, гаки для 

пошуку сіток, шнурки та 
інше обладнання для неза-
конної риболовлі.

Основна знахідка акти-
вістів - це дороговартісна 
риба.  Сума збитків, каже 
Андрій Об'єщик, колива-
ється в районі тридцяти 
двох тисяч гривень. Гро-
мадський активіст вважає, 

що незаконний вилов тривав постійно з метою 
промислового збуту.

Правоохоронці встановили особи брако-
ньєрів. Двоє з них - працівники веслувальної 
бази. Директор закладу запевнив, що уже готу-
ється наказ про їхнє звільнення.

Остаточну суму збитків встановлювати-
муть у ході слідства правоохоронці. 

Нагадаємо, що в Україні до 10 червня забо-
ронений масовий вилов риби у зв'язку з нерес-
том.

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Тернопільські правоохоронці пе-
ревірили воду, яку продають у авто-
матах по всьому місту. Як з’ясувалося, 
рідина, яку видають за артезіанську 
воду, не відповідає санітарним ви-
могам. Такий висновок санітарно-
епідеміологічної станції. Заключення 
стало підставою для правоохоронців 
про внесення інформації до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань і початку 
слідчо-оперативних дій. 

Слідчі управління поліції та опера-
тивники управління захисту економі-
ки встановили, питну 
воду набирають не з ар-
тезіанських свердловин 
Збаражчини, як вказано 
у товару рекламі,  а чер-
пають з колодязя, що 
знаходиться на терито-
рії санаторію у Петрико-

ві Тернопільського району. 
За словами оперативників, з коло-

дязя воду закачували у водонапірну ба-
шту, а звідти вона потрапляла у баки, 
призначені лише для використання під 
кормовиробництво для тварин.

Далі її розливали для продажу в два-
дцятилітрові ємності. Окрім цього, під-
приємці розвозили так звану «артезіан-
ську воду» двома автівками по Тернопо-
лю, наповнюючи нею резервуари вод-
них автоматів.

 Під час санкціонованого обшуку ви-
лучили чотирнадцять мішків 
таблетованих речовин та дві 
каністри рідкої речовини не-
відомого походження. Що це 
за препарати і чи додавали їх 
до питної води  – встановить 
експертиза.

Слідчі дії тривають.  

Браконьєри наловили риби на 32 тисячі ×è êîðèñíà "àðòåç³àíñüêà" âîäà?
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- Нещодавно Ви отримали зван-
ня Заслуженого журналіста Украї-
ни. Які враження та емоції відчува-
ли, адже для будь-якого журналіста 
це - високе здобуття.

- Можна було б доживати і без цьо-
го звання. Та справа в іншому. З дванад-
цяти голів облдержадміністрації, з яки-
ми знався, яким допомагав і словом, і 
ділом, лише він, Степан Барна – ниніш-
ній молодий очільник області, звернув 
увагу на моє, затінене часом, ім’я. Дя-
кую і йому, і Національній спілці жур-
налістів України. А  емоції, звісно,  були. 
І не з приводу самого звання, а від того, 
що отримав теплі вітання від першого 
редактора «Ровесника», поета, Шевчен-
ківського лауреата Петра Перебийно-

са, ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, 
депутата обласної ради Юрія Дзюбана, 
давнього мого друга Олега Лівінського, 
багатьох моїх близьких і далеких ко-
лег. Хай це не дуже скромно, але свої та 
їхні почуття найкраще передала відо-
ма українська письменниця Валенти-
на Семенюк (родом із Черкащини, при-
щемилася серцем у Гаях Великих) в од-
ній зі своїх публікацій, що була озаглав-
лена  дуже прозоро: «Заслужений  у на-
роді отримав звання Заслуженого». До 
цих слів мені важко щось додати.

- Ви - журналіст з філологічною 
освітою. Як вважаєте, її достатньо, 
щоб бути «акулою пера»?

- Побутує думка, що найкращі поети 
(письменники) це - медики, а найсиль-
ніші журналісти це - філологи. У них, як 
на мене, вища ерудиція, краще знання 
мови, її стилістичних та образних від-
тінків. Можливо,  в чомусь я помиляюсь, 
але правда не потребує прикрас. А щодо 
«акул пера», то нині нею може стати ко-
жен, хто себе випинає на одній і тій же 
замусоленій темі: Україна бідна, Україна 
гине. Ні, Україна живе, Україна бореться. 

- Про яку сферу життя любите 
писати найбільше?

- На літературно-мистецьку, з акцен-
том на нашій українській минувшині. 

- Чи буваєте у рідному селі, де на-

родилися?
- Бував і буваю. Колись вчащав туди 

рідше, нині - частіше. Брав участь у юві-
леї школи та села. До рідних Ласко-
вець, що на Теребовлянщині, мене кли-
че пам'ять. Нікого з найближчих рід-
них там вже не залишилося, бо мене 
народили пізно. Хіба що батьківські мо-
гилки, які так любовно обновили діти 
мого брата Станіслава – Марія, Михай-
ло та Олег, яким висловлюю вдячність.

- Чи згідні Ви, щоб земля стала 
товаром?

- У такій ситуації, яку ми пережива-
ємо нині,  вже й людина може стати то-
варом. А щодо землі, яку збираємося 
(вірніше - збираються) продавати, то 
вона має переходити тільки в україн-
ські руки.

- Якщо діятиме безвізовий ре-
жим, поїдете до Європи?

- За все своє життя побував лиш у 
Румунії та Болгарії. Спрадавен мене ва-
блять Відень та Петербург, де зберегло-
ся багато українського. Якщо діятиме 
безвізовий, а ще краще пільговий ре-
жим – махнув би потягом з Європи до 
Європи (жартує).

- Ваші вірші, публікації завжди 
пронизані барвінковими словами. Це 
виходить мимоволі, чи доводиться 
підбирати годинами влучний вислів?

- Ще з університетських (буковин-
ських) часів я не можу писати абияк, 
абищо, байдуже або еклектично. Поет 
має добирати, видобувати з серця такі 
слова, які б озаряли душу і будили со-
вість.

- Чого не вистачає сучасним жур-
налістам?

- Принциповості, мужності, при-
страсті. І, звичайно, аналітичності, тве-
резого погляду на наш крихкий світ 
і стан речей у ньому. Чорнобиль нага-
дує та застерігає від байдужості, у тому 
числі й володарів пера.

- Дайте кілька практичних порад 
майбутнім журналістам.

- Бути Журналістами. Не бігати на 
чужому повідку. Визначальне – не ней-
тральне,  а вольове слово або голос. І 
ще такі побажання: учитися лаконізму 
в добротного прозаїка і газетяра Олек-
сандра Вільчинського. Повернутися 
лицем до народу. Служити істині, а не 
політичним ярмарчукам різних рівнів, 
різних мастей і калібрів. І вірити у Наш 
День – нині сущий і той, що в дорозі.

- Дякую Вам за конкретні та ла-
конічні відповіді.

- Дякую вам. Мені було приємно від-
повідати на цікаві запитання. Вірю в 
талант.

Розмовляла Тетяна ХРИСТЮК.

Михайло ОНИСЬКІВ: « У будь-якій справі 
маємо зберігати українську тональність»

Сьогодні у нас в гостях знаний тернопільський журналіст і 
громадський діяч Михайло Михайлович Ониськів. Народився на 
Теребовлянщині, закінчив Чернівецький університет, працював 

у ЗМІ Вінниці, Тернополя, на Буковині та в армійській пресі. Автор 
багатьох поетичних, публіцистичних, науково-краєзнавчих та інших 
книжок і збірників. Лауреат кількох всеукраїнських та обласних 
премій.  
Напередодні дня журналіста було приємно поспілкуватися із 
людиною з багатим творчим та життєвим досвідом.

Для Єрусалимських свяще-
ників та старійшин поява апос-
толів, їх проповідь і безстраш-
ність перед загрозами були не-
зрозумілі. Адже, здається, так 
недавно ці ученики покинули 
свого Учителя і порозбігали-
ся, коли Його повели зв’язаним 
до первосвящеників. Звідкіль 
у Петра, що малодушно зрікав-
ся Ісуса, тепер з’явилася така 
твердість та сміливість? Хто міг 
вкласти в уста простих галілей-
ських селян слова надзвичайної 
переконливості? Правда, тіло Іс-
уса Базарянина зникло з гробу, 
а воїни, які стерегли запечатану 
печеру, розповідали про надзви-
чайні явища, що супроводжува-
ли цю подію. Але їм дали гро-
шей досить, щоб вони мовча-
ли, а ученики Христа не давали 
про себе знати протягом кіль-
кох тижнів. Вони вірили у во-
скресіння Учителя, але не нава-
жувалися говорити про це від-

крито. Вони переховуються і, зі-
бравшись, зачиняють двері, бо-
ячись ворогів.

І раптом така несподівана змі-
на, такі приголомшуючі події...

Те, що сталося у Єрусалимі на 
празник П’ятидесятниці, справ-
ді виходило за межі людського 
розуміння і звичних міркувань. 
У Сіонську горницю ввійшли 
прості боязкі галілеяни, а ви-
йшли звідтіль провісники все-
ленської істини, готові навчати 
всі народи. Коли над апостолами 
спалахнули язики божественно-
го полум’я, в їх серця проник во-
гонь Святого Духа. Тепер вони, 
сповнені мужності й рішучості, 
відкрито, перед величезним на-
товпом, проповідують про во-
скресіння Ісуса Розп’ятого, на-
зиваючи Його Месією-Христом. 
Це було діяння Духа Божого, Уті-
шителя, обіцяного Господом, 
чудо П’ятидесятниці, явлення 
сили Його. Бог спочив на Сво-

їй Церкві, всюдисущий і всена-
повняючий прийшов і вселив-
ся в людських серцях, Творець 
з’єднався зі Своїм творінням.

День зішестя вогняних язи-
ків на апостолів був лише по-
чатком безперервного зішес-
тя Духа Божого у віруюче люд-
ство. Хіба не чудом була вся ді-
яльність апостола Павла? Сла-
бий здоров’ям, він учинив те, 
що не під силу звичайній люди-
ні. Обходячи безмежні простори 
важкими дорогами, не один раз 
зазнаючи смертельної небезпе-
ки, він утверджував Церкви по 

всьому Середземномор’ю – від 
Малої Азії до Іспанії.

Історія поширення христи-
янства в перші століття життя 
Церкви зберігає чимало прикла-
дів того, як люди, зміцнювані 
Духом Святим, виявляли справ-
жні чудеса героїзму і стійкості. 
Це благодатне єднання Творця і 
створіння, споріднення з Духом 
Утішителем є невимовне бла-
женство, яке підносить людину 
від землі до неба.

Яким великим було це праг-
нення єднання з Богом, можна ба-
чити з молитви блаженного Ав-
густина, де знаходимо такі слова: 
«О, Ти, Божественна любов Отця і 
всемогутнього та всеблаженного 
Сина святе спілкування, всесиль-
ний Утішителю Душе, сумних 
всемилостивий Утішителю! Уві-
йди всемогутньою силою Твоєю 
всередину серця мого і похмурі в 
ньому від недбальства мого місця 
освіти світлом сяяння Твого і ба-
гатством роси Твоєї зроби їх пло-
доносними. Запали, Спасителю, 
полум’ям силу ослабленого серця 
мого і, освячуючи, попали вогнем 
усе гріховне в думці й тілі». Ніко-
ли не переривався в Церкві Хрис-
товій живий зв’язок неба і землі. 
«Бог, - пише преподобний Мак-

сим Сповідник, - на те і створив 
нас, щоб ми робилися спільника-
ми Божественного єства і причас-
никами Його вічносутності». 

Багато святих, як уславле-
них Церквою, так і відомих од-
ному Богові, досягли цього ста-
ну за свого життя. «Коли Дух Бо-
жий приходить до людини,- го-
ворить Серафим Садовський, 
- і покриває її повнотою свого зі-
шестя, тоді душа людини напо-
внюється невимовною радістю, 
бо Дух Божий наповнює радістю 
все, чого б тільки доторкнувся». 
Така таємниця постійного пас-
хального настрою тих, що до-
годили Богові і одержали Духа, 
Який усе наповнює радістю.

З того ж дня, коли апосто-
ли зібралися в Сіонській горни-
ці, у духовний світ увійшла нова 
сила. Ісус Христос сповістив 
Царство Боже, яке «не від світу 
цього», але утверджується в сві-
ті і, насамперед, у серцях люд-
ських.

Будьмо гідні тих благ, які по-
дає нам Господь! 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 

спілки
журналістів України.

Діяння Духа Божого – чудо П’ятидесятниці
Був празник П’ятидесятниці і до Єрусалиму зійшлися 

побожні прочани-іудеї з усіх кінців Римської імперії. 
Раптом серед них поширилася чутка, що ученики 

Ісуса Назарянина, недавно страченого за наказом 
прокуратора і внаслідок підступів первосвящеників, 
проповідують про Його воскресіння з мертвих та про те, 
що Він є справжній Месія.

Михайло Ониськів виступає перед 
учасниками четвертого бібліотечно-

го фестивалю  "БІБЛІОФЕСТ-2014" 
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- Це храмовий празник нашої церк-
ви, - розповідає настоятель храму отець 
Василь Шафран. – На кермеш приїздять 
лемки із різних куточків, щоб розділи-
ти радість нашої парафії, разом і пове-
селитися, і згадати минулі часи. 

 «Лемківський кермеш» - це не про-
сто храмовий празник. Це свято пам’яті, 
єднання, зворушливих спогадів та істо-

рій. Потрохи відходять у вічність ті, хто 
народився на Лемківщині, але їх історії 
залишаються у наших серцях як пере-
сторога, як пам’ять, як частинка життя 
нашої країни.

Спогади бабусь і дідусів живуть у сер-
цях їхніх онуків. Вікторія Дець - учасни-
ця колективу "Ґречні фраїрки" з Монасти-
риськ, поділилася неймовірною історією 

своєї родини. Її прабабуся була полькою, 
а  прадідусь українцем. Вона могла зали-
шитися в Польщі, однак поїхала за своїм 
коханим. У переповненому товарному ва-
гоні народила донечку, якій дала ім'я Єв-
генія. Завинуте у нічну сорочку немовля 
раптом зникло посеред натовпу. Переля-
кана мати кинулась на пошуки та дивом 
знайшла свою доню, на руках чужої жін-

ки. Прохала віддати, але та просила зали-
шити її, адже сама не могла мати дітей. «В 
мене вона буде нагодована, в добрі рости, 
а там, де ти їдеш, загине», благала викра-
дачка. Але молода жінка сказала: "Там, де 
я помру, там і мої діти будуть". І таки за-
брала своє новонароджене дитя... 

Святкування «Лемківського керме-
шу». складалося з двох частин – святої 
Літургії та фольклорно-мистецького 
дійства. На подвір’ї біля церкви май-
стри малювали писанки, різьб'ярі пре-
зентували свої роботи, а творчі колек-
тиви виконували лемківські пісні. Се-
ред гостей свята - фольклорний ан-
самбль "Ґречні фраїрки", хор "Явори-
на", лемківські музики.

- Це чудове свято, яке об’єднує нас 
усіх у велику родину, - зазначила лем-
киня, відомий фітотерапевт Марія 
Тройчак. – Сьогодні усі ми дуже радіє-
мо, що нам разом вдалося звести такий 
чудовий храм, який став місцем, де ми 
молимося, відзначаємо свята, ділимо-
ся спогадами і плекаємо нашу культуру. 

Юля ТОМЧИШИН.

ËÅÌÊ²ÂÑÜÊÀ ÖÅÐÊÂÀ 
îá’ºäíàëà ïåðåñåëåíö³â

У Тернополі зустрілися лемки із різних 
регіонів України. На свято Вознесіння 
Господнього у нашому місті вдруге 
відбувся «Лемківський кермеш» 

Володимир Путін під час 
перемовин з президентом 
Франції назвав Анну Ярос-
лавну росіянкою

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін після заяв пре-
зидента РФ Володимира Путі-
на про "росіянку" Анну Ярос-
лавну вирішив назвати росій-
ського поета Олександра Пуш-
кіна українцем. Про це він на-
писав у своєму твіттері. 

"Вважатиму Пушкіна укра-
їнцем. Зрештою, українські 
Одеса і Крим неодноразово на-
дихали його творчого генія", - 
зазначив Клімкін.

Він також додав: "Проблема 
навіть не в тому, що Росія на-
магається "привласнити" Анну 
Ярославну, а в тому, що дійсно 
вважає Анну Київську росіян-
кою". 

Нагадаємо, 29 травня пре-
зидент РФ Володимир Путін 
осоромився на зустрічі з новим 
очільником Франції Еммануе-
лем Макроном, назвавши дру-
жину французького короля ро-
сіянкою. Згодом в Адміністра-
ції Президента прокоментува-
ли одіозну заяву Путіна щодо 
"росіянки" Анни Ярославни.

«Мої дорогі французькі 
друзі, президент Росії Путін на-

магався ввести вас в оману сьо-
годні – Анна Київська, коро-
лева Франції, з Києва, не з Мо-
скви (на той час Москва навіть 
не існувала)", – написав голо-
ва АПУ Дмитро Шимків у фей-
сбуці. - Крім того він заува-
жив, що саме українська гро-
мада у Франції шанує пам'ять 
Анни в Санлісі, де вона засну-
вала монастир. До речі, знаме-
ните Реймське Євангеліє, яке 
використовувалося під час ко-
ронацій французьких королів, 
спочатку було власною кни-
гою Анни з відомої бібліоте-
ки Ярослава Мудрого, її батька 
– великого князя Київського». 

Микола Ротман 
чотирнадцять років 
очолював обласну ор-
ганізацію Національ-
ної спілки журналіс-
тів України, а перед 
тим працював у ре-
дакції газети «Вільне 
життя», тривалий час 
був головним редак-
тором обласної газе-
ти «Свобода», засно-
вником і головним редактором га-
зети «Четверта влада».  У березні 
2016 року він відійшов у засвіти. 

Як зазначив директор Терно-
пільського обласного інформаці-
йно-туристичного краєзнавчого 
центру Володимир Демчишин, Ми-
кола Якович дуже любив грати в 
шахи.  Він не раз наголошував, що 
для розвитку розумового потен-
ціалу шахи так само важливі, як і 
заняття спортом, адже гра в шахи 
розвиває логічне мислення, яке до-
помагає приймати правильні рі-
шення. Так і журналісту -  щоб на-
вчитися добре писати, потрібно ба-
гато читати і думати. 

Цьогоріч турнір відбудеться 
9 червня у приміщенні шахово-
шашкового клубу «Авангард» 

(м. Тернопіль, вул. І. 
Франка, 16). Поча-
ток о 10 годині. При-
зовий фонд стано-
вить: за перше міс-
це - 1000 грн.; за 
друге – 500 грн.; за 
третє – 200 грн.        

До участі у зма-
ганнях запрошують-
ся родичі, друзі, коле-
ги з газети "Свобода", 

обласної організації НСЖУ, журна-
лісти, держслужбовці, депутати 
місцевих рад та всі любителі цієї 
інтелектуальної гри. 

Організатором спортивно-
го заходу є  комунальне підпри-
ємство Тернопільської обласної 
ради «Тернопільський обласний 
інформаційно-туристичний кра-
єзнавчий центр» спільно з ТОО 
НСЖУ, управлінням фізичної куль-
тури та спорту облдержадміні-
страції.

Для участі у турнірі потріб-
но подати заявку. Звертати-
ся до Володимира Демчиши-
на за тел. 097-223-50-50, або на 
електронну cкриньку –  
info_turcentr@ukr.net                                                                                

У Тернополі відбудеться  II шаховий 
турнір пам’яті Заслуженого 

журналіста України Миколи Ротмана

ßêùî Àííà ßðîñëàâíà – ðîñ³ÿíêà, 
òî Ïóøê³í – óêðà¿íåöü

Українці знайшли альтернативу віднедав-
на забороненим "Вконтакте" та "Одноклассни-
кам". Вже незабаром в Україні з’явиться нова со-
ціальна мережа під назвою «Ukrainians». Ство-
рюють її молоді ентузіасти, серед яких і випус-
книця Тернопільської бізнес-школи (ТНЕУ) 
Олександра Струмчинська.

Долучитися до нової української соцме-
режі закликають усіх охочих за посиланням: 
http://www.ukrainians.co/. Наразі проект на 
стадії розробки і за кілька тижнів буде доступ-
ний для користувачів. Розробка сайту відбува-
ється у співпраці з канадською IT компанією 
«StartupSoft». Вони заявляють, що розроблять її 

одночасно для трьох платформ: web (доступ че-
рез браузер), iOS (продукція фірми Apple) та де-
вайсів на базі Android.

За словами Олександри, насамперед вирі-
шили перевірити наскільки ця ідея реалістич-
на і необхідна сьогодні. Поставили собі за мету 
– до 1 червня зібрати 50 тисяч підписів, як під-
твердження того, що проект потрібно втілюва-
ти і варто в нього інвестувати. Всього лише за 4 
дні зібрали необхідну кількість підписів.

На даний час кількість людей, які підписа-
лись та чекають запуску соцмережі вже понад 
73 тисячі, тож команда програмістів працює 
над створенням «Ukrainians».

Тернополянка з командою програмістів створює нову соцмережу
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Бізнес на крові: 
російська турфірма пропонує 

екскурсію в «ДНР»

У Росії туркомпанія з Ростовської 
області пропонує клієнтам автобус-
ну екскурсію в «ДНР». За 20 тисяч ру-
блів (близько 350 доларів) пропону-
ється триденна програма під назвою 
«Донецьк нескорений». Про це повідо-
мляє видання 161.ru. Учасникам екс-
курсії обіцяють показати місця боїв, 
стадіон «Донбас Арена», історичні та 
інші пам’ятки. Стартує тур із відвідин 
«Савур-Могили». Опісля туристів ве-
зуть до стрілецького тиру і пропону-
ють на вибір кілька екскурсійних про-
грам. Одна з них, зокрема, має назву 
«Війна і мир». Наразі туристична про-
грама не користується широкою попу-
лярністю. Тож організовують здебіль-
шого індивідуальні тури.

Більшість американців 
не можуть собі дозволити

 послуг стоматолога
Збільшення розриву між бага-

тими і бідними американцями стає 
дуже помітним, судячи з витратах 
на дантиста. Поки багатії витрачають 
понад мільярд доларів щорічно на те, 
щоб зробити посмішку білішою, міль-
йони інших людей покладаються на 
благодійні клініки і кімнати швидкої 
допомоги для лікування зубних захво-
рювань, пише «Forumdaily». Іноді, че-
рез велику кількість бажаючих, їм до-
водиться займати чергу вночі, щоб по-
трапити на безкоштовний прийом. Не 
маючи можливості оплатити доро-
гі процедури і коронки, багато людей 
просто видаляють хворі зуби. Майже у 
20 відсотків американців, старших 65 
років, не залишилося жодного справж-
нього зуба. Крім того, у США не виста-
чає дантистів у невеликих містах і сіль-
ській місцевості. Іноді пацієнтам дово-
диться їхати за 200 миль на прийом до 
лікаря. Після випуску з коледжу дан-
тисти мають великий борг за навчан-
ня, тому прагнуть працювати в бага-
тих регіонах і у великих містах, де є 
шанс заробити. Типовий випускник 
стоматологічної школи має борг у се-
редньому $260 тисяч. Вартість стома-
тологічної страховки складає від $500 
у рік, тому більше 30 відсотків дорос-
лих американців її не мають. Страхов-
ка покриває лише частину витрат.

У Німеччині йде на смітник 
18 мільйонів тонн продуктів
У Берліні планують відкрити ма-

газин для продуктів з мінімаль-
но простроченим терміном придат-
ності. Йдеться про продукти, які при-
датні для вживання, проте опиняют-
сья в контейнері для сміття, пише 
«Germania.one». Ідея бізнес-проекту 
полягає у відкритті супермаркету, де 
можна буде за символічну ціну придба-
ти продукти, які, зазвичай, викидають 
на звалище. Збір, зберігання і реаліза-
цію продукції здійснюватимуть за до-
помогою мобільного додатку. Робити 
покупки в магазині прострочених то-
варів зможуть різні категорії покупців, 
на відміну від благодійних продажів, 
де продукти за символічною ціною від-
пускають лише малозабезпеченим клі-

єнтам. Згідно з даними Всесвітнього 
фонду дикої природи WWF, щорічно в 
Німеччині викидають на смітник біль-
ше 18 мільйонів тонн продуктів харчу-
вання, 10 мільйонів тонн із яких мож-
на було б використовувати за призна-
ченням.

Європу очікує нечуваний 
наплив мігрантів

Майже сім мільйонів біженців із 
середземноморських країн хочуть 
потрапити до країн ЄС. Про це повідо-
мляє «Bild» із посиланням на секретну 
доповідь європейських спецслужб. На-
прикінці січня число біженців склало 
5,95 млн. осіб, а до квітня їх кількість 
зросла майже на 12 відсотків. Близь-
ко 3,3 млн. біженців, охочих потрапити 
до Європи, вихідці з Туреччини, 720 ти-
сяч - з Йорданії, приблизно по мільйо-
ну - з Єгипту і Лівії, 160 тисяч - з Туні-
су, 430 тисяч мігрантів проживають в 
Алжирі, 50 тисяч - у Марокко. Найбіль-
ше від мігрантів, які прибувають на 
човнах, страждає Італія. 55 відсотків 
мігрантів, котрі прибувають морем, є 
уродженцями Нігерії, Бангладешу, Гві-
неї, Кот-Д’івуару і Гамбії.

У прибиральниці «Газпрому» 
вкрали годинник за $17 тисяч

У прибиральниці будинку при-
йомів газового холдингу «Газпром» 
вкрали годинник «Philippe Patek» 
за $17 тисяч. 54-річна жінка живе в 
селі Сосонки. Хтось проник до її бу-
динку. Вкрали також 100 тисяч ру-
блів готівкою. Жінка не уточнює мо-
дель годинника, але ціна цієї марки по-
чинається від $17 тисяч, пише «Огля-
дач». Раніше у Москві з позашляхови-
ка «Mitsubishi Outlander» іншої приби-
ральниці «Газпрому» вкрали сумку з 
крокодилячої шкіри.

Щоденно у Польщі зникають 
близько 19 дітей

У Польщі щодня оголошують в 
розшук у середньому 19 дітей. Щоро-
ку поліція отримує близько семи тисяч 
заяв про зникнення дітей і молоді, по-
відомляє «Польське радіо». Наймолод-
ших, до шести років, за минулий рік 
зникло близько півтисячі. Більшість 
зникнень неповнолітніх є результатом 
втечі підлітків з дому. 95 відсотків зни-
клих дітей поліція знаходить протягом 
тижня, але є й такі, розшук яких триває 
роками. Також велика частка зникнень 
дітей і молоді є наслідком викрадення 
одним із батьків, котрі перебувають у 
конфлікті. 

Чехи, угорці та словаки 
сприймають РФ, як партнера, 

а не загрозу
Більшість жителів країн Више-

градської групи, крім Польщі, вва-
жають, що Росію слід розглядати як 
партнера, а не загрозу. Такими є ре-
зультати опитування громадської дум-
ки, проведеного Міжнародним респу-
бліканським інститутом (IRI). Так, від-
повідаючи на запитання про роль Росії 
в Європі, 75 відсотків словаків заяви-
ли, що РФ слід розглядати як партнера 
у питаннях європейської безпеки і за-
лучати її до європейських безпекових 
структур. Такої ж думки дотримуються 
59 відсотків чехів, 54 відсотки угорців 
і 35 відсотків поляків. Водночас, Поль-
ща стала єдиною країною Вишеград-
ської групи, більшість мешканців якої 
вважають, що Росія становить трива-
лу загрозу для безпеки в Європі. Такої 
думки дотримується 51 
відсоток поляків, пише 
«Європейська правда».

Елітні авто, мільйони 
доларів, скарби: «улов» ГПУ 

в екс-податківців

Генпрокуратура відзвітувала, які 
цінності були вилучені за результата-
ми обшуків у колишніх податківців, 
затриманих у рамках антикорупцій-
ної операції. За повідомленням прес-
служби відомства, під час обшуків ви-
лучили: 23 елітні автомобілі («Bentley», 
«Mercedes-Benz», «BMW»), $5,5 мільйо-
нів, 3,7 млн. грн., понад три кілограми 
коштовних металів, більше трьох кіло-
грамів коштовностей, 20 картин XVII-XX 
столітть. Крім того, сервізів на 0,5 млн. 
грн., п’ять одиниць елітної холодної та 
вогнепальної зброї, до 20 елітних годин-
ників, п’ять мобілок преміум-класу тощо. 
Слід нагадати, 23 травня силовики про-
вели антикорупційну операцію щодо по-
садовців колишнього Міндоходів у 15 об-
ластях. Над цим спільно працювали май-
же дві тисячі поліцейських і 500 праців-
ників прокуратури.

70 відсотків 
держпідприємств - збиткові 
Прем’єр-міністр Володимир Грой-

сман в ефірі програми «Свобода сло-
ва» обґрунтував необхідність прива-
тизації більшості держпідприємств в 
Україні. «Зі 100 відсотків державних під-
приємств 70 відсотків - збиткові. Але я 
ніде не бачив бідного директора цих під-
приємств. Тому сьогодні для нас важли-
во, щоб на тих підприємствах зовсім по-
іншому стало розвиватись життя, і для 
нас це пріоритет», - сказав він. І наголо-
сив: покінчити з корупцією на держпід-
приємствах можна шляхом продажу че-
рез Prozorro. Це дозволить «чисто» при-
дбати підприємство, інвестувати в ньо-
го кошти, створити робочі місця і почати 
виробляти національний продукт. 

«Опоблок» у Раду 
просунув Манафорт 

Пол Манафорт, який очолював пе-
редвиборний штаб президента США 
Дональда Трампа, консультував пар-
тію «Опозиційний блок» під час пар-
ламентської виборчої кампанії в Укра-
їні у 2014 році. Партія заплатила йому 
близько мільйона доларів. Про це пові-
домив агентству «Bloomberg» нардеп від 
«Опоблоку» Нестор Шуфрич. За його сло-
вами, Манафорт радив політсилі висту-
пати проти НАТО і позиціонувати себе як 
виразника інтересів «російської східної 
України». Шуфрич похвалився, що разом 
із Манафортом розпив пляшку коньяку 
в Києві, святкуючи проходження «Опо-
блоку» в Раду. За даними агентства, Ма-
нафорт особисто затвердив список кан-
дидатів від партії на вибори. Слід нагада-
ти, Манафорту довелося піти з посади го-
лови передвиборного штабу Трампа пе-
ред президентськими виборами у США в 
серпні 2016 року. Причиною стали пові-
домлення, що він отримав від Партії регі-
онів майже $13 мільйонів готівкою.

Черги на кордоні можна 
відстежувати онлайн

Українці та іноземці відтепер можуть 
бачити завантаженість пунктів пропус-
ку на українському кордоні на сайті Дер-

жавної фіскальної служби. «У зв’язку із 
введенням безвізового режиму між ЄС 
та Україною очікується збільшення тра-
фіку на кордоні. Для розробки оптималь-
ного маршруту і розрахунку часу на пе-
ретин кордону ДФС пропонує перевіря-
ти завантаженість пунктів пропуску, че-
рез які планується в’їзд в Україну або ви-
їзд за кордон», - йдеться у повідомленні 
прес-служби ДФС. Сервіс «Кордон» надає 
інформацію про час очікування для лег-
кового та вантажного транспорту на всіх 
пунктах пропуску, а також на адмінкор-
доні з тимчасово окупованим Кримом. 
Відвідувачі «Кордону» можуть вибрати 
одну із семи мов користування сервісом. 
Сервіс #ДФС «Кордон» http://kordon.sfs.
gov.ua/uk/Home/Index

Нові принципи нарахування 
пенсійного стажу

Згідно з пенсійною реформою, стаж 
при нарахуванні пенсій буде склада-
тися з двох частин: зі стажу до 2000 
року і стажу після 2000 року. Про це за-
явив міністр соціальної політики Андрій 
Рева, повідомляє прес-служба відомства. 
«До 1 липня 2000 року - це стаж, який 
буде враховуватися за матеріалами тру-
дових книжок. А після 2000 року - стаж, 
який обліковується у системі персоніфі-
кованого обліку Пенсійного фонду. Там 
відкриті рахунки на кожного працівни-
ка, за якими і ведеться облік всіх спла-
чених внесків. Крім того, з 2004 року ве-
деться облік не просто виплат чи неви-
плат, але й сплачена сума», - сказав Рева. 
За його словами, і перший, і другий стаж 
абсолютно рівнозначні для розрахунку 
пенсій.

Балчун хоче перетворити 
залізничні вокзали 

на торгові центри 
«Укрзалізниця» планує збільши-

ти доходи за рахунок використання 
вокзалів і привокзальних територій у 
комерційних цілях. Про це в інтерв’ю 
«Liga.net» заявив глава правління «УЗ» 
Войцех Балчун. «Зараз ми чекаємо рі-
шення уряду, яке дозволить розпоряджа-
тися нашим майном. Потім зможемо ним 
керувати і позбавлятися від того, що нам 
не потрібно, але має цінність. За рахунок 
цього можна буде фінансувати наші ін-
вестиції. Йдеться про перетворення вок-
залів у торгові центри», - сказав він. Вод-
ночас, Балчун визнав, що в Україні зро-
бити це не так просто, як, наприклад, у 
Польщі, оскільки більшість вокзалів у 
великих містах - це пам’ятки архітекту-
ри. «Але є територія навколо них, яка 
може використовуватися у співпраці із 
зовнішніми партнерами, щоб, зберігаю-
чи історичний характер будівель вокза-
лів, використовувати їх у комерційних 
цілях», - сказав Балчун.

Гривня на лікування і 23 - 
на харчі: так «дбають» 
про дітей в інтернатах  

Уповноважений президента з прав 
дитини Микола Кулеба заявив, що 
будинки-інтернати витрачають на 
харчування вихованців дуже мізер-
ні кошти. Такі дані він озвучив під час 
круглого столу, присвяченого Міжна-
родному дню захисту дітей та Першій 
україно-французькій конференції з пси-
хоаналізу дітей та підлітків, повідомляє 
ТСН. За словами Кулеби, більшість ви-
хованців інтернатів перебувають у за-
кладах, якість надання послуг в яких є 
дуже низькою. «85 відсотків фінансу-
вання цих закладів іде на потреби пер-
соналу інтернату, приміщення, будів-
лі, і тільки 15 відсотків - на дитину. Це 
- 23 гривні на добу на харчування дити-
ни, одна гривня на лікування і три грив-
ні на одяг», - наголосив Кулеба. За таких 
умов діти не можуть нормально розви-
ватися.  

Óêðà¿íà Ñâ³ò

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Пам’ятаєте притчу 
про щиру серцем 
роботящу 

дівчину, для якої  самі 
янголи просили у Бога 
долі? А Всевишній, 
показавши під паркан, 
де лежав п’яниця, 
мовив: 

- Он її доля. 
- Де ж Твоя справедли-

вість, Господи? – здивували-
ся янголи.

- А як же я врятую цьо-
го грішника, коли не через її 
доброту?

Інколи мені здається, що 
та дівчина – то моя мати, а 
батько... Він отой грішник, 
якого рятують інші. Де тіль-
ки сила береться у неньки? 

Виросла вона у багато-
дітній родині. Не мала осо-
бливого щастя змалку. Не 
має, як кажуть, його й до 
останку. Хоча була чи не 
першою красунею на усе 
село. Залицялися до  неї не-
мало хлопців. І батьки ра-
дили шукати багатшого. А 
вона вийшла заміж з любо-
ві. За того, до кого тягну-
лося серце. Хоч у селі зна-
ли, що любить Григорій, так 
звуть мого батька, і в чарку 
заглянути. 

Та повірило дівоче сер-
це гарячим запевненням, що 
після весілля найдорожчою 
стане вона, моя ненька. 

Тільки не так сталося. 
Батько усе частіше заглядав 

у чарку, хоч і підростали у 
хаті дрібні діти. Одного дня 
каявся, а наступного кидав-
ся на маму з кулаками. Було 
таке, що й до лікарні ненька 
потрапляла через батькові 
побої. Я вже не кажу, скільки 
поганих слів ми наслухали-
ся. І по погребах та городах 
сиділи, і по горищах та сусід-
ських хлівах ховалися, чека-
ючи поки тато засне. І досі, 
згадуючи дитинство, від 
жаху здригається моє серце. 

Уже підростаючи, ми не 
раз просили маму розлу-
читися з батьком, не губи-
ти своє життя і не калічити 
наше. А вона у відповідь: та 
він же без нас взагалі про-
паде. 

Зараз у мене своя сім’я. 
Дякувати Богу, чоловік тра-
пився добрий. Одне я знаю 
точно: не терпіла 
б ніколи у жит-
ті такої муки, як 
мама. Хоча ка-
жуть: Бог ніко-
ли не дає люди-
ні хреста важчо-
го, ніж вона може 
донести. Та зара-
ди чого змарнува-
ла ненька свою долю? 
Втопив наш батько і 
досі топить у горілці лю-
бов і спокій домашніх, 

здоров’я і вроду найріднішої 
людини.

Не знаю навіть, чи вико-
нала мама Божий заповіт. Чи 
так їй на роду написано? Чи 
гріхи пращурів спокутує, і 
досі рятуючи батька? Та чи 
варто це робити, якщо лю-
дина сама рятуватися не 
хоче? І здається мені, що ліп-
ше прожити з інвалідом, ніж 
з пияком. Бо більшого ка-
ліцтва, ніж горілка, не бу-
ває. Хоча, може, я і помиляю-
ся. Хотілося б почути з цьо-
го приводу думку інших чи-
тачів «Сімейного гніздечка».

Надія. 
Кременецький район.

Азбука  
для дорослих

Віра завжди гордилася сином. 
У чотири роки він уже вмів чита-
ти і про це знали не тільки роди-
чі та сусіди, а й увесь дім. У шість 
з половиною Олежик виграв пер-
ший конкурс у музичній школі, і 
Віра сама написала про це заміт-
ку до газети.

Олежик часто хворів, принай-
мні так здавалося Вірі, і вона зали-
шила роботу, аби звільнити сина 
від дитячого садка. Крім того, що 
була добрим бухгалтером, вміла 
ще й гарно шити. Цим і заробляла 
на себе та сина.

Утім собою Віра переймалася 
мало. Зі старого пальта перешила 
собі напівпальто, з плаща - курт-
ку. По кілька разів перев'язувала 
старі светри на новий фасон. Зате 
Олежик був завжди, як нова ко-
пійка.

Інколи знайомі докоряли їй: 
мовляв, сама ж іще молода, попе-
реду - усе життя. Можливо, ще й 
зустрінеться той, хто зробить її 
щасливою. А то поставила на собі 
хрест: ні зачіски, ні модного плат-
тя...

Віра на такі зауваження тіль-
ки знизувала плечима: а для кого 
ж вона живе, хіба не для сина? Він 
- її щастя - єдине, справжнє, і ніко-
го їй більше у цьому світі не треба.

Вистачить того, що мала. Роки 
спільного життя з колишнім чо-
ловіком можна порівняти з жах-
ливим сном. Дебоші, гулянки, зну-
щання... Особливо, коли у їхню од-
нокімнатну квартиру вривалася 
п'яна чоловікова компанія і Вірі 
з Олежиком там уже не вистача-
ло місця. Взимку такі вечори вона 
пересиджувала на кухні, влітку з 
сином на руках до півночі броди-
ла вулицями. Чи не тоді покляла-
ся собі, що вирветься з цього пе-
кла, що нікому не дозволить ніве-
чити своє життя?

Вона розлучилася з чоловіком, 
забрала Олежика. Відтоді вся ціл-
ком належала тільки синові. Він 
був її гордістю і надією. Олежик 
мусив скрізь бути першим: у зви-
чайній і музичній школах, у різ-
них гуртках, куди Віра позапису-
вала і сама водила сина.

У п'ятому класі Олежик впер-
ше приніс додому з математики 
четвірку. Віра продала свою єдину 
золоту річ - весільний перстень і 
найняла синові репетитора.

Десь до восьмого класу вона 
проводжала Олежика до школи і 
зустрічала після уроків.

- Мамо, - зупинився котрогось 
ранку на півдорозі син. - Не про-
водь мене, хлопці сміються...

Вона відчула, як щось кольну-
ло у серце. Ввечері довго вичиту-
вала синові. Про те, що на нього 
вона тратить не лише гроші, а й 
своє життя. А йому дорожчі якісь 
хлопці. Виходить, він її зовсім не 
любить.

Олежик розплакався, мов ма-

ленький. Горнувся до неї і Віра 
знову була щаслива: син належав 
тільки їй.

Однак вона помилилася. Син 
ріс і їй все частіше доводилося 
нагадувати йому про свою жерт-
ву. Якось увечері зателефонувала 
до класної керівнички сина. Вона 
підтягувала Олежика з мови для 
вступу в університет. У цей вечір 
він, кинувши у пакет кілька книг, 
теж пішов займатися наукою.

- Але Олега тут немає, - почула 
у відповідь Віра. - Ми нині з ним 
зробили вихідний.

- А й справді, я геть забула. Син 
же казав мені про це. І про те, що 
нині йде до читального залу, - си-
лувано засміялася у слухавку Віра.

Коли син повернувся, вона ле-
жала з компресом на голові. У кім-
наті пахло серцевими краплями.

- Колись я через тебе помру, - 
докоряла синові.

- Але ж у школі нині дискоте-
ка. А ти б мене не пустила, мамо... 

Вже не вона, а Олежик пригор-
тав її до себе, заспокоював... Вона 
будувала плани на майбутнє, зма-
льовувала синові його подальше 
життя.

Олег хотів бути вчителем. А 
вступив до економічного. Бо так 
хотіла Віра. Врешті, вона прагнула 
синові тільки добра.

Котрогось дня Олег повернув-
ся додому не один. У дверях з ним 
стояла дівчина. Невисока, тендіт-
на.

- Мамо, це...
Син запнувся. Від материного 

погляду.
- Це - Іра. Ми разом вчимося. І 

ми лише на секунду. Я забув дея-
кі книги.

Це вже було занадто. Врешті, 
чому всі хочуть відібрати у неї 
сина: спочатку школа, друзі, те-
пер ось це дівчисько? Ні, Віра сама 
вибере синові супутницю життя. 

А тепер треба показати Оле-
жикові, як засмучують її різні 
його сумнівні знайомства, як ра-
нять материнське серце. І в кімна-
ті знову запахло серцевими кра-
плями. Тепер уже надовго. Олег 
зразу ж після занять в універси-
теті біг додому. З якоюсь мстивою 
радістю Віра слухала, як син тара-
банить на кухні каструлями, готує 
для неї чай.

Олег закінчив університет. 
Віра зробила все, аби пристойно 
влаштувати сина.

З першої ж зарплати він купив 
їй подарунок: імпортний доро-
гий халат. Довгий до самої землі, 
пухнастий, а на вишневому фоні 

- ніби живі рожеві троянди.
Вона походила у ньому вечір, 

не відриваючи етикетки. А на-
ступного дня запакувала халат 
назад у целофан і віднесла у пре-
зент дружині синового директо-
ра.

- Ось, візьміть, ваш чоловік 
зробив стільки доброго для Оле-
жика. А не захочете самі носи-
ти, віддасте доньці. Власне, - не-
сміливо продовжувала Віра, - син 
цей халат якраз для неї і купив. 
У дівчини ж, здається, незабаром 
день народження, чи не так? А від-
дати соромиться...

У Віри були далекосяжні пла-
ни, і якби не син...

У його житті почали 
з'являтися представниці слабкої 
половини. Однак довго вони там 
не затримувалися. Після кількох 
зустрічей з майбутньою свекру-
хою  дівчата якось непомітно ще-
зали. Найбільш імовірним пре-
тенденткам у невістки Віра так 
довірливо, так болісно сповіщала 
сімейну таємницю, що її син неви-
ліковно хворий.

- Це він з вигляду такий здоро-
вий. А насправді...

І Віра тяжко зітхала. Що ж, 
вона мати, вона мусить нести цей 
хрест...

З Оксаною, останньою із сино-
вих наречених, нічого не вийшло.

- Я люблю його, - заплакала ді-
вчина. - І чекаю від вашого сина 
дитину.

Цього разу серцеві краплі не 
допомогли. Ні те, що Віра злягла 
у ліжко. Оксана переїхала жити до 
них. Подавала свекрусі різні чаї, 
бігала до аптеки за таблетками. 
Привела навіть знайомого карді-
олога. Той послухав хвору, якось 
здивовано глянув на Оксану, на 
Віру. Мовчки зібрався і пішов.

- Цей лікар такий нерозумний, 
як і твоя дружина, - жалілася вве-
чері Олежику  Віра. 

Вона слухала, як із синової 
кімнати долинає сміх. У такі хви-
лини зненацька, без стуку відчи-
няла туди двері. Із задоволенням 
спостерігала, як злякано відсува-
лась від сина Оксана, як Олег від-
водив погляд, ніби чимось зави-
нив перед матір'ю.

А хіба не завинив? Вона все 
життя присвятила йому. А хто ця 
Оксана, що тепер він усі вечори 
проводить з нею, а про матір ніби 
забув.

Олег болісно морщився. Не за-
був: вона ж сама не хоче ні посиді-
ти, ні повечеряти з ними.

А чого їй сидіти? Аби заважа-
ти їм? Хай навіть не заперечують, 

що це не так, що вона усе видумує. 
Напевне, тільки й чекають, щоб 
спекатися матері.

Віра добилася свого. Невдо-
взі невістка пакувала у валізи свої 
речі. З нею зібрався й Олег.

- А ти куди? - заступила доро-
гу синові. 

- З нею. Вона ж чекає від мене 
дитину...

- Але ж я...
Він не дав договорити Вірі:
- Я знаю, я усе знаю, мамо. Але 

Оксана - моя дружина. І я інакше 
не можу...

Наступного дня Віра змінила 
тактику. Зателефонувала синові 
на роботу. Розпитувала про Окса-
ну, чи не вперше - про сватів.

- Здається, я й справді трохи 
погарячкувала вчора. Не сердься. 
А ще ліпше - приїдь. Бо щось таки 
не на жарт болить мене серце.

«Хворіла» вона все частіше. 
Тоді просила Олега заночувати у 
неї.

- А то ще помру одна, - казала 
таким голосом, що у нього ставав 
клубок у горлі  і він вкотре теле-
фонував дружині, що нині додому 
не приїде.

У той день Віра зайшла до 
сина на роботу.

- А його немає, - приязно по-
сміхнулася секретарка. - Відпро-
сився, щось там з дружиною нега-
разд...

Як же так? Адже тільки вчора 
син обіцяв заїхати, повечеряти з 
нею. Ще й мобільний відключив. 
Спересердя набрала номер сватів.

- Мамо, вибач, але Оксані сьо-
годні дуже погано. Ти ж знаєш, їй 
скоро  народжувати. І я за неї хви-
лююся, мамо...

Він хвилюється. За кого?
- А мені ще гірше, - розплака-

лася у слухавку Віра. - Я он вже ви-
кликала "швидку".

- Добре, я візьму таксі і приїду...
Віра метушилася на кухні. 

Смажила млинці з м'ясом. Син їх 
так любить. Поставила на стіл 
пляшку вина. Сьогодні вони зга-
дають, як їм було добре удвох, по-
сидять, погомонять.

Радісно відчинила синові две-
рі. Він втомлено і нерозуміюче ди-
вився на неї, на стіл, застелений 
білою скатертиною.

- А як же...
- Я просто хотіла, щоб ти приї-

хав. Роздягайся, давай сюди курт-
ку.

- А раніше, мамо, раніше, коли 
ти хворіла, що теж обманювала 
всіх?..

Вона не встигла нічого сказа-
ти. Син уже зачинив за собою две-
рі.

Вранці Віра дізналася, що 
поки Олег добирався назад додо-
му, "швидка" везла його дружи-
ну в лікарню. На жаль, медики не 
змогли врятувати передчасно на-
роджене немовля.

Відтоді син не телефонував, не 
заходив. Віра ж справді чомусь по-
чала хворіти. А ще чула, що в Оле-
га не ладиться більше життя з не-
вісткою. Напевно, Оксана не може 
простити, що у ту трагічну ніч він 
був не з нею.

Шукала хоч у цьому втіхи. І не 
знаходила. Якось наважилася, за-
телефонувала синові.

- Олежику, я така хвора...
- Кинь цю комедію, мамо... 
У слухавці – мовчання. Син 

вим кнув телефон...
Зіна КУШНІРУК.

Струни серця

Бузкові грона
Облітає бузок,
А здається, - у затінку плаче.
Із букетом квіток
Зачекалася доля юнача.
Він окрилено жде,
Квіти ніжить-ласкає рукою.
Вперто вірить: прийде,
Нерозлучною стане весною.
У кохання ріку увійдуть, 
Наче світ, безборонні.
Намистини бузку оживуть 
В теплих долонях.
Знов розквітнуть в серцях
Перевеснені грона бузкові.
...І літатиме птах,
Наче ангел святої любові.

Володимир КРАВЧУК.
м.Збараж.

*      *      *
Накрию волоссям плечі,
У мрії свої впірну.
Сідає на землю вечір,
Чекає мене одну
Твій погляд, твої долоні
І серця блаженний храм.
Летять знавіснілі коні,
Підвладні літам і дням.
А я всі слова забула
І вірші мої не в такт,
Ржавіє безсоння дуло
І знову пропав контакт.
А де ж мені ліки взяти
Від заздрості, від брехні?
Кого б мені покохати?
Кого б убити мені
Кохання стрілою злою,
Енергію спивши вщент,
Щоб потім піти з тобою
На той головний концерт?
І сісти по різні боки
Від сцени, де ділять світ,
І третє відкрити око,
Змахнувши із серця піт.

*      *      *
Я – самота, я – спокій, 

а не відчай,
Це від надії журяться смішні.
Не вмившись, 

я писати буду вірші,
Наллє піалу часу день мені.
А що любов? 

Лиш зобов’язань хоче.
Це – дзеркала осколок, що пече.
Прийде і божевіллям 

полоскоче,
Пропоре лезом серце і втече.
Щоб стати, 

мов примара, за плечима,
Й висмоктувати душу навесні,
І пристрасно-нахабними очима
Бажання солодити навісні.
Солодкого я завжди не любила,
По нім багато хочеться води,
А якщо я тобі уже не мила,
То я поїду з міста назавжди.
І вже можливим 

стане неможливе,
І ближчими далекі поїзди.
Я – самота, я – тепла 

літня злива,
Захочеш пити, то мене знайди.

Раїса ОБШАРСЬКА. 
м. Чортків.

Просто життя

гніздечкогніздечкоСімейне

Б’є із нього ключ 
життя

З глибини народу,
Та показує усім 
І талант, і вроду.

В нашім краї, де струмки
Ріки напувають, 
Про чортківське 

«Джерельце»
Вся Вкраїна знає,

На фото Івана ПШОНЯКА: зразковий ансамбль танцю «Джерельце» з Чорткова.

Якщо у вашій сім'ї 
підростають діти, 
запам'ятайте ці 
поради психологів.
 Кожен з батьків має знати: 

малюк нездатний вирішувати 
творчі завдання в умовах погроз 
і критики. Це закон психічного са-
мозбереження.
 Ваше чадо прагне свободи? 

Це означає, що в сім'ї - негаразди. 
У хорошій родині діти почувають-
ся вільними, їм не спадає на думку 
"повстати" проти батьків.
 Інколи вихователі, батьки 

кажуть: нехай поплаче, нічого не 
трапиться. Запам'ятайте: сльо-
зи небезпечні для дитячої душі.
 Ніколи не давайте оцінки 

дитині, а лише її вчинку. Не ка-
жіть: "Ти брехун, ледар, злодій". 
Мудрі батьки знайдуть інші сло-
ва: "Ти мене дуже засмутив сьо-
годні. Я цього не чекав". Якщо вам 
хочеться сказати: "Не бреши", 
- краще усміхніться: "Здається, 
хтось каже неправду..."
 Навіть найменший сум-

нів дорослого у тому, що дитина 
переможе, 
веде до по-
разки.
 Лікар 

прописав си-
нові окуляри. 

Не сваріться, 
що їх б'ють і гу-

блять. З цим нічого 
не вдієш: три пари оку-

лярів на рік - це не межа.

 Невже у вашій сім'ї став-
лять дитину в куток? Цього вже 
не робить ніхто в Європі.
 Ваша дитина - єдина у сві-

ті. А якщо у вас їх двоє, троє, 
четверо? Тож і любити їх слід 
по-різному. Старшеньку доньку-
помічницю, можливо, треба 
частіше підбадьорювати: "Ти 
найкраща!", а на меншу, улюбле-
ницю, інколи й погримати жар-
тівливо: "Дай дзеркалу відпо-
чити".
 Перед тим, як ударити ди-

тину, тисячу разів подумайте... 
Удар, навіть найлегший, назад 
не забереш. Він повернеться до 
вас найближчим часом або через 
роки. Але значно важчим.
 Хоч би як ви  втомилися, на-

магайтеся менше жалітися ді-
тям, бо насправді навчаєте їх 
не жаліти, а також жалітися. 
Це може стати рисою характе-
ру, що небезпечно! Таких не лю-
блять.
 Радість недільної прогулян-

ки з батьками може бути зіпсо-
вана зауваженнями на кожному 
кроці: "Чому смієшся без причи-
ни?", "Обминай калюжу", "Більше 
ніколи не візьму тебе з собою!". 
Подаруйте дитині вихідний від 
зауважень і дорікань.

Батькам на замітку

Наш ДЕНЬНаш Наш Наш Наш ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ
Просто життя

«Хотіла,
щоб ти приїхав...»

nday.te.ua

- ніби живі рожеві троянди.

щоб ти приїхав...»щоб ти приїхав...»
Вона пожертвувала усім заради сина. 

І зруйнувала своє 
і його життя

він же без нас взагалі про-

Зараз у мене своя сім’я. 
Дякувати Богу, чоловік тра-
пився добрий. Одне я знаю 
точно: не терпіла 

го, ніж вона може 
донести. Та зара-
ди чого змарнува-
ла ненька свою долю? 
Втопив наш батько і 
досі топить у горілці лю-
бов і спокій домашніх, 

ва: "Ти мене дуже засмутив сьо
годні. Я цього не чекав". Якщо вам 
хочеться сказати: "Не бреши", 
- краще усміхніться: "Здається, 
хтось каже неправду..."
 Навіть найменший сум

нів дорослого у тому, що дитина 

нові окуляри. 
Не сваріться, 

що їх б'ють і гу
блять. З цим нічого 

не вдієш: три пари оку
лярів на рік - це не межа.

Чи варто нести 
той ХРЕСТ?

КУТОК – 
не для 
дітей
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Найвідоміші 
футбольні 
династії  України

АРЕНА

За крок до фінішу Чемпіонату України з фут-
болу київське «Динамо» нарешті перемогло сво-
го одвічного суперника – донецький «Шахтар» з 
рахунком 3:2.

Попри те, що цього разу «ель-класико» не мало 
турнірного значення, воно повністю виправдало 
передматчеві очікування. Причому, якщо «гірни-
ки» діяли з явно розслабленим настроєм, то в по-
ведінці киян було видно бажання перемогти. Про 
значення поєдинку для двох грандів свідчать їхні 
склади: гості виставили на гру основну,  а госпо-
дарі - напіврезервну команду. 

Підопічні Реброва тричі вели в рахунку -  1:0, 
2:1, 3:2, однак лише з третього разу зуміли втри-
мати переможний результат і не дозволили 
«помаранчево-чорним» відігратись.

П’ять забитих м’ячів - рідкісне явище в зустрі-
чах грандів, тож  у Харкові було на що подивити-
ся.  Одним із підсумків цієї зустрічі стало те, що 
киянин Ярмоленко вийшов уперед у змаганні 
бомбардирів Ліги Парі-Матч. Хоча й тут усе буде 
зрозуміло тільки в середу.

Також у 31 турі УПЛ сталося чимало цікавих 
подій.  «Дніпро» програв «Ворсклі» (0:1), втратив 
будь-які шанси випередити «Карпати» у турнір-
ній таблиці та розпрощався з Прем’єр-лігою. 

«Зоря» в Одесі здолала «Чорноморець» з ра-
хунком 1:0. Єдиний гол в цьому матчі був забитий 
вже на першій хвилині поєдинку. Ця перемога га-
рантувала підопічним Юрія Вернидуба підсумко-
ве третє місце в турнірній таблиці.

Донецький «Олімпік» в Києві приймав «Олек-
сандрію» і зумів завершити поєдинок з рахунком 
0:0. Ця нічия дозволила «Олімпіку» достроково 
зайняти четверте місце у турнірній таблиці.

Відстань між «Ворсклою» і «Сталлю» в тур-
нірній таблиці становить одне очко. У 31-му турі 
обидва колективи здобули перемоги і в останньо-
му турі в очному протистоянні будуть вирішува-
ти, хто очолить другу групу УПЛ.

Нічия не рятує від вильоту 
з Першої ліги

ФК «Тернопіль» в останньому домашньо-
му матчі сезону показав доволі змістовну 
гру, хоча й розійшовся миром з охтирським 
«Нафтовиком» - 0:0. 

На старті матчу футболісти ФК «Терно-
піль» вдалися до ударів з середньої і дале-
кої відстані. Були близькими до взяття во-
ріт Роман Кухарський, Ігор Вонс та Степан 
Клекот. У дебюті другого тайму гравці ФК 
«Тернопіль» стримали кілька хороших атак 
суперника, після чого самі методично поча-
ли штурмувати ворота «Нафтовика». А най-
кращі моменти для взяття воріт гостей тер-
нополяни змарнували у кінці матчу. На 90-й 
хвилині Ігор Вонс з десяти метрів спряму-
вав м’яч повз стійку, а  на першій, доданій до 
основного часу,  хвилині зобов’язаний був 
забивати Артур Дорі, коли вийшов на поба-
чення з голкіпером, але пробив прямо в ньо-
го.    

2 червня ФК «Тернопіль»  зіграє останній 
матч сезону. Муніципали гратимуть у гостях 
проти «Черкаського Дніпра».

Нагадаємо, що з 28 ігор тернополяни ви-
грали лише три, ще п’ять завершили внічию, 
а решту 20 – програли. При цьому вони за-
били 16 голів, а пропустили у власні воро-
та аж 56. Таким чином, набравши заледве 
14 очок, ФК «Тернопіль» намертво закріпив-
ся на останньому місці турнірної таблиці у 
Першій лізі.

Нападник «Барселони» і 
збірної Аргентини з футбо-
лу Ліонель Мессі за підсумка-
ми сезону 2016/17 став воло-
дарем «Золотої бутси», яку що-
річно вручають кращому бом-
бардиру європейських чемпіо-
натів. 29-річний форвард забив 
37 м'ячів у чемпіонаті Іспанії, що 
вже завершився, набравши 74 за-
лікових очок. Друге місце зайняв 
гравець лісабонського «Спор-
тинга» Бас Дост, третім став на-
падник дортмундської «Борус-
сії» П'єр-Емерік Обамейянг. Мес-
сі завоював нагороду учетверте 
в кар'єрі, зрівнявшись за цим по-
казником з форвардом мадрид-
ського «Реала» і збірної Португа-
лії Кріштіану Роналду.

Українські плавчині вигра-
ли три "золота" та два "срібла" 
на другому етапі Світової се-
рії з синхронного плавання в 
Іспанії. Анна Волошина вибо-
рола срібло у виступах солісток. 
Також вона разом з Єлизаветою 
Яхно посіли друге місце в зма-
ганні дуетів.  У командних висту-
пах українки Марина і Владисла-
ва Алексєєви, Олександра Кашу-
ба, Яна Нарежна, Анастасія Сав-
чук, Ксенія Сидоренко, Анна Во-
лошина, Єлизавета Яхно, Вале-
рія Апрельєва і Аліна Шинкарен-
ко взяли відразу три золотих ме-
далі у різних програмах. Нагада-
ємо, що на першому етапі Світо-
вої серії українські синхроністки 
взяли всі шість можливих золо-
тих медалей.

«Зеніт» оголосив про від-
ставку головного тренера Мір-
чі Луческу. Відповідну заяву 
оприлюднили на офіційному сай-
ті пітерського клубу. «Рада ди-
ректорів футбольного клубу «Зе-
ніт» прийняла рішення про до-
строкове розірвання контракту 
з Мірче Луческу», - йдеться у цьо-
му документі. 

У Мадриді пройшов благо-
дійний матч між збірною світу 
і легендами «Атлетико», який 
закінчився з рахунком 5:4. Пів-
захисник «Динамо» Андрій Яр-
моленко вийшов на заміну у дру-
гому таймі і грав на позиції фор-
варда. Українець забив третій гол 
збірної світу ударом головою на 
56-й хвилині матчу. Це - остан-
ній матч в історії стадіону Вісен-
те Кальдерон. Гроші від прода-

них квитків віддадуть організації 
Scholas Occurrentes, яка курує 400 
тисяч шкіл в 190 країнах світу.

У другий день другого ета-
пу Кубка світу з веслування на 
байдарках і каное, що прохо-
див в угорському Сегеді, україн-
ці виграли ще три медалі. Золоті 
нагороди завоював дует у складі 
Марії Кічасової та Анастасії Гор-
лової (байдарка-двійка 200м). 
Срібло – на рахунку українського 
дуету у складі Дмитра Ярчука і Та-
раса Міщука (каное-двійка 500м). 
А бронзову медаль у скарбничку 
збірної України поклав Олег Ку-
харик (байдарка 500м). Нагадає-
мо, у перший день змагань в ак-
тиві українців було також три на-
городи.

У фіналі Ліги Європи у Сток-
гольмі англійський «Манчес-
тер Юнайтед» впевнено здолав 
голландський «Аякс» з рахунком 
2:0. Перемогу команді Жозе Моу-
рінью принесли голи найдорож-
чого футболіста світу Поля Погба 
та екс-півзахисника "Шахтаря" 
Генріха Мхітаряна. До речі, "Ман-
честер Юнайтед" вперше у своїй 
історії став переможцем Ліги Єв-
ропи. Окрім другого за статусом 
єврокубкового трофею, коман-
да Жозе Моурінью здобула путів-
ку у груповий раунд Ліги чемпіо-
нів-2017/18.

Український легкоатлет із 
Київщини 20-річний Владис-
лав Малихін встановив націо-
нальний юніорський рекорд зі 
стрибків із жердиною на міжна-
родному турнірі в польському 
Жарі. Легкоатлет побив рекорд, 
встановлений ще 35 років тому 
Сергієм Бубкою серед спортсме-
нів U-20. Малихін показав резуль-
тат 5,70 м, на 15 сантиметрів по-
кращивши рекорд української 
легенди.

Володимир Кличко не поспі-
шає завершувати кар'єру. Відтак 
реванш між Кличком та Джошуа 
буде. Принаймні, команда британ-
ського чемпіона активно анонсує 
другий бій між українцем та ан-
глійцем. Промоутер Ентоні Едді 
Хірн зізнався, що Володимир го-
туватиметься до реваншу. Сторо-
ни вже невдовзі сядуть за стіл пе-
ремовин та вивчатимуть, коли і 
де Джошуа з Кличком можуть ви-
йти у ринг. Окрім того, WBA та IBF 
дозволили британцю перенести 
обов'язкові захисти титулів зара-
ди бою з українцем.

Міжнародний паралімпій-
ський комітет подовжив від-
сторонення Росії від міжнарод-
них змагань – збірна цієї краї-
ни не зможе взяти участь у Пара-
лімпійських Іграх-2018, які про-
йдуть у Пхенчхані. Про це пові-
домив глава робочої групи МПК 
Енді Паркінсон.

Ïåðåìîãà, ÿêà íå ò³øèòü 
êè¿âñüêèõ âáîë³âàëüíèê³â

Тим часом у Києві відбулося нагородження «гірників» золотими медалями Чемпіонату України. В 
церемонії взяли участь президент Української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон і президент Федера-
ції футболу України Андрій Павелко. 

Калітвінцеви
Юрій Калітвінцев – корінний росіянин із Волго-

града. Проте, у середині 90-х перейшов у київське 
"Динамо" і прийняв українське громадянство, щоб 
мати змогу виступати за національну збірну. Май-
стра стандартів і тонкого плеймейкера з часом за-
мінив Валентин Белькевич, проте гру Калітвінцева 
досі згадують із ностальгією.

Таланти свого батька успадкував Владислав Ка-
літвінцев. Футболіст є вихованцем "Динамо" і досі 
належить київському клубу, проте місця у першій 
команді для нього немає. Влад змушений доводи-
ти свої здібності, граючи в оренді за "Слован" (Лі-
берец), "Чорноморець", а тепер - за "Зорю". 
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Ананаси рекомендують 
вживати при різних 
порушеннях травлення. Щоб 

підвищити активність ферментів 
при прийомі їжі, можна випити 
трохи ананасового соку або з'їсти 
кілька скибочок. Ананасовий 
сік також корисний при 
переїданні або нудоті, викликаній 
перельотом або морською 
подорожжю.

Крім того, плоди ананаса є малока-
лорійними, в ста грамах міститься всьо-
го 50 кілокалорій. Завдяки вмісту калію у 
великій кількості цей фрукт сприяє виве-

денню з організму зайвої рідини, таким 
чином він допоможе скинути і зайві кіло-
грами. Також ананас прискорює обмін ре-
човин і підсилює спалювання жиру.

Плоди цієї рослини активно ви-
користовують і в косметології. 
Ананаси допомагають при 
мозолях. Щоб їх позбутися, 
потрібно на ніч прикласти 
шматочок плоду 
д о 

враженої ділянки шкіри. 
Після цього шкіру потрібно розпари-

ти, а потім видалити мозоль. У боротьбі 
з жирною шкірою обличчя та-
кож допоможе ананас. Всього 
лише потрібно протирати її 
невеликою скибочкою цього 

корисного плода. Але не зло-
вживайте ананасами, при всій 
корисності та смакоті, вони мо-

жуть завдати шкоди. У ананасах 
міститься багато вітаміну С, більше, ніж, 

наприклад, в часнику. Тому часте вживан-
ня плодів ананаса може завдати шкоди і 
порожнині рота, і шлунку.

1. Зефір. Набага-
то менш калорійний, 
ніж більшість солодо-
щів. Містить багато за-
ліза і фосфору, а також 
білків, які зміцнюють 
м'язеву тканину.

2. Пастила. У ро-
зумних кількостях пас-

тилу можна їсти, не 
побоюючись за фігу-
ру. Вона зменшує нега-
тивний вплив радіації 
і виводить з організму 
солі важких металів.

3. Мармелад. Ко-
рисний, перш за все, за-
вдяки натуральному 

компоненту - пектину, 
який надає йому желе-
подібної форму. Пектин 
знижує рівень холесте-
рину, виводить токсини 
і нормалізує діяльність 
шлунково-кишкового 
тракту. Крім того, в ньо-
му не так вже й багато 
калорій!

З цим чудодійним на-
поєм ви забудете про низ-
ку хвороб.

Щоб приготувати ба-
нановий коктейль, по-
трібно 1 л води, 2 наріза-
них кільцями банани, 2 
палички кориці.

Приготування: спар-
те воду з корицею. Покла-
діть в теплу воду банани, 
дайте воді закипіти. Осту-
діть і випийте коктейль 

за годину до сну.
Хороше травлення, міцний сон, поліпшення 

пам'яті, підвищення гемоглобіну - це лише мала 
частка позитивного ефекту від вживання банано-
вого напою. Прекрасно заспокоює нервову систему, 
спробуйте обов'язково!

Страви з курячих яєць – 
повсякденна їжа багатьох народів. 
Наскільки корисні такі страви і 

яку саме користь вони приносять? 
Курячі яйця вважають одним з найбільш пожив-

них продуктів завдяки їх харчовій цінності. Вони 
просто необхідні для здорового збалансованого 
харчування, багаті вітамінами і мінералами, проте-
їном, який практично повністю перетравлюється 
організмом.

Твердження, що яйця не корисні для здоров’я 
людини через вміст холестерину, вважається за-
старілим і віджилим. Курячі яйця особливо корис-
ні і поживні для літніх людей завдяки каротеноїдам, 
які допомагають протистояти зовнішньому старін-
ню організму.
Позитивні властивості

Курячі яйця часто призначають в профілактич-
них і терапевтичних цілях завдяки багатому вмісту 
поживних елементів і вітамінів. Цей продукт містить 
такі вітаміни А, D, Е, вітаміни групи В, мінерали.

Білок свіжих яєць застосовують при різних за-
пальних захворюваннях, наприклад, при збільшен-
ні кислотно-лужного балансу в організмі людини.

Білок сирого яйця не подразнює слизову обо-
лонку шлунка і швидко перетравлюється. Курячі 
яйця важливо включати в раціон харчування при 
виразці шлунка або кишечника. Дуже обережно по-
трібно споживати білок при запаленні підшлунко-
вої залози.

Курячі яйця легко засвоюються і перетравлю-
ються, містять мало калорій. Сирими вони дуже 
ефективні для відновлення голосових зв’язок.

Курячі сирі яйця корисні при хворобах нервової 
системи, для профілактики та лікування людей, чия 
робота пов’язана з впливом промислових хімікатів. 

Поєднання лецитину і заліза в яйцях сприяє по-
ліпшенню кровотворення. Ще один плюс – підтрим-
ка в нормі артеріального тиску.

Останні дослідження доводять, що яйця допома-
гають скинути вагу, не завдаючи шкоди організму, 
покращують роботу легенів, також борються з бак-
теріями і знижують ризик онкозахворювань.
Кому не варто?

Курячі яйця хороші не для всіх, є маленький від-
соток людей, чий організм не здатний переварити 
яйця. У деяких дітей виникає алергія, найчастіше 
подібна проблема з часом проходить. У деяких ви-
падках алергія супроводжує людей протягом усьо-
го життя.

Деякі лікарі стверджують, що не можна їсти 
яйця частіше трьох разів на тиждень, тому що під-
вищується рівень холестерину в крові. Споживання 
занадто великої кількості курячих яєць може при-
звести до порушення обміну речовин.
Харчова цінність 

Яєчний білок містить амінокислоти, необхід-
ні для розвитку і функціонування організму люди-
ни. Він має лише 17 ккал (енергетична цінність біл-
ка становить приблизно чверть повної енергетич-
ної цінності яйця).

Курячий білок складається з 85% води, 0,3% жи-
рів, 0,7% вуглеводів, ферментів і вітамінів групи В.

Яєчний жовток також містить білки, жири, 
вуглеводи, кальцій, залізо, магній, цинк, вітамі-
ни А, Е, і В.

Є спеціальна 
техніка масажу, 
яка допоможе 

покращити 
самопочуття.

ГОЛОВНІ БОЛІ 
ТА МІГРЕНІ

Напруга і головні болі, 
а також тремор м'язів і 
стрес можна зменшити, 
застосовуючи точковий 
масаж. Знайдіть місце між вка-
зівним і великим пальцем і ма-
сажуйте його круговими руха-
ми протягом приблизно 4-5 се-
кунд. Вагітним жінкам не ре-
комендують застосовувати цю 
техніку, оскільки це може спро-
вокувати пологи.

СИНУСИТ І БІЛЬ
Поверніть долоні в свою 

сторону і натискайте на поду-
шечки пальців. Використовуй-
те великий і вказівний пальці, 
щоб виконати цей масаж. Ма-
сажуйте кожен палець протя-
гом 1-3 хвилин. Цей масаж так 
само гарний для боротьби з за-
памороченнями, тиском, за-
кладеним носом.

ЗАСТУДА ТА БІЛЬ У ГОРЛІ
Натисніть на великий па-

лець. Роблячи це, ви полег-
шите дихання і зменшите 
вплив респіраторних захво-
рювань.

БІЛЬ У ШИЇ І НАПРУГА
Використовуйте кругові 

рухи і масажуйте середню час-
тину кожного пальця.

РОЗЛАД ШЛУНКУ
Масажуйте великий па-

лець, поки він не нагріється. 
Після цього натисніть на се-
редню частину вашої доло-
ні теплим великим пальцем і 
утримуйте протягом декількох 
хвилин.

МЕНСТРУАЛЬНІ СПАЗМИ 
АБО БІЛЬ У ЖИВОТІ

Масажуйте всю руку, дода-
ючи тиск на вказівний палець 
з боку нігтьової пластини.

Шкірка граната лікує 
хворий шлунок

Усі знають про лікувальні 
властивості зернят 
граната. Виявляється, 

його шкірка теж може стати 
в нагоді від недуг.

Відвар використовують при 
проносах і розладах шлунково-
кишкового тракту. Беруть подрібне-
ні висушені шкірки. Розрахунок - сто-
лова ложка на 0,5 л води. Розчин до-
водять до кипіння і кип'ятять 10 хв. 
на повільному вогні. Потім відвар на-
стоюють 2 години в термосі. Прийма-
ють тричі на день до їжі. Дозування 
дорослим від 50 до 100 мл.

Якщо трапляється така пробле-
ма з дітьми, то стане в нагоді «бабу-
син» рецепт. Для дітей готують від-
вар наступними пропорціями: чет-
верту частину шкірок з 1 невелико-
го граната запарюють 200 мл окропу, 
накриваючи кришкою, і настоюють 
40 хвилин. Дітям до 1 року досить да-
вати по 1 ч. л. настойки, не частіше 3 
разів на день. Для дітей від 1 року до 
шкільного віку дозування те ж, од-
нак збільшується число прийомів до 
4-5 разів на добу.

Цілющі краплини 

íàðîäíî¿ ìåäèöèíè
ÊÓÐß×² ßÉÖß: 

êîðèñí³ ÷è 
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човин і підсилює спалювання жиру.
Плоди цієї рослини активно ви-

користовують і в косметології. 
Ананаси допомагають при 
мозолях. Щоб їх позбутися, 
потрібно на ніч прикласти 
шматочок плоду 
д о 

вживайте ананасами, при всій 
корисності та смакоті, вони мо-

жуть завдати шкоди. У ананасах 
міститься багато вітаміну С, більше, ніж, 

наприклад, в часнику. Тому часте вживан-
ня плодів ананаса може завдати шкоди і 
порожнині рота, і шлунку.

Корисні властивості 
банана з корицею

Â÷åí³ íàçâàëè 
íàéêîðèñí³ø³ ñîëîäîù³

Дієтологи визначили, які продукти не шкодять фігурі
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Торт із полуницею:
ніжний десерт

ПОТРІБНО: для бісквіта - 2 яйця, 80 г бо-
рошна, 3 ст. л. цукру, 10 г розпушувача, щіп-
ка солі, 1 ст. л. олії; 

ДЛЯ СИРНОГО КРЕМУ:  300 г жирного 
сиру, 300 г сметани, 80 г вершкового масла, 
150 г цукру, 150 г полуниці, 15 г желатину; 

ДЛЯ ПОЛУНИЧНОГО ЖЕЛЕ: 300 г по-
луниці, 10 г желе швидкого приготування, 
200 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: для бісквіту збити 
яйця з цукром у пишну піну за допомогою 
вінчика або блендером. Додати просіяне 
борошно з розпушувачем і сіллю і акурат-
но перемішати. Тісто помістити в змащену 
олією форму і випікати 8-10 хв. при темпе-
ратурі 180°C. Перевірити готовність можна 
дерев'яною паличкою - якщо паличка суха 
- значить, бісквіт готовий.

Поки випікається бісквіт, приготувати 
крем. Желатин замочити в теплій воді. По-
луницю помити, просушити і відокреми-
ти від плодоніжок. Збити з цукром блен-
дером. Відкласти пару столових ложок, ре-
шту пюре підігріти, додати набряклий же-
латин і проварити до його розчинення. Охо-
лодити до теплого стану. Сир протерти че-
рез сито і збити з м'яким маслом і смета-
ною. Потім додати полуницю з желатином 
і продовжувати збивати. При бажанні мож-
на порізати трохи полуниці і додати в крем.

Остиглий бісквіт у формі змастити по-
луничним пюре. Зверху викласти сирний 
крем і помістити в холодильник на 30-40 хв.

Поки торт застигає, приготувати полу-
ничне желе. Пакетик желе розчинити в те-
плій воді, розмішати і трохи нагріти (але не 
кип'яти) до повного розчинення желе. По-
луницю порізати пластинками. Ягоди до-
вільно викластии по колу на сирний крем, 
зверху налити частину желе. Поставити у 
холодильник на 15 хв, щоб желе застигло. 
Потім налити ще желе і помістити торт із 
полуницею в холодильник до повного за-
стигання на 2-3 год. (можна на ніч). Діста-
ти з холодильника, акуратно, допомагаючи 
ножем, відокремити бортик форми від тор-
та і зняти його. 
Полуничний пиріг 

ПОТРІБНО: для тіста - 2 скл. борошна, 
1 яйце, 250 г сиру, 100 г вершкового масла, 
100 мл молока, 1 скл. цукру, 10 г ванільного 
цукру, 1 ч. л. розпушувача, щіпка солі;

 ДЛЯ НАЧИНКИ: 300 г полуниці, 100 г 
цукрової пудри, 1 ч. ложка крохмалю.

ПРИГОТУВАННЯ: сир протерти через 
сито, щоб позбутися грудочок, додати яйце, 
цукор, ванільний цукор і розтерти до одно-
рідного стану. Додати в сирну масу м'яке 
вершкове масло і перемішати. Влити моло-

ко і знову перемішати. Поступово додати 
просіяне борошно з розпушувачем і сіллю 
і замісити м'яке еластичне тісто. Викласти 
тісто в змащену маслом форму для випікан-
ня і розподілити по дну, формуючи невели-
кі бортики. Полуницю очистити від хвости-
ків, помити, обсушити. Великі ягоди поріза-
ти, дрібні можна залишити цілими. Виклас-
ти полуницю поверх тіста і посипати цукро-
вою пудрою, змішаною з крохмалем. Від-
правити пиріг у розігріту до 180°С духовку.

Полуничний пиріг буде готовий при-
близно через 30-35 хв. Готовність можна пе-
ревірити дерев'яною шпажкою. Якщо вона 
суха - пиріг готовий.

Готовий полуничний пиріг залишити у 
формі до повного охолодження, потім порі-
зати на порційні шматочки і подавати.
Мафіни з полуницею

ПОТРІБНО: 200 г полуниці, 200 г бо-
рошна, 2 яйця, 120 г сметани, 50 г вершко-
вого масла, 150 г цукру, 1 ч. л. цукрової пу-
дри, 10 г ванільного цукру, 2 ч. л. розпушу-
вача, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: м'яке вершкове мас-
ло перемішати з цукром. Додати по одному 
яйця, потім сметану і знову перемішати. По-
ступово всипати просіяне борошно, зміша-
не з сіллю і розпушувачем, і замісити м'яке 
тісто. Полуницю почистити, помити, обсу-
шити і дрібно порізати. Ввести в тісто шма-
точки ягід і акуратно перемішати. Наповни-
ти тістом на 2/3 змащені маслом формочки 
для мафінів. Помістити полуничні мафіни в 
розігріту до 180°С духовку і випікати при-
близно 20 хв. Готові мафіни остудити, діс-
тати з форми і подавати. Можна прикраси-
ти їх цілими ягідками полуниці та посипати 
цукровою пудрою.
Полуничне печиво 

ПОТРІБНО: для тіста - 200 г борошна, 1 
яйце, 70 г вершкового масла, 120 мл моло-
ка, сіль за смаком;

ДЛЯ ПРОШАРКУ: 300 г полуниці, 400 г 
жирних вершків, 50 г цукру, 1 ч. л. цукрової 
пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку приготува-
ти тісто. Порубати ножем вершкове масло, 
просіяне борошно і сіль. Збити яйце з цу-
кром і 100 мл молока, а потім додати його 
до тіста і перемішати. Тісто має вийти до-
статньо м'яким. Викласти тісто на приси-

пану борошном робочу поверхню і розка-
чати корж. Формочкою або ножем вирізати 
фігурки для печива. Викласти коржики на 
змащене маслом деко і зверху змастити за-
лишками молока. Випікати печиво при тем-
пературі 220°С протягом 10 хв. Готові кор-
жики залишити остигати. Тим часом підго-
тувати прошарок для випічки з полуницею.

Полуницю помити, обсушити і відокре-
мити хвостики. Великі ягоди краще розрі-
зати на часточки, а дрібні можна залиши-
ти цілими. Також кілька ягідок залишити 
для прикраси печива. Збити вершки з цу-
кровою пудрою. Щоб печиво вийшло яскра-
віше, можна у вершки додати полуничний 
сік. Змастити збитими вершками печиво, 
зверху викласти скибочки полуниці. Поси-
пати печиво цукровою пудрою і прикраси-
ти ягодами.
Полуничне  тірамісу

ПОТРІБНО: маскарпоне - 100 г (можна 
взяти і свіжий домашній сир, перетертий у 
блендері з рідкими вершками), яйце -1 шт., 
цукор - 25 г, печиво савоярді - 6 шт., розчин 
кави -100 мл, лікер -1 ч.л., полуниця -100 г, 
какао.

ПРИГОТУВАННЯ: жовток збити з цу-
кром до білого кольору і змішати з маскар-
поне. Білок збити окремо і акуратно вмі-
шати до попередньої маси. Заварити каву, 
додати до неї лікер. Обмакнути 4 печива в 
каву і викласти у форму, зверху викласти 
1/2 крему, покласти порізану полуницю. 
Зверху викласти решту печива, змоченого в 
каві, та решту крему. Посипати какао і при-
красити полуницею. Залишити просочува-
тися на 4-5 год.
Шарлотка з полуницею

ПОТРІБНО: 500 г полуниці, 200 г печи-
ва "Дамські пальчики", 400 г домашнього 
сиру, 2 яєчних білка, 250 г збитих вершків, 
4 ст. л. цукру, щіпка лимонної кислоти, 14 г 
желатину.

ПРИГОТУВАННЯ: желатин замочити 
за інструкцією на упаковці. Полуницю пе-
ребрати, помити, обсушити. Половину ягід 
збити у блендері з цукром, решту поріза-
ти на 2-4 частини. Яєчні білки збити з цу-
кром і лимонною кислотою. Сир змішати з 
ягідним пюре і шматочками полуниці, до-
дати в нього желатин, збиті білки і полови-

ну збитих вершків. Частину ягідного пюре 
залишити для просочення, а частину полу-
ниці – для прикраси. Помістити масу в хо-
лодильник на 1 год., щоб вона загусла. На 
дно глибокої рознімної форми викласти пе-
чиво "дамські пальчики", залити полунич-
ним пюре і наповнити сирно-ягідним му-
сом. Уздовж стінок форми вертикально по-
ставити печиво. Посипати поверхню шар-
лотки бісквітної крихтою. Поставити фор-
му в холодильник на 2-3 год., щоб шарлот-
ка просочилася. Форму дістати з холодиль-
ника і перекинути охолоджену шарлотку на 
тарілку. Прикрасити свіжими ягодами, зби-
тими вершками і обв'язати яскравою стріч-
кою для стійкості.
Салат з полуницею, 
сиром і горіхами

ПОТРІБНО: 300 г полуниці, 150 г сиру 
брі, 100 г волоських горіхів, 1 ст. л. кунжут-
ного насіння, пучок руколи, 0,5 лимона, 1 ст. 
л. меду, 2 ст. л. оливкової олії, 0,3 ч. л. гірчи-
ці, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: з'єднати мед із ли-
монним соком, гірчицею, сіллю, перцем і 
оливковою олією. Перемішати до однорід-
ного стану. Полуницю порізати на 2-4 час-
тини. Горіхи підсушити і подрібнити. По-
кришити сир. Викласти на тарілку руколу. 
Зверху помістити полуницю. Посипати си-
ром, горіхами та кунжутним насінням. За-
правити салат соусом і подавати.
Фруктовий лід 
зі свіжої полуниці

ПОТРІБНО: 2 скл. полуниці, 1 скл. цукру, 
1,2 скл. води.

ПРИГОТУВАННЯ: вимити полуницю, 
видалити плодоніжки і в блендері збити в 
пюре. Тепер зробити цукровий сироп. Для 
цього розтопити в каструлі на маленькому 
вогні цукор з водою, поки цукор не розтане. 
Дати охолонути. Змішати пюре з полуниці і 
1 скл. цукрового сиропу. Розкласти у форми 
для морозива і заморозити. Подавати зі сві-
жими ягодами.
Полуничний лимонад 
з базиліком і м’ятою

ПОТРІБНО: 3 чашки свіжовичавленого 
соку лимона, чашка гранульованого цукру, 
2 чашки очищеної, розрізаної на половинки 
полуниці, 6 листочків базиліка, 8 листочків 
м'яти, 6 чашок холодної води (вийде при-
близно 4 л).

ПРИГОТУВАННЯ: змішати цукор із ли-
монним соком і ретельно розмішати, поки 
він не розтане в глечику. Змішати в бленде-
рі полуницю, листочки м'яти і базиліка до 
консистенції смузі, додати в глечик. Додати 
ще 6 чашок холодної води і подавати з льо-
дом.

Â³äêðèéòå íàðåøò³ ë³òî: 
äèâîâèæí³ é âèøóêàí³ 

ñòðàâè ç ïîëóíèö³ 
Всі ми обожнюємо полуницю за чудовий смак і аромат. Але 

не варто забувати, що ця ягода ще й багата на вітамін С, 
флавоноїди й корисні рослинні кислоти. Ймовірно, тому 

вона дозріває однією з перших, щоб поповнити розтрачений 
за зиму й ранню весну запас вітамінів і життєво необхідних 
речовин. Тому смачні страви  з полуниці - не тільки ласощі для 
дітей і дорослих, а й джерело здоров'я. «Наш ДЕНЬ» підготував 
для вас рецепти вишуканих і неймовірно смачних десертів. 
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ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!! 
НЕДОРОГО.

Тел.  (098) 707-68-17 Галина, 
e-mail.: gz7907@ukr.net.

nday.te.ua

Продаю
1-кімн. квартиру в центрі Теребовлі, 

4/5,  загальна площа 32 кв.м.,  індивідуаль-
не опалення. Тел. (096)405-53-44.

***
Саджанці малини. Надаємо консультації 

з вирощування. Телефон: (067) 784-71-36.

Котел КЧМ-5, не новий. 
Телефон: (097) 139-68-62.

Êàëåéäîñêîï

Утеплення будинків! 
Декорування фасадів!

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

- Що означає перемога Макрона 
над Ле Пен?

- Російський фашизм у Франції не 
пройшов.

  
- Кого призначать замість Гонта-

рєвої главою Нацбанку?
- Питання не в тому, кого призна-

чать. Питання в тому, хто це місце ку-
пить і за скільки.

  
- Чому українці не задоволені го-

лосуванням у парламенті?
- Бо прийняттям потрібних за-

конів депутати створюють собі 

нормативно-кормову базу. 
  

- Що загрожує депутатам і чи-
новникам, які розкрадають дер-
жавну казну й виводять гроші з 
України в офшори? 

- Світле майбутнє.
  

- Чому за добу 10 травня кількість 
обстрілів наших бійців на Сході змен-
шилася вдвічі?

- «Безпробудний полк» похмеляв-
ся.

  
Журналіст запитує у жителя сто-

лиці:
- Що, на вашу думку, є головним 

під час проведення Євробачення?
- Аби фури не привезли до Києва 

сувенірного львівського сміття.
  

- Куме, як вам слова Гонтаревої: 
«Я винна в падінні гривні не більше, 
ніж стюардеса в катастрофі літака»?

- А хто така Гонтарєва?
- Судячи з її слів, або прибираль-

ниця, або буфетниця у Нацбанку.
  

Урядовець під час зустрічі з наро-
дом запитує у пересічного українця:

- На скільки вам вистачає зарпла-
ти після підвищення мінімалки?

- Чітко від депресії - до депресії, - 
відповів той. 

  
- Чому московити хваляться, що 

самі перемогли фашизм, якщо в Дру-
гій світовій брали участь багато ін-
ших народів? 

- Росіяни не перемогли фашизм. 
Вони захопили його, як трофей і по-
стійно користуються ним. 

Украiнськi 
жарти

.
Консультація 

від податкової
Як користуватись Переліком 

складнопобутових товарів, для тор-
гівлі якими потрібно використовува-
ти РРО?

Слід відкрити Закон «Про митний та-
риф України» і там детально розписані 
всі групи товарів. Чотиризначний код – 
це загальний код, згідно з УКТЗЕД, а ко-
ристуватись потрібно десятизначним, 
більш конкретнішим.

Для прикладу, загальний код – 9503, 
а десятизначний – 9503007500 – «Іграш-
ки на радіокеруванні», 9503009500 – «Ро-
боти, дрони». Ось для торгівлі ними і по-
трібен РРО. Якщо ж товарні позиції ма-
ють лише чотитризначний код, без де-
талізації на десятизначний, то викорис-
тання РРО потрібно для торгівлі товара-
ми всієї групи.

Докладні консультації – у Центрі об-
слуговування платників: вул. Білецька, 1 
та за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.
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Овен
Потрібно буде повертати 

борги. Вкладати грошовi кошти 
і робити великі покупки най-
краще у другій половинi тиж-
ня. У вихiднi чекайте приємних 
сюрпризiв.
 Телець 

Цей період вирізнятиметь-
ся підвищеною активністю в 
усіх напрямках. Це будуть нові 
знайомства, укладання нових 
контрактів і нові можливості за-
явити про себе. 
 Близнюки

Рішучість і сміливість ви-

йдуть на перший план. Наполе-
гливість у побудові кар’єри, до-
брозичливість до своїх близь-
ких стануть ключиком, який від-
криє найпотаємніші двері.
Рак

Представникiв творчих про-
фесій чекають особливi успiхи. 
Відкинувши сумніви, ви може-
те проявити креативне мислен-
ня, яке оцiнять за достоїнством. 
Будьте уважнi з фiнансовими до-
кументами.

Лев 
Для вас настане чуттєвий і 

романтичний період у стосун-
ках, сповнений довіри та любові 
до партнера. Відчуєте натхнен-
ня до роботи і нових проектів. 

Подорож принесе чудові й неза-
бутні враження. 
Діва 

Розум і мудрість можуть зра-
дити вас, є ризик піддатися спо-
кусі й зважитися на поганi вчин-
ки. Дуже велика ймовірність, що 
такий інцидент набуде розголо-
су.
Терези 

У сімейних стосунках спосте-
рігатимуться тиша й спокiй, до-
сить рідко доходитиме до дріб-
них сварок. Причинами таких 
сварок буде бажання контролю-
вати свою другу половинку.
Скорпіон 

Чекайте прориву i небувалої 

ефективності, яка поширить-
ся і на вашу професійну діяль-
ність. Наполегливiсть і нахаб-
ство з’єднаються з працьовитіс-
тю, і це принесе несподiванi ре-
зультати.
Стрілець 

Розпочатий проект має ста-
ти прибутковим, ви зможете зі-
брати навколо вдалої ідеї одно-
думців. Ті, хто працює у велико-
му колективі, зможуть покра-
щити фiнансове становище, по-
міняти посаду або роботу на ви-
сокооплачувану.
 Козеріг 

Отримаєте фінансовий при-
буток, тому зможете допомогти 
матеріально вашим близьким. У 

стосунках почнеться новий пе-
ріод, відчуєте турботу близької 
людини. 
 Водолій 

Можлива втрата великої 
суми грошей. Не погоджуйтеся 
вкладати гроші в проекти, якщо 
вони викликають хоч наймен-
ший сумнів. Незабаром настане 
фінансова стабільність.
Риби 

Цей перiод буде важли-
вим, відповідальним і до-
сить продуктивним. У вашо-
му життi вiдбудеться багато 
змін, тож вам вибирати - за-
лишити собі трохи минуло-
го чи спрямувати помисли у 
світле майбутнє. 

ГОРОСКОП
З 31 травня 6 червня 

Â³òàºìî!
Прекрасну дружину, ласкаву маму, ніжну донечку і сестру

Ольгу Василівну Полоніс
з Борщова

з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині!
Нехай обминають Тебе біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Удачі в усьому, щастя без краю,
Усього найкращого Тобі ми бажаєм!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!

З любов’ю – чоловік Олександр, син Олекса, 
донька Олеся, мама і тато, сестра Орися, брат Василь, 

тьотя Марія з далекої Італії.  

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Â³òàºìî! 
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату, іменинників червня:
Олену Кліменчук, Ольгу Ярмусь, 

Валентину Гронь, 
Святослава Кулініча, 

Петра Сагана, Леоніда Цеберського, 
Надію Кравчук

 З повагою - колектив Почаївського
 психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Â³òàºìî!
Доброго чоловіка, чудового батька і сина

Ігоря Петровича Вальчишина 
з Тернополя 

з Днем народження!
Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий, веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі скрізь усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай успіх й удача не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки. 
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта. 
Любові  Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла!

З любов’ю – дружина Оксана, 
донечки Соломійка, 

Софійка, Світланка, мама і тато.

У старій частині Тернопо-
ля відкопали велетенську ні-
мецьку авіаційну бомбу. До ря-
тувальників звернувся забу-
довник, який планує будівни-
цтво на вулиці Нечая. Зі слів 
старожилів він дізнався, що на 
цьому місці ймовірно "похо-
вані" боєприпаси часів Другої 
світової війни. 

Піротехніки провели роз-
відку земельної ділянки та 
відкопали на півтораметровій 
глибині 250-кілограмову авіа-
бомбу. Аби знешкодити боє-
припас, у місті навіть склика-
ли засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпе-

ки та надзвичайних ситуацій.
Проте фахівці різних ві-

домств вирішили, що фугас 
краще одразу не чіпати, а ро-
боти з ліквідації бомби розпо-
чнуть 31 травня о 9.00.

До того часу боєприпас на 
будмайданчику передали під 
охорону поліції.

Старожили допомогли знайти 
250-кілограмову бомбу

Нещодавно у Збаразькому 
замку презентували бронзові 
погруддя хлопців. 

На цю подію приїхали рід-
ні Героїв Небесної Сотні з усі-
єї України. За словами батька 
Устима, Володимира Голодню-
ка, ідея увічнити подвиг Геро-
їв Небесної Сотні виникла дав-
но. А от обрати саме Збаразь-
кий замок місцем для скуль-
птур спонукало фото сина у 
стінах цієї фортеці поряд із 
дерев’яною скульптурою Усти-
ма Кармелюка - не лише тез-
ки, а й улюбленого історичного 
персонажа, з яким хлопець від-
чував неабияку спорідненість 

душі та духу, - повідомляє газе-
та «Народне слово».

 «Вірю, що колись і біля 
бронзових погрудь Назара та 
Устима будуть фотографува-
тися люди, особливо молодь, 
і наші Герої будуть надихати 
до боротьби, як колись Устима 
надихав і захоплював життє-
вий шлях Кармелюка, - зізна-
ється пан Володимир. - Хочу, 
щоб молодь, дивлячись на ці 
погруддя, бачила, що історію 
творили не якісь міфічні пер-
сонажі, а їхні ровесники».

Батьки Устима і Назара осо-
бисто курували процес виго-
товлення погрудь, щоб вони 

були максимально реалістич-
ними. Автор скульптур – тер-
нопільський митець Роман 
Вільгушинський.

«У скульптурі обличчя 
Устима схудле, втомлене, таке, 
як було на Майдані напередод-
ні загибелі, але в очах - вогонь, 
за плечима – символічні крила. 
Так само і Назарчик – юний та 
одухотворений», - каже пан Во-
лодимир. 

Погруддя виконані у брон-
зі. Кожне з них, без урахуван-
ня гранітного постаменту, ва-
жить більше ста кілограмів. 
Ідею вдалося реалізувати за-
вдяки меценатам. 

Ó Çáàðàæ³ âøàíóâàëè íàéìîëîäøèõ Ãåðî¿â
Назарові Войтовичу 
було лише 17 років, 
коли він загинув 
на Інститутській, 
а  Устимові 
Голоднюку – 19. 
Вони - наймолодші 
Герої Небесної 
Сотні, які віддали 
своє життя за рідну 
країну. 

Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка
1 червня – музична комедія «Фараони»
3 червня  - музична комедія 60+ «Рятуйте, мене женять» (мала сцена)
4 червня - музична комедія 60+ «Рятуйте, мене женять» (мала сцена)Аф
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