
2 травня - ясно, без опадів, 
вночі 14-17, вдень 24-27 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.50, за-
хід - 20.38.

3 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 15-
17 вдень 21-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.49, захід - 20.39. 

4 травня - ясно, без опадів, 
вночі 16-18, вдень 26-27 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.47, за-
хід - 20.41. 

5 травня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
15-16, вдень 20-21 градус те-

пла. Схід сон-
ця - 5.45, захід 
- 20.42. 

6 травня - ясно, без опадів, 
вночі 15-16, вдень 24-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.44, за-
хід - 20.44. 

7 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 15-
16, вдень 18-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.42, захід - 20.45. 

8 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 13-
15, вдень 18-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.41, захід - 20.47.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ» 
не закінчується ніколи!

1 міс. – 20 грн. 95 коп. 
3 міс. – 61 грн. 12 коп. 

6 міс. – 117 грн. 81 коп.
7 міс. – 132 грн. 48 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому поштовому 
відділенні або у листонош

індекс - 68710
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Магнітні бурі у травні
Магнітна буря першого і 

другого рівня за п'ятибальною 
шкалою накриє Землю 7 і 17 
травня. Тож українцям варто 
заздалегідь підготуватись до 
коливань, спричинених актив-
ністю Сонця.

Окрім того, магнітосфера 

Землі буде збуреною впродовж 
7, 8 і 18 травня.

У дні магнітних бур людям 
варто бути більш пильними до 
свого здоров'я – лікарі реко-
мендують більше відпочивати, 
пити м'ятний чай та гуляти на 
свіжому повітрі.

Конвалії 
для молодих 10-11 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

На Тернопільщині вшанували 75-у річницю  
жорстокої розправи фашистів  
над мирними людьми

8  
стор.

Молотківська трагедія: 
спалене село і 617 обірваних життів

Надія Яцентюк із Чорткова впевнена: 
наполегливою працею та вірою можна 
втілити у життя найнесподіваніші мрії 

13 стор.
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Мета гри — вшанування 
героїв боротьби 
українців за 

незалежність і територіальну 
цілісність рідної країни, а 
також підвищення рівня знань 
про видатних особистостей 
українського державотворення. 
Патріотичний вишкіл тривав 
протягом трьох днів — з 28 
квітня до 1 травня.

В урочистому відкритті заходу взяв 
учать заступник голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації Юрій 
Юрик.

«Цьогоріч минає 74 роки з того часу, 
як під Гурбами протягом 21-22 квітня 
відбулося одне з найбільших бойових 
зіткнень української повстанської ар-
мії з регулярними частинами НКВД. 
Вояки УПА показали гідні приклади 
як військового мистецтва, так і висо-

кого рівня мужності й витривалості, 
— зазначив Юрій Юрик. — Теренова 

гра «Гурби-Антоніці» є обличчям 
молодіжного руху не лише Терно-
пільщини, а й всієї України. Адже 
саме тут молоді люди черпають 
патріотизм та наснагу для того, 
щоб у майбутньому будувати 
сильну Українську державу».

У грі, що відбувається на міс-
ці найбільшого бою УПА проти 
НКВД, взяли участь понад 300 
молодих людей з усієї України, 
які жили просто неба і набували 
досвіду командної роботи, пово-
дження в екстремальних умовах. В 
той же час знаходять нових друзів, 
дізнаються про героїзм історії сво-
єї країни та здобувають бажання 
діяти.

Молодь отримує навички ви-
живання у лісі в умовах, близьких 
до партизанських, орієнтування на 

місцевості, а також користування давніми 

засобами зв'язку.
Суть теренової гри полягає в тому, 

що учасники діляться на дві команди 
(2 куреня, кожен поділяється на сотні, 
чоти, рої – так, як і в УПА), які змага-
ються між собою за прапори одна одної 
та за кількість «вбитих» гравців супер-
ника.

Перемогу отримує той, хто захо-
плює прапор противника і при цьо-
му відстоює свій. З кожним роком це 
робити стає дедалі складніше, адже 
командири «куренів» досконало ви-
вчають правила гри, вдосконалюють 
тактику і стратегію, застосовують су-
часні технічні можливості для вдалих 
маневрів.

Захід організований Мiнiстерством 
молоді та спорту України та Тернопіль-
ською обласною державною адміні-
страцією у партнерстві з Молодіжним 
Націоналістичним Конгресом – МНК.

Делегація Тернопільщини 
взяла участь у IV 
Європейському  конгресі 

місцевого самоврядування. 
З огляду на місію конгресу 
– створити комфортну 
атмосферу і кращі умови для 
співпраці між європейськими 
країнами і регіонами -  до 
участі в дискусіях були 
запрошені  міжнародні 
експерти, представники 
самоврядних органів та бізнесу 
з Центральної і Східної Європи.

«Захід є чудовою можливістю для об-
міну думками та ідеями, знайомства з до-
свідом інших, презентації власних досяг-
нень, обговорення проблем та викликів 
для органів місцевого самоврядування у 
процесі децентралізації», - зазначив го-
лова обласної ради Віктор Овчарук, який 
взяв участь у конгресі.

Зокрема, про економічні проблеми 
суспільства та громад говорив Джованні 
Нікола Пес - фахівець у сфері інклюзив-
ного фінансування, структурних фондів, 
державних відносин, європейської та 
міжнародної політики, державних справ, 

який підтвердив, що «об'єднання еко-
номічної і суспільної мети можливе, це 
доводять  дії італійської урядової і само-
врядної влади, а також бізнесу, і це є до-
брим прикладом такої комбінації».

Професор Краківського економічно-
го університету Фадей Кудлац зазначав, 
що об'єднання економіки і суспільних ас-
пектів дуже важливе, адже має соціальну 
сторону.

Практичного значення дискусії до-
дав священик Войцех Садлон, директор 
Інституту статистики Католицького кос-
телу, який розповів про те, що деякі свя-
щеннослужителі стали організаторами 
сільських кооперативів.

Також під час дискусій делегації мо-
гли знайти для себе відповіді на запи-
тання та поради щодо того, чи органи 
самоуправління  готові до реалізації по-

ложення про захист персональних да-
них, децентралізація чи централізація 
– яким буде майбутнє органів місцево-
го самоуправління, державно-приватне 
партнерство – шлях для успішного за-
лучення інвестицій у розвиток регіону, 
як створити презентаційні відео, яке 
стане чинником популяризації та роз-
витку громади.

Таким чином Польща вже вчетверте 
стала платформою для обміну думками 
і місцем зустрічі лідерів місцевого само-
врядування та регіональних еліт, пред-
ставників  громадських організацій і біз-
несу, міжнародних експертів.

 Голова обласної ради Віктор Овчарук 
наголосив, що у Кракові усі мали можли-
вість побачити реальні  напрямки між-
регіонального і транскордонного  спів-
робітництва, які охоплюють усі сфери 
життя, у тому числі – природозахисні, 
збереження культурних, історичних, ре-
лігійних, природних пам’яток, безпекові 
аспекти, розвиток інфраструктури та  на-
дання послуг. «А наслідком цього, - пере-
конаний очільник обласної ради, - має 
стати практична реалізація конкретних 
проектів».

Всеукраїнська 
теренова гра «Гурби 
- Антонівці – 2018» 
розпочалася 28 
квітня у лісовому 
масиві на території 
музею «Штаб 
УПА-Південь», 
що поблизу села 
Антонівці Шумського 
району. 

Юрій ЮРИК: «Теренова гра «Гурби-Антонівці» 
є обличчям молодіжного руху не лише 

Тернопільщини, а й всієї України»

Віктор ОВЧАРУК: «У Кракові ми побачили реальні 
напрямки міжрегіонального співробітництва»
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Україна повинна конкурувати 
з Європою не дешевою робочою си-
лою, а соціальними стандартами. 
Коли селяни масово виїжджають 
до Польщі на заробітки, пенсіонери 
не мають грошей на ліки, працівни-
ки отримують копійчані зарплати, 
а бізнес не може розвинутися через 
здирницькі відсотки на кредити – це 
ганьба для держави.

Про це заявив Олег Ляшко на 
Тернопільщині. У суботу лідер Ра-
дикальної партії відвідав ринок у 
селищі Вишнівці, побував на провід-
ному вітчизняному підприємстві 
«Вікнарьоф» із виготовлення мета-
лопластикових вікон у Тернополі та 
зустрівся з освітянами у Кременці. 

«Селяни не можуть 
продати молока, 

а завозять пальмову 
олію»

Ринок у Вишнівці – стихійний, для 
селян це один зі способів заробити хоч 
якусь копійку. Люди не очікували по-
бачити вранці відомого політика, але 
охоче розповідали про свої проблеми, 
серед який найболючіша – відсутність 
роботи. Останні ініціативи влади про 
заборону та продаж домашнього мо-
лока та м’яса ще більше спонукають 
селян працювати не в себе вдома, а гор-
батитися на пана в сусідній державі, на-
голосив Олег Ляшко. 

Спродували корів і на ринку у Ви-
шнівці. Політик поспілкувався з діду-
сем, який продавав корову, що годувала 
його родину 15 років. Проте, при по-
вній відсутності державної підтримки 
змушений позбуватися своєї годуваль-
ниці, оскільки утримувати худобу не 
вигідно. 

- Всі виросли в селі, були рожевощо-
кі, а зараз вже владі молоко неякісне. 

Завезли 200 тисяч тонн пальмової олії 
- селяни не можуть молока продати, а 
вони труять народ. Я добиваюся, щоб 
були дотації на худобу. Корів треба не 
продавати, а збільшувати поголів’я. Ми 
пропонуємо, щоб була адекватна за-
купівельна ціна на молоко і щоб сиро-
вину переробляли тут, у наших селах. 
Щоб отримували з цього прибуток, а 
не задарма продавали в сусідні країни. 
Такі кроки допоможуть відродити ви-
робництво у селі, а значить й економіку 
країни, - зазначив Олег Ляшко. 

Проте, з політикою, яку здійснює в 
Україні діюча влада, українці й далі по-
повнюватимуть ряди трудових мігран-
тів, переконаний лідер Радикальної 
партії. 

- Чому жінки на базарі продають 
індійські чашки, китайські тертки? - 
зауважив політик. - Ось львівські, чим 
вони гірші? Нічим. Крім того, це ще 
робочі місця для українців, а коли про-
даємо іноземне, це означає, що з Украї-

ни виводимо мільярди доларів і потім 
ходимо за кредитами. Але продавати 
українське невигідно. Знаєте, чому? 
Тому що в Україні – кредит під 20%, 
високі податки. І тому ми добиваємо-
ся, щоб давали кредити під 3% річних, 
щоб були знижені податки. Тоді наша 
продукція буде конкурентноздатна.

«Купуй українське – 
плати українцям» 

Аби гроші платників податків пра-
цювали на українську економіку, а не на 
наших конкурентів, необхідно прийма-
ти адекватні закони, наголосив Олег 
Ляшко на підприємстві «Вікнарьоф» у 
Тернополі. Тут працює понад 600 лю-
дей із середньою зарплатою 7,5 тисяч 
гривень, яку піднімають майже вдвічі у 
сезон. Виробництво хочуть розширити, 
але не можуть знайти працівників.

- Чим більше таких підприємств 
буде в Україні, тим сильнішою буде 

Україна. Але як вернути людей з-за 
кордону? Єдина можливість - це підви-
щення зарплат. Тому сьогодні настіль-
ки важливе відновлення власної еко-
номіки, щоб бізнес мав змогу платити 
гідні зарплати. Зараз ми домагаємося 
прийняття закону «Купуй українське 
- плати українцям». Щоб гроші платни-
ків податків працювали на українську 
економіку, щоб за державні закупівлі 
купували українську продукцію. Адже 
це робочі місця, підвищення зарплат 
і, як наслідок, пенсій. Коли людина 
отримує копійчану зарплату, вона буде 
отримувати таку ж пенсію.

«Держава має 
регулювати 

ціни на ліки»
Олег Ляшко розповів, що нині ініці-

ює перерахунок пенсій, особливо для 
«бюджетників». А також розповів про 
підтримку гуманітарної сфери. 

- Моя політика - більше грошей на 
освіту, зарплату викладачам, педаго-
гам і більше можливості молоді зна-
йти роботу, - зазначив Олег Ляшко на 
зустрічі у Кременецькій гуманітарно-
педагогічній академії. 

Жителі Тернопільщини скаржилися 
Олегу Ляшку і на високі ціни на меди-
каменти. Лідер Радикальної партії за-
значив, що його команда добивається 
розширення переліку безкоштовних 
ліків, скасування ПДВ на них і віднов-
лення державного регулювання цін. 

- Достойного майбутнього з діючою 
політикою в Україні немає. Ми пропо-
нуємо альтернативу. Мене питають - 
чому ви їдете в регіони? Бо спілкування 
з людьми - це єдина можливість отри-
мати достовірну інформацію.  Україн-
цям потрібна робота й зарплата, проте, 
ніхто цього не зробить, якщо ми самі не 
зробимо, - підсумував Олег Ляшко.  
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29 квітня в 
Дорогичівській 
сільській та 

Товстенській селищній 
громадах, що в Заліщицькому 
районі на Тернопільщині, 
обрали голів та депутатів 
рад. За кількістю мандатів  
«Батьківщина» отримала 
переконливу перемогу – 35,7%.

У Дорогичівській ОТГ з 14 депута-
тів в «Батьківщини» - 5 мандатів. Чо-
тири депутати від БПП, фракція Гро-
мадянської позиції матиме три голоси 

у раді, «Аграрна партія» – 2 мандати.
Більшість в раді матиме «Батьків-

щина» і в Товстенській селещній ОТГ - 
35,7 %.  З 14 депутатів: «Батьківщина» 
отримала 5 мандатів, БПП та «Аграрна 
партія» -  по 3, по одному представни-
ку матимуть в раді радикали та «Са-
мопоміч», ще один депутат – безпар-
тійний.

За словами керівника обласної 
організації ВО «Батьківщина» Василя 
Деревляного, переможний результат 
на цих виборах ще раз підтверджує 
той факт, що люди  підтримують і до-

віряють «Батьківщині».
«Я дякую кожному виборцю Тов-

стенської та Дорогичівської громад за 
довіру до кандидатів від нашої партії. 
Дякую усім, хто прийшов на виборчі 
дільниці і віддав свій голос за впевне-
не майбутнє кожної з громад. Разом, 

сильною командою,  будемо працюва-
ти на добробут всієї України», - зазна-
чив  Василь Деревляний.

У регіональному розрізі результа-
ти виборів свідчать, що «Батьківщи-
на» перемогла в 11 областях України з 
17, де проводилися вибори.  

Олег ЛЯШКО: «Зараз влада спонукає українців 
горбатитися на пана в сусідній державі»
Лідер Радикальної партії на Тернопільщині прийшов на базар, 

щоб почути проблеми простих людей

Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ:
 «Я дякую кожному виборцю 
за довіру до «Батьківщини» 
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Щоразу перед 
виборами 
українські політики 
перетворюються 
у «санта-клаусів»: 
роздають продукти, 
проводять «халявні» 
концерти, обіцяють 
підвищити пенсії і 
зарплати… А пізніше 
витрушують з 
гаманців українців 
свої «подарунки». Ще 
й з процентами. 

На носі вибори-2019. Полі-
тикум уже почав презентува-
ти себе майбутнім виборцям. 
Зокрема, багато говорять про 
підвищення мінімальної зарп-
лати. Логічно. Бо прірва між 
«мінімалкою», яку отримує 
народ і платнею його «слуг» - 
бездонна. Але вітчизняні екс-
перти застерігають: українська 
економіка зростає повільно, а 
зарплати - швидко. Це не є чи-
мось добрим. У владі хотіли б 
ощасливити людей «мінімал-
кою» у 4100 гривень. І це в той 
час, коли квартальний держбю-
джет за доходами недовикона-
но на шість мільярдів гривень! 
У Міжнародному валютному 
фонді сумніваються, що Укра-
їна зможе позичити на світо-
вому фінансовому ринку до-
статньо ресурсів під хороший 
відсоток для ліквідації дефіци-
ту бюджету.     

За словами економістів, 
держбюджет зараз наповню-
ється за рахунок інфляції. Тож 
підвищена «мінімалка» може 

«згоріти» в інфляційному «вог-
ні». І що тоді вартуватимуть ті 
4100 гривень? 

У Мінфіні тим часом підра-
хували: Україна віддаватиме 
борги аж до 2045 року. І то за 
умови, що влада не позичатиме 
більше жодної копійки. Якби ж 
то! Уже сподіваються на транш 
від МВФ у розмірі $2 мільярдів. 
Зараз зовнішній і внутрішній 
борг нашої країни - понад три 
трильйони гривень. Більше 
трильйона - це зовнішній борг, 
який треба віддавати у валюті. 
За теперішнім курсом - май-
же $40 мільярдів. На кожного 
українця - по $1000. Плюс ще по 
50 тисяч гривень внутрішнього 
боргу на кожну людину, які дер-
жава набрала в борг у банків 
під випуск цінних паперів.

Проте ця боргова арифме-
тика не вельми хвилює полі-
тичний істеблішмент. Депута-
ти, політики, чиновники хочуть 
жити і працювати у комфорті. 
Уже сьогодні. «Світле майбут-
нє» - для простих людей. При-
міром, за гроші платників по-
датків причепурять готель 
«Київ» для нардепів. Як пише 
«Експрес-онлайн», витратять 
на це 1 мільйон 134 тисячі гри-
вень. Конче потрібні парламен-

тарям італійські меблі (а чому 
не вітчизняного виробника?), 
нові телевізори, посуд для рес-
торану та кухні, обновки для 
ванних кімнат… 

Крім того, українці опла-
чують житло 92 мільйонерам-
нардепам. Торік саме стільки 
парламентарів-багатіїв отри-
мали від держави компенсацію 
на оплату житла або винайман-
ня готельного номера, повідо-
мили у Комітеті виборців Украї-
ни. А загалом українці оплатили 
житло 175 «слугам». Найбіль-
ше у процентному відношен-
ні депутатів-мільйонерів, які 
отримали компенсацію, у групі 
«Відродження» - восьмеро із 24. 
Серед найбагатших із них: Єв-
геній Геллер - має 172 мільйони 
гривень, Юрій Шаповалов - 45 
мільйонів і так далі. На друго-
му місці позафракційні - 15 де-
путатів із 54. Зокрема, Євгеній 
Мураєв - має 94 мільйони, Ана-
толій Денисенко - 81 мільйон, 
Борислав Розенблат - 43 міль-
йони... Компенсацію отримали 
четверо депутатів-мільйонерів 
із «Волі народу», 17 - з «На-
родного фронту», 29 - «БПП», 
п’ятеро - «Самопомочі», четве-
ро - Радикальної партії Олега 
Ляшка, троє - з «Батьківщини» 

і семеро з «Опоблоку». Загалом 
32 мільйони гривень. Далеко 
не всі потребували цих пільг. 
Але формально закон це дозво-
ляє. От і користаються… 

Також цьогоріч збільшили 
витрати на утримання авто-
парків перших осіб держави. 
А це - розкішні іномарки, VIP-
гаражі, чимало обслуговуючо-
го персоналу. Так, за Кабміном 
числиться 130 автомобілів, які 
обслуговують 182 працівни-
ків. Утримання однієї автівки 
з автопарку прем’єра Володи-
мира Гройсмана обходиться у 
352403 гривні в рік.

На балансі парламенту - 176 
автомобілів. Їх обслуговують 
187 водіїв, сказав журналістам 
згаданого видання перший 
заступник керівника Апара-
ту Верховної Ради, керуючий 
справами Петро Боднар. Утри-
мання одного авто тягне мало 
не на півмільйона - 446 тисяч 
гривень на рік. У 2017 році на 
утримання депутатського ав-
топарку пішло 50 мільйонів 
900 тисяч гривень. Цьогоріч 
витрати сягнули 78 мільйонів 
500 тисяч. 

У президентському гаражі 
- понад 200 автомобілів. Їх об-
слуговують 342 працівники, 
з них - 187 водіїв. Звісно, цим 
добром користується не лише 
глава держави - його підлеглі 
також. Утримання автопарку 
АП торік вартувало державі 
135 мільйонів 657 тисяч гри-
вень. Цього року подорожчало 
до 202 мільйонів 876 тисяч. 
Обслуговування однієї автівки 
вартує 852420 гривень. 

Щороку поїздки посадовців 
Кабміну, Ради і АП службовими 
авто коштують 327 мільйонів 

188 тисяч гривень. У скільки 
обходиться утримання авто-
парків чиновників у загально-
державних масштабах - важко 
сказати. Торік у Нацдержслуж-
би нарахували в Україні більше 
200 тисяч чиновників. Але це не 
точна цифра. Та й експерти ка-
жуть: вона може бути вищою. А 
ось на початках незалежності, у 
1992 році, в Україні працювало 
близько 60 тисяч чиновників. У 
2013-у - їх було аж 372 тисячі! 

Чому в країні, де стільки чи-
новників, зростають державні 
борги, через раз дихає економі-
ка, збідніли люди, зменшується 
чисельність населення? До речі, 
про демографію. Нещодавно 
дружина міністра інфраструк-
тури Володимира Омеляна 
«випадково» народила доньку 
в США. Була у відрядженні й не 
змогла повернутися додому пе-
ред пологами, виправдовуєть-
ся міністр. Хто в це вірить? Три 
роки тому їхній син з’явився на 
світ також у Нью-Йорку. Дру-
жини посадовців бояться і не 
хочуть народжувати в Україні. У 
перспективі американське гро-
мадянство не завадить. Своїх 
дітей можновладці відправля-
ють навчатися у дорогі зарубіж-
ні університети. Важко знайти 
когось із вищих посадовців, чиї 
діти навчалися б удома. 

Іншими словами, свої при-
ватні справи чимало україн-
ських чиновників і політиків 
вирішують закордоном. У влас-
ній державі «санта-клауси» 
роздають лише 
обіцянки, у які 
й самі не ві-
рять…        

У Тернопільському націо-
нальному економічному універ-
ситеті 25 квітня обирали ново-
го ректора. Претендентів було 
троє: Андрій Ігорович Крисова-
тий, Оксана Миколаївна Ляшен-
ко і Володимир Петрович Мар-
тинюк.

Із 1085 виборців на вибори 
прийшли 1023 осіб (94,3 відсо-
тки). Шляхом таємного голосу-
вання за кандидатуру доктора 
економічних наук, професора 
Андрія Крисоватого віддали 832 
голоси (76,68 відсотків); докто-
ра економічних наук, професо-
ра Оксану Ляшенко - 30 голосів 
(2,77 відсотків); доктора еко-
номічних наук, професора Во-
лодимира Мартинюка - 141 голос (13 відсотків). 
Жодного кандидата не підтримали 16 осіб (1,47 
відсотків).

Таким чином, переважна більшість виборців 
знову довірили керівництво навчальним закла-

дом Андрію Крисоватому. 
Андрій Ігорович подякував 

за підтримку: «Висловлюю по-
дяку усім, хто 25 квітня 2018 
року прийшов, аби зробити 
свій вибір та засвідчити власне 
бачення подальшого розвитку 
нашого університету. Ціную і 
поважаю думку кожного, адже 
саме ваша позиція, міркуван-
ня, зауваження допоможуть 
визначити пріоритети для 
розбудови Тернопільського 
національного економічного 
університету. Вірю, що єдність 
нашого колективу є основною 
рушійною силою поступу ТНЕУ. 
Дякую вам за довіру та під-
тримку. Переконаний, що нас 

чекають нові звершення та перемоги, а згуртова-
ною командою ми досягнемо успіху, бо ми - вели-
ка сила, сформована на взаємній повазі один до 
одного, відповідальності за прийняті рішення, 
впевненості у власному виборі».  

Чому українець з «мінімалкою» у 3723 гривні 
має оплачувати житло депутату-мільйонерові? 

Андрія Крисоватого 
обрали ректором ТНЕУ 

В Україні хочуть перевірити проживання громадян 
за пропискою. Законопроект підготували у Мінеконом-
розвитку й торгівлі, повідомляють «Українські новини». 
Органам реєстрації пропонують дозволити перевірку 
фактів проживання громадян у місцях, де вони офіційно 
зареєстровані. Інформація про місце проживання або про 
зняття з реєстрації має бути внесена до Єдиної інформа-
ційної системи. Перевірка не проводиться щодо осіб, які 
є власниками (співвласниками) житла, розташованого за 
адресою їхнього зареєстрованого місця проживання, вій-
ськовослужбовців, бездомних та інших осіб, які не мають 
постійного місця проживання. Під час перевірки уповно-
важена особа органу влади має право досліджувати житло 
на предмет ознак проживання в ньому зареєстрованого 
громадянина. Для цього може опитати сусідів, перевіри-
ти наявність засобів особистої гігієни, одягу тощо. У разі 
встановлення факту не проживання особи за місцем реє-
страції на громадянина накладається штраф: від 340 - до 
850 гривень.

Єдина інформаційна система має бути введена в екс-
плуатацію з 1 липня 2019 року, а всі громадяни, які не за-
реєстровані за місцем проживання, зможуть безкоштовно 
зареєструватися до 31 березня 2021 року.

Живеш не за пропискою – 
плати штраф

Порушникам доведеться заплатити 
від 340 до 850 гривень
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Хто може уявити горе ма-
тері, яка кладе в могилу оди-
ноку свою дитину – єдину ра-
дість і єдину надію, одиноку 
ціль і зміст свого життя!...

Вона ступає непевним 
кроком за домовиною, сама 
хитаючись і гірко ридаючи… 
І нема нікого хто втихомирив 
би її біль, її сум, її розпач…

Здавалося б чого їй пла-
кати?

Позбулася журби, різних 
турбот. Бо скільки то треба 
нажуритися та наклопотатися дитиною, 
поки виросте вона, «людиною» стане. І 
вдягнути, і нагодувати, і виховати, і на-
вчити її треба. А скільки тривог треба 
пережити, коли важко захворіє син чи до-
нечка, скільки гірких сліз треба пролити 
заради дитини. Тож, здається, мала б по-
дякувати Всевишньому, що позбавив її 
цих турбот.

Але не така мати, щоб за це дякувати. 
Вона втричі більше і тяжче готова працю-
вати, готова прийняти всі муки, які є на 
світі, нічого не злякається, нічого не по-
жаліє, життя віддасть, лиш тільки б її ди-
тина жила та здорова і сита була.

О, велике це слово мати, велике і святе!
Це вона, рідна ненька, нахилившись 

над колискою, співала ніжну пісню, в яку 
вкладала всю свою материнську любов і 
всю печаль та тривогу за нашу майбут-
ність. Що виросте з тієї малої дитинки? 
Чи виросте вона на радість і поміч для 
старих батьків, на користь для людей, на 
славу Батьківщині? Чи може виросте на 
горе людям і собі, а може ще і на ганьбу.

О, Боже! Не допусти до цього.
Ціле життя своє тремтить мати над ди-

тиною – над малою і ще більше над дорос-
лою. Щоб не збилася де з доброї дороги… 
Боже, хорони дитя... А коли приходить час 
і син чи дочка, ставши дорослими, мусять 
покинути рідну матір, вона не покидає 
їх. Рідна мати іде слідом за своєю дити-
ною, йде своєю молитвою, своєю неспо-

кійною думкою, гарячою 
материнською любов‘ю. 
Вона місця собі не знахо-
дить, коли долітає до неї 
сумна звістка про якесь 
горе  чи важке переживан-
ня. І навіть, якщо дитина 
може колись важко обра-
зила рідну матір, вона не 
пам‘ятає цього, вона дав-
но їй все простила і про-
бачила, вона готова кину-
тися за своєю дитиною у 
вогонь і воду.

Бо така є безмежно любляча материн-
ська природа. 

А як дитина віддячує своїй матері? Чи 
завжди платить добром за добро і за лю-
бов – любов’ю? На превеликий жаль, ні. 
Дуже часто діти платять і батькові, і ма-
тері великою невдячністю, забуваючи, що 
прийде і їх час, і вони постаріють і схочуть 
доброї пошани від своїх дітей. А найбіль-
ше вражає невдячність дітей серце мате-
рі. Вона ту дитину під своїм серцем носи-
ла, своїми грудьми годувала, помагала їй 
перші непевні кроки робити.

 І хоч який великий, розпачливий жаль 
огортає матір, коли вона кладе в домови-
ну свою дитину, незрівнянно більший 
жаль проймає її серце, коли її дитина вми-
рає живою, стаючи ганьбою своєї сім’ї і 
всього суспільства.

 Просімо Господа Бога, щоб Він обері-
гав наших синів і доньок – цей цвіт землі 
– від страшної духовної і моральної смер-
ті. Нехай ростуть наші діти нам на втіху і 
радість.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної

спілки журналістів України. 
У другу неділю травня будемо від-

значати світле і величне свято – День 
Матері. Тож у всіх вас, дорогі читачі, 
ще є час, аби написати найкращі теплі 
слова про свою рідну неньку чи приві-
тати її на сторінках «Нашого ДНЯ». 
Чекаємо ваших листів!      

Позаминула неділя жінок-
мироносиць… Надворі світає, ще со-
нечко не встало, а мені не спиться. У 
голові рояться думки, які зачепили 
і не дають спокою. Так у нас, у твор-
чих людей ведеться, що як прийшла 
якась тема в голову, то вже не до сну. 
Мабуть, так Богові угодно і ти мусиш 
записати ті думки. 

Так от, у неділю, якщо не маю ні-
яких зустрічей чи творчих поїздок, 
іду до церкви. Маю потребу полег-
шити душу від житейського тягару, 
набратися сили віл Святого Духа для 
підтримки у всяких житейських по-
требах. До церкви Різдва Христового, 
що у центрі Тернополя,  ми з чолові-
ком, покійним нині, ходили від само-
го початку, коли ще не було стільки 
храмів у нашому місті, і коли люди 
з’їжджалися сюди на Богослужіння. З 
цього храму отець Володимир відспі-
вував нашого сина військового, який 
трагічно загинув. Я частенько забіга-
ла до канцелярії, до пані Анни, щоб 
купити свічечки і подати записочку 
на службу Божу, і мимоволі ставала 
свідком розмов між священиками, 
які разом з настоятелем о. Валерієм 
розмишляли про події того часу, про 
розкол в українському православ’ї. 

До речі, о. Валерій був великий 
патріот України і не боявся вголос 
висловлювати свої думки. Тоді я 
вперше з його уст почула про авто-
кефалію, про єдину українську пра-
вославну церкву. З часом він став 
Патріархом Мефодієм уже у столиці, 
у Києві. На жаль, дуже швидко відій-
шов у засвіти. 

 На службі у неділю жінок-
мироносиць мені дуже сподобалося 
слово владики Тихона. Про те, що все 
життя тримається на тендітних пле-
чах жінки, і коли треба, то вона піді-
йме і непосильну ношу. На жінці три-
мається життя. Цікава була проповідь 
на релігійну тему і крайчиком була 

зачеплена тема про подію, котра не-
щодавно відбулася. Про зустріч у Пре-
зидента, де підписали прохання до 
Вселенського Патріарха у Константи-
нополі про воз’єднання православних 
церков у єдину помісну автокефаль-
ну православну українську церкву. 
І наголосив владика, що спеціально 
не висвітлює цю подію в засобах ма-
сової інформації, поки не буде рішен-
ня Вселенського Патріарха. «Як буде 
результат, тоді поговоримо, оберемо 
главенство і будемо виконувати зако-
ни», - такі слова залишилися в душах 
прихожан. Отож, будемо сподіватися 
на все добре!

А в серці того дня народилися 
такі поетичні рядки:
Щаслива я, бо говорила з Богом, 
розповіла йому, як я живу. 
Церквиця біля дому, так за рогом,  
коли захочу, я туди іду. 
Тут можу посидіти, помолитись, 
згадати сторінки свого життя.
 І подумки ув очі подивитись, 
Творцю своєму, з щирим каяттям.

Олександра КАРА, поетеса.
м. Тернопіль.

Вкотре місто перетвориться 
на головну митецьку 
столицю України. 4-6 

травня у Тернополі пройде вже 
6-ий мистецький фестиваль «Ї», 
на який з’їдуться найвідоміші 
письменники та музиканти не 
лише України, а й зарубіжжя. 

- Історія фестивалю розпочалася у 
2013 році. Ми кожного року вдоскона-
люємо дійство. 6-ий фестиваль «Ї» збе-

ре не лише відомих  українських пись-
менників, поетів чи музикантів, але й 
поважних гостей з Норвегії та Білорусі, 
- розповів координатор фестивалю, поет 
Юрій Матевощук. 

Сьогодні фестиваль став ще й мис-
тецьким трампліном для молодих мит-
ців. Давні традиції поетичних марафонів, 
слемів, мистецьких читань організатори 
не порушують, тому 6-ий «Ї» буде повен 
нових літературних перформансів, кіно-
показів, виставок та, звісно, музики. 

Кожного року намагаються онови-
ти брендинг фестивалю, цьогоріч – це 
сіро-жовті тони з химерними перепле-
теннями. Головне місце проведення  – 
Тернопільський драматичний театр ім. 
Т. Шевченка. 

Окрім цього, багато подій у рамках 
фестивалю будуть відбуватися в арт-барі 
«Коза», «Бункермузі», книгарні «Є» та в 
«Євро студіях» ТНЕУ. Також деякі мис-
тецькі проекти будуть представлені у 

Вишнівці, до якого буде організований 
автобус. Попередньо потрібно зареєстру-
ватися в «Козі», кажуть організатори. 

На фестивалі «Ї» традиційно будуть 
діяти 3 сцени: літературна, музична й 
кіно-театральна. Окрім цього, у фойє 
театру постійно буде діяти художня ви-
ставка сучасних творів образотворчого 
мистецтва. 

На музичній сцені виступатимуть 
Дмитро Лазуткін та Борис Севастьянов 
з їхнім спільним музичним проектом 
«ARTERIЯ», KADNAY, «Жадан і Собаки», 
LUMIERE, «Карна» (акустика), Христина 
Халімонова, «Фіолет», Макс Пташник, 
Bugs&Bunny, Tvorchi, «Кімната Гретхен», 
«Субпродукт».

На літературну сцену завітають 
Любко Дереш, Іван Байдак, Олександр 
Ірванець, Андрей Хадановіч (Білорусь), 
Оксана Забужко, Макс Кідрук, Артем 
Полежака, Світлана Поваляєва, Юрій 
Андрухович, Сергій Жадан, Ерлінг Кіт-

тельсен (Норвегія), Мар'яна Савка, Ма-
ріанна Кіяновська, Юрій Іздрик, Вла-
дислав Івченко, Юрій Винничук, Андрій 
Кокотюха, Ганна Осадко, Тарас Прохась-
ко, Андрій Курков, Сергій Лазо, Юрій За-
вадський, Вікторія Амеліна, Олександр 
Фразе-Фразенко, Олександр Смик, Ві-
кторія Дикобраз, Роман Воробйов, Юрій 
Матевощук, Надія Сеньовська, Михайло 
Жаржайло, Заза Пауалішвілі, Олексій 
Чупа та інші. 

Кіно-театральна сцена представить 
спектакль «Альберт, або найвища форма 
страти» (за однойменним твором Юрія 
Андруховича). Також відбудуться презен-
тації стрічок «Червоний» та «Кон-Тікі».

Отож, уже в п’ятницю фестиваль «Ї» 
перетворить Тернопіль у місто, сповне-
не колоритних перформансів, літера-
турних зустрічей, яскравих музичних 
виступів та незабутніх емоцій. Організа-
тори запевняють – буде 100% мистець-
ко.      

Слово Мати – 
велике і святе!

Тут можна посидіти, 
помолитись…

Мистецький фестиваль «Ї»: Тернопіль 
в очікуванні свята книжок і музики
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Інвестиції в комерційну нерухомість

Через зменшення депозит-
них ставок інвестори почали 
шукати альтернативу банків-
ським вкладенням. Найбільш 
популярними об'єктами ін-
вестування в комерційну не-
рухомість стали:
 офісні приміщення;
 торгівельні приміщення;
 приміщення готельного 

типу.
Важливим фактором при ви-

борі ресурсу для капіталовкла-
дення є окупність в короткий 

термін. Максимально швидко, 
як правило, окуповуються офіс-
ні та торгові приміщення: їх пе-
ріод окупності зазвичай стано-
вить 5-7 років. А ось комерцій-
на нерухомість готельного типу 
окуповується довше: 7-12 ро-
ків. Для покупки розглядають-
ся переважно готові об'єкти з 
вдалою локацією, активною пі-
шохідною зоною, зі стабільним 
грошовим потоком, якісним на-
повненням орендарів з довго-
строковими договорами.

Також хорошим варіантом 
є інвестування в комерцію на 
етапі будівництва нерухомос-
ті, адже ціна на приміщення 
дешевша на 20-25% і можливе 
розтермінування виплати.

Переваги:
купуючи нерухомість ко-

мерційної спрямованості, мож-

на відразу отримувати пасив-
ний прибуток, якщо здавати її 
в оренду;
у порівнянні з іншим ви-

дом інвестування, дохід є ре-
гулярним і у більших розмі-
рах, ніж при банківському 
вкладі;
вартість комерційної не-

рухомості стабільно зростає.
Якщо відштовхуватися від 

обсягу запланованих інвес-
тицій, то, за словами експер-
тів ринку, найменш капітало-
місткою у комерційній неру-
хомості є пропозиція в офіс-
ному і торгівельному сегмен-
тах, оскільки тут можна зна-
йти невеликі об’єкти для ін-
вестицій, як наприклад в 
Івано-Франківському комплек-
сі "Містечко Соборне". Інвести-
ції в комерційну нерухомість 
особливо вигідні у комплек-
сах класу еліт, як, наприклад, 
"Parus" чи "Royal Hall" в Івано-
Франківську.

За дослідженнями експер-
тів, у складській нерухомос-
ті, з огляду на великі розміри 
об’єктів, обсяг капіталу потрі-
бен більший.

Івано-Франківськ належить до міст з високим 
рівнем привабливості для інвестицій. І на це є 
кілька причин: швидкі темпи розбудови міста, 

туристична привабливість, лояльність влади 
до малого та середнього бізнесу. Тим не менше, 
дослідження Аналітичного центру будівельної 
компанії “Благо” свідчать, що тільки 25% громадян 
готові вкласти кошти в комерційну нерухомість.

Кампанія декларування: 
найактуальніші запитання  

до податківців
- Які зміни у декларуванні у цьому році? 
- Цьогорічні зміни торкнулись декларування спадщи-

ни (подарунків). Торік нульова ставка податку на дохо-
ди була в тому випадку, коли спадкоємці або ті, хто отри-
мував майно за договором дарування, були членами сім’ї 
першого ступеня споріднення (діти, батьки, чоловік або 
дружина). У цьому році від сплати податку звільнені й 
члени сім’ї другого ступеня споріднення (рідні сестри чи 
брати, дід, баба та онуки). Тобто, у 2018 році при деклару-
ванні спадщини та дарунку за 2017 рік ці категорії спла-
чувати податок вже не будуть, і декларації їм подавати не 
потрібно.

- Як можна подати декларацію про майновий стан 
і доходи?

- Декларація подається за вибором платника подат-
ків в один із таких способів: особисто платником податків 
або уповноваженою на це особою; надсилається поштою 
з повідомленням про вручення та з описом вкладення не 
пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного стро-
ку подання; засобами електронного зв’язку за допомогою 
ключа електронного цифрового підпису.

- Які документи, крім декларації, потрібно надати 
до податкової інспекції, аби скористатись правом на 
податкову знижку за навчання дитини?

- До декларації про доходи додаються ксерокопії на-
ступних документів: відповідні платіжні та розрахунко-
ві документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товар-
ні чеки, прибуткові касові ордери; договір із навчальним 
закладом; довідка про отриману в 2017 році зарплату (з 
обов’язковим зазначенням податку на доходи фізосіб та 
військового збору); документи, які підтверджують сту-
пінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття се-
редньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого 
ступеня споріднення); реквізити банківського рахунку, на 
який повертаються кошти.

- Як оподатковується спадщина, отримана грома-
дянином іноземної держави?

- При отриманні будь-якого об’єкта спадщини, 
що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-
нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, 
що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від 
спадкодавця-резидента, незалежно від їх ступеня спорід-
нення зі спадкодавцем, такий дохід оподатковується за 
ставкою 18 відсотків та військовим збором 1,5 відсотків.

Оскільки, згідно з п. 174.3 ст. 174 Податкового кодек-
су, особами, відповідальними за сплату (перерахуван-
ня) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спад-
щину, то нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідо-
цтво про право на спадщину лише за наявності документа 
про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта 
спадщини.

Нагадуємо, що у Центрі обслуговування платників 
Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, про-
водять тренінги та надають практичну допомогу у запо-
вненні декларації про майновий стан і доходи та подання 
електронної звітності з використанням електронного під-
пису. Телефони для довідок: 43 46-10, 43-46-46.

У Тернополі померло шестимісячне немовля
Трагедія трапилася раптово у день щеплення

- Повідомлення про смерть ма-
лолітньої мешканки обласно-
го центру надійшло до працівни-
ків Тернопільського відділу полі-
ції 23 квітня о 21 годині від ліка-
ря обласної дитячої лікарні, - роз-
повів на прес-конференції керів-
ник обласного управління поліції 
Олександр Богомол. - Медик розпо-
віла, що шестимісячне немовля по-
ступило у заклад у стані клінічної 
смерті, врятувати його не вдалося.

 Правоохоронці виїхали на міс-
це події. З’ясувалося, що жодні реа-
німаційні заходи не дали результа-
тів. Рідні дитини припускають, що 
причиною могло стати комплексне 
щеплення, котре провели малю-
ку вранці того трагічного дня. Ді-

вчинка виглядала абсолютно здо-
ровою, а ввечері її стан раптово по-
гіршився.

- О 10 годині ранку дитині зро-
били щеплення після огляду ліка-
ря, вимірювання температури  з до-
триманням всіх вимог цієї проце-
дури, - розповів заступник дирек-
тора з амбулаторно-поліклінічної 
роботи комунального некомерцій-
ного підприємства «Тернопільська 
міська дитяча комунальна лікар-
ня» Володимир Кучма. – Щепили 
дитину вакциною АКДП та від по-
ліомієліту. Використовували вак-
цину, яку постачає нам держава. 
Того дня було проведено 27 ще-
плень. 

За попередніми результата-

ми судово-медичної експертизи, 
смерть немовляти настала від го-
строї дихальної недостатності. За-
галом буде проведено ще ряд екс-
пертиз, для встановлення, чи дій-
сно такі летальні ускладнення мо-
гло спричинити вакцинування.

За словами Володимира Кучми, 
під час розтину експерти зазначи-
ли, що немає ознак, що причиною 
смерті стало щеплення. Зокрема, 
немає признаків анафілактичного 
шоку та алергії. 

Відомості про подію внесено 
до єдиного реєстру розслідування 
злочинів згідно статті 115 Кримі-
нального кодексу України з поміт-
кою «природна смерть».  Розсліду-
вання триває.

Розбирав колію  
на… брухт

У гонитві за легкою на-
живою мисливці за металом 
не гребують нічим і підда-
ють небезпеці не лише себе, а 
й оточуючих. Десятки, а то й 
сотні людських життів могли 
б бути на совісті 18-річного 
жителя Ланівців, якби через 
пошкоджене ним залізничне 
полотно зійшов з рейсів паса-
жирський поїзд. 

- Крадія металу виявили 
на гарячому працівники за-
лізничної станції й виклика-
ли поліцію. Молодик встиг 
демонтувати 29 підкладок 
під рейсу та 18 металевих 
костилів. Деталі залізнично-
го полотна та знаряддя, яким 
користувався зловмисник, 
вилучили, - розповіли в об-
ласному управлінні поліції.  

Правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження за 
фактом крадіжки.

У Тернополі на заправці  
стався витік газу

Надзвичайна подія трапилась поблизу житлових будинків

Небезпечний витік помітили 
ввечері у неділю, 29 квітня. Як роз-
повіли в обласному управлінні служ-
би з надзвичайних ситуацій, фахівці 
встановили, що стався витік зрідже-
ного газу. Рятувальники та праців-
ники газової служби працювали на 
місці події всю ніч. 

- О 21:10 надійшла інформація 
про витік з наземного газового ре-
зервуару на території АЗС у Тернопо-
лі. У резервуарі містилось 7,3 м. куб. 
зрідженого газу «пропан-бутан», - 
повідомили рятувальники.

За попередніми даними, причина 
витоку газу – вихід з ладу аварійно-
го клапана на резервуарі.

Об’єкт негайно відключили від 
електропостачання, територію ого-
родили та взяли під охорону патруль-
них. На місці чергували рятуваль-
ники, готові до реагування в разі 
ускладнення обстановки, повідомля-
ють у службі. Також співробітники 
ДСНС здійснили обхід прилеглих жит-
лових будинків й розповіли мешкан-
цям, як діяти, аби уникнути небезпек.

Витік газу вдалося зупинити 30 
квітня о 03:20, замінивши аварійний 
клапан. В управлінні ДСНС інформу-
вали, що люди внаслідок надзвичай-
ної ситуації не постраждали.

За фактом аварії здійснюють пе-
ревірку.
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Як знайти себе 
справжніх і бути 
щасливими? 

Про це розповідає 
кандидат психологічних 
наук, доцент 
кафедри психології 
Тернопільського 
національного 
технічного університету 
Інна Моначин.

Ми з дитинства засвоює-
мо фразу - сильними бути не-
обхідно. Майже кожному з нас, 
незалежно від статі, добробуту 
чи віросповідання, батьки або 
просто дорослі часто повторю-
вали про «силу особистості», 
що «тільки сильні мають ба-
гато можливостей». Звичайно, 
нічого поганого немає у висо-
кому професіоналізмі, комуні-
кативних здібностях, інтелек-
туальній обізнаності, у вмінні 
презентувати себе, долати пе-
решкоди, одягатися зі смаком, 
вміти підтримати розмову на 
будь-яку тему. Це – безумовно, 
важливі якості. Коли б до ува-
ги не брати одну майже нікому 
не помітну деталь…

Часто така поведінка вияв-
ляється бігом в одному напря-
мі: від себе й до того, що ви-
значає зовнішній світ, оточен-
ня, норми, що панують в кон-
кретному суспільстві.  Звідси 
можуть початися незрозумі-
лі стани в людини, яка нібито 
все своє життя була, успішною, 
володіла необхідним набором 
якостей, які створювали обо-
лонку зовнішньо сильної осо-
бистості. Натягнені посміш-
ки, «кам’яні обличчя», незво-
рушні погляди, бездумні «по-
керфейси», бажання прихову-
вати справжні почуття - все це 
віддаляє від реального життя і  
може відсторонити людину від 
себе самої. 
Для чого маски? 
Чиє це життя?

Можна бути успішним, зри-
вати шквали аплодисментів, 
досягати вершин… та, на жаль, 
так і не побачити себе. Свої ба-
жання, розчарування, біль, не-
знання залишати за кулісами. 
Але для чого? Невже основне, 
щоб була зверху правильна 
картинка? Насправді своє «Я» 

не обдуриш! Воно сумує, про-
сить допомоги… 

Сучасні люди живуть склад-
ним життям, особливо коли за-
своїли модель поведінки одну 
«на людях», іншу - на роботі, 
з друзями, ще іншу - вдома. Їм 
складно повернути власну ці-
лісність. 

Найпростіше - почати ціка-
витись собою, своїми відчут-
тями, почуттями, нікому нічо-
го не доводити, не стримувати 
сліз, осмислювати свої вчинки, 
бажання, мрії. 

Прийняти себе різними: до-
брими і злими, розумними і 
дурними, радісними і сумними. 
Завжди бути в енергетичному 
ресурсі. Бо кожна емоція не ви-
падкова, незалежно від позити-
ву чи негативу, ми відкриваємо 
справжню можливість бачити 
силу і гармонію у своєму житті. 

5 правил для щастя 
Говорячи про силу і гармо-

нію у житті, хочу поділитися 
правилами Карла Юнга, який 
говорив: якщо їх дотримува-
тися - ми отримаємо справжнє 
блаженство.

Юнг був психіатром, він 
розробив концепцію екстра-
вертної і інтровертної особис-
тості, архетипів і колективно-
го несвідомого. Його праці ак-
туальні й донині. 

Сьогодні ж найбільша ди-
лема, яка поглинає світ – це не-
впинне прагнення щастя. Од-
нак Юнг не вважав щастя недо-
сяжним і означив 5 правил, які 
варто взяти у своє життя.
Турбуйтеся про  
своє фізичне та 
психічне здоров’я 

 «Здоров’я - це багатство» 
ніколи не вийде з моди. Всюди, 
де ви є, усе, що робите, не пови-
нно шкодити вам і, тим більше, 
створювати дискомфорт. Ска-
жімо, якщо у вашому оточенні 
є негативні люди, то їх енергія 
почне відображатися і на вас. 
Свідомо створюйте комфортні 
умови для себе.

СТАРАЙТЕСЯ ВДОСКОНА-
ЛЮВАТИ СВОЇ СТОСУНКИ. 
Жодні стосунки не досконалі 
самі по собі. Будь-які потребу-
ють активної праці. Ви завжди 

повинні вчитися цінувати ото-
чуючих і присвячувати трохи 
часу для усунення недоліків. 
Нам часто здається, що якби 
ми жили з іншим/іншою, то 
було б інакше. Насправді немає 
значення, з ким би ви не взає-
модіяли, робота над вашими 
стосунками просто необхідна.

ПОМІЧАЙТЕ ВСЮ КРАСУ, 
ЩО ВАС ОТОЧУЄ.

Першим кроком до щасли-
вого життя є прийняття хо-
рошого довкола вас. Якщо ви 
весь час критикуєте, то просто 
не зможете насолоджуватись 
життям, бо нічого доброго біля 
себе не бачите. Навчіться бачи-
ти добро в людях і оточуючих 
речах. Навчіться цінувати все, 
що було і що є на вашому шля-
ху. Практика добра та вдячнос-
ті принесе щастя.

НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ СВО-
ЄЮ РОБОТОЮ ТА ЖИТТЯМ. 

Обирайте професію, яка при-
носить задоволення. Якщо ви 
любите мистецтво - не йдіть в 
математику. Якщо хочете буду-
вати будинки - не погоджуйтесь 
на науковий ступінь філософа. 
Сотні працівників прокидають-
ся вранці й кажуть, що ненави-
дять робочий стіл, за яким про-
водять весь день. Не варто ро-
бити своє життя таким нудним.

МАЙТЕ ВІРУ. Кожній люди-
ні потрібна віра. Люди схильні 
розчаровуватись перед склад-
ними ситуаціями і бідами. Якщо 
ви не знайдете щось, що по-
трібно для віри, вам буде важ-
ко подолати життєві негаразди. 
Це може і не бути віросповіда-
нням, але повинно бути те, що 
дає віру і надію в складні часи.

Тому справжня сила осо-
бистості - це прийняття себе 
різними, вміння «подорожува-
ти» своїм внутрішнім світом і 
відкривати власні грані та по-
вноту свого «Я».

А в чому ваша сила: 
як полюбити 

себе справжніх
Можна бути успішним, зривати шквали 
аплодисментів, досягати вершин -  
та, на жаль, так і не побачити себе. 

Поради психолога

У травні запрацюють каруселі
Вартість  квитків на 

атракціони від 10 до 25 гривень

Машини передали у ко-
ристування «Станції юних 
техніків». Їздити на автомо-
білях безкоштовно зможуть 
учні цього закладу.       

До слова, у 2016 році у 
Тернополі відновили картин-
гову трасу у парку Топільче, 
яка є однією з кращих у За-
хідному регіоні та третьою 

за величиною в Україні. Пер-
шим досягненням картин-
гового спорту у Тернополі 
став титул абсолютного чем-
піона України 2017р. в інди-
відуальному заліку класу 
«Піонер-Н», що здобув учень 
Тернопільської Української 
гімназії ім. І. Франка Матвій 
Грабець.

На розвиток картингу – один мільйон! 
У Тернополі придбали 5 автомобілів для 

картингу в рамках Громадського бюджету. 
На їх закупівлю витратили майже один 

мільйон гривень.

У перший тиждень 
травня в 
тернопільських 

парках запрацюють 
атракціони. Загалом 
у місті їх налічується 
17, разом із водними 
велосипедами 
(катамаранами), 
повідомляють у 
міській раді. Наразі 
комунальники 
завершують перевірку 
їхнього технічного стану.

У парку «Національно-
го відродження» працювати-
муть дев’ять атракціонів, се-

ред яких «Клоун», «Колесо огля-
ду», «Ромашка», «Дитячі карусе-
лі», «Сюрприз», «Грибок», «Ве-
селі гірки», «Берізка» та «Юнга». 
У парку «Топільче» запустять: 
«Автодром», «Сонечко», «Дитя-
чу залізницю», потяг «Гусени-
ця», «Карнавал», «Дзвіночок», 
«Дитячі качалки» та водні вело-
сипеди.

Вартість катання на катама-
рані – 20-25 гривень. Квиток на 
потяг «Гусениця» - 15 гривень, 
три кола на дитячій залізниці 
вартують 10 гривень для дітей 
і дорослих. Щоб побачити Тер-
нопіль із «Колеса огляду», дове-
деться викласти 20 гривень. 

У комунальному підприєм-
стві «Об’єднання парків культу-
ри і відпочинку Тернополя» за-
певняють, що за сприятливих 
погодних умов, робота атракці-
онів у місті триватиме до серед-
ини осені.
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«… Село палало, а німці ходили поміж 
хатами і жорстоко вбивали людей. Ми 
причаїлися під кущем черемхи. Тоді була 
пізня весна – зелені було мало, тому схова-
тися було ніде.  Коли озброєний німецький 
офіцер  побачив нас, ми почали розбігати-
ся в різні боки. Один чоловік тримав на 
руках сина. Фашист наставив на дити-
ну рушницю.  Чоловік благав його: «Пане, 
вбийте мене, але дитину відпустіть». Та 
солдат не послухав його, вистрілив в обох. 
Ми тоді всі розбіглися в різні боки… То був 
дуже страшний день…»

Так із сльозами на очах згадує 29 квіт-
ня 1943 року у Молоткові 89-річна Ната-
ля Мельничук. І через 75 років після тра-
гедії побачене і пережите болить і крає 
серце. Жінка досі пам’ятає все у деталях 
– де були хати, куди втікали і найстраш-
ніше – смерть рідного брата. 

- Він напевне бачив, що його переслі-
дують, і сказав мені ховатися в напівзгорі-
лій хаті, - розповідає пані Наталя. - Жінки 
закутали мені обличчя хустиною і сказа-
ли лягти на підлогу, щоб не задихнулася 
від диму. Я виривалася від неї, кричала, 
адже там на вулиці був мій Мітя. Німець 
хотів його спіймати, але той не давався. 
Вони довго змагалися – кружляли довко-
ла вуликів, але Мітя не здавався, напевне, 
не хотів, щоб його спіймали. Тоді німець 
вистрілив у нього… Йому було тільки 20… 

Чоловіки у селі намагалися захисти-
ти своїх рідних. Але що могли зробити 
кулаки  чи вила проти озброєних солда-
тів. Аж під вечір постріли стихли і люди 
помалу почали виходити із сховків. Ви-
довище було страшне.

- Молотків – то була суцільна руїна. 
У хатах згоріла покрівля, стіни, були ви-
биті вікна, - пригадує жінка. – Ми йшли 
по вулиці – все було знищене, димить. 

Дивлюся, тіло жінки з малям. Із кухні ви-
тягали спалених живцем чоловіків. Слів 
не вистачає, щоб описати той жах, що 
пережило наше село того кривавого чет-
верга. 

Село Молотків Лановецького району, 
що на Тернопільщині, по-праву можна на-
звати українською Хатинню. Однак, якщо 
про останню знає весь світ, то про Молот-
ків пам’ятають лише мешканці області та 
історики. Навесні 1943 року воно прак-
тично згоріло дотла. Із 340 хат уціліли 
лише чотири. Фашисти розстріляли, спа-
лили живцем, замордували 617 мирних 
жителів села. Не жаліли ні жінок, ні дітей. 
Убивали усіх, хто потрапив у їхні руки. 

- Мені тоді було лише п’ять років, - 
розповідає Ігор Мосейко. – Це було якраз 
напередодні мого дня народження. Коли 
німці почали палити село, то ми з се-
строю бігали від хати до хати – постійно 
рухалися, щоб не попасти у руки фашис-
тів. Тато мій і брати загинули, а  мамі 
вдалося врятуватися. Це найстрашніше, 
коли із зброєю нападають на беззахис-
них людей…

З часів Молотківської трагедії кіль-
кість жителів населеного пункту змен-
шилась практично втричі. Село дуже 
затишне, з мальовничими краєвидами. 
Про страшне горе, яке спіткало чи не 
кожну тутешню родину, нагадує вели-
чезний меморіальний комплекс і смуток, 
що тінню пролітає в очах і дітей, і дорос-
лих при згадці про цей страшний день. 
Про каральну операцію фашистів тут 
знають  не з книжок історії, а з розпові-
дей очевидців, тож майже для кожної ро-
дини - це болюча тема.

Меморіальний комплекс «Молотків-
ська трагедія» - це музей просто неба. 
Кожен його елемент має своє глибинне 
значення. Великі пагорби  символізують 
братську могилу – вони ніби розділили 
Молотків надвоє – сьогоднішній, оновле-
ний, і той, яким він зостався після страш-
ного квітневого дня. Поміж земляними 
валами дорога на вулицю Смерті – вулицю 
спаленого села, де від хат лишилися лише 
фундаменти. Скульптура Матері – вічна 
пам’ять про молотківських жінок, які за-
гинули від рук окупантів. А праворуч - сухе 
дерево - німий свідок страшної трагедії. На 
місці кузні, де живцем спалили молотків-
ських чоловіків, – пам’ятний знак.

- Над приміщенням здіймаються три 
пілони. Так зображено вбиту сім’ю: бать-
ка, матір, дитину, – розповідає директор 
музею Оксана Борух. –  На Стіні пам’яті 
закарбовано 551 ім'я та прізвище. Інші 
66 – досі невідомі. Серед них - 92  дитини. 
У всіх цих людей різні дати народження, 
а день смерті один.

Пані Оксана розповідає, що за од-
нією з версій причина спалення села 
– вбивство родини поляка, який працю-
вав перекладачем у німців. Чоловік за-
підозрив у цьому хлопців з Молоткова. 
Через місяць після цих подій вранці 29 
квітня німці оточили село міцним кіль-
цем. Спершу каральний загін вирушив до 
садиби Гонти, де ночували хлопці з лісу. 
Почалася перестрілка, хоч сили були не 
рівні, у бою загинув німецький офіцер. 
Тоді почали палити село і розправлятися 
з людьми. Ніхто не пояснював, чому і за 
що – стріляли і все. 

Цієї весни минуло 75 років з дня 

страшної трагедії. У неділю в Молоткові 
на спільну молитву зібралися сотні людей 
із довколишніх сіл, представники  влади, 
духовенства, рідні та нащадки загиблих. У 
селі відкрили пам'ятний знак усім патрі-
отам, загиблим за волю України. Школярі 
випустили в небо білих паперових голубів 
і повітряні кульки. До Стіни пам’яті люди 
приносять квіти і залишають їх біля пріз-
вищ рідних. Ольга Бочин прийшла сюди з 
родиною. Серед 617-ти тут є найрідніше - 
ім’я її дідуся Данила. 

- Його спалили у кузні, - зі сльоза-
ми на очах згадує пані Оля . – Він стояв 
на колінах і щиро молився – дуже хотів 
жити, адже у нього залишилися син і 
донька. Але німці були безжальні. Я ону-
ка по доньці – у мене самої четверо ді-
тей. Наша сім’я береже пам’ять про цю 
трагедію. Сьогодні мій син, його правнук 
– військовий, захищає Україну на війні. Я 
горджуся ним. 

У Молоткові в неділю було, як ніколи, 
людно – групи школярів приїхали дізна-
тися про трагедію, батьки привели дітей. 
Адже це трагічна сторінка української іс-
торії, яку не можна забути. 

- Це була відплатна акція за дії зброй-
ного українського підпілля проти на-
цистів, - зазначив заступник голови 
Тернопільської ОДА Юрій Юрик. -  Для 
окупантів завжди пріоритетним було 
знищення національно-визвольного 
спротиву українців за свою державність. 
Потрібно пам’ятати, що відсутність дер-
жавності призводить до таких кривавих 
подій, до світових війн, голодоморів, і 
українці зараз як ніколи повинні, вра-
ховуючи уроки минулого, берегти свою 
державу. Не давати жодним провокато-
рам розхитувати її єдність. 

… Про страшну розправу над Молот-
ковом нагадує березова алея при в’їзді в 
село. Тридцять років тому в пам’ять про 
жорстоко вбитих людей висадили 617 бе-
різ. Дерева стали живим пам’ятником мо-
лотківської трагедії. Вони схиляють віти 
додолу, ніби нагадуючи кожному ман-
дрівнику про обірвані 
життя і величезне горе, 
яке пережило це село… 

МОЛОТКІВСЬКА ТРАГЕДІЯ: 
спалене село і 617 обірваних життів

На Тернопільщині вшанували 75-у річницю жорстокої 
розправи фашистів над мирними людьми

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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НАТО: Росія загрожує  
світовій безпеці 

Російська Федерація становить за-
грозу для безпеки всієї Європи. Відтак, 
санкції, які були застосовані до Кремля че-
рез агресивну політику, не можуть бути 
скасовані. Про це заявили міністри закор-
донних справ НАТО під час саміту в Брюс-
селі, передає «Польське радіо». «Є загаль-
не переконання, що Росія дестабілізує без-
пекову ситуацію в Європі, а також серед її 
сусідів», - сказав глава МЗС Польщі Яцек 
Чапутович. Міністри закордоних справ 
країн-членів НАТО дійшли висновку, що 
Захід повинен продовжувати діалог з Росі-
єю. Проте вважають, що не слід скасовува-
ти санкції проти Росії, які було застосовано 
після анексії Криму та агресії на Донбасі.

У Польщі на заробітках -  
майже два мільйони українців

У Польщі працюють майже два 
мільйони українців. І потреба в інозем-
них працівниках лише зростатиме. Про це 
заявив голова Польсько-української гос-
подарської палати, екс-міністр економі-
ки Польщі Яцек Пєхота, повідомляє «Ін-
терфакс». «У Польщі торік видали понад 
1,7 мільйона документів, що дозволя-
ють українцям тимчасове працевлашту-
вання. Разом із тими людьми, які працю-
ють нелегально, - це група з майже двох 
мільйонів українців», - сказав Пєхота. Че-
рез швидке зростання польської економі-
ки виникне необхідність у більшому залу-
ченні іноземних працівників.

Де у Європі живуть 
найщасливіші люди?

Найщасливішою нацією Євросоюзу 
виявилися ірландці. Найбільш нещас-
ною - румуни. Про це свідчать результати 
опитування «Євробарометра» - соціоло-
гічної служби Єврокомісії, пише «Politico». 
Ірландці також лідирують у категорії 
здоров’я - 92 відсотки опитаних вважа-
ють себе здоровими. Серед опитаних ла-
тишів цей показник склав усього 14 від-
сотків. У середньому по ЄС - 78 відсотків. 
84 відсотки опитаних європейців вважа-
ють занадто великою різницю в доходах. 
Проте більшість ресондентів вважають, 
що їхнє життя справедливе, і у них є рів-
ні можливості. 

У Єгипті штрафуватимуть 
торговців і прохачів,  

які «дістають» туристів
Торговцям і прохачам, які заважа-

ють відпочинку туристів у Єгипті, чі-
пляючись до них, загрожує штраф 
майже 565 доларів. Про повідомляє 
«Інтерфакс-Україна» з посиланням на 
«Daily Mail». Будь-який єгиптянин, що 
пристає до туристів з пропозицією купи-
ти сувеніри, надати послугу або просить 
милостиню, тепер може бути оштрафо-
ваний. Насамперед, ідеться про території 
біля знаменитих пам’яток Єгипту, таких 
як Єгипетський музей та піраміди. Завдя-
ки таким діям влада хоче збільшити при-
вабливість Єгипту для відвідувачів і під-
вищити доходи від туристичної галузі, які 
необхідні для підтримки історичних та 
археологічних пам’яток. Варто зазначити, 
після революції 2011 року потік туристів 
до Єгипту значно знизився: від 15 мільйо-
нів - до 6,3 мільйонів. 

Тисячі островів можуть  
стати безлюдними 

Острови, які низько розташовані, 
ймовірно, до середини століття ста-
нуть непридатними для життя. Вче-
ні прогнозують, що при підвищенні рів-
ня моря тисячі островів постраждають 
від частих повеней, нестачі прісної води 
та пошкодженні інфраструктури, інфор-
мує «The Independent». Це стосується, най-

перше, Маршаллових островів. А також 
йдеться про Мальдіви, Сейшели, частину 
Гаваїв. Це означає, що сотні тисяч людей 
можуть позбутися своїх домівок. У зв’язку 
з неминучою загрозою, що стоїть перед 
багатьма острівними громадами, дослід-
ники закликали уряди спрямувати зусил-
ля на її уникнення.

В Індії поставили крапельниці… 
700-річному дереву  

Піллаламаррі - 700-річний бенгаль-
ський фікус (баньян), що росте в Індії, 
обвішаний крапельницями. На перший 
погляд може здатися, що це чиясь дивна 
спроба прикрасити дерево, але насправді 
це спосіб його врятувати від термітів, по-
відомляє «Оdditycentral». Крона піллала-
маррі займає площу близько 1,6 гектарів. 
Деякі з найбільших гілок потерпають від 
термітів. Торік, у зв’язку з роботами зі збе-
реження дерева, влада обмежила доступ 
до довгожителя і зараз його можна огля-
нути лише зовні. Якщо все буде добре, то 
туристи отримають повний доступ до піл-
лаламаррі вже у травні. Спершу науков-
ці закачали розчин проти комах в отвори 
в дереві. Але з’ясувалося, що інсектицид 
швидко витік, тому вирішили вводити рі-
дину за допомогою крапельниць. Це ліку-
вання виявилося ефективним. Зараз стан 
дерева стабільний. Оскільки піллаламар-
рі має кілька стовбурів, то крапельниці 
ставлять по черзі до кожного з них. 

Медики США про дешевий  
і простий спосіб вгамувати біль  

у суглобах 
Учені виявили суперкорисну влас-

тивість харчової соди. Фахівці з Медич-
ного коледжу Джорджії радять людям із 
ревматоїдним артритом (аутоімунним за-
хворюванням, що вражає суглоби), пити 
розчин... харчової соди. Дослідження по-
казало, що сода заважає імунним кліти-
нам атакувати суглоби, запобігаючи запа-
ленню і болю, пише УНІАН з посиланням 
на «The Daily Mail». Учасники дослідження, 
які мали ревматоїдний артрит, вживали 
розчин харчової соди. Дослідники встано-
вили: через два тижні у хворих кількість 
імунних клітин, що викликають запален-
ня, зменшилася, а число клітин, що при-
гнічують його, збільшилася. Так, завдяки 
розчину харчової соди, рівень запалення в 
організмі пацієнтів знижувався.

Лондон заполонили  
отруйні гусениці

Жителів Лондона попередили про 
небезпеку від отруйних гусениць, кон-
такт з якими може призвести до аст-
ми, блювоти та висипів на шкірі, пише 
ВВС. Личинки дубового похідного шов-
копряда цієї весни розвелися у величез-
ній кількості на південному сході Англії, 
в Лондоні та його околицях. У їхніх воло-
синках є токсин, який викликає в люди-
ни запалення на шкірі, а також слизових 
оболонках очей та горла, заявила бри-
танська комісія з розведення лісів. Кожна 
з личинок має близько 62 тисяч волосин. 
Токсин, який міститься в такій волосин-
ці, після випадіння зберігає активність 
до п’яти років. Роздивитися її майже не-
можливо, тому людина, яка стала жерт-
вою цього алергену, може й не зрозумі-
ти, що саме стало причи-
ною недуги. До гусениць 
не можна доторкатися 
ні людям, ні тваринам.  

На «Народному фронті» можна 
ставити хрест? 

Можна розглядати різні варіанти 
щодо переформатування «Народного 
фронту». Але очевидно, що люди, які ба-
лотуватимуться від цієї політичної сили, 
не будуть лідерами перегонів. Про це в 
ефірі телеканалу ZIK сказав політичний 
аналітик Ярослав Макітра. «На політич-
ному проекті «Народного фронту» у те-
перішньому форматі, очевидно, можна 
вже ставити хрест. Хоча, якщо його мо-
дернізувати і змінити назву, у нього мо-
жуть влитися окремі люди, які допомо-
жуть наростити політичні бали», - сказав 
експерт. 

Виторг в аптеках шалений 

Продаж аптечних товарів за 2018 
рік зріс на 43 відсотки. За три місяці 
українці купили 411,515 мільйонів упа-
ковок медпрепаратів. Роздрібні продажі 
виключно ліків збільшилися на 45 відсо-
тків - до 18,976 мільярдів гривень, або на 
24 відсотки - до 287,662 мільйонів упако-
вок, пише «Сьогодні». До «аптечного ко-
шика» українців входять лікарські засо-
би, медичні вироби, косметика і дієтич-
ні добавки. За даними аналітиків «Бізнес 
Кредит», середня його ціна, за підсумка-
ми першого кварталу, склала 55,6 гри-
вень за упаковку.

Гройсман радить керівництву 
«Укрзалізниці» їздити в потягах  

Прем’єр Володимир Гройсман під 
час засідання уряду порадив керівни-
цтву «Укрзалізниці» хоча б раз на мі-
сяць їздити вітчизняними поїздами, 
повідомляє «Урядовий портал». «Для 
покращення послуг буде корисно, якщо 
менеджмент «Укрзалізниці» буде раз на 
місяць їздити пасажирськими потягами 
і аналізувати якість послуг. Особливо це 
стосується нічних поїздів», - сказав Грой-
сман. І додав: перед «Укрзалізницею» 
стоять неважкі завдання: нормальна бі-
лизна, чисті вагони, на вокзалах має бути 
чисто і зручно. 

Виші зникли - уже зво
Кабмін ухвалив постанову, яка за-

проваджує низку змін в сфері освіти. Зо-
крема, українцям варто забувати термін 
вищий навчальний заклад (виш). Його за-
мінили на заклад вищої освіти (зво), пові-
домили у прес-службі Міносвіти. Зміна ви-
кликана необхідністю здійснити технічну 
адаптацію до нового Закону «Про освіту». 

Історія: Москва відібрала 
митрополію у Києва за хабар
У XVII столітті московський цар до-

магався від Костантинопольської па-
тріархії отримати духовну владу над 
українськими землями. Але патріарх ва-
гався. Тоді московський посол дав патріар-
ху Діонісію хабар - «200 золотих і три со-
рока соболів». Тобто, 200 золотих червін-
ців і 120 соболів, передає «Радіо Свобода». 
Коли Діонісій повідомив, що треба підку-
пити ще найвищих сановників, Москва по-
крила додаткові витрати. Так «канонічно» 
українську церкву продали Росії. Згодом 
Діонісія за хабарництво усунули з патрі-
аршої посади. Але в 1686 році Москва таки 
отримала згоду Константинополя і прилу-
чила до себе Київську митрополію. «Ось 
так зломлено церковну автономію Украї-

ни і взято під московську церковну власть, 
а з нею разом тодішнє освітнє і культур-
не життя українське», - написав Михайло 
Грушевський.

Скільки коштує утримання 
одного солдата в Україні та світі?

Міністр оборони Степан Полторак 
розповів у інтерв’ю «ВВС», що утриман-
ня одного українського солдата коштує 
армії $12 тисяч на рік. Тим часом один 
солдат США коштує $510 тисяч на рік, Ве-
ликобританії - 250 тисяч фунтів стерлін-
гів, Німеччини - $220 тисяч, Польщі - $100 
тисяч, Росії - $83 тисячі, Литви - близько 
$80 тисяч, Албанії - $20 тисяч. «А скільки 
коштує наш солдат? Минулого року 8 ти-
сяч доларів, цього року - 12 тисяч доларів. 
Я не можу за 12 тисяч зробити більше, ніж 
можна зробити за 510 тисяч. По-друге, на-
віть те, що ми робимо, ми інколи робимо 
погано», - зізнався глава Міноборони.

«Нова Пошта» хоче доставляти 
посилки із США

Українська компанія «Нова пошта» 
розробляє власний авіамаршрут для 
доставки посилок із США. Про це пише 
ЦТС з посиланням на співвласника компа-
нії В’ячеслава Клімова. «Компанія актив-
но тестує авіадоставку з метою збільшити 
швидкість. Зі збільшенням обсягів міжна-
родної доставки нам потрібно буде мати 
власний line-haul (магістраль) між Украї-
ною і США. Згодом будемо завантажувати 
декілька літаків на тиждень, які перево-
зитимуть тільки посилки «Нової пошти», 
- сказав Клімов. Компанія планує, що рей-
си з пакунками із Штатів до України курсу-
ватимуть щотижня. Про придбання влас-
ного літака поки не йдеться.

Найбагатші дружини  
українських міністрів

Видання kp.ua склало рейтинг най-
заможніших дружин міністрів, проа-
налізували е-декларації членів Кабмі-
ну за 2017 рік. Найбагатша Інна Авакова 
- кохана глави МВС Арсена Авакова. Її річ-
ний дохід склав 57,5 млн. грн. На рахунках 
в українських банках: 3373 євро, майже 
1,5 млн. грн., приблизно $2 мільйони, в іта-
лійському банку - майже $1,5 мільйонів. У 
готівці - $35 тисяч, 140 тис. грн., 21 тисяча 
євро. Має земельну ділянку та інше добро. 
Річний дохід в Олени Гройсман - дружи-
ни очільника уряду Володимира Гройсма-
на - 3,39 млн. грн. У банку - понад $330 ти-
сяч і майже 9 млн. грн. Готівкою - близько 
$59 тисяч. Придбала «Mercedes-Benz GLE 
350D» за 2,1 млн. грн., отримала в спадок 
земельну ділянку і будинок. Третя - Гузя 
Насалик - дружина міністра енергетики 
Ігоря Насалика. Річний дохід - 2,4 млн. грн. 
У банку - 560 тис. грн. В готівці - $10 ти-
сяч. Купила будинок за 5,7 млн. грн. Їздить 
на «Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC» за 2,4 
млн. грн. Наступна - Орися Семерак - дру-
жина міністра екології Остапа Семерака. 
Річний дохід - майже 1,6 млн. грн. У банку 
- 12 тис. грн., готівкою - 600 тис. грн. П’яте 
місце в дружини міністра інфраструктури 
Володимира Омеляна - Світлани Бевзи. За 
рік заробила майже 1,2 млн. грн. Має $70 
тисяч готівки. Жінки мають дорогоцін-
ності, шуби тощо.

Чи варто купувати «євробляху»? 
Голова ГО «АвтоЄвроСила» Олег 

Ярошевич дав пораду українцям сто-
совно того, чи варто придбати автомо-
біль з іноземною реєстрацією. Ситуація 
з реєстрацією авто на «єврономерах» поки 
ще не вирішена, і невідомо, що відбувати-
меться далі. Олег Ярошевич вважає, що 
в 2018 році буде прийнятий закон, який 
врегулює питання легалізації авто з євро 
номерами, повідомляє «5 канал». «Закон 
буде - це однозначно, тому що і президент, 
і прем’єр-міністр, і депутати Верховної 
Ради розуміють: це питання потрібно ви-
рішити», - висловив впевненість Яроше-
вич. Зараз, на його думку, купувати таке 
авто - ризик і особиста справа. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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*     *     *
Буденщина забрала у полон.
У круговерті замкнутого кола
Минає час,  як чорно-білий сон,
Усе померкло доокола.

Давно забули  істини життя,
Засіла в груди  хмарна непогода,
Не відчуваємо серцебиття
Рідні… не вабить нас 

вже дух свободи.

Всі линемо в квітучий апогей.
Будуємо із мідяків кубельця,
Ллємо бальзам на душу і елей,
Вдягаючи на себе темні скельця.

Сьогоднішнє вже не щемить ніяк, 
Втішаємося зоряним майбутнім.
Життя – це мить, то відає усяк
Хвалебні оди линуть 

до «могутніх».

Тому живім сьогоднішнім – любім,
Бо не відомо, чи наступить Завтра,
І власну душу в чварах не губім,   
Вдягнім її в казкові шати-мантри.    

*     *     *
Життя казкове й загадкове –
Не все в нім повертається назад,
Любім – це  диво світанкове
І не впускаймо в душу грозопад.

Цінуймо Час, бо він - як річка,
До витоків немає вороття,
Стече спіраллю, наче свічка,
Залишить чорно-біле відбиття.

Плекаймо ніжно рідне слово –
Це наша зброя, захисна броня,
Нехай буяє барвінково,
Голубить слух мелодія щодня.

Якщо нам випала можливість
Злетіти до прекрасної мети,
Не забуваймо справедливість
В сумління чисте заплести.

*     *     *
Ми заблудилися в олжі.
Так мріємо про світлі оди,
Літаєм в хмарах, мов стрижі –
Вдихаєм радість насолоди.

Смакуємо польоту мить
І прагнемо емансипацій,
Що загадковістю п’янить 
У мареві галюцинацій.

Василина 
ВОВЧАНСЬКА.

м. Тернопіль.

Просила сина, як 
ніколи. Куди їхати, 
навіщо? За вікном 

дощ аж захлинається, 
темінь, хоч око виколи. 
Віталик же у відповідь, як 
загіпнотизований: мушу 
Галю з роботи забрати, як 
вона пішки у таку погоду 
добереться?

Що Олені до тої Галі? Дівчи-
ни з багатодітної сім'ї, де одна 
бідося гуляє. Чи вона її у су-
сіднє село на роботу випрово-
джала? Та ще й у бар, де пияків 
повно, жарти масні та хіхоньки-
хахоньки. У неї є батьки, хай за 
свою дитину дбають. А вона про 
нього, рідненького, думає.

- Мамо, навіщо ти так про 
Галю? Ти ж знаєш, вона - не 
така. А на роботу мусила йти, у 
неї мати хвора. Галя - найстар-
ша, гроші потрібні. А де в селі 
особливо роботу знайдеш?

- Звідки ти знаєш, яка вона? 
Думаєш, ти один у неї? Ось не-
давно сусідка казала, що мала 
твоя Галя хлопця із сусіднього 
села. До весілля йшлося, але чо-
гось він її покинув. Ще й балака-
ють, що вона - вагітна.

- Мамо, не смій... Я не буду ні-
чого слухати і тобі не раджу. А 
дитину Галя чекає від мене. Тож 
днями ми розпишемося, а пізні-
ше й одружимось. 

В Олени відібрало мову. Ось 
тобі і Галочка. Закрутила сино-
ві голову, а тепер ще й невідо-
мо, чиє дитя хоче  Віталику під-
сунути.

Та слухати її уже не було 
кому. Син гримнув дверима і 
зник у вечірній темряві. Крізь 
гуркіт грому Олена почула, як 
неохоче завівся Віталиків ста-
ренький мотоцикл.

Заплакала. З жалю до себе, 
від безсилля щось змінити. Чого 
воно так у її житті? Віталику ще 
й п'ятнадцяти не виповнилось, 
як помер чоловік. Добрим був 

Микола, роботящим. Першим 
столяром, муляром, малярем 
на селі. Про таких кажуть: май-
стер на всі руки. Вони, ці руки, і 
звели Миколу в могилу. Підсо-
бив комусь в одній хаті - налили 
сто грамів, в іншій - двісті. Люд-
ські "віддяки" і вкоротили віку. 
Не раз докоряла: ліпше б гроші 
брав, до господарки щось при-
дбали б. Але в чоловіка як не 
кум, то брат, сусід чи друг. Тепер 
вони всі живі-здорові, дружи-
нам, дітям допомагають. А вона 
з сином - одна.

Згадка про Віталика знову за-
печалила душу. Гарний у неї син, 
на вчителя вивчився, фізкуль-
турник. Діти у школі за ним на-
товпом ходять. А Галя? Ні вроди 
особливої,  ні освіти. Ледве шко-
лу   закінчила,   і пішла    в бар пи-
якам пиво розливати. Сподівала-
ся, між Віталиком і дівчиною усе 
це - несерйозно. Так, зустрілися 
кілька разів. А він он   що   видав:   
Галя чекає від нього дитину. Та 
Олена у це не дуже й повірила. 
Звісно, з подібними хитрощами 
як не відхопити гарного хлопця? 
Гроші заробляє, не п'є, не курить 
- знахідка, а не чоловік.

За вікном лило, як з відра. 
Розумом Олена усвідомлюва-
ла: син дорослий, має право сам 
обирати, як жити. Але хіба мате-
ринське серце може бажати рід-
ній дитині чогось злого?

Не могла заснути. Стрілки 
годинника уже перетнули пів-
ніч,  невпинно наближаючи ра-
нок. Як Віталик так може? Роз-
важаться, а вона хвилюється. 
Тож коли рипнула хвіртка, про-
жогом кинулась до дверей.

 - Віталику...
- То я, тітко Олено, - на поро-

зі стояв переляканий товариш 
сина. - Тільки не лякайтеся. Ві-
талика з Галею знесло з доро-
ги у рів. Слизько. Їх уже відвез-
ли до лікарні.

- Вони живі?
- Живі, тільки дуже побиті. Я 

сам не бачив, люди казали. Від 
мотоцикла лише металолом за-
лишився.

Не слухала цих страшних по-
дробиць. Бігла до сусіда проси-
ти, щоб завіз її швидше до лі-
карні.

У реанімацію до сина Оле-
ну не впустили. Благала лікаря 
сказати, чи є хоч маленька на-
дія?

- Організм молодий, але 
травми тяжкі, - так і не почула 
нічого конкретного.

Хтось ще плакав у кутку.

- Яка біда, свахо, яка біда...
Свахо? Озирнулася. А це - Га-

лина матір. Олена спочатку на-
віть не зрозуміла, що вона так 
до неї звертається.

- Відколи це ми родичі? - від-
казала різко. Відійшла подалі, 
не хотіла з цією жінкою навіть 
стояти поруч.

До ранку Віталика не стало. 
Син так і не опритомнів.

Ця мука, цей біль. Якби Оле-
ну різали по-живому, напевне, 
було б легше. Якісь люди сну-
вали по хаті, щось говорили про 
похорон. Не вірила, що більше 
ніколи не побачить свого си-
ночка.

Крізь сльози Олена тверди-
ла одне: це вона, Галя, в усьому 
винна. Якби не поїхав Віталій 
за нею у той вечір, був би жи-
вим. Бачила ж, що надворі зли-
ва, сільські дороги, як після ві-
йни - одні урвища і ями. Ще й 
матір Галі, "сваха", прийшла по-
дивитись на її горе. Просила, не-
хай ліпше забереться з подвір'я. 
Ненавиділа цю жінку разом з її 
дочкою. Не потрібні Олені їхні 
співчуття.

Галя вижила. І, як її мати, ко-
трогось дня посміла з'явитися 
на подвір'ї в Олени.

- Вступися з-перед моїх очей. 
Інакше не зглянуся, що ти вагіт-
на. Іди ліпше, бо я за себе не ру-
чаюся.

 - Я любила Віталика. І ця ди-
тина - від нього. Онук ваш чи 
внучка буде. Але ви заспокойте-
ся. Я піду...

Хтось     переказував Олені, 
що Галя народила дівчинку. А їй 
що до того? До тієї, котра звела 
в могилу сина. У неї тільки одна 
радість, коли присниться Ві-
талик. І вічне горе, бо розплю-
щить очі, очі, а сина - нема.

У  своїй  журбі сторонила-
ся людей. Жила з того,  що про-
дасть з городу, з обійстя. Щодня 
ходила на цвинтар, на розмову 
до сина.

Якось здалеку помітила біля 
могили жінку з дитиною. Хто б 
це? Підійшла ближче: Галя... І ді-
вча, руденьке, як її мама. Оле-
на підняла з землі палицю, по-
стукала об деревце. Чого триво-
жать її сина? Галя з дівчинкою 
аж сахнулися. Відійшли мовчки 
- між могил.

Олена стала ще більш від-
людькуватою. Ходила, як мара: 
у чорному платті, чорній хусти-
ні, не спілкувалася ні з ким, хіба 
з листоношею, коли та прино-
сила пенсію. Не міняла чорного 

одягу навіть на Великдень.
А тут приснилося Олені... Ві-

талик, веселий, усміхнений, об-
німає її і каже так лагідно:

- Ви б переодягнулися, мамо. 
Гляньте, що я вам приніс.

Вийняв з пакета її давній, ще 
дівоцький, костюм. І білу, всія-
ну різнобарвними квітами хус-
тину.

- Нащо мені це все, сину? - 
дивувалася у сні.

- Як? Хіба ви не чули? Моя 
донька, а ваша внучка виходить 
заміж. От я і приніс вам одяг - на 
весілля.

Прокинулась Олена у незро-
зумілій тривозі. Яка внучка, яке 
весілля? Невже Галя досі не дає 
спокою?

Наступної ночі сон майже 
повторився. От лише Віталик її 
сумний: чи ж послухаєте мене, 
мамо?

Того дня Олена вперше за 
довгі роки заглянула до сусідки. 
Ніби за сметаною, борщу вес-
няного захотілося. Розпитува-
ла сусідку: що у селі діється, які 
новини? Хто вмер, народився, 
одружується?

- Ой, певне, тебе, Олено, одне 
цікавить. Те, що Галя, з якою 
твій син колись знався, дочку 
заміж видає. Внучку твою. Прав-
да, ти про це знати не хочеш. А 
дівча навіть на тебе трохи схо-
же. Ще й Оленкою,  як тебе, зва-
ти. Дарма ти, Олено, від внучки 
відвертаєшся. От бери молодих 
до себе жити, а то в Галі, котра 
приймає зятя, тісно. Їм - хата, а 
тобі поміч буде.

Сусідка ще довго оповідала 
сільські новини. Але найголо-
вніше Олена уже знала.

- То ти будеш брати сметану 
чи ні?

- Мабуть, ні. Щось вже й бор-
щу перехотілося.

Через два тижні йшла Олена 
селом. У новому трикотажному 
костюмі - аж до міста за ним їз-
дила. Запнута великою квітчас-
тою хустиною. Віталася приві-
тно з перехожими, з надто ціка-
вими кумасями, котрі аж через 
пліт перегиналися, видивляю-
чись на Олену. Що то могло тра-
питися з нею, що нарешті скину-
ла з себе чорний одяг?

Олена йшла, роздаючи на-
ліво і направо усміхнений "до-
брий день". Роздивлялася оба-
біч сільські вулиці. Як цьогоріч-
ного теплого квітня усе водно-
час зацвіло: вишні з яблунями, 
груші і бузок. Несла у руках ве-
личезний букет конвалій. Ко-
лись посадила кілька кущиків у 
квітнику. А вони розрослися ген 
по усьому садку.

Неподалік, через кілька до-
мівок, грали весільні музики... 

Зіна КУШНІРУК.

Буяла весна. Ніжними 
пахощами і теплими 
після суворої 

зими вечорами вона 
виманювала молодь гуляти 
затишними вулицями села.

Тільки Таня вечори проводи-
ла біля розчиненого вікна. Вона 
тут нікого не знає, точніше, май-
же нікого. Крім Віри, з якою вос-
таннє бачилась  шість років тому, 
коли приїжджала до бабусі на 
літні канікули. Їй тоді виповни-
лось 12 років. Пам’ятає, як вони 
святкували її день народження. 
Того дня дівчата пообіцяли одна 
одній бути вірними, щирими і 
найкращими подругами, що би 
не трапилось.

І сьогодні Віра, дізнавшись 
від  сусіда, діда Петра, що Таня 
приїхала у село, стрімголов по-
мчала до подруги, з якою так дав-
но не бачилась, хоч листувалися.

Відчинила двері, та так і за-
лишилась стояти на порозі хати, 
вражена побаченим. Її подру-
га сиділа біля відчиненого вікна 
вся у чорному вбранні.

Віра не знала, про що запи-
тувати. Мовчки підійшла і обня-
ла Таню.

– Мої батьки півроку тому за-
гинули в автокатастрофі. Я жила 
у бабусі – татової мами, але тиж-
день тому вона померла, і тепер я 
житиму у баби Олі, – промовила 
після довгої мовчанки Таня.

Це багато що пояснювало, зо-
крема те, що Таня уже півроку не 

відповідала на її листи.
Подруги довго розмовляли, 

поки не почули крізь відчинене 
вікно веселий гамір.

– Таню, ходи зі мною на вули-
цю, тобі треба трохи розвіятися, 
– кликала подругу Віра.

Але дівчина відмовилася йти, 
посилаючись на погане самопо-
чуття.

Через тиждень Віра таки ви-
манила подругу на вулицю:

– Життя продовжується, а ти 
молода, і я не дозволю тобі мар-
нувати свої літа.

Вже за якусь мить подруги 
наздоганяли гурт дівчат і хлоп-
ців, що прямував на посиденьки 
до парку неподалік їхньої вулиці.

– Знайомтесь, моя найкраща 
подруга Таня, – відрекомендува-
ла Віра.

– А  я – Петро, – першим зіско-
чив з лавочки, галантно подаю-
чи руку дівчині, ставний кароо-
кий юнак.

– Діма, – трохи сором’язливо 
відрекомендувався інший хло-
пець, що сидів поруч з Петром.

Обом до душі прийшлася «но-
венька» дівчина, яка, чи то тому, 
що вперше в цьому колективі, чи 
через недавнє горе, увесь вечір 
мовчала.

Коли гамірна компанія  роз-
ходилась по домівках, Петро зго-
лосився провести дівчат. Тут він 
випередив Дмитра, який протя-
гом усього вечора подумки доби-
рав необхідні слова і потай ловив 
сумні очі дівчини, у яку закохав-
ся з першого погляду.

Петро був, як мовиться, ду-
шею компанії. Він швидко знахо-
див потрібні слова, вміло доби-
рав веселі жарти, чим привертав 
увагу багатьох дівчат їхнього не-
величкого села.

Відтоді він щовечора прово-
джав Таню додому. Але Віра за-
стерігала її, щоб була обачною з 
Петром:

– Він гарно говорить, але за-
лицяється не тільки до тебе, а 
й до Марійки з сусідньої вули-
ці. Так само, як колись  одночас-
но зустрічався зі мною і зі Світла-
ною.

Таня не слухала подруги, бо 
вірила, що у ній говорить за-
здрість, що Віра так каже, бо сама 
ще любить Петра.

З того часу між подругами як 
кішка перебігла — так вони від-
далились і практично не спілку-
вались між собою. Аж поки одно-
го разу Віра не прибігла і сило-
міць, до пуття нічого не пояснив-
ши, «витягнула» Таню з дому.

Прибігли дівчата до парку, і 
неподалік, метрів п’ятдесят від 
них, побачили Петра, який три-
мав Марійку за руку і щось весе-
ло їй розповідав.

Ще вчора біля того ж старого 
кремезного дуба, тримаючись за 
руки, стояла з ним Таня. Гордість 
і відчай завадили їй в ту мить пі-
дійти до них ближче і вивести 
Петра на чисту воду. Та й що від 
того зміниться? 

Коли дівчата повернулися до 
будинку Тані, Віра сказала запла-
каній подрузі:

–  Я давно намагаюсь довес-
ти, що він тобі – не пара. Петро 
так тобі закрутив голову, що ти 
не помічаєш Дмитра, який без 
пам’яті у тебе закоханий. Він і 
мене не раз розпитував про тебе: 
які квіти  любиш, які твої захо-
плення і таке інше.

Наступного вечора, коли Пе-
тро хотів провести Таню, вона 
йому сухо відповіла:

– Не проводжай мене більше. 
Іди, тебе чекає Марійка.

Повертаючись додому з по-
другою, вона раптом побачила 
біля своїх воріт чоловічу постать. 

– Це тобі, – ніяково, як і впер-
ше, коли вони познайомилися, 
сказав Діма і простягнув дівчи-
ні букет її улюблених червоних 
тюльпанів.

– Я, мабуть, піду, – поквапи-
лась додому Віра. 

Цілу ніч Таня з Дімою говори-
ли, сидячи на лавочці біля її пар-
кану. Тем для розмов і спільних 
інтересів в них виявилося дуже 
багато. Не те, що з Петром, який 
весь час говорив, а Таня тільки 
слухала його.

Уже ідучи додому, Дмитро 
знову несміливо запитав:

– Можна сьогодні ввечері 
прийти до тебе?

– Приходь, – сказала Таня, вже 
зачиняючи хвіртку.

Уперше за багато часу на душі 
і серці дівчина відчувала лег-
кість і спокій. Вона ще не забула 
Петра, який, як застерігала по-
друга, розбив їй серце, але  знала, 
що скоро його забуде.

... Таня ще ніколи нікому не 
довіряла так, як Дмитру. Для неї 
він був не просто коханою люди-
ною, а мудрим порадником і хо-
рошим другом.

– Віро, – стрімголов вбігла 
Таня до подруги в кімнату, а об-
личчя її так і світилося від щастя, 
– Діма запропонував мені одру-
житися.

– І що ти йому відповіла? – 

упустивши з несподіванки на 
підлогу тарілку, яка розбилася, 
запитала Віра.

– Сказала, що подумаю до ве-
чора. Але ще в ту мить хотіла 
сказати «так», – відповіла Таня і 
якось нерішуче додала:

– Дякую тобі, що відкрила 
мені очі і ... вибач, що я тоді по-
ставила під сумнів нашу дружбу. 

На весіллі у подруги Віра була 
першою дружкою. І коли перший 
дружба запитав у нареченої, які 
квіти любить її подруга і які у неї 
захоплення, Таня засміялася. Бо 
саме так колись розпочалися її 
стосунки з Дмитром...

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Невигадана історія

гніздечкогніздечкоСімейнегніздечко
Їх кохання, серпанком 

сповите, 
Бережуть його ангели 

і Небеса.
А вони захищають 

удвох Україну, 
Щоби квітла весна, 
Щоб лелеки дітей 

у родини носили,
Аби не зітхала 

у смутку земля.
Щоб сонце ранки будило, 
І спокійними були дні… 
Добра вам, 

Віталію і Людмило!
Миру і щастя в житті!  

На фото Юрія КУЛЬПИ: подружжя Віталій та Людмила - військовослужбовці 
Тернопільської окремої артилерійської бригади повернулися із зони АТО додому.

Він знав безліч стежок 
і доріг, якими міг 
оминути Її. А ступав 

на ті, що бігли  до Неї… 
Колись Він відкрив перед 
Нею свої почуття. Вона 
стала для Нього чарівним, 
усміхненим Всесвітом з 
ямочками на щічках. А 
потім зачинив душу. У Його 
долі з’явилось інше ім’я… 

Її кохання до Нього було світ-
лим і теплим. Кольору ранішньо-
го неба, яке дарує погідний день. 
Потім спогади стали вечірньо-
прохолодними, наче вистиглий го-
ризонт, за яким сховалося сонце…

Він не знав, що колись дістане 
з потаємної кишеньки свого життя 
Її образ. Буде каятися перед мину-
лим, розуміючи: майбутньому Його 

каяття, мабуть, не потрібне. Чека-
тиме, коли з’явиться Її постать. 

Вона й далі носить шалики 
пастельного кольору, якими лю-
бить бавитися вітер. І світлий 
одяг. Не змінилася її легка хода. 
Жінка-літо, що затрималась на 
гостинах у весни… 

…Як завжди, він перейде на 
інший бік вулиці, немов на інший 
бік життя. Скаже, що зустрів Її 
випадково. Немов ненароком до-
торкнеться Її руки. Вкотре не на-
важиться запросити на каву. І не 
зізнається: загублене до Неї ко-
хання попросилося в Його серце 
знову. Він впустив його. І тепер 
не знає, що з цим робити… 

…Він з дружиною жив не за-
ради любові - просто жив. У них 
був спільний дім, діти. Але різни-
ми були сни, бажання, спогади. І 
вони обоє були різними…

Дружини не стало. У дітей 
своє життя. Його ніхто не чекає… 

…Одного дня Він хотів би зу-
стріти Її і більше не відпустити, 
не загубити. Але мрії не слуха-
ють Його. Зраджене щастя не по-
вертається…    

Ольга ЧОРНА. 

Ти – справжня 
подруга

Просто життя Конвалії 
для молодих 
Двадцять один рік Олена не знімала 
чорної хустини. Відколи загинув єдиний 
син:  її  любов,   надія  і радість.  
Світ хитнувся і потьмянів на довгі роки 
за одну мить. Була певна: якби Віталик 
послухав її того вечора і залишився 
вдома, нічого не сталося б.

ЕтюдМрії 
не слухають 
Його…

ВИШНЕВА ЗАМЕТІЛЬ
Засніжило пелюстками 

вишень,
Закружляли вони 

за вікном.
Вітерець ніжно 

гілля колише,
Білий цвіт захопився 

танком.
Безтурботні, отак 

в ритмі вальсу,
Мов сніжинки, летять 

до землі.
Розстеляючись 

білим обрусом,
Заплітаючись 

в коси траві.
Найпахучішим 

тим ароматом
Заполонюють вишні 

в ці дні.
Одягають віночок 

квітатий -
І найкраща земля навесні.

Людмила КОЛЯДЕНКО.
смт Козова.смт Козова.
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Спортивна арена

Олександр Зінченко. 
“Манчестер Сіті”.  

Чемпіонат Англії-2017/18
О л е кс а н д ру 

Зінченку лише 21 
рік. У юному віці 
футболіста “за-
бракувало” київ-
ське “Динамо”, але 
помітив інший 
український ве-

ликий клуб - “Шахтар”. З донеч-
чанами Зінченко ще у 18-річно-
му віці розсварився та зі сканда-
лом перейшов до російської “Уфи”. 
Але у 2016-му півзахисник підпи-
сав контракт із англійським “Ман-
честер Сіті”. У переповненій зірка-
ми команді українцю місця не зна-
йшлося і його віддали в оренду до 
голландського ПСВ. Проте й там 
Зінченко програвав конкуренцію 
та більше грав за молодіжну ко-
манду. Перед нинішнім сезоном 
МС несподівано повернув грав-
ця з оренди і задіяв його на ліво-
му фланзі оборони. У переможно-
му для “Ман Сіті” чемпіонаті Ан-
глії Олександр Зінченко провів 
сім матчів - в усіх команда перемо-
гла. Так, чи інакше, наш футболіст 
отримав титул чемпіона Англії та 
став другим у історії українцем, 
який виграв Прем’єр-лігу.

Олег Лужний. 
“Арсенал”.  

Чемпіонат Англії-2001/02
Б а г а т о р і ч -

ний капітан київ-
ського “Динамо” 
та збірної Украї-
ни перейшов до 
“Арсеналу” у 1999 
році, коли йому 
був уже 31 рік. 

Основним у команді Арсена Венге-
ра українець так і не став, але був 
надійним запасним, готовим за-
крити будь-яку позиції в обороні. 
У чемпіонському сезоні 2001/02 
Лужний зіграв за “Арсенал” 18 
матчів. Загалом у складі “каноні-
рів” він провів чотири сезони та, 

окрім чемпіонства, виграв з лон-
донцями два Кубки Англії.

Андрій Шевченко. 
“Мілан”.  

Чемпіонат Італії-2003/2004
Н а й к р а -

щі ж свої роки 
Андрій Шев-
ченко провів 
у “Мілані”. На-
віть може зда-
тися дивним, 
що славетний 
форвард виграв лише один чем-
піонат Італії - у сезоні 2003/04. У 
ньому він зіграв 32 матчі, забив 
24 голи та вдруге став кращим 
бомбардиром Серії A. Саме у 2004 
році Шевченко отримав “Золо-
тий м’яч” найкращого футболіс-
та світу.

Віктор Скрипник. 
“Вердер”. 

Чемпіонат Німеччини 
2003/2004

Лівий захис-
ник “Дніпра” та 
збірної України 
став у Німеччині 
насправді своїм. 
За “Вердер” він ві-
діграв сім сезонів 
і став справжнім 

символом команди. В останньо-
му у своїй кар’єрі чемпіонському 
сезоні Скрипник вже не був осно-
вним та відіграв лише шість мат-
чів, у яких забив один гол. Також 
оборонець разом з бременцями 
двічі здобував Кубок Німеччини.

Анатолій Тимощук. 
“Баварія”. 

Чемпіонат Німеччини  
2009/2010, 2012/2013

А н а т о л і й 
Тимощук виграв 
“Срібну салатни-
цю” двічі. У чем-
піонському сезо-
ні-2009/10 укра-
їнець виходив 
на поле 21 раз та 

віддав одну результативну пере-
дачу. В останньому сезоні у Бун-
деслізі українець зіграв 16 матчів, 
у яких забив один гол. З “Баварії” 
Тимощук пішов ще й переможцем 
Ліги чемпіонів, яку мюнхенці та-
кож виграли у 2013 році.

Дмитро Чигиринський. 
“Барселона”. 

Чемпіонат Іспанії 2009/2010
У 22 роки він 

вже був волода-
рем Кубка УЄФА 
у складі “Шахта-
ря”, грав в осно-
ві збірної України 
та привернув ува-
гу “Барселони”. Та все завершило-
ся для Чигринського розчаруван-
ням. Українець протримався у ко-
манді лише сезон. Все ж став пер-
шим у історії українцем, який ви-
грав чемпіонат Іспанії. У пере-
можному сезоні захисник вихо-
див на поле 12 разів.

Олексій Михайличенко. 
“Сампдорія”. 

Чемпіонат Італії 1990/1991

Першим українським футбо-
лістом, який здобув “скудетто” у 
1991 році, став Олексій Михайли-
ченко. Він переходив до клубу з Ге-
нуї з “Динамо”, як європейська зір-
ка. Проте, як і більшість вихован-
ців радянського футболу, не зміг 
сповна адаптуватися до західноєв-
ропейських реалій. У чемпіонсько-
му сезоні 1990/91 півзахисник зі-
грав за “Сампдорію” вагомі 24 мат-
чі та забив три голи. Після першого 
ж сезону Михайличенко залишив 
Геную заради “Глазго Рейнджерс”, 
а ось там вже став справжньою 
легендою клубу та п’ятиразовим 
чемпіоном Шотландії.

Українки Марта Костюк та 
Ангеліна Калініна увійшли 
у топ-140 світового рейтин-
гу, встановивши особисті ре-
корди. Так, 15-річна Костюк за-
ймає 134 місце, а 21-річна Ка-
лініна піднялася з 151-го на 
138-е місце. Ще одна перспек-
тивна українка - 17-річна Дая-
на Ястремська втратила одразу 
15 пунктів у рейтингу, а перша 
ракетка України Еліна Світолі-
на віддалилася від топ-3 вже на 
615 залікових пунктів. 

*     *     *

Володимир Кличко та Ен-
тоні Джошуа через рік після 
їх поєдинку знову зустрілися 
на стадіоні «Вемблі». Там про-
ходять зйомки документально-
го фільму, який буде показано 9 
травня на телеканалі ВВС1. Всі 
доходи від фільму будуть по-
жертвувані на благодійність.  
Нагадаємо, 29 квітня 2017 року 
Володимир Кличко провів свій 
останній поєдинок у кар’єрі та 
програв Ентоні Джошуа.

*     *     *
24-го квітня відбувся пер-

ший півфінальний матч Ліги 
чемпіонів. Англійський «Лівер-
пуль» на своєму полі виграв у 
римської Роми з рахунком 5:2. 
Наступного дня у Мюнхені «Ба-
варія поступилася «Реалу» з ра-
хунком 2:1.  До речі, форвард ко-
ролівського клубу Кріштіану 
Роналду став рекордсменом за 
кількістю виграних матчів у Лізі 
чемпіонів. Перемога над «Ба-
варією» стала для португальця 
96-ю в Лізі чемпіонів. Таким чи-
ном, він побив рекорд Ікера Ка-
сільяса і має найвищий показ-
ник. А ще матч з мюнхенцями 
став першим у ЛЧ 2017/2018, в 
якому Роналду не відзначився 
забитим голом. Загалом, Крішті-
ану настріляв 15 голів і лідирує 
в списку бомбардирів турніру.

*     *     *
26 квітня в межах півфі-

налу Ліги Європи паралельно 
відбулися два матчі. У першо-
му протистоянні лондонський 
«Арсенал» на власному полі ди-
вом втратив перемогу над іс-
панським «Атлетико» - 1:1. А 
в другому протистоянні дня 
«Марсель» довів, що він сильні-
ший від «Зальцбурга» - 2:0.

*     *     *
Збірна України з футболу 

зустрінеться у товариському 
матчі з командою Туреччини. 
Гра відбудеться 20 листопада в 
Україні. Також цієї осені наша 
команда стартує у новому тур-
нірі УЄФА - Лізі націй, де її су-
перниками на груповому раун-
ді у дивізіоні B будуть команди 
Чехії та Словаччини. Туреччина 
у цьому ж дивізіоні зустрінеть-
ся з Росією та Швецією. Збір-
ні України та Туреччини грали 
у одній групі у відборі Чемпіо-
нату світу-2018. Обидві коман-
ди не змогли подолати квалі-
фікацію - українці стали треті-

ми, турки - четвертими. У жов-
тні 2016 року збірні зіграли у 
Туреччині внічию 2:2. У вересні 
1917 року сильнішою виявила-
ся Україна, яка перемогла вдо-
ма команду Мірчі Луческу - 2:0.

*     *     *
Збірна України  з хокею ви-

ступала на Чемпіонаті світу 
в дивізіоні IB. Це була хороша 
нагода для “синьо-жовтих” по-
боротися за підвищення у кла-
сі. Натомість, довелося вести бо-
ротьбу за виживання. Допомо-
гла перемога у першому матчі 
над румунами та нічия на остан-
ніх секундах проти Латвії (по-
разка в овертаймі). Закінчила 
виступ збірна України ганебним 
розгромом від збірної Японії 1:7.

*     *     *
В Україні визначився 

волейбольний чемпіон. У 
п’ятому поєдинку фінальної 
серії львівські “Кажани” пере-
могли харківський “Локомо-
тив” з результатом 3:1. Відтак 
львів’яни вперше в історії клу-
бу стали чемпіонами України, 
перервавши гегемонію харків-
ського колективу.

*     *     *

Марина Черняк принесла 
Україні першу нагороду чем-
піонату Європи із дзюдо. На 
змаганнях у французькому міс-
ті Монпельє вона спочатку взя-
ла гору над Катаріною Костою 
з Португалії, потім поступила-
ся угорці Єві Черновіцкі, але 
вдало виступила у втішному 
турнірі. Черняк перемогла Ді-
нару Локманхекім з Туреччи-
ни, а у суперечці за нагороду 
здолала француженку Мелані 
Клеман. Для Марини Черняк це  
вже друга нагорода чемпіонату 
Європи - українка також здобу-
вала бронзу континентальної 
першості у 2014 році.

*     *     *

В Азербайджані 29 квітня 
відбувся останній у цьому се-
зоні етап Кубка світу з худож-
ньої гімнастики. 15-річна укра-
їнка Влада Нікольченко здобу-
ла для України золоту нагоро-
ду у вправах з булавами. Завдя-
ки цьому вона завоювала Кубок 
світу в цьому виді. У цей же день 
Нікольченко у вправах зі стріч-
кою завоювала бронзову ме-
даль. Відтак, на етапі Кубка сві-
ту у Баку українка здобула по-
вний комплект нагород. За день 
до цього, у суботу, 28 квітня, 
вона стала срібний призером 
з багатоборства. Також у неді-
лю скарбничку збірної України 
поповнили і дівчата у групових 
вправах. У програмі з м’ячами та 
скакалками спортсменки здобу-
ли бронзові нагороди.

За три тури - фініш

Українці на футбольних полях Європи
Футболіст англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко став сьомим 

українцем, який вигравав європейський топ-чемпіонат, повідомляє «Експресо».

Інтрига в Українській 
Прем’єр-лізі триває. 
За три тури до 

закінчення чемпіонату 
ще нічого не вирішено. 

Єдина команда з 12 учасни-
ків, яка вже ні за що не бореть-
ся – “Олександрія”, проте і вона 
у 29 турі в гостях обіграла львів-
ські “Карпати” (1:2), перервав-
ши чотириматчеву переможну 
серію львів’ян. 

“Динамо” ж обіграло “Вор-
склу” і не відпустило у відрив 
“Шахтар”, який здолав “Маріу-
поль”. Обидва гранди перемо-
гли з мінімальним рахунком 1:0 
на виїзді. “Зоря” здолала “Верес” 
(1:0) і наблизилися до третього 
місця на відстань одного очка.

У нижній частині табли-
ці змінився аутсайдер. Завдяки 
перемозі над “Сталлю” “Чорно-
морець”  піднявся на 11 місце, 
опустивши на дно кам’янську 
команду. “Зірка” перемогла 
“Олімпік”, однак з небезпечної 

зони поки не вибралася. Відтак 
все буде вирішуватися у наступ-
них трьох турах. А ще за резуль-
татами 29-го туру чемпіонату 
УПЛ визначилися наступні два 
учасники єврокубкових турні-
рів УЄФА від України.

Участь у Лізі Європи вже 
забезпечили собі полтавська 
«Ворскла» та луганська «Зоря». 

А от питання, кому з укра-
їнських клубів дістанеться тре-
тя путівка у Єврокубки, залиша-

ється відкритим. Також ще неві-
домо, хто отримає прямий про-
пуск у груповий турнір Ліги Єв-
ропи. 

А у Лізі чемпіонів Україну 
у наступному сезоні представ-
лять «Динамо» та «Шахтар».  

Українська Прем’єр-Ліга ви-
значила найяскравішого фут-
боліста з усіх, які взяли участь у 
матчах 29 туру. За підсумком го-
лосування перемогу здобув на-
падник «Зорі» Іурі.
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Вона тільки-но повернулася з 
Варшави, де була учасницею 
Міжнародного конгресу 

з питань трихології (науки про 
волосся) і, звичайно, привезла 
звідти черговий сертифікат. Цей 
документ підтверджує ще один 
щабель фахового зростання цієї 
молодої, енергійної жінки, яка 
випромінює красу та впевненість. А 
також підтверджує: якщо ти чогось 
дуже прагнеш, успіх можливий 
навіть у райцентрі. 
Отож, знайомтеся – Надія Яцентюк, 
лікар косметолог-дерматолог 
із Чорткова. Наша розмова 
проходить у затишному кабінеті, 
облаштованому в одному із 
старовинних будинків міста.

- Отож, що спонукало вас започат-
кувати власну справу?

- Після закінчення Тернопільського ме-
дичного університету я працювала в об-
ласному шкірно-венерологічному диспан-
сері. Водночас зацікавилася трихологією. 
Виношувала мрію розширити свої знання 
про цю науку. Дізналася про курси з три-
хології у Харкові. Подала заявку, успішно 
їх закінчила. Потім мені пощастило побу-
вати на I Міжнародному конгресі з трихо-
логії у Києві. Там учасники ділилися досві-
дом і знаннями. Після цього я і загорілася 
бажанням відкрити власну справу. 

- Хто вам допоміг?
- Саме на конгресі я познайомилася з 

багатьма цікавими людьми та ще раз зу-

стрілася з лікарем-трихологом, профе-
сором – Юлією Овчаренко, яка розвиває 
цю нову область медицини, розробляє 
та втілює у практику прогресивні тех-
нології лікування волосся. Вона зібрала 
команду однодумців, ентузіастів, людей, 
закоханих у свою справу. Саме Юлія Сер-
гіївна допомогла мені, надихнула на цей 
крок. 

- Чим цікава трихологія?
- Трихологія і цікава, і потрібна галузь 

медицини, хоча вона ще дуже молода у по-
рівнянні з іншими. Лікар-трихолог допо-
магає пацієнтам, в яких є серйозні зміни 
у структурі волосся. Він виявляє причи-
ни патології волосся, адже правильно по-
ставлений діагноз є запорукою правиль-
ного лікування. До речі, добре, що зараз  
спеціалісти з України мають можливість 
одержувати досвід і знання в країнах Євро-
пи. Участь у міжнародних семінарах спри-
яє підвищенню кваліфікації. Також закор-
доном я проводжу закупівлю обладнання, 
медикаментів та інших засобів догляду за 
шкірою. Буваючи на різних семінарах зна-
йшла багато однодумців, креативних лі-

а й подолати 
комплекси»

«Моя професія допомагає  
не лише стати здоровим,

Надія Яцентюк із Чорткова 
впевнена: наполегливою 
працею та вірою можна 
втілити у життя 
найнесподіваніші мрії 

Раїса ОБШАРСЬКА, 
член НСЖУ.

Маска для зміцнення  
і живлення волосся

СКЛАД: олійний розчин ві-
таміну А − 1 ч. л.; касторова і 
реп'яхова олії - по 1 ст. л.; сік ріп-
частої цибулі − 1 ст. л.; перцева на-
стоянка − 1 ст. л.; жовток одного 
яйця.

Збити жовток, змішати 
його з іншими компонентами, 

маску втерти в шкіру голо-
ви й розподілити рівномірно 
по всій довжині волосся. По-
тім закутати рушником. Через 
півгодини змити і прополос-
кати водою з лимонним со-
ком. Такі маски вважають лі-
кувальними, їх потрібно роби-
ти через день, бажано протя-
гом місяця.

Маска для тонкого волосся
СКЛАД: сік натертої цибули-

ни змішати із сирим жовтком, 1 
ст. л. реп'яхової олії, 2 ст. л. меду 
й 2 ст. л. шампуню. Нанести на го-
лову, прикрити поліетиленом і 
зав'язати теплою хусткою. Через 
1−2 години змити голову. Засто-
совувати раз на тиждень.

Маска для сухого 
зневодненого волосся  
на вершковому маслі
СКЛАД: 1 ст. л. сметани або ту-

рецького йогурту, 1 ст. л. оливко-
вої олії (або іншої рослинної олії), 
1 ч. л. вершкового масла, 1 ч. л. 
гірчичного порошку. Інгредієн-
ти дуже добре перемішати, мож-
на блендером, і нанести на волос-
ся. Волосся укрити целофановою 

шапочкою і добре вкутати руш-
ником. Маску потрібно тримати 
на волоссі 30 хвилин, після чого 
можна змити. Після такої мас-
ки волосся стане більш живим, 
м'яким і красивим.

Маски для зміцнення 
волосся

УНІВЕРСАЛЬНІ ЗМІЦНЮЮЧІ 
МАСКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ:

• На водяній бані розігріти 50 
мл води, в яких потрібно розчи-
нити 20 г желатину. Додати яєч-
ний жовток, перемішати. Розподі-
лити по довжині, коріння не зачі-
пати. Тримати годину, замотавши 
волосся рушником. 10-20 хвилин 
гріти феном. Змивати без шампу-
ню – це головна умова. Маску по-
вторювати раз в тиждень, протя-
гом 1,5 місяців.

• Змішати 2 ст. л. меду і стіль-
ки ж гарячої води (не окропу!), до-
дати 1 ст. л. яблучного оцту. Вико-
ристовувати цю рідину, щоб об-
поліскувати чисте волосся че-
рез кожні 3 дні протягом місяця. 
Можна наносити і на всю довжи-
ну, змиваючи через годину прохо-
лодною водою.
УНІВЕРСАЛЬНІ МАСКИ ПРОТИ 

ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ:
• Зірвати 3-5 листків алое, ви-

далити верхню плівку, подрібни-
ти ножем. Додати столову ложку 
підігрітого меду, втерти цю каш-
ку в корені. Зверху надіти шапоч-
ку для душу, походити годину. Го-
ловна умова – змивати без шампу-
ню, теплою водою, а повторювати 
процедуру потрібно з інтервалом 
в добу протягом 2-х тижнів.

• Авокадо розрізати навпіл, 
м’якоть подрібнити до однорід-
ності (можна прокрутити через 
м’ясорубку, щоб отримати пюре). 
Додати 1 ч. л. теплого меду, нане-
сти на голову. Змити через півго-
дини. Використовувати таку мас-
ку можна 2 рази в тиждень, курс 
– місяць.

- А чи є у вас хобі?
- Моє хобі – моя професія. Мрію відкри-

ти приватну медичну клініку, що дасть 
можливість приймати більше пацієнтів і 
тим самим допомагати людям ставати кра-
сивими і здоровими.

- Що б ви побажали читачам «На-
шого ДНЯ» у ці весняні сонячні 
дні?

- Звичайно, що любові, а ще – здоров’я, 
натхнення та втілення своїх мрій в життя 
наполегливою працею і 
твердою вірою в те, що 
все вдасться.

карів із Латвії, Німеччини, Італії, Франції, 
Португалії. Добре знаю англійську мову, 
тому вільно спілкуюся з колегами з інших 
країн – переймаю у них досвід, розповідаю 
про свої плани, розуміючи, що моя профе-
сія дуже потрібна в Україні.

- Здорове волосся, чиста та краси-
ва шкіра – це візитки людини…

- Тішить, що зараз люди стали більше 
дбати про власне здоров’я, зовнішній ви-
гляд. До мене звертається багато молоді, під-
літків, у яких проходять гормональні зміни 
і вони мають проблеми зі шкірою та волос-
сям. Давши їм конкретні дієві поради, я допо-
магаю їм не тільки вилікуватись, але й подо-
лати комплекси. 

- А чи буває так, що коло вашого 
спілкування виходить за рамки 
«лікар - пацієнт»?

- Звичайно, що буває. Дуже часто між 
нами зав’язується дружба, майже завжди 
проходить обговорення подій, які відбува-
ються в нашому місті та країні. Зазвичай,  
мій кабінет стає кімнатою психологічного 
розвантаження.

Для зміцнення волосся – желатин, 
проти випадіння – авокадо

Рятуємо шевелюру вітамінами і масками
Часто дивлячись на себе в дзеркало, ми помічаємо, 

що волосся стало тьмяним й ослабленим. 
Особливо це відчувається після зими. Зміцнити 

волосся допоможуть вітамінні маски. Наносити їх 
слід на чисте, трохи вологе волосся, розподіляти по 
всій довжині, а також втирати в шкіру голови. Маску 
залишити на волоссі не менше, ніж на 15–20 хвилин, 
після чого ретельно змити водою. У профілактичних 
цілях вітамінні маски застосовують 1 раз на тиждень, у 
лікувальних – 2–3 рази на тиждень.

Для зміцнення волосся –
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Сирний пиріг з маком

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 150 г 
масла або маргарину, 300 г муки, 
3 жовтки, 0,5 скл. цукру, 2 ст. л. 
сметани, 1 ст. л. порошку до пе-
чива.

ДЛЯ СИРНОЇ НАЧИНКИ: 0,6 
кг сиру, 5 яєць, 200 г цукру, 1 ст. 
л. манки, 1 ст. л. крохмалю, 200 г 
масла, сік 1 лимона, 1 п. ваніль-
ного цукру. 

ДЛЯ МАКОВОЇ НАЧИНКИ: 1,5 
скл. маку, 150 г цукру, 2 яйця, 1 ст. 
л. масла, 1 ст. л. манки, 1 ст. л. крох-
малю, родзинки (за бажанням). 

ПРИГОТУВАННЯ: порубати 
масло чи маргарин з борошном, 
розпушувачем і цукром, додати 
жовтки, сметану, швидко вимі-
сити тісто і поставити на півго-
дини в холодильник. Для сирної 
начинки: яйця збити з цукром, 
додати всі інгредієнти для сир-
ного шару. Збити блендером до 
отримання однорідної маси. Го-
туємо мак: до перетертого вже 
маку додати вказані інгредієн-
ти, ретельно перемішати. Роз-
поділити охолоджене тісто по 
роз’ємній формі, зверху виклас-
ти кульками макову масу та за-
лити все сирною масою. Випіка-
ти у розігрітій до 160º С духовці 
1 год. 15 хв. Дати охолонути, при 
бажанні залити шоколадом. 

Сирник «Кучерявий»
ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 1 

яйце, 100 г масла, 1 п. ванільного 
цукру, 100 г цукру, 1 ч.л. порош-
ку для печива, 200-300 г муки, 0,5 
ст.л. какао, дрібка солі. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 кг сиру, 2 
ст. цукру, цедра 1 лимона, 2 ст.л. 
крохмалю, 2 ст.л. манки, 3 ст.л. 
сметани (22%), 2 яйця, 5 крапель 
ванільного екстракту, форма діа-
метром 24-26 см. 

ПРИГОТУВАННЯ: з поданих 
інгредієнтів замісити м’яке, елас-
тичне тісто. Розділити навпіл. В 
одну частину додати какао, вимі-
шати. Біле тісто помістити у хо-
лодильник на 15 хв., шоколадне 
– у морозильну камеру, допоки не 
замерзне. 

ЗРОБИТИ НАЧИНКУ: сир 
збити міксером, додати яйця, цу-
кор, цедру і сік лимона, крохмаль, 
манку, сметану, ванільний екс-
тракт та збити ще раз до одно-
рідної маси. Охолоджене біле тіс-
то розкачати, викласти у форму, 
проколоти його в декількох міс-
цях, вилити сирну начинку, звер-
ху натерти на великій тертці за-
мерзле шоколадне тісто. Пекти у 
розігрітій до 170º духовці 1 год. 
20 хв. Після випікання залишити 
сирник до повного вистигання. 

Сирник «Львівський»
ПОТРІБНО: 1 кг 100 г свіжо-

го домашнього сиру, 4 яйця, 250 г 
цукру, 25 г ванільного цукру, 50 г 
лимонної цедри, 20 г манної кру-
пи, 30 г крохмалю картопляного, 
180 г масла, 100 г маку, 10 г цу-
крової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: сир пере-
терти з цукром. Окремо збити 
яйця та додати до сирної маси. Ва-
нільний цукор, манну крупу, крох-
маль, цедру з лимона і м’якеньке 
вершкове масло з’єднати з сиром 
і добре перемішати міксером. До 
попередньо запареного і пере-
меленого маку додати 4 ст. л. цієї 
сирної маси та викласти на пер-
гамент у формі для випічки. По-
тім на цю макову масу викласти 
решту сирної маси. Випікати 50 
хв. при температурі 180 градусів. 
Коли вистигне, притрусити цу-
кровою пудрою.   
Чізкейк без випікання

ПОТРІБНО: 300 г пісочного 
печива, 100 г вершкового масла, 
500 г сиру, 400 мл вершків (30%), 
200 г цукру, 25 г желатину, 1 ли-
мон, 200 г вишень, 100 г вишне-
вого желе.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
слід зробити основу чізкейка. 
У кухонному комбайні змішати 
вершкове масло з пісочним пе-
чивом до отримання однорідної 
маси. Отриману масу викласти у 
круглу роз’ємну форму діаметром 
26 см і розподілити рівномірно 
по ній, для утворення основи. По-
ставити в холодильник на годи-
ну. Залити  желатин 50 мл холод-

ної води для набухання і постави-
ти на водяну баню, помішуючи. У 
кухонному комбайні подрібнити 
сир до утворення однорідної сир-
ної маси. Збити міксером отрима-
ну сирну масу, вершки і цукор. До-
дати підготовлений желатин, сік 
одного лимона і ванілін. Добре 
збити. Викласти отриману масу 
на раніше підготовлену основу і 
поставити в холодильник на го-
дину. Покрити всю поверхню чіз-
кейка вишнею і залити все ви-
шневим желе (можна взяти інші 
ягоди, фрукти й желе), після чого 
поставити чізкейк в холодиль-
ник на годину.

Сирні кекси  
в формочках

ПОТРІБНО: яйця – 3 шт., цу-
кор – 150 г, вершкове масло – 150 
г, сир – 400 г, розпушувач – 1 ч.л., 
борошно – 150 г, ванілін – дрібка, 
масло для змазування.

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
яйця з цукром. Розім’яти видел-
кою сир, розтоплене вершкове 
масло, ваніль і розпушувач. До-
дати яєчно-цукрову масу. Помі-
шуючи, поступово всипати про-
сіяне борошно. Змастити маслом 
формочки для кексів. Силіконо-
ві форми можна просто скропити 
водою. Наповнити форми тістом 
на дві третини. Поставити в розі-
гріту до 180 градусів духовку і ви-
пікати 30-40 хв. Спочатку остуди-
ти кекси в формах, потім вийня-
ти і дати їм охолонути повністю. 

Сирна запіканка  
без борошна і манки

ПОТРІБНО: сир – 500 г, яйце 
– 4 шт., цукор – 7 ст. л., сметана 
(20%) – 2 ст. л., крохмаль – 2 ст. л. 
(з гіркою), ванілін, родзинки (за 
бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: відділи-
ти білки від жовтків. Збити сир, 
жовтки, цукор, сметану, крохмаль, 
ванілін. Збити білки. Змішати 
сирну масу зі збитими білками. За 
бажанням додати родзинки або 
інші сухофрукти. Викласти у фор-
му, застелену пергаментним па-
пером, змащену вершковим мас-

лом. Можна у мультиварку, попе-
редньо змастивши маслом. Випі-
кати при 180º градусах 30-40 хв. 
Після приготування дати остиг-
нути, тоді виймати із форми. 

Пиріжки з сиром, 
помідорами  
та зеленню

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: бо-
рошно – 3-3,5 скл., вода (окріп) 
– 1 скл., олія – 4 ст.л., цукор – 1 ч. 
л., сіль – 1 ч.л. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: помідори – 
5-7 шт., бринза (або сир) – 300 
г, зелень (кріп) – пучок, сіль – за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідори 
нарізати кружальцями. Бринзу 
або сир розмішати у блендері ра-
зом із зеленню та сіллю до одно-
рідної маси. У воді (окропі) роз-
мішати цукор і сіль, додати олію. 
Додати борошно. Вимісити м’яке 
тісто. Дати тісту «відпочити» 30 
хв. Розкачати половину тіста у 
великій тонкий пласт. Розкласти 
на тісто кружальця помідорів, на 
відстані 2- 3 см один від одного. 
На помідор викласти начинку. 
Накрити зверху іншим пластом 
тіста. Склянкою відповідного ді-
аметру витиснути пиріжки. Сма-
жити у великій кількості олії з 
обох сторін. Викласти на паперо-
вий рушник, щоб увібрався над-
лишок олії.

Швидкий пиріг  
з сиром і зеленню
ПОТРІБНО: вода – 1/2 склян-

ки, яйце – 1 шт., яєчний жовток 
– 1 шт., борошно (за потреби), 
сир – 300 г, зелень – великий пу-
чок, сіль і чорний мелений пе-
рець – за смаком, оливкова олія 
– за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: з води, 
яйця, солі й борошна приготува-
ти тісто, як на пельмені чи варе-
ники. Далі готуємо сир. Додати в 
нього перець і сіль за смаком. Зе-
лень добре помити і подрібнити. 
Можна взяти будь-яку зелень, 
але варто обов’язково додати 
пару листочків базиліка. Розка-
чати тісто не дуже тонко у вели-
кий коржик. Викласти на одну 
частину коржика сир, а зверху 
зелень. Полити оливковою олі-
єю. Закривати другою частиною 
коржика і добре притиснути краї 
пальцями, щоб вийшов великий 
вареник. Проколювати видел-

кою не потрібно. Змастити фор-
му олією і присипати борошном. 
Викласти у форму коржик, змас-
тити жовтком і оставити в розі-
гріту до 200 градусів духовку на 
20-25 хв. Як тільки буде готове 
тісто, значить пиріг готовий.

Плавлений сирок
ПОТРІБНО: домашній сир 

- 700 г, вершкове масло - 150 г, 
сода харчова - 1 ч.л., сіль - 1,5 ч.л., 
яйце куряче - 2 шт. Можна вико-
ристовувати добавки: печериці, 
зелень петрушки або кропу, бе-
кон, мариновані огірки та інші 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибо-
ку каструлю викласти сир. За 
допомогою блендера змішати 
сир в однорідну масу. Якщо не-
має блендера, то можна сир про-
терти через сито. У чашу з по-
дрібненим сиром додати необ-
хідну кількість харчової соди 
і солі, вершкове масло кімнат-
ної температури і яйце. За до-
помогою ложки або блендера 
добре вимішати масу до одно-
рідного стану. Каструлю з отри-
маної сирною масою постави-
ти на вогонь. Сирну масу вари-
ти на слабкому вогні, постійно 
помішуючи дерев’яною ложкою 
близько 15 хв. Сирна маса роз-
плавиться і стане тягучою. При-
готований плавлений сир мож-
на вже в такому вигляді роз-
класти по чистих банкам або 
контейнерах і дати застигну-
ти. А можна приготувати плав-
лений сир з добавками, напри-
клад, з грибами, беконом або 
корнішонами. 

Печериці з сиром 

ПОТРІБНО:  500 г печериць, 
200 г сиру, 100 г вершкового мас-
ла, 2 яйця, зелень кропу, сіль до 
смаку.

ПРИГОТУВАННЯ:  гриби 
очистити, відокремити шапочки 
від ніжок. Ніжки дрібно порізати 
і тушкувати у вершковому маслі. 
Сир протерти, змішати з тушко-
ваними ніжками грибів, дрібно 
нарізаною зеленню кропу, яйця-
ми та посолити. Шапочки грибів 
скласти в один ряд у каструлю 
і тушкувати до розм'якшення, 
потім викласти на них сирний 
фарш, зверху покласти по шма-
точку вершкового масла та за-
пікати в духовці до утворення 
рум'яної скоринки.

«Наш ДЕНЬ» підібрав для вас 10 рецептів, у яких ви можете 
використовувати домашній сир. Спробуйте приготувати!

Що приготувати  
з домашнього СИРУ? 
10 смачних рецептів!

Сир – незамінний продукт. Корисний, смачний і поживний. 
Домашній сир і страви з нього нормалізують обмінні процеси 
в організмі, а мінеральні речовини в його складі незамінні для 
зміцнення кісток і поліпшення роботи нервової системи. У ньому 
міститься безліч білків, молочних жирів, солей кальцію та 
інших потрібних для організму речовин.



№17 (252) / 2 травня-8  травня 2018 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.uaКалейдоскоп

Продаю
Вживану побутову техніку з Німеч-

чини: холодильники, морозильні каме-
ри, пральні машинки, газові плити, те-
левізори та іншу побутову техніку. Га-
рантія, сервіс, доставка. 

Телефон: (098) 269 18 65, 
(097) 605 69 56. 

*****
Кухні, шафи-купе, дитячі спальні. 

Виготовлення за індивідуальним за-
мовленням. Заміри та доставка без-
коштовні. 

Телефон: (097) 116 58 65.
*****

Соняшниковий макух, олію нерафі-
новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-

тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна дого-
вірна. 

Телефон: (068) 0472549. 

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджаємо 

на виклик, у райони. Гарантія. 
Телефон: (097) 107-55-99.

*****
Приймаємо різний склобій і макула-

туру. 
Телефон: (067) 778-12-81.

*****
Буріння та чистка свердловин на 

воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

Утеплення будинків, декорування фасадів. 

Риштування та матеріали є в наявності. 
Тел. +38 (098) 756-28-74.

Відповіді

Украiнськi 
жарти

.

Лікар запитує у пацієнта:
- Як ви засинаєте?
- Рахую до трьох і тоді засинаю.
- Тільки до трьох? Чудово!
- Ну… інколи до півчетвертої ранку. 

  
Дружина каже чоловікові:
- Який дивний цей маляр! Мені вибілив 

кухню за один вечір, а в сусідки і за два тиж-
ні не впорається.

- Бо в твоєму випадку - п’ятдесят, а в сусід-
чиному - двадцять, - відповідає чоловік, не від-
риваючись від телевізора.

- Ти про метри? - з подивом перепитує жін-
ка.

- Я про роки.
  

Блондинка отримала права, повертається 
з роботи, заїжджає за чоловіком. Наближають-
ся до перехрестя, жінка сміливо їде на черво-
не світло. 

- Кохана, ти куди?! Червоне!
- Хм, дивно, я вранці їхала - зелене горіло. 
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ГОРОСКОП
З 2 по 8 травня

ОВЕН 
Зірки обіцяють подоро-

жі та розваги. Відчуйте себе 
господарем становища, дай-
те простір бажанням - ви за-
служили це. Ніхто не встоїть 
перед вашою чарівністю.

ТЕЛЕЦЬ 
Перемоги на конкурсах, 

фестивалях і просто в люд-
ських серцях. Ви, як ніколи, 
потрібні, і це додасть сил у 
будь-яких найсміливіших 
починаннях.

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень може принести 

успіх у фінансових справах. 
Контракти, укладені ранiше, 
виявляться на рідкість вда-
лими. Залишається тільки 
й надалi триматися за ви-
гідних компаньйонів і при-
йняти запропоновану ними 
дружбу.

РАК 
Ви на очах змінюватиме-

теся на краще й побачите, 
як стабілізується обстановка 
в колективі. Співробітники 
шукатимуть спілкування з 
вами не тільки на роботі. Від-
кривши в собі нові таланти, 
ви розширите коло друзів.

ЛЕВ 
Чим зайнятися – подо-

рожувати, зайнятися новою 
справою чи приємними по-
бутовими дрібницями - вирі-
шувати вам. Разом із близь-
кими людьми ви навчитеся 
бути турботливими одне з 
одними і почнете просто ку-
патися в щасті.

ДІВА 
Якщо виникнуть легкі 

тертя, внесіть у них ноту 
непідробного оптимізму та 
гумору, настільки властивих 
вам. Зустрічайте, як зазви-
чай, кожен світанок iз по-

смішкою і не забудьте пере-
дати її іншим.

ТЕРЕЗИ 
Час відмовитися від 

шкідливих звичок, звичай-
но, якщо такі у вас є. Зірки 
підуть вам назустріч і полег-
шать процес позбавлення 
від різних залежностей.

СКОРПІОН 
Вам набридли тривалi 

конфлікти, але все залежить 
тiльки вiд вас. Сміливому, 
сильному та розумному за-
вжди простіше зробити пер-
ший крок. До речі, це сто-
сується і розбіжностей iз 
коханою людиною.

СТРІЛЕЦЬ 
Представники цього зна-

ку часто виявляються людь-
ми крайнощів. Вони то не-
скінченно щасливі, то ніяк 
не можуть впоратися з де-
пресією. Вам вдасться позна-
йомитися з новими друзями, 
якi доведуть, що життя пре-
красне.

 КОЗЕРІГ 
Ви опинитеся у вирі не-

сподіваних подій. Але обе-
режність не дозволить за-
нуритися в них iз головою. 
Якщо ви зробили вибір i не 
збираєтеся відступати від 
наміченої мети, дійте аку-
ратно i водночас рішуче.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не пере-

вантажувати себе на роботi. 
Всіх грошей не заробиш, а 
підвищення на посаді не 
такі часті, як хотілося б. А от 
здоров’я варто поберегти.

 РИБИ 
Звичайно, приємно бути 

душею компанії і проводи-
ти в ній багато часу. Але за-
раз настав час відновлюва-
ти сили, слухатися батьків i 
займатися дітьми. Словом, 
зробитися прикладом, гід-
ним наслідування.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Вітаємо!
Нашу улюблену похресницю

Вікторію Гусарчук
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження!
Десятий день народження прийшов,
А це таке велике свято,
Хай несе він щастя і любов,
І щирих привітань багато!
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці! 
Хай добрий ангел дужими крильми 

Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!

З любов’ю – хресні батьки.

Вітаємо! 
Люблячого сина, чудово-
го брата, турботливого 

онука і племінника 
Юрія Савича
із села Бодаки 

Збаразького району
з 20-річним ювілеєм, 

який він святкує 
3 травня,

Нехай волошками 
цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів, надії.
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання - без меж і обману!

З любов’ю - мама Оксана, тато Олек-
сандр, сестричка Софія, бабуся Надія, 

хресна Тетяна із сім’єю, 
тьотя Рая і дядько Степан, сестра Ірина 

із сином Дмитром. 

Вітаємо!
Ділову, вродливу жінку,  гарну, щиру люди-

ну, вірну подругу, умілого організатора і 
справжнього педагога, директора школи 

с. Гадинківці Гусятинського району
Любов Василівну Білик

з Днем народження!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають! 
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають всі турботи
І приносить радість кожен день!
Нехай Вам легко сходить час робочий,
Спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють добрі очі
І сонцем радують всі дні!
Нехай хоронить Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа літ!

З повагою – друзі і колектив 
«Нашого ДНЯ». 

Вітаємо!
Милу донечку, любу сестричку, 
найкращу внучку і племінницю 

Вікторію  Гусарчук,
 із с. Вікнини Збаразького району,

яка 4 травня святкуватиме 
10 років!

Хай промінчик сонця, 
мов ангелик Божий,

Прилетить до тебе
 й сяде на плече,

Принесе здоров’я, 
щастя й добру долю,

Пам’ятай – ми дуже любимо Тебе.
Хай Тобі сміється сонечко із неба,
Всі зірниці світу засяють для Тебе!
Здоров’я міцного, любові багато,
Нехай кожна днина стане Тобі святом!
Рости, наша дівчинко, красива, як квітка,
Будь завжди усміхнена, весела й привітна.
Нехай Господь Тебе благословляє,
І гарну долю посилає!

З любов'ю - мама Людмила, тато Мико-
ла, брати Сергій, Володя, Миколка, баба 

Надя і тьотя Інна з сім'єю.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких 
та друзів можна безпосередньо  у редакції 

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

Ціна привітання - від 100 грн.

Вітаємо!
 Працівників Почаївського психоневрологічного  будинку-інтернату -  іменинників травня !

Оксану Горевич, Наталію Шилінську, Юрія Бистрицького, Ірину Зінкевич, 
Тетяну Іващук, Руслану Антонюк, Юлію Цісар, Іванну Швець, Оксану Широку, 

Юрія Пташнюка, Тетяну Бойко, Любов Камінську, Надію Грудіну
Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.

Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.

З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату




