
23 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 14-16, 
вдень 23-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.21, захід - 21.07.

24 травня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ з гро-
зою, вночі 15-18 вдень 21-22 
градуси тепла. Схід сонця - 5.20, 
захід - 21.08. 

25 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 15-16, 
вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.19, захід - 21.10. 

26 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 16-17, 

вдень 22-23 
градуси те-
пла. Схід сонця - 5.18, захід - 21.11. 

27 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 14-15, 
вдень 21-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.17, захід - 21.12. 

28 травня - ясно, без опадів, 
вночі 11-13, вдень 23-24 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.16, за-
хід - 21.13. 

29 травня - ясно, без опадів, 
вночі 13-14, вдень 24-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.15, захід 
- 21.14. Повний місяць.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60
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«І ти прости мені, 
Олесю…"

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Браво, Чортків!
Як містечко на Тернопільщині 

стало кращим в Україні

8  
стор.

Троє студенток Чортківського педагогічного коледжу здобули призові місця 
у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.  

Це - найкращий результат серед усіх навчальних закладів України!

МАЙСТРИНІ З УСІЄЇ  
УКРАЇНИ ВІДРОДЖУЮТЬ

борщівську вишивку13 стор. 10-11 стор.
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Інвестиції та інновації 
як запорука розвитку 
регіону – саме 
під таким гаслом 
проходитиме щорічний 
інвестиційний форум 
«Тернопільщина 
INVEST-2018». 

Триватиме форум протягом двох 
днів 24-25 травня. Його мета – демон-
страція існуючих можливостей і пер-
спектив розвитку провідних галузей 
економіки області, розбудова дієвої 
системи державно-приватного парт-
нерства та підвищення конкуренто-
спроможності Тернопільської області. 

Основні заходи відбудуться у чет-
вер, 24 травня, у Збаразькому замку. 
Для учасників буде представлено 14 
тем для обговорення. Загалом на фо-

румі буде понад 30 спікерів, більше 
500 учасників та понад 30 делегацій з 
цілого світу! Географія учасників дуже 
широка, будуть представлені всі кон-
тиненти, крім Австралії. 

«Інвестиційний форум є щорічним, 
але щороку з попередніх років зберіга-
ється лише команда організаторів. Це 
Тернопільська обласна державна адмі-
ністрація, обласна та міська ради. Попе-
редні роки ми старалися зробити акцент 
на досвіді наших партнерів з інших країн, 

які представляли свої успішні проекти. 
Цього ж разу основна концепція форуму 
– продемонструвати свої успіхи за попе-
редні роки і показувати свої можливості, 
які хочемо реалізувати. Тому цього року 
майже всі місця на панельних дискусіях 
відведені для нових проектів, які пре-
зентуватимуть жителі області та підпри-
ємці», – наголосив голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна.  

Зокрема, на інвестфорумі представ-
лять проекти із сфери енергоефектив-
ності, відновлювальних джерел енерге-
тики, із сфери АПК, розвитку економіки 
та туризму. Це саме ті ключові напрями, 
які активно розвивають у Тернопіль-
ській області й не лише тому, що вони 
дозволяють створити робочі місця та 
зайняти жителів регіону, а й тому, що 
Тернопільщина – це аграрний край, а 
також територія з чудовими туристич-
ними об’єктами. Основне – це розвину-
ти той потенціал, який уже є, щоб у кін-
цевому підсумку отримати економічну 

вигоду для області. 
«В рамках щорічних форумів ми 

створювали своєрідний майданчик для 
бізнесу. Що вдалося досягти – це, перш 
за все, підписано ряд дуже важливих 
угод соціальних, культурних, мистець-
ких та економічних. Результатом про-
ведення форумів є, скажімо, відкриття 
заводу компанії «Сумітомо» в Чорткові. 
Також завдяки проведенню форумів 
у Борщівському районі зараз впрова-
джується проект будівництва біоенер-
гетичної ферми, де видобуватимуть 
біогаз з технічних рослин. Є приклад, 
коли після інвестформу розширюють 
свої потужності наші підприємства. Зо-
крема, в місті Таураге (Литовська Рес-
публіка) вже відкрито філію ТОВ «Ва-
тра», яке займається виробництвом 
освітлювальних приладів. Саме тому 
інвестиційний форум – це можливість 
заявити, що ми створюємо умови для 
бізнесу та завести в область іноземні 
компанії», – зазначив Степан Барна.  

Шановні краяни!
День Героїв – це 

день пам'яті та вша-
нування усіх українців, 
котрі віддали своє 
життя в ім’я Неза-
лежності України, тих, 
хто боровся і захищав 
рідну землю, свій на-
род.

Ще у 1941 році Дру-
гий Великий Збір Ор-
ганізації Українських 
Націоналістів поста-
новив відзначити 23 
травня як Свято Геро-
їв. Воно було покликане 
відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали на-
шій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків 
гетьманської доби, січових стрільців, холодноярців та вояків Армії 
УНР, УПА, діячів ОУН.

Недарма саме у травні українці відзначають це величне свя-
то. Адже саме цього місяця віддали своє життя у визвольній бо-
ротьбі такі кращі сини України XX століття: З травня 1924 року 
– головний ідеолог державної самостійності України початку XX 
століття, один із співавторів ідейних засад українського націона-
лізму Микола Міхновський; 25 травня 1926 року в Парижі від кулі 
більшовицького агента загинув й головний провідник української 
національно-визвольної боротьби 1917-21 років Симон Петлюра; 
23 травня 1938 року в Ротердамі вибух бомби, підкладеної агентом 
НКВС, обірвав життя організатора українського націоналістично-
го руху, засновника та першого Провідника УВО та ОУН полковника 
Євгена Коновальця. У роки німецької, а згодом радянської окупації 
цей день відзначався у підпіллі та в українській діаспорі. З проголо-
шенням незалежності День Героїв святкується в Україні. Українські 
герої поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтер-
еси і присвятили власне життя служінню Україні.

На жаль, сонм Героїв минулого поповнюють Герої сучасності – 
Герої Небесної Сотні, Герої, котрі полягли у боях із російськими оку-
пантами на сході України.

Вони дивляться на нас із Небес, і ми не маємо права  зрадити їхні 
ідеали. Озирнімося на нашу історію, на политу кров’ю українську 
землю й об’єднаймося заради майбутнього нашої держави.

Молімо Небеса за здоров’я та щасливе повернення з перемогою 
тих Героїв, які нині боронять Україну.

Cлава Україні! Героям слава!
Голова обласної ради

Віктор ОВЧАРУК

Степан БАРНА: «Інвестиційний форум-2018 
буде одним із наймасштабніших форумів 

за весь період їх проведення!» 

23 травня – День Героїв

Минулої неділі 
у Тернополі 
призовник 

намагався втекти 
із збірного пункту 
військкомату, впав з 5 
поверху і травмувався. 

- Слідчо-оперативна гру-
па, виїхавши на місце події, 
з’ясувала, що 25-річний житель 
Бережан, намагаючись через 
вікно вбиральні самовільно по-
кинути призовний пункт вій-
ськового комісаріату, зірвався з 
бетонного карниза і впав на дах 
прибудови, - розповів слідчий 
Тернопільського відділу поліції 
Віталій Капиця. – Покаліченого 
хлопця з чисельними травмами 

госпіталізували.  
Як розповів обласний ко-

місар Леонід Нечепорук, Олег 
Бірковий перебуває у лікарні 
швидкої допомоги з діагнозом 
«політравма». У нього  пере-
лом лівого передпліччя, за-
крита травма хребта, закрита 
черепно-мозкову травма, струс 
головного мозку.  

Як розповіли в облвійськкома-
ті, юнак - сирота. Сьогодні ним опі-
кується дівчина та її рідні. Кажуть, 
у призовну дільницю не з’являвся 
з 2015 року. Привезли його на 
збірний пункт близько 13.00, а 
трагедія трапилася о 17.00. 

Поліцейські розпочали кри-
мінальне провадження за части-

ною 1 статті 120 ККУ – доведен-
ня до самогубства. Військовим 
комісаром Тернопільського ОВК 
призначено службове розсліду-
вання для з'ясування причин, 
які призвели до трагедії.

До слова, минулого року ін-
ший призовник також намагав-
ся втекти з військкомату через 
вікно і травмувався. Як розпові-
ли під час брифінгу у військко-
маті,  сьогодні він має другу гру-
пу інвалідності та призовною 
комісією визнаний не придат-
ним для несення військової 
служби. Претензій до військко-
мату не висував. Кримінальна 
справа щодо цього випадку за-
крита. 

Через промивання водомереж від 00 
год 30 травня до 24 год 31 травня 
буде припинено водопостачання 

частини Тернополя, а також довколишніх 
сіл.

Про це повідомляють у КП «Тернопільводока-
нал».

-  Без води будуть мешканці мікройонів «Про-
нятин», «Кутківці», «Дружба», «Східний», «БАМ», 
«Аляска», «Канада», «Сонячний», «Березовиця», 
районів вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польо-
ва, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Іва-
чів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, 
Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, 
Байківці. Починаючи від ранку 31 травня, у четвер, 
в окремих точках розподільчої мережі цих мікро-
районів та сіл може з’явитися вода з підвищеним 
вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання 

в питних цілях чи приготування їжі, – наголошує 
начальник відділу водопровідно-каналізаційних 
мереж КП “Тернопільводоканал” Ганна Загородна.

З пониженим тиском вода подаватиметься у 
помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, 
Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини 
міста, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк», 
вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), 
проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

- У період відсутності води в мережі також буде 
здійснено комплекс робіт, які неможливо викона-
ти за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожеж-
них гідрантів, заміна запірної арматури на вузло-
вих місцях мережі, виконання робіт з підключення 
новозбудованих об’єктів, – зазначає Ганна Загоро-
дна. – Цілком відновлено водопостачання Терно-
поля й довколишніх сіл буде вранці 1 червня.

Із військкомату вистрибнув у вікно
Чому на Тернопільщині юнак впав з 5-го поверху, 

з’ясовують правоохоронці та військові

У більшості мікрорайонів Тернополя
 два дні  не буде води
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Олег Ляшко: «Українці повинні 
пити натуральне молоко!»

Лідер Радикальної партії добився ухвалення свого законопроекту про 
заборону пальмової олії у харчових продуктах, зокрема, у молочних

На Тернопільщині відбудеться 
Перший обласний форум 

професійної освіти  
«Освіта. Професія. Кар’єра»

Документ підтримали 
233 голосами в 
першому читанні. 

Недобросовісним 
виробникам загрожує 
великий штраф. 
Ляшко вже назвав це 
рішення історичним, 
зазначивши, що після 
прийняття документа в 
цілому українці стануть 
здоровішими і корова 
повернеться в село.

В результаті тривалої бо-
ротьби парламент, нарешті, по-
годився з аргументами Оле-
га Ляшка і його команди про 
те, що пальмова олія шкодить 
здоров'ю українців і гальмує 
розвиток тваринництва. Де-
шевий замінник, який викли-
кає рак і серцево-судинні захво-
рювання, робить неконкурент-
ним натуральне молоко. Селяни 
не можуть здавати його за рен-
табельною ціною, тому трима-
ти корову в селі стає невигідно. 
Худобу вирізають, смак домаш-
нього молока українці поступо-
во забувають. Якщо так піде й 
далі, діти скоро бачитимуть ко-
рів тільки на сторінках підруч-
ника з природознавства і в музе-
ях, обурюється народний обра-
нець. Заборона ж пальмової олії, 
за його словами, дозволить збе-
регти здоров'я українців і відно-

вити національну економіку.
«Торік в Україну завезли 

більше 200 тонн пальмової олії, 
нею розбавляють молочні про-
дукти, додають в кондитерські 
вироби, в результаті українцям 
продають неякісну продукцію. 
Потім люди працюють на лікар-
ню і аптеку. Заборона  пальмової 
олії - це робочі місця для укра-
їнських селян, доходи для сіль-
ських сімей, можливість году-
вати своїх дітей, розвиток на-
ціонального виробництва і ві-
тчизняної економіки. І ключове 
- це збереження життя і здоров'я 
українців. Не можна заради над-
прибутків труїти людей імпорт-
ною бодягою», - переконаний лі-
дер Радикальної партії.

Політик вкотре наголосив, що 
без села не буде України, і закли-

кав владу вжити низку заходів 
для відродження аграрної галузі. 
Зокрема, ввести дотації на корів і 
сільгосптехніку, дати дешеві кре-
дити фермерам, встановити спра-
ведливу закупівельну ціну на мо-
локо і відмовитися від штучних 
заборон на продаж домашніх мо-
лочних і м'ясних продуктів.

«Треба створювати робочі 
місця в селі, відкривати, а не за-
кривати школи і лікарні, дбати 
про майбутнє українських дітей, 
добробут і здоров'я української 
нації. Тільки тоді Україна буде 
сильною, незалежною і самодос-
татньою. Нас будуть поважати 
в світі, коли ми будемо піклува-
тися про своїх громадян. Досить 
бомжувати - треба самим заро-
бляти», - закликав Ляшко.

Діана ЯРОШЕНКО.

Мета форуму, як повідо-
мляє начальник управлін-
ня освіти й науки ОДА Ольга 
Хома, - привернути увагу до 
проблем профтехосвіти дер-
жавних органів влади, місце-
вого самоврядування, бізнес-
структур та громадянсько-
го суспільства; проінформу-
вати молодь про можливос-
ті професійної освіти облас-
ті, про актуальні та перспек-
тивні професії, надати фахо-
ві консультації щодо питань 

здобуття професійної освіти; 
навести комунікації між робо-
тодавцями області та закла-
дами професійної освіти; під-
няти імідж і престиж якісної 
конкурентоздатної професій-
ної освіти.

Впродовж форуму діяти-
муть виставки-презентації 
закладів професійної (про-
фе сій но-технічної) освіти. 
Участь у заході візьме заступ-
ник Міністра освіти і науки 
України Павло Хобзей.

Понад півсотні бійців, які захищали 
українські кордони на Сході, взяли участь 
у перших обласних змаганнях із силового 
багатоборства, які відбулися у Хоросткові. 

Присвятили турнір військовослуж-
бовцю Миколі Руснаку із села Верхівці Гу-
сятинського району, який загинув у зоні 
АТО. Він єдиний із 45 військовослужбов-
ців району, який не повернувся з війни. 
Волонтери підтримують його родину і до-
помагають у всьому. 

Участь у турнірі взяли дев’ять  команд 
з Бучацького, Підволочиського, Гусятин-
ського, Лановецького, Кременецького, 
Зборівського районів, Збаража, Хоростко-
ва, Тернополя. У кожній по шість осіб -  чо-
тири гравці головних та два запасних. 

Організував  змагання хоростківча-
нин Василь Шевчук, про якого неоднора-
зово писала газета «Наш ДЕНЬ». Він - го-
лова клубу зимового плавання "Нептун", 
рекордсмен «Книги рекордів України» та 
«Книги рекордів Тернополя». Найбіль-
ше в країні віджимається на пальцях від 
підлоги, а також на цвяхах. А ще у рідно-
му місті він впорядкував місцевий парк, 
обладнав там дитячий і спортивний май-
данчики та басейн. Все, щоб заохотити 
молодь до здорового способу життя і тре-
нувань. 

- Наша мета – зробити так, щоб люди 
не забували про війну на Сході, адже ті, 
хто нас обороняє, потребують підтрим-
ки та уваги, - каже Василь Шевчук. -  Ми 
обирали для змагань види спорту, врахо-
вуючи те, що учасники не є професійними 
спортсменами. Під час цього турніру для 
нас важливо не визначити переможців, а 
об’єднати військовослужбовців. 

До організації змагань долучилася 
Громадська спілка «Об’єднання учасни-
ків АТО Тернопілля», яка включає в себе 
15 районних організацій та 3 з Тернополя. 

- Досвід саме таких змагань для нас 
перший, хоча бували різні естафети, тур-
ніри з міні-футболу, великого футболу, - 

каже голова спілки Дмитро Харчук. -  Дя-
куємо всім, в першу чергу, організаторам 
за проведене спортивне свято, волонте-
рам, художнім колективам та самим учас-
никам, які вкотре доводять, що українські 
чоловіки сильні духом та вміють не тіль-
ки боронити свою Батьківщину зі зброєю 
в руках, але й змагатися у силових видах 
спорту. 

Учасники АТО змагались у таких 
вправах, як біг з двома гирями, зжим гирі 
24 кг, перекидання гирі через перекла-
дину, біг з мішком 50 кг, біг з партнером 
по команді на плечах, перетягування ка-
нату та армреслінг - як окрема вправа 
для охочих.

- Підготовка усіх хлопців - на достат-
ньо високому рівні, - зауважив суддя зма-
гань Михайло Ольховецький. – У виконан-
ні цих вправ значну роль відіграє як фі-
зична підготовка, так і моральна. Та най-
більш суперечливим є перетягування ка-
нату, адже десь хто послизнувся, заступив 
за лінію, тому тут потрібна не лише сила, 
а й пильність.

Багато хоростківчан прийшли на тур-
нір, щоб повболівати за хлопців. Вони пе-
реконані: такі змагання сьогодні дуже по-
трібні. 

- Для бійців - це наче реабілітація, їм 
потрібно зустрічатися і спілкуватись один 
з одним - каже Ганна Марусин.  

Важливо організовувати подібні про-
екти, частіше збиратись для морального 
перезавантаження, переконані і самі учас-
ники дійства. Хлопці сподіваються, що 
змагання стануть традиційними і з кож-
ним роком розширюватимуть географію. 

Під час змагань для учасників висту-
пали місцеві творчі колективи. Перемогу 
здобула команда Гусятинського району, 
друге місце - Підволочиський район, тре-
тю сходинку - команда з Хоросткова. Пе-
реможців та учасників турніру нагороди-
ли кубками, медалями й грамотами. 

Ольга БОДНАР.

Вперше в області проведуть форум професійної 
освіти «Освіта. Професія. Кар’єра». 
Відбудеться він 29 травня. Місце проведення  

– ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28ч, м. 
Тернопіль. Організатори форуму – Тернопільська 
обласна державна адміністрація та обласна рада. 
Відкриття форуму о 10.00. Реєcтрація учасників 
розпочинається о 9.00. 

Василь Шевчук: «Для нас важливо 
не обрати переможців,  
а об’єднати військовослужбовців»

У Хоросткові вперше організували турнір з багатоборства серед учасників АТО

Олег Ляшко на ринку у Вишнівці на Збаражчині.
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Сучасні квартири. 
Функціональні підходи до 

планування 
житлового простору

Індивідуальне планування - нове слово у будівництві житлових 
комплексів нашого міста. Сучасна архітектурна практика полягає в осо-
бистісному підході до потреб кожної людини, її смаків та вподобань. Де-
тальніше про нові функціональні підходи до планування та організації 
простору розповів Аналітичний центр будівельної компанії «Благо».

Продумати планування будівлі для фахівця не є проблемою. Однак, 
щоб максимізувати попит та привабити покупця, архітектори повинні 
не лише опиратися на власне бачення, але й враховувати побажання 
свого клієнта. Така людиноорієнтованість допомагає створювати кон-
структивний діалог між покупцем і забудовником та гарантувати обом 
сторонам певність у кінцевому результаті. Таким чином на етапі будів-
ництва сучасного житла покупець може вносити зміни у планування 
свого помешкання, коригувати внутрішню площу кімнат на власний 
розсуд. Ця безумовно гуманна практика витісняє шаблонне моделю-
вання простору, відкриває нові можливості для творення унікального, 
неповторного стилю помешкання, перетворює процес на мистецтво.

Після завершення будівництва дизайнер працює над зонуванням 
кімнат. Пріорітетним завданням на даному етапі є функціональність і 
комфорт, ергономічність дизайну, що полягає у створенні продуманого 
плану інтер‘єру, повністю орієнтованого на власника. У квартирі виді-
ляють  мінімум чотири зони: «зона для сну», «робоча зона», вітальня і 
кухня. Також важлива роль відводиться освітленню приміщень, світло-
ві акценти вітальні відрізняються від освітлення кухні чи спальні.

Сучасні функціональні квартири можна купити в Івано-Франківську 
у “Районі Манхеттен”, комплексі “Комфорт Парк” та в житловому масиві 
“Паркова Алея”.

Сучасна квартира - це філософія, котру сповідують провідні фахівці 
у сфері архітектури та дизайну. Невимушеність і простота, гармонія і 
функціональність, комфорт і затишок у кожній деталі - неповний пере-
лік особливостей планування сучасного простору. Головним завданням 
сучасного помешкання є відображення внутрішнього світу людини, її 
характеру, ритму життя.

Україною керують 
політики-«пришельці» 
з іншого світу й 

іншого соціального виміру. 
Рівень їхнього життя, 
доходів, статки родин уже 
навіть не європейський, а 
високоєвропейський. Тому 
буття пересічного українця 
для них щось незрозуміле, 
віддалене і… байдуже. 

Час від часу політики оприлюд-
нюють заяви про трудову мігра-
цію, високі ціни, низькі зарплати. 
Тяжко «страждають» над долею 
народу в телеефірах. Але ці «пла-
чі Ярославни» нічого не варті. Бо 
переважна більшість заяв - всього 
лише піар. 

Чим ближче до майбутніх ви-
борів, тим більше політикум на 
словах перейматиметься життям 
простих українців. Проте багато 
хто говоритиме устами олігархів 
та інших багатіїв, з волі яких ви-
рушить на виборчі старти. Бо по-
літичні фігури на шаховій дошці 
України розставляють представ-
ники фінансово-промислових 

груп. А потім відбувається презен-
тація цієї «еліти» суспільству. 

Зі справжньою політичною 
елітою в нашій країні велика про-
блема. Бо та, що є, у переважній 
більшості штучна. Сформована те-
лепроектами. Пересаджена з олі-
гархічних парників у політичний 
грунт. А еліти у класичному розу-
мінні немає.    

Якщо й далі «грошові мішки» 
розставлятимуть свої «кадри», 
жодні вибори не призведуть до 
змін ні в Раді, ні в уряді, ні в інших 
державних органах. Бо депутати 
будь-якого рівня захищатимуть 
інтереси своїх «роботодавців» та 
власні. А держава і народ хай заче-
кають…  

А чекати ніколи. Життя ми-
нає. І для багатьох людей мало не 
кожен день стає викликом. Хтось 
думає, як лікуватися. Інший - як 
оплатити комуналку. Третій - де 
знайти роботу з гідною платнею. 
Кожен четвертий житель України 
заощаджує на продуктах. А кожен 
десятий скаржиться на відсутність 
гідного житла.

На переконання експертів, кри-
за, спричинена війною, подолана. 
Але жити, як у 2013 році, середній 
українець зможе лише після 2023 
року. Хоча, менше стане лише тих, 
кому не вистачає на поточні витра-
ти. Стосовно іншого, перш за все, 
лікування, відпочинку, дорогих 
покупок, - поліпшення чекати не 
доводиться. Бо медичні послуги, 
придбання власного транспорту, 
відпочинок дорожчають швидше, 
ніж зростають зарплати. 

Щодо подорожчання. У перші 
чотири місяці цього року ціни на 
промислові товари в середньому 
збільшилися на 6,5 відсотків, а на 
споживчі товари - на 4,5 відсотків. 
Економіст Андрій Новак зазна-
чив «Gazeta.ua»: це пояснюється, 
зокрема, зростанням цін на всі 
види енергоресурсів одночасно: 
газ, електроенергію і пальне. І це 
подорожчання енергоресурсів ви-
робники й торговці автоматично 
переносять на ціну товару. 

Експерти знову заговорили 
про неминуче подорожчання елек-
троенергії для населення. І газу, бо 

така вимога Міжнародного валют-
ного фонду. А для промислових 
споживачів «Нафтогаз» підвищує 
ціну уже з 1 червня.  

У багатьох випадках подорож-
чання відбувається через моно-
полістів, які діють за підтримки 
найвищих чиновників. Багатії 
знімають з ринку «піну». А спожи-
вачеві нема куди дітися - мусить 
платити. Коли ж у гаманці порож-
ньо - пакує валізи на закордонні 
заробітки. 

А світ чекає на робочі руки 
українців. Гонорові поляки не при-
ховують: без наших заробітчан їх-
ній економіці настане гаплик. Бо 
їхнє панство виїжджає працювати 
в заможні країни світу. А в Чехії 
готують програму, яка дозволить 
значно прискорити працевла-
штування українців. Як заявила 
на «Радіо Свобода» міністр пра-
ці та соціальних справ Ярослава 
Нємцова, у Чехії зараз кількість 
вільних робочих місць досягла 
рекордного числа - перевищила 
260 тисяч. Перш за все, потрібні 
медсестри, працівники соціальної 

сфери, робітники середньої тех-
нічної кваліфікації, будівельники. 
Наразі передбачається збільшення 
кількості робочої сили з України з 
правом працевлаштування на два 
роки до 19,6 тисяч осіб. За офіцій-
ною статистикою, в Чехії уже пра-
цюють близько 70 тисяч українців. 

…Країні потрібні зміни, нові об-
личчя в політиці і у владі. Потрібно 
зупинити трудову міграцію. Розви-
вати власну економіку. Підвищу-
вати добробут людей. І майбутні 
вибори, не зважаючи на фінансові 
можливості олігархів та багатьох 
нинішніх депутатів, все-таки мо-
жуть дати шанс, якщо виборці го-
лосуватимуть за покликом серця 
і совісті. Проте соціологія ствер-
джує: майже половина україн-
ських виборців вважає: продавати 
свої голоси - це нормально. І якщо 
буде нагода…    

Ні життя, ні 
війна багатьох 
людей нічого не 
навчили…  

Голова обласної ради 
нещодавно відвідав 
Тернопільський 

обласний комунальний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти. 

Установа є єдиним в об-
ласті вищим навчальним та 
науково-методичним закладом, 
що здійснює підвищення ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників із 44-х спеціальностей, 
науково-методичний супровід 
та реалізацію основних напря-
мів розвитку і функціонування 
системи дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної осві-
ти області; забезпечує профе-
сійний розвиток педагогічних 
працівників та керівних кадрів  
шляхом запровадження різних 
форм курсової підготовки та 
організації науково-методичної 
роботи у міжкурсовий період; 
координує роботу районних/
міських/ОТГ методичних ка-
бінетів тощо. Таким чином він 
вкрай необхідний педагогічним 
працівникам краю. У разі від-
сутності такого закладу вчите-
лі Тернопілля змушені були б 
проходити курси підвищення 
кваліфікації далеко за межами 
області, що створило б значні 
перешкоди у їх подальшому 
професійному рості.

На жаль, відсутність влас-
них приміщень призводила до 
того, що інститут змушений був 
орендувати приміщення. Це об-
ходилось обласному  бюджету 

більше як півмільйона гривень 
у рік. Безумовно для області це 
відчутна сума. Провівши відпо-
відну роботу та перемовини, 
обласна рада знайшла вихід: 
сьогодні  Тернопільський об-
ласний комунальний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти орендує за 1 грн. примі-
щення в Тернопільській дослід-
ній станції Інституту ветери-
нарної медицини Національної 
академії аграрних наук України. 

«Зміна орендодавця допо-
могла вивільнити чималі ко-
шти, ми зможемо направити їх 
на розвиток установи, поліп-
шити її матеріально-технічну 

базу, провести ремонті роботи. 
Це надзвичайно важливо для 
освітнього закладу, - говорить 
очільник обласної ради і додає. 
- Ми не маємо права нині не-
раціонально використовувати 
бюджетні кошти, навіть дбаю-
чи про власні комунальні уста-
нови».

Сьогодні у приміщеннях 
Тернопільського обласного ко-
мунального інституту після-
дипломної педагогічної освіти 
тривають ремонті роботи, і вже 
незабаром оновлені аудиторії 
зможуть прийняти вчительство 
із різних куточків Тернопільщи-
ни.

Віктор ОВЧАРУК: «Ми 
зобов’язані раціонально 

використовувати 
бюджетні кошти»

НІ ЖИТТЯ, НІ ВІЙНА НІЧОГО НЕ НАВЧИЛИ: майже половина 
українських виборців готова продати свої голоси 
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У ТНЕУ провели 
форум «Україна-
країни Африки» 
та презентували 
унікальне видання 
про теплий 
континент

У Тернопільському на-
ціональному економічному 
університеті відбувся фо-
рум «Україна – країни Аф-
рики: культурно-освітній та 
соціально-економічний діалог» 
за підтримки ІСС Ukraine. Цей 
захід став продовженням запо-
чаткованих у ТНЕУ в листопаді 
минулого року Африканських 
читань та майданчиком для 
обговорення низки питань 
україно-африканського співро-
бітництва, перш за все, в освіт-
ній сфері. 

Форум проходив у щирій, 
дружній атмосфері. Учасники 
не лише говорили про важливі 
аспекти і  проблеми співпраці, а 
й демонстрували свої таланти, 
розповідали про традиції, діли-
лися мріями і планами. Це була 
справжня наукова експедиція в 
Африку. 

- Діалог  у культурній, освіт-

ній, соціальній, економічній 
сферах – це здатність та вміння 
чути один одного, двосторонній 
рух ідей, обмін, спілкування, - 
зазначила модератор форуму, 
доктор економічних наук, про-
фесор Ірина Іващук. - Саме роз-
витку такого діалогу потребує  
україно-африканське співробіт-
ництво. Форум має стати ще од-
ним кроком у наближенні країн 
одна до одної та взаємопізнан-
ня, а Тернопільський національ-
ний економічний університет 
– це надійний майданчик для 
такої комунікації, адже тут на-
вчаються студенти з африкан-
ських країн, які є носіями своєї 
культури, традицій, звичаїв.

 До учасників форуму із ві-

тальним словом звернувся пер-
ший проректор ТНЕУ Микола 
Шинкарик. Він передав вітання 
від ректора Тернопільського на-
ціонального економічного уні-
верситету Андрія Крисоватого 
та зазначив, що навчання іно-
земних студентів в університеті 
– одне із пріоритетних завдань, 
важливе для успішної інтеграції 
в глобальний освітній простір.

 Віце-президент ICC Ukraine 
з питань реалізації підпри-
ємницької діяльності та ін-
вестицій, директор Департа-
менту з питань взаємодії з 
країнами Близького Сходу та 
Африки Юрій Макаганчук подя-
кував ТНЕУ за підтримку таких 
ініціатив та зазначив, що їх орга-

нізація готова до 
підтримки іннова-
ційних проектів у 
розвитку україно-
а ф р и к а н с ь к о г о 
співробітництва, 
зокрема ідеї 
створення інте-
граційного хабу, 
який має сприяти 
адаптації в Укра-
їні студентів з 
інших країн, роз-
витку державно-
приватного парт-
нерство в освітній 
сфері та працевла-
штуванню інозем-
них студентів. 

Президент ГО 

«Африканська Рада в Україні» 
Діалло Ісса Садіо зазначив, що 
такий форум, який у ТНЕУ про-
водиться вдруге, є дуже важли-
вим. На його думку, так багато 
людей хоче навчатися в Україні, 
оскільки, отримавши освіту в 
такому університеті, як, напри-
клад, ТНЕУ, студенти поверта-
ються на батьківщину з  якісни-
ми знаннями і можуть зробити 
для своєї країни та її економіки 
багато корисних справ. 

Представник земляцтва Того 
в Україні Бруно Коссі Ахосей по-
дякував Україні за створення 
належних умов для навчання 
своїх співвітчизників і зазначив, 
що 20 міністрів у його країні на-
вчалися саме в Україні. 

На завершення форуму пре-
зентували перше видання уні-
кального проекту «Відкрий для 
себе Африку», яке підготував 
ТНЕУ спільно з ICC Ukraine, до 
якого долучилися ГО «Африкан-
ська Рада в Україні» та ГО «Стра-
тегічні інноваційні студії». 

- «Відкрий для себе Афри-
ку» - це просвітницький проект, 
який має на меті сформувати 
інформаційний простір, який 
заповнить вакуум знань про 
Африку та допоможе подолати 
стереотипи, які сформувалися в 
Україні про  країни цього конти-
ненту, - зазначила координатор 
проекту Ірина Іващук. – Африка 
надзвичайно цікава, тут зароди-
лося багато традицій, вона бага-

та на різні культури. Це не тіль-
ки пустелі, це й чудові морські 
побережжя. Африка не бідна, 
вона має величезні запаси ко-
рисних копалин і природних ре-
сурсів, у неї великий потенціал.

У рамках цього проекту ви-
йшла у світ брошура, на сторін-
ках яких студенти з Африки роз-
повідають, як би вони змінили 
свою країну, якби стали прези-
дентом. 

На форумі «Україна-країни 
Африки» не лише обговорювали 
важливі теми і проблеми, сту-
денти виголошували доповіді на 
теми бідності, інклюзії, гендер-
ної рівності та демонстрували 
культуру цього теплого конти-
ненту. Звучали етнічні барабани, 
пісні та вірші про Африку, прове-
ли майстер-клас із зав’язування 
африканської хустини. Студент-
третьокурсник Брімах-Саллу 
Суллаіман із Сьєрра-Леоне пре-
зентував виставку, як він бачить 
Україну та українців. 

«Україна – країни Афри-
ки: культурно-освітній та 
соціально-економічний діалог» 
планують зробити у ТНЕУ тра-
диційним, а ще розпочинають 
роботу над створення інтегра-
ційного хабу, який має сприяти 
адаптації в Україні студентів 
з інших країн і реалізації їхніх 
ідей, дослідів та проектів в на-
шій державі. 

Підготувала 
Юля ТОМЧИШИН.

Був празник П’ятидесятниці і до Єру-
салиму зійшлися побожні прочани-іудеї 
з усіх кінців Римської імперії. Раптом се-
ред них поширилася чутка, що ученики 
Ісуса Назарянина, недавно страченого за 
наказом прокуратора і внаслідок підступів 
первосвящеників, проповідують про Його 
воскресіння з мертвих та про те, що Він є 
справжній Месія.

Для єрусалимських священиків та 
старійшин поява апостолів, їх проповідь 
і безстрашність перед загрозами були не-
зрозумілі. Адже, здається, так недавно ці 
ученики покинули свого Учителя і пороз-
бігалися, коли Його повели зв’язаним до 
первосвящеників. Звідкіль у Петра, що 
малодушно зрікався Ісуса, тепер з’явилася 
така твердість та сміливість? Хто міг вклас-
ти в уста простих галілейських селян сло-
ва надзвичайної переконливості? Правда, 
тіло Ісуса Назарянина зникло з гробу, а 
воїни, які стерегли запечатану печеру, роз-
повідали про надзвичайні явища, що су-
проводжували цю подію. Але їм дали гро-
шей досить щоб вони мовчали, а ученики 

Христа не давали про себе знати протягом 
кількох ти жнів. Вони вірили у воскресін-
ня Учителя, але не наважувалися говори-
ти про це відкрито. Вони переховуються 
і, зібравшись, зачиняють двері, боячись 
ворогів. І раптом така несподівана зміна, 
такі приголомшуючі події...  Те, що сталося 
в Єрусалимі на празник П’ятидесятниці, 
справді виходило за межі людського ро-
зуміння і звичних міркувань. У Сіонську 
горницю ввійшли прості боязкі галілеяни, 
а вийшли звідтіль провісники вселенської 
істини, готові навчати всі народи. 

Коли над апостолами спалахнули 
язики божественного полум’я, в їх серця 
проник вогонь Святого Духа. Тепер вони, 
сповнені мужності й рішучості, відкрито, 
перед величезним натовпом, проповід-
ують про воскресіння Ісуса Розп’ятого, 
називаючи Його Месією-Христом. Це було 

діяння Духа Божого, Утішителя, обіцяно-
го Господом, чудо П’ятидесятниці, явлен-
ня сили Його. Бог спочив на Своїй Церкві, 
прийшов і вселився в людських серцях, 
Творець з’єднався зі Своїм творінням.    
День зішестя вогняних язиків на апос-
толів був лише початком безперервного 
зішестя Духа Божого у віруюче людство. 
Хіба не чудом була вся діяльність апостола 
Павла? Слабий здоров’ям, він учинив те, 
що не під силу звичайній людині. Обходя-
чи безмежні простори важкими дорогами, 
не один раз зазнаючи смертельної небез-
пеки, він утверджував Церкви по всьому 
Середземномор’ю – від Малої Азії до Іспа-
нії.

Історія поширення християнства в пер-
ші століття життя Церкви зберігає чимало 
прикладів того, як люди, зміцнювані Ду-
хом Святим, виявляли справжні чудеса ге-

роїзму і стійкості. Це благодатне єднання 
Творця і створіння, споріднення з Духом 
Утішителем є невимовне блаженство, яке 
підносить людину від землі до неба.

Багато святих, як уславлених Церк-
вою, так і відомих одному Богові, дося-

гли цього стану за свого життя. «Коли Дух 
Божий приходить до людини, - говорить 
Серафим Садовський, – і покриває її повно-
тою свого зішестя, тоді душа людини на-
повнюється невимовною радістю, бо Дух 
Божий наповнює радістю все, чого б тіль-
ки доторкнувся». Така таємниця постійно-
го пасхального настрою тих, що догодили 
Богові і одержали Духа, Який усе наповнює 
радістю.

З того самого дня, коли апостоли зібра-
лися в Сіонській горниці, у духовний світ 
увійшла нова сила. Ісус Христос сповістив 
Царство Боже, яке «не від світу Цього», але 
утверджується в світі і, насамперед, у сер-
цях людських.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
 член Національної спілки

 журналістів України.

Чудо П’ятидесятниці – діяння Духа Божого
У неділю – Зелені свята

Двадцять міністрів із Того навчалися в Україні
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Великовікнинська бібліотека 
гостинно відчинила свої двері, 
де у прекрасній залі ця приємна 
подія зібрала шанувальників по-
етичного слова. Організатори свя-
та бібліотекар Лариса Міганович і 
директор будинку культури Люд-
мила Мусій запросили на творчу 
зустріч поетів Збаражчини Ореста 
Чоловічка, Юрія Заяця, Надію Та-
расюк, а також очільницю район-
ної бібліотечної системи Оксану 

Бойко і директора Великовікнин-
ської ЗОШ Юрія Барчука. 

Відкрила зустріч під назвою 
«Перлини рідної землі» Лариса 
Міганович. Вона представила по-
етів Збаражчини, зокрема і свою 
землячку, вікнинчанку, лауреата 
літературної премії імені Степана 
Будного Надію Тарасюк, яка, до 
речі, нещодавно відсвяткувала 
гарний ювілей. Поетесу щиро при-
вітали колеги по перу, усі присут-

ні. Учні школи підготували цікаву 
програму за поетичними твора-
ми Надії. Так, поезії декламували 
Христина Гой, Ірина Пришляк, Со-
ломія Вальчук, Вікторія Гусарчук, 
Аня Поліщук, Дарина Дубова, 
Христина Хільчук і Оля Шимко. 

Звучали також пісенні дарун-
ки від Уляни Поліщук, Христини 
Хільчук,  Насті Брилюк, Дарини 
Дубової, Олі Шимко, Тані Шимко, 
ансамблю дівчаток.  

Тепла атмосфера залу неви-
димим місточком поєднала всіх 
учасників зустрічі. Обличчя при-
сутніх у залі світилися усмішками 
від гумористичних замальовок 
Ореста Чоловічка та Юрія Заяця, 
які так підняли настрій усім, що 
не хотілося розходитися по до-
мівках. На згадку про творчу зу-
стріч поети-гумористи подару-

вали бібліотеці свої книги, а за 
вікном шумів дощ, щедро поли-
ваючи землю життєдайною во-
логою. Жартуючи, організатори 
зустрічі говорили: «То знаково, 
бо дощ у Великі Вікнини привез-
ли письменники». Тож до нових 
творчих зустрічей!

Юрко КОСАР, 
член НСЖУ.

У житті потрібно прагнути перемага-
ти тією картою, що тобі випала. Валенти-
на Слюсарчук багато років тому отримала 
прикру карту – на роботі з нею трапився 
нещасний випадок. Тепер вона може віль-
но про це розповідати – біль та образа на 
життя минули. 

Валентина родом із Буглова Лано-
вецького району, зараз живе в Тернополі.  
Просте життя, звичні клопоти, як у всіх. 
Коли фотографувала її - вона знічувалася, 
не звикла до інтерв’ю та уваги. Минулого 
року після перемоги на Всеукраїнській 
спартакіаді серед потерпілих на вироб-
ництві «Сила духу», яку проводить Фонд 
соціального страхування України, зніма-
ли з жінкою сюжети тернопільські теле-
канали – вона хвилювалась більше, аніж 
на спортивних стартах. 

Як вдалося перемогти у всеукраїн-
ських змаганнях звичайній, не спор-
тивної статури, жінці, яка до того ж має 
статус особи з інвалідністю?  Валентина 
Слюсарчук досі не знає, як перемагати ін-
ших, вона знає, як перемагати себе. 

Запам’ятала, як перед минулорічною 
спартакіадою Валентина тренувалася. Бо 
вирішила, що мусить подолати свої стра-
хи. Вона день у день два тижні кидала 
м’яч в кільце, ходила в спортивний зал, 
незважаючи на біль у нозі.  

Таких людей, які здатні перемагати 
себе, незважаючи на обставини життя, є 
багато в області. Люди з інвалідністю вна-
слідок трудового каліцтва об’єдналися до-
вкола Фонду в спортивних заходах, адже 
це дає їм впевненість, що так само вони 
зможуть виявити себе і в іншому. Цього 
року вже вшосте стартує Всеукраїнська 
спартакіада «Сила духу». Понад сотню 
осіб з інвалідністю будуть задіяні у від-
біркових змаганнях І етапу спартакіади в 
Тернополі. Більшість учасників вже зна-
йомі, телефонують, діляться поміж собою 
враженнями, навіть особистим.

Валентина Слюсарчук теж знайшла 
багато друзів серед учасників спарта-

кіади. І проявила себе: виграла обласні 
змагання з бомбаскету. Наполегливо тре-
нувалася перед поїздкою до Південної 
Пальміри, зібралася з духом і виборола в 
Одесі перемогу – золоту медаль.  

Жінка каже, постановила собі, що му-
сить не підвести команду. І це чарівне 
слово «не підвести» подіяло особливим 
чином, як допінг. Валентина пам’ятає, як 
так само дев’ять років тому постановила 
собі не підвести свою родину, вибратися з 
біди, бо мусить бути здоровою.

У Тернопіль ще зовсім юною після за-
кінчення Буглівської десятирічки Вален-
тина поїхала, щоб навчатись в училищі. 
Опісля зі спеціальністю «складальник 
електричних машин і апаратів» направи-
ли її на практику до Полтави. Спочатку 
хотіла там залишитися, бо робота добра і 
люди привітні. Але заради квартири вер-
нулася. Пішла на роботу в Житлобуд-1, де 
після курсів стала малярем. Тяжка праця. 
Відра з фарбою на поверхи тягнула, по-
стійно на мостиках та риштуванні, на дра-
бинах, часто на висоті.  

Якось Валентина  наче зупинилася 
у своїх спогадах, перекидаючи сторінки 
книги життя у 2009 рік, які не завжди їй 
хочеться відкривати:

- Робили з напарницею на сходовій 
клітині будинку, стояли  на низькому по-
мості десь менше півтора метри висотою. 
Якось невдало розвернулася: доля секун-
ди пройшла – і я вже спам’яталася на бе-
тоні. Незручно впала – нога вивернулася 
вбік… 

Завезли жінку в лікарню. Лежала на 
витяжці, а потім операція, довгі місяці в 
апараті Єлізарова. Спочатку дали ІІ групу 
інвалідності, бо ходити майже не могла, 
нога не згиналася. Та це правда: що ти 
вкладаєш у дітей – вертається до тебе… 

- Спочатку син Дмитро, який тоді був 
у сьомому класі, вчив мене заново ходи-
ти, – розповідає жінка. - Так буває в житті: 
колись я його вчила робити перші кроки, 
а в той  момент він, підліток, став моєю 
опорою, бо чоловік цілими днями працю-
вав на будові. Тепер син уже виріс, оже-
нився, на п’ятдесят років зробили мені з 

невісткою найщедріший подарунок – на-
родили онука Володю. А тоді я з його до-
помогою не здалася: день у день ходила 
в поліклініку на процедури, розробляла 
ногу вправами, лікувальною фізкульту-
рою, масажами…  

Ще як в школі була, на фізкультурі 
трохи у волейбол грали. А так – постій-
на робота. Мама на фермі працювала, то 
Валентина мусила там їй допомагати, і 
вдома господарка. Побігати в шкільному 
спортзалі було як розвага. Потім уже в 
училищі трохи займалася. А відтоді м’яча 
в руках не тримала аж до змагань «Сила 
духу».

- В Одесі спочатку першого разу на 
змаганнях була, ніби стиснута з середини 
пружина, переживала, - згадує Валентина. 
- З жінками із Закарпаття спілкувалася, з 
Полтави. Чудова організація спартакіади: 
в театр ходили, на екскурсії, на море… Осо-
бливо запам’ятала чуйне, доброзичливе 
ставлення начальника управління вико-
навчої дирекції Фонду соціального стра-
хування України в Тернопільській області 
Федора Бортняка, заступника начальника 
Григорія Радзіха, багатьох інших праців-
ників Фонду, які доклали чимало зусиль, 
щоб учасники змагань були задоволені. Бо 
окрім страхових виплат, цілого комплексу 
медичного та соціального забезпечення, 
які фінансує Фонд, його працівники по-
стійно відвідують за місцем проживання 
осіб з інвалідністю, ставляться до роботи 
не лише, як до виконання своїх посадо-
вих обов’язків, а роблять усе можливе, аби 
хоч трохи полегшити будні соціально не-
захищених осіб. Але ж допомоги ці люди 
потребують цілорічно, їхні будні стократ 
важчі, ніж у будь-кого зі здорових людей. А 
ще потребують такого прикладу перемоги 
над своїми страхами та проблемами, який 
демонструють переможці спартакіади. 

Валентина Слюсарчук візьме участь у 
цьогорічних змаганнях спартакіади «Сила 
духу», звісно, боротиметься за перемогу…

Зоряна ЗАМКОВА.

«Доля секунди пройшла – і я вже 
спам’яталася на бетоні...»

Надзвичайна історія тернополянки, яка зуміла перемогти себе

Перлини рідної землі
У Великих Ві-
книнах від-
булася творча 
зустріч з пись-
менниками 
Збаражчини  
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Скільки українців у США?
Чисельність українців у США дося-

гла мільйона. Серед них 59 відсотків - ім-
мігранти в першому поколінні, 21 відсо-
ток - діти іммігрантів з України, 29 відсо-
тків - онуки українських іммігрантів. Про 
це свідчать офіційні дані про жителів США 
за 2016 рік, пише «Український тиждень». 
Найбільше українських іммігрантів живе 
в Нью-Йорку, Пенсільванії і Каліфорнії. 
Хоча нечисленна українська діаспора є в 
кожному штаті. У четвертій хвилі україн-
ської імміграції (з 1989 по 2015 рік - ) пік 
переїзду до США припав на другу поло-
вину 1990-х років. Тоді в Америку щоріч-
но емігрували понад 100 тисяч українців. 
Більше 60 відсотків українців у США вдо-
ма спілкуються англійською мовою, інші 
використовують українську або російську.

Поляки перестали їздити на 
заробітки в Англію: мало платять 

Brexit і низький курс фунта відляку-
ють емігрантів від Великобританії. Тепер 
більшість поляків обирають для заробіт-
ків Німеччину та Нідерланди,  повідомляє 
«Rzeczpospolita». Торік навесні Великобри-
танія була головною метою польської тру-
дової міграції. За даними соціологів, упро-
довж 2017 року майже кожен п’ятий гро-
мадянин Польщі хотів туди переїхати. Але 
цьогорічної весни ситуація кардиналь-
но змінилася - відсоток людей, які дума-
ють про заробіток на Британських остро-
вах, зменшився у понад три рази. Найбіль-
ше зниження популярності Великобрита-
нії серед польських заробітчан пов’язане з 
негативним впливом Brexit, що спричини-
ло падіння курсу фунта. 

В Індії дівчатка приречені  
на виживання

Майже чверть мільйона дівчат віком 
до 5 років щороку помирає в Індії через 
гендерну дискримінацію. Ця цифра не 
включає кількість абортів, які були зро-
блені лише тому, що плід був жіночої ста-
ті, йдеться у медичному журналі «Lancet». 
«Гендерна дискримінація не просто пе-
решкоджає дівчаткам народитися, але 
й може призвести до смерті тих, хто вже 
з’явився на світ, - зазначив співавтор до-
слідження Крістоф Гільмото з Універси-
тету Париж-Декарт (Франція). - Гендерна 
рівність стосується не лише прав на осві-
ту, роботу чи політичне представництво, 
вона також стосується догляду, вакцина-
ції та харчування дівчат, і в кінцевому під-
сумку - їхнього виживання». В Індії через 
гендерну дискримінацію щороку помирає 
близько 239 тисяч дівчаток. 

Литва введе квоти для 
заробітчан - через наших 

співвітчизників
Литовський уряд встановить квоти 

для іноземних працівників на деякі про-
фесії у зв’язку інтенсивним зростанням 
імміграції з України, заявив віце-канцлер 
Дейвідас Матульоніс. «Може початися 
процес витіснення з ринку праці наших 
громадян, оскільки це більш дешева ро-
боча сила», - заявив Матульоніс агентству 
BNS. Зараз це питання найбільш актуаль-
не через зростання кількості українських 
водіїв і будівельників. Квоти не діятимуть 
стосовно фахівців з високою кваліфіка-
цією. Також уряд посилить порядок від-
рядження громадян третіх країн в Литву 
- передбачається повернутися до системи 
дозволів на роботу. При цьому кабмін Лит-
ви вирішив полегшити приїзд для грома-
дян США, Японії, Південної Кореї, Канади, 
Австралії, Нової Зеландії - до них застосо-
вуватимуться вимоги, подібні до тих, що 
висуваються до громадян Євросоюзу. У 
Департаменті міграції агентству BNS по-
відомили: торік робочі візи або посвід-

ки на проживання на підставі роботи на-
дали майже 34,5 тисячам іноземців, із них 
близько 20 тисяч - громадяни України.

У Молдові спійманих п’яними  
за кермом відправлять 

працювати в морг
У Молдові посилили покарання для 

водіїв, яких зловили п’яними за кермом. 
Крім звичайних штрафів, до них застосо-
вуватимуть нетрадиційні методи впли-
ву. Про це заявив прем’єр-міністр Молдо-
ви Павло Філіп, пише «Укрінформ». За сло-
вами посадовця, найтяжчі аварії виника-
ють з вини п’яних водіїв. Практика пока-
зала: штрафи - не найефективніший захід 
боротьби. Тому розробили новий комп-
лекс заходів щодо посилення покарання 
для любителів сідати за кермо у нетвере-
зому стані. Зокрема, негайне вилучення 
водійського посвідчення з подальшим по-
збавленням права водіння авто терміном 
на чотири роки. Після цього водіям дове-
деться перескладати іспити для отриман-
ня прав. Запропоновано також признача-
ти п’яним водіям, з вини яких було скоєно 
ДТП, покарання у вигляді 240 годин гро-
мадських робіт: прибирання кладовищ, 
вулиць, робота в моргах.
Скандал на японській залізниці: 

потяг на 25 секунд  
випередив графік

Японська залізнична компанія зму-
шена була вибачатися перед пасажира-
ми після того, як один із її потягів рушив 
на 25 секунд раніше - і це був уже дру-
гий подібний випадок упродовж півроку, 
повідомляє ВВС. Перевізник заявив: «Не-
має жодних виправдань тим величез-
ним незручностям, яких ми завдали на-
шим клієнтам». Як пише «Japan Today», 
машиніст потяга думав, що поїзд має ру-
шити зі станції «Нотоґава» о 07.11, тоді 
як насправді відбуття було заплановане 
на 07.12. Японські потяги мають репута-
цію надзвичайно пунктуальних. Проте 
виявилося, що дехто із пасажирів все ще 
сподівався вскочити у потяг в останню 
мить. Відтак, ці пасажири поскаржилися 
на раннє відбуття потяга перевізнику - і 
тому довелося вибачатися. 
У Грузії викрали брата-близнюка 

Георгія Гонгадзе 

В українського журналіста Георгія Гон-
гадзе був брат-близнюк, який зник із по-
логового будинку. 21 травня 1969 року в 
Грузії у подружжя Лесі і Руслана Гонгадзе 
народилася двійня. Один із хлопчиків - Ге-
оргій Гонгадзе. Другого вкрали у полого-
вому будинку. «Я пам’ятаю момент їхньо-
го народження і те, як вони плакали на ру-
ках у медсестри. Пологи були дуже важ-
кі, і коли я опритомніла після наркозу, то 
побачила на зап’ястку лише одну бірку. У 
медкарту також вписали тільки одну ди-
тину. Чоловікові спочатку повідомили про 
народження двійнят, а потім сказали, що 
один із них помер», - розповідала в одному 
зі своїх інтерв’ю Леся Гонгадзе, пише сайт 
inlviv.in.ua. «Я вимагала повернути його 
мені або показати тіло, але нічого не доби-
лася. Жінка - головний лікар вигнала мене 
з лікарні. А через рік її за-
судили. Дитину мені так і 
не повернули», - говори-
ла пані Леся. 

Ми - єдина країна, що веде війну 
без військової контррозвідки  

у складі Міноборони 
«Україна - єдина демократична кра-

їна, в якій Збройні сили не мають своєї 
контррозвідки. Ми ведемо бойові дії без 
очей і вух, і за таких умов не можемо пе-
ремогти», - заявив на телеканалі ZIK екс-
голова СБУ Ігор Смешко. «Ми повинні сфор-
мувати систему... Не можна було окремо ре-
формувати Нацполіцію, окремо СБУ чи про-
куратуру - це повинна бути система. І в цій 
системі потрібна, перш за все, вертикаль 
відповідальності», - зазначив він. І додав: за 
законодавством, у нас дуже розмита відпо-
відальність і це, очевидно, вигідно найви-
щій політичній верхівці. «Ще з часів Давньо-
го Риму відомо: поділяй та володарюй. Вла-
ді вигідно, коли є розмиття системи відпо-
відальності й колективна безвідповідаль-
ність. Але це прямий шлях до втрати вну-
трішньої безпеки», - переконаний Смешко. 

На ремонт купола Ради  
витратять 7,5 мільйонів 

До кінця літа у Верховній Раді плану-
ють реставрувати купол, повідомив го-
ловний фахівець відділу організації бу-
дівництва Управління справами Ради 
Віктор Яремчук у коментарі 44.ua. За 
його словами, виконання робіт обійдеться 
близько 7,5 мільйонів гривень. Конструкції 
купола складені з металу і скла загальною 
масою до 15 тонн. Діаметр плафона - 16 ме-
трів, товщина скла - мінімум сантиметр, а 
висота конструкції - майже 10 метрів.

Елітний маєток і озеро:  
«тяжке трудове життя»  
комуніста Симоненка

Голова забороненої Комуністичної 
партії Петро Симоненко має елітний ма-
єток і власне озеро під Києвом, повідо-
мляє телеканал «1+1». Комуніст живе у за-
критому привілейованому містечку - околи-
ці села Березівка, що за 20 км від Києва. Міс-
це добре відоме серед «віпів». «Недорогий» 
котедж у селі коштує $300 тисяч. Офіційно 
Симоненко майже жебрак. Однак на його 
дружину Оксану і двох синів записано безліч 
нерухомості по всій Україні і в столиці. Крім 
того, вони володіють офісами на лівому бе-
резі Києва. Маєток у Березівці офіційно за-
реєстрований на тещу Симоненка - Людми-
лу Ващенко. Проте сам комуніст підтвердив, 
що проживає в цьому будинку, але буває там 
лише на свята. Власне озеро Симоненка ви-
конане у формі серця. Сам котедж журналіс-
ти називають найрозкішнішим.

М’ясо від великих вітчизняних 
виробників - дуже небезпечне 

90 відсотків великих українських ви-
робників м’яса використовують на фер-
мах під час вирощування тварин шкід-
ливі антибіотики, які руйнують орга-
нізм людини. Ще з 2009 року у Європі по-
чали вивчати проблему виникнення бак-
терій, на які не діють ліки. У результаті до-
сліджень з’ясувалось, що у цьому «винува-
та» їжа, зокрема, м’ясо, передає ТСН. За сло-
вами фахівців, на великих підприємствах 
антибіотики дають тваринам для профі-
лактики хвороб та швидкого росту. Зокре-
ма, пеніцилін прискорює зростання тварин 
до 30 відсотків у масі. Шкідливі антибіоти-
ки є у свинині, курятині, яловичині, м’ясі 

індика та кролика. Завідувач відділу ор-
ганізації моніторингових досліджень НДІ 
лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи Юрій Сілаєв реко-
мендує при купівлі м’яса вимагати сертифі-
кат. А м’ясо довше готувати, перший буль-
йон із курки чи свинини зливати. І також 
уникати в раціоні пташиний жир, шкірку й 
печінку, де збирається все небезпечне. Усе 
зекономлене на їжі українці потім у десять 
разів переплачують в лікарні. 

Скільки коштує відпочинок  
за кордоном?

Українці віддають перевагу літньому 
відпочинку в Туреччині, Італії, Іспанії чи 
Греції. «Як і раніше, лідирує турецький 
напрямок. Щоправда, за рік тури в цю кра-
їну подорожчали на 10-30 відсотків. Або на 
$150-400. Адже в Туреччину знову поверта-
ються туристи з Росії. Вони ще взимку за-
бронювали рекордну кількість місць на ку-
рортах», - пише «Сьогодні». Завдяки без-
візовому режиму, українці почали часті-
ше подорожувати до Іспанії, Греції та Іта-
лії. Однак ці напрямки не стали дешевши-
ми. «Тури в Грецію зросли в ціні на 300-400 
євро. Інші напрямки додали в ціні щонай-
менше 10 відсотків», - сказав директор фір-
ми «Піраміда-Тур» Юрій Ільків. Крім того, 
зростає попит на тури до Тунісу. Однак цьо-
го року за тижневий відпочинок на двох 
доведеться викласти на 150-300 євро біль-
ше, ніж торік. Менш привабливими для ту-
ристів з України стали Чорногорія, Хорва-
тія, Албанія - через високу ціну.

Україна перетворюється  
на пустелю

Аномально спeкотна вeсна свiдчить 
пpо нeзвоpотнi змiни клiмату. Укpаїна 
в найближчi дeсятилiття можe 
пepeтвоpитися у стeп. Такий пpогноз зро-
била начальник вiддiлу агpомeтeоpологiї 
Гiдpомeтцeнтpу Тeтяна Адамeнко, пepeдає 
«Доступ». За її словами, клiматична зона 
пiвнiчного стeпу вжe досягла Чepкащини 
та Полтавщини. А в пiвдeнному стeпу 
- на Херсонщині - спостepiгається 
опустeлювання. За piвнeм вологи в гpунтi 
пiвдeнь Херсонської області наближається 
до пустeлi Калахаpi в Афpицi. 

Під час Голодомору померли  
3,5 мільйонів дітей

Документи, які ще ніхто не досліджу-
вав, дають підставу говорити, що полови-
ну загиблих під час Голодомору 1932-33 
років в Україні становили діти. Їх 3,5 міль-
йонів. На цьому наголосив директор Цен-
тру українознавства Київського націо-
нального університету Володимир Сер-
гійчук під час міжнародної конференції 
«Штучні голоди в Україні ХХ століття», по-
відомляє «Укрінформ». За словами Сергій-
чука, документи свідчать про те, як підта-
совувалася і фальсифікувалася статисти-
ка. Водночас голова Асоціації дослідників 
Голодомору, професор Василь Марочко за-
значив: голод у 1932-33 роках накрив всю 
Україну і всі демографічні та статистичні 
звіти, а також відомча статистика фіксу-
вали: щонайменше половина серед помер-
лих - діти. «Діти до одного року вимирали 
фактично всі, тому вони й не з’явилися у 
1938-у до школи», - сказав історик.

Понад 75 відсотків житлового 
фонду потребує ремонту

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко заявив, що більше 75 від-
сотків житлового фонду України потре-
бує ремонту, оскільки збудований до 1985 
року. Про це повідомляє «Укрінформ». 
«Малі міста не можуть самостійно виріши-
ти цю проблему», - сказав Зубко. І наголо-
сив, що для такого житла необхідний ефек-
тивний власник. За його словами, слід вне-
сти зміни до законодавства й дати можли-
вість людям управляти своєю власністю, 
обрати виконавця і надавача послуг з мож-
ливістю у подальшому замінювати його.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

nday.te.ua
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-Я вважаю, що це 
велика перемога 
та успіх моїх колег 

і студентів. Думаю, що має 
радіти і Чортків, і взагалі 
Тернопільщина, бо ми 
достойно представили 
нашу область, - каже 
Роман Пахолок, 
директор Чортківського 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Олександра 
Барвінського. 

Троє вихованців навчаль-
ного закладу здобули призові 
місця у міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнів-
ської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка. Цього 
року його провели увосьме. На-
таля Пискливець отримала пер-
ше місце, а Мар’яна Ягнич і Ві-
кторія Канюк – треті. Тож у за-
гальному рейтингу конкурсу 
коледж із невеликого Чорткова 
став кращим серед усіх навчаль-
них закладів країни, у тому чис-
лі столичних університетів і 
академій.

«Моя гра починається 
з туману, як життя 
Кобзаря»

Міжнародний конкурс імені 
Тараса Шевченка – один із най-
престижніших в Україні. Голо-
вне в ньому – не просто показа-
ти свої знання української мови, 
літератури і, зокрема, україн-
ського Кобзаря, а зробити це 
оригінально і творчо.

Наталя Пискливець – рекор-
дсменка конкурсу. Для неї він 
також уже восьмий за рахун-

ком. Вона найкраще справилася 
із фінальним завданням - ство-
рити сценарій до комп’ютерної 
гри за мотивами біографії Тара-
са Шевченка. 

-  У моїй грі все починалося 
зі степу, який був вкритий тума-
ном, - розповідає дівчина. - Так 
починалася гра і так починалося 
життя нашого Кобзаря - життя в 
злиднях. Кожен етап – це період 
із біографії Шевченка. Аби руха-
тися в грі, потрібно виконати за-
вдання всіх рівнів. Перший - ди-
тинство. Для того, аби пройти 
цей рівень, необхідно працюва-
ти у поміщика козачком, вико-
нувати всій його вказівки. Дру-
гий рівень переносить гравця у 
шкільні роки Шевченка. Тут по-
трібно виконувати завдання 
дяка, який дуже погано до ньо-
го ставився. Наступні рівні – на-
вчання у Петербурзі, заслання, 
каторжна праця. Також є етап 
про подорож Україною, адже, як 
знаємо, Шевченко повернувся на 
рідну землю. А щоб перемогти 
у фіналі гри, потрібно написати 
Заповіт, виконуючи різні завдан-
ня і отримуючи слова для вірша. 

Наталя розповідає, що пиша-
ється українською культурою 
і вважає, що українці повинні 
плекати і знати своє, щоб гідно 
почуватися серед європейських 
країн.

- Для мене рідна мова і літе-
ратура – це великий скарб, який 
потрібно цінувати та берегти у 
гідному стані, аби передати на-
шим нащадкам, - каже Наталя.

Дівчина зізнається: хвилю-
вання вона вже не відчувала, 
а зосередившись, згадала все, 
чому її навчали в коледжі. Це, 

каже Наталя, і допомогло наре-
шті перемогти. 

Готували студентку викла-
дач сучасної української мови 
Ганна Швед і викладач україн-
ської літератури Наталія Воло-
щук. Розповідають, що очікува-
ли високого результату.

- Ми зацікавлюємо студентів 
рідною культурою, - зауважує 
Наталія Волощук. – У коледжі 
проводимо дуже багато цікавих 
заходів. Наші студенти люблять 
живе слово. Намагаємося на па-
рах відкрити їм таїну і красу 
рідного. Сьогодні відкриваємо 
і Шевченка по-новому. Бачимо, 
наскільки він актуальний, гли-
бокий і що, справді, недаремно 
його називають пророком, адже 
він у своїй творчості передбачав 
майбутнє України. 

Втілення  
української мрії

Мар’яна Ягнич у сценарії 
до своєї комп’ютерної гри зо-
бразила Шевченка як героя-
визволителя українського наро-
ду. Сценарій дівчина задумала 
за принципом гри «Ерудит»: ді-
тям пропонують цитати, а вони 
мають визначити, до якого пері-
оду життя і з яким твором Шев-
ченка пов’язані вислови.

- Тарас Григорович є взірцем 

для всіх українців і своєрідним 
втіленням української мрії, - пе-
реконана студентка. - І я рада, що 
в нас є такі конкурси. Адже Шев-
ченко не був багачем, ми знаємо, 
що він був бідною людиною, але 
з допомогою саморозвитку зумів 
досягти великого, доніс цю ідею 
до народу і заохочував людей 
відродити наш український дух.

Мар’яна зауважує: надзви-
чайно багато для перемоги вона 
отримала на уроках своїх викла-
дачів української мови та літе-
ратури - Надії Катеринюк і Тара-
са Поселюжного. 

Творче середовище допо-
магає дітям проявити себе, ка-
жуть педагоги, тому так важли-
во продовжувати навчання і не 
зупинятися на досягнутому. 

- У коледж приходять діти 
після 9-го класу, - розповідає На-
дія Катеринюк. – Ми допома-
гаємо розкрити той потенціал, 
який у школі вони, може, навіть 
не мали можливості розкрити. І 
за короткий період діти показу-
ють високі результати.

Вікторія Канюк зізнається, 
що призове місце в конкурсі до-
дало їй впевненості та навчило 
вірити в себе. 

- Сценарій для комп’ютерної 
гри я створила  на основі вірша 
Шевченка «Садок вишневий 
коло хати», - каже дівчина. - А за-

думала її для молодших школя-
рів, адже в майбутньому планую 
навчати дітей. Знаю, як важли-
во мати хороших наставників. 
Вдячна своїй викладачці україн-
ської мови Ользі Безпалько. За-
вдяки нашим викладачам ми до-
моглися такого результату.

Любити те, чим 
займаєшся 

Окрім призових місць у кон-
курсі, студентці коледжу, яка 
здобула перемогу, призначи-
ли Президентську стипендію. У 
Чорткові пишаються високими 
досягненнями своєї молоді та  
радіють за рідне місто. 

- Наші студенти вже займа-
ли призові місця в цьому та ін-
ших конкурсах, - каже Роман Па-
холок. - Цього разу перемога ді-
вчат підтвердила, що нагороди 
- не випадкові. Жоден з навчаль-
них закладів України не показав 
такого високого результату. 

Невеликі міста часто нази-
вають провінцією, порівню-
ючи зі столицею. Студенти-
переможниці кажуть: найбіль-
ше радіють не перемозі, а тому, 
що гідно представили свій ко-
ледж на рівні всієї України. Адже 
і в невеликому містечку є пер-
спектива для розвитку, якщо 
любити те, чим займаєшся.

Браво, Чортків!
Як містечко на 
Тернопільщині 
стало кращим 
в Україні

Студенти Чортківського педагогічного 
коледжу створили унікальні сценарії 
до комп’ютерних ігор про Тараса 
Шевченка – і здобули найвищий 
рейтинг у міжнародному конкурсі

Незвичайне дійство відбулося під час 
фестивалю духовної музики «Бучацькі фан-
фари». Влаштували його у місті Бучачі цими 
вихідними.

2 тисячі учасників заспівали духовний 
гімн України під супровід зведеного орке-
стру. Представники Національного реєстру 
рекордів нарахували також 420 інструмен-
тів. І вручили сертифікат наймасовішого 
виконання духовного гімну «Многая літа 
тобі, Україно!».

Виконали духовний гімн музиканти ор-
кестру Тернопільської окремої артилерій-
ської бригади разом з 12 колективами із За-
хідної України.

- Приємно, що Тернопільський військо-
вий оркестр не вперше бере участь у цьо-
му фестивалі, - розповіли в артилерійській 

бригаді. – У такий спосіб колектив популя-
ризує свою діяльність як військових музи-
кантів. Оркестр і цього року отримав подя-
ку за мистецький професіоналізм, підтрим-
ку та пропаганду духової музики від органі-
заторів свята.

Не забули військовослужбовці й про ро-
боту. Встановивши рекорд, провели агіта-
ційну роботу. Всіх охочих ознайомлювали з 
умовами проходження військової служби за 
контрактом в артилерійській частині.

2 тисячі співаків і 420 музикантів
На Тернопільщині встановили рекорд з масового виконання духовного гімну України
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народної медицини

 Дієтологи радять пити на-
тщесерце воду, підкислену лимо-
ном, однак не менш корисно до-
давати у склянку ранкового на-
пою чайну ложечку (або менше) 
меду.

 Якщо це буде свіжий мед, то 
ваш організм отримає незамінну 
порцію вітамінів, а травна систе-
ма - стимул активізувати свою ро-
боту. Але навіть той мед, що вже 
«зацукрувався», збагатить ваш 
раціон корисними мікроелемен-
тами.

 Так, мед має багато лікуваль-
них і оздоровчих властивостей: 
зміцнює імунну систему, є при-
родним антиоксидантом, допома-
гає звільнити організм від шла-
ків.

Ви знали про те, що біотин, 
який є в медові, називають при-

родним антибіотиком? Саме тому 
мед здатен гоїти рани, полегшу-
вати самопочуття при запальних 
процесах. Біотин також вважають 
«вітаміном краси» - шкіра завдя-
ки йому стає гладкою, чистою, ви-
промінює здоров’я. 

Цілющі властивості меду і 
його здатність зміцнювати іму-
нітет пояснюються наявними 
в ньому вітамінами: групи С, В 
(фактично весь спектр, включаю-
чи фолієву кислоту, яка є незамін-
ною для майбутніх мам).

Мед має також такі важли-
ві елементи, як амілаза, катала-
за, фосфатаза, діастаза — їх теж 
важливо покласти у «підмурівок» 
імунітету. 

Застосування меду під час ан-
гіни дає відчутний позитивний 
ефект. Маючи антибактеріаль-

ні властивості, мед допомагає бо-
ротися з запальними процесами 
горла і загалом верхніх дихаль-
них шляхів, лікує кашель, справ-
ляє терапевтичний ефект під час 
катару. 

Випиваючи склянку води, під-
солодженої медом, ви також очи-
щаєте організм від шлаків.

 Продукти розпаду, токсини 
накопичуються в організмі з ві-
ком, під впливом забрудненого 
повітря і неякісних продуктів хар-
чування, тож варто скористати-
ся таким простим і смачним засо-
бом проти непотрібних «нагрома-
джень» в організмі.

А якщо до медової води дода-
ти скибочку лимона, то цей чудо-
напій допоможе жовчному міхуру 
очиститися від густої жовчі, нако-
пиченої за ніч.

А от вода з додаванням ли-
мона допомагає засвоювати їжу, 
очищує організм від нітратів і 
канцерогенів, алергенів і вірусів, 
є профілактичним засобом проти 
запалень (холециститів), піску та 
каміння у нирках і печінці. Жовч - 
потужний детоксикант.

 Недаремно «жовчними» на-
зивають тих, хто має застій жовчі, 
каміння в печінці, здуття живота, 
поганий настрій. Тож звільняємо-
ся від поганого настрою і шлаків. І 
починаємо ранок зі склянки води. 

Найкращі снодійні - правиль-
но підібрані на вечерю продукти, 
кажуть дієтологи.

Тому перш ніж вдатися до 
серйозних ліків, які коригують 
нічний сон, фахівці радять по-
дбати про власний раціон. Адже 
є продукти, що заспокоюють, до-
помагають розслабитися, сприя-
ють здоровому сну. 

Скажімо, мигдаль. Білок, що 
міститься в цьому горіхові, стабі-
лізує рівень цукру в крові, допо-
магає м’язам розслабитися.

 Або трав’яний чай: ромашко-
вий, липовий, чай із м’яти та ме-
ліси заспокоять після напруже-
ного дня, посилять сонливість.

Банани, які є чудовим джере-
лом магнію і калію, також пози-
тивно діють на організм: зніма-
ють нервове збудження, сприя-

ють гормональному балансу.
Добрий заспокійливий і сно-

дійний ефект мають і молочні 
продукти. Кальцій, яким вони ба-
гаті, зменшує стрес, заспокоює. 
Тому склянка теплого молока чи 
порція нежирного йогурту перед 
сном сприятимуть кращому ніч-
ному відпочинку. 

 Між іншим, проста і добре 
знана вівсяна каша - не тільки 
ранкова страва. Тарілка теплої ві-
всянки на вечерю теж сприяти-
ме здоровому сну, вважають діє-
тологи. Ця страва - просто скарб-
ничка корисних речовин: маг-
нію, фосфору, кальцію, кремнію, 
калію. Тільки не переборщіть із 
цукром. Якщо підсолоджувати 
каші, то небагато і - природними 
солодощами - сухофруктами, ба-
нанами, медом.

Чи з’їли ви сьогодні порцію мор-
ської риби? Якщо так, то майте на 
увазі, що зробили дуже вдячну спра-
ву для власного здоров’я. Дієтоло-
ги не втомлюються нагадувати, що 
Омега-3 (поліненасичена жирна кис-
лота, на яку багата морська риба) по-
зитивно впливає на функцію серця 
і судин, зміцнює зір, покращує стан 
шкіри, підвищує розумову і фізич-
ну працездатність. Лікарі кажуть та-
кож, що морська риба допомагає на-
шому організму виводити токсини і 
сприятливо діє на нер вову систему: 
вгамовує тривожність.

Американські дослідники на 
сторінках журналу «Environmental 
Health Perspectives» оприлюднили 

результати своїх досліджень. Вони 
довели, що збалансована, здорова 
дієта допомагає захищати організм 
від дії багатьох шкідливих речовин, 
натомість нездорове харчування за-
вдає організму шкоди і збільшує ри-
зик багатьох небезпечних хвороб. 
Зокрема, на думку дослідників, недо-
статня кількість морської риби і мо-
репродуктів у раціоні може провоку-
вати нервозність і стан тривоги, осо-
бливо – в жінок у період вагітності, 
коли ризик стресу вищий, ніж зазви-
чай.

Окрім стресових ситуацій, уник-
нути яких у наш час непросто, люди-
на щоденно потерпає від шкідливого 
впливу довкілля. Отож, аби зменши-

ти «атаку» на організм психоемоцій-
них навантажень і екологічних нега-
раздів, слід більше вживати рослин-
ної їжі і продуктів, багатих на Оме-
га-3. Поліненасичені  жирні кисло-
ти насамперед слід шукати в жирних 
сортах морської риби (сьомзі, сарди-
нах, оселедцеві).

Отже, згідно з рекомендаціями 
дієтологів, здоровий раціон щодня 
має обов’язково включати три по-
рції овочів і фруктів, нежирні молоч-
ні і кисломолочні продукти (опти-
мально три на день), горіхи і бобові, 
цільні злаки (бодай половина зі спо-
житих упродовж дня), а також мор-
ську рибу – щонайменше двічі-тричі 
на тиждень.

ВІТАМІННА «БОМБА»
Полуниця містить масу корисних речовин та є одні-

єю з головних джерел мінералів. У ній також міститься 
залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, 
цинк і мідь.

Крім того, до складу полуниці входить цілий комп-
лекс вітамінів: А, В, С та інші. Завдяки антиоксидантам, 
шкіра людини стає пружною і еластичною, а фолієва 
кислота в полуниці є незамінною для нормальної робо-
ти репродуктивної системи.

Вживання полуниці також покращує зір, допомагає 
при подагрі, зміцнює пам'ять, прискорює обмінні про-
цеси в організмі. Завдяки саліцилової кислоти полуни-
ця має протизапальну властивість.

Особливо в жінок полуниця бореться з целюлітом: 
дрібні кісточки ягоди виступають в ролі пілінгу, стиму-

люючи кровообіг в проблемних зонах, а кислоти відбі-
люють шкіру і підвищують її пружність. Також з полуни-
цею ви можете не хвилюватись за зайві калорії, тому що 
вона є популярним продуктом під час дієт і розвантажу-
вальних днів.

КОМУ НЕ МОЖНА?
Незвично, проте все ж полуниця містить велику 

кількість фруктових кислот, яка робить її шкідливою 
для людей з проблемами шлунково-кишкового трак-
ту. Не рекомендується вживати полуницю і при гіперто-
нії, особливо хворим, які вживають препарати на основі 
енапрілу. У поєднанні з ягодою він може створити підви-
щене навантаження на нирки.

Полуниця ще й досить сильний алерген, тому вводь-
те її в меню поступово. А полуничні маски для обличчя 
спочатку тестуйте на невеликій ділянці шкіри.

Такий важливий обмін
Пийте чисту воду щодня. 

Вона сприяє метаболізму.
Для того, аби покращити метаболізм (обмін речовин), вар-

то виробити кілька гарних звичок і правильно харчуватися. Так 
вважають лікарі-дієтологи, які спробували об’єднати корисні по-
ради в 10 основних постулатів. Отже…

Сніданок - обов’язковий і збалансований. Саме ранкова тра-
пеза запускає обмінні процеси в організмі. Аби якомога довше не 
відчувати голоду, дієтологи рекомендують під час сніданку по-
єднувати прості білки зі складними вуглеводами і здоровими 
жирами. Це може бути, скажімо, білковий омлет, спагеті з ціль-
нозернового борошна, овочевий салат, приправлений оливко-
вою нерафінованою олією.

Маленькі порції - і часто. Багато енергії організм витрачає 
на травлення. Тому харчуйтеся частіше - так прискорите обмін-
ні процеси. Найкраще їсти 5 разів на день невеликими порція-
ми. Старайтеся, аби перерва між прийомами їжі не перевищува-
ла три годин.

Зелений і смачний. Лікарі називають цей напій ідеальним за-
собом для покращення метаболізму. Але зелений чай має бути 
чистим — без хімічних домішок і ароматизаторів. Не треба до-
бавляти в нього ні молока, ні цукру.

Повноцінний сон. Під час сну організм продукує гормони, що 
прискорюють обмін речовин. Учені й медики вважають: люди, 
які не висипаються, більше схильні до зайвої ваги.

Достатньо білка на тарілці. Страви з білкової їжі чудово по-
кращують метаболізм. Адже на її засвоєння організм витрачає 
більше енергії, ніж на інші продукти. Тож нехай у вашому раціо-
ні буде достатньо молочних, м’ясних продуктів, горіхів і бобових.

Голод – не вихід. Різке обмеження в харчуванні сповільнює 
обмінні процеси в організмі. І навіть може спровокувати ожирін-
ня.

Без води – ні кроку. Вона не тільки оптимізує роботу всіх ор-
ганів і систем, а й сприяє метаболізму. Особливо крижана вода, 
адже у такому разі організм ви трачає додаткову енергію на зі-
грівання.

Вітаміни – вам на допомогу. Вітаміни групи В дають енер-
гію і пожвавлюють метаболізм, як і кальцій. Тож нежирні молоч-
ні продукти, випічка з висівками мають бути у вашому раціоні.

Додайте спецій. Чорний перець, карі, перець чилі, імбир до-
помагають спалювати зайвий жир.

Корисна клітковина. Ця речовина запобігає «накопиченню» 
зайвих кілограмів в організмі й зберігає відчуття ситості на до-
вший час. Її багато у цільнозернових продуктах, овочах і фрук-
тах.

Замість кави: чому корисно починати 
ранок із теплої води з медом

Лікарі давно 
стверджують, 
що, випиваючи 
вранці склянку 
води, ми 
допомагаємо 
організму 
прокинутися.

«Ліки» від безсоння: 
топ-5 
проудктів, які  
допоможуть 
заснути

Не тривожтесь – їжте рибу!
Риба – незамінний продукт у нашому раціоні

Полуничний сезон – 
користь і шкода
Саме в кінці весни починається сезон рясної полуниці. 

Проте, якщо ви цілий рік чекали ці смачні ягоди, вам 
варто все ж знати, чому вона корисна і чому інколи несе 

шкоду для організму. Полуниця не лише смачна, а й часто 
використовується в лікувальних та косметичних цілях.
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На життєвих 
перехрестях

гніздечкогніздечкоСімейне

Етюд  
у віршах
Променями сонце
хмари позшивало,
хтось нитки 

торочить,
дощик знову тче.
Кажуть,забагато,

а було - замало.
...Небо льоном гляне

у глибінь очей.
Та ж пустує 

травень
так зеленоброво!..
Хто ж іще зозулям

весен накує?
...Вкотре, як уперше,

засіваю слово
лагідне й тернисте,

що умене є.

Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.

Співає «Перепілочка»,
 ясніє небо,

І пташечки 
підспівують усі…

Лунають голоси - 
дзвінкі, щасливі,

Прозорі, наче ранок 
у росі…  

Співають діти - 
і радіє Україна, 

В мелодію заслухалась 
земля…

Дарує настрій 
«ПЕРЕПІЛОЧКА» 

дорослим й дітям, 
В її піснях - багато сонця, 

усмішок, добра…

На фото Івана ПШОНЯКА: фольклорний ансамбль "Перепілочка"  
Центру  дитячої творчості та юнацтва (м.Тернопіль).

Він був одинаком 
у сім’ї, вона - 
одиначкою. Він 

жив з батьками в 
одному кінці села, вона 
– у протилежному. А 
з’єднувала їх школа, що 
стояла в центрі села, 
де вони навчалися. 
Михайло уже закінчував 
восьмий, а Світлана 
шостий клас. 

Хлопець часто ходив до сво-
го дядька Івана – сусіда Світла-
ниних батьків. Тож мав нагоду 
нести дівчині сумку і слухати її 
щебетливу розмову. Мріяв про 
таку дружину, як Світлана, але 
мрії ці були ще дитячими. Та у 
житті поряд зі щастям крокує 
ще багато перешкод. 

Вони подобалися одне од-
ному, можливо, і зійшлися б 
їхні шляхи, але батьки єдино-
го сина не відпускали у зяті, а 
Світлану – в невістки. Чекали 
зятя додому. А молоді були та-
кими вихованими, що не мо-
гли стати всупереч своїм бать-
кам. 

І хоч спалахнула між ними 
іскра любові, та враз погасла, 
ледь-ледь жевріючи, ніби ви-
глядала іншого часу для свого 
нового воскресіння.  

А вдруге ця іскра розгоріла-
ся вже надто пізно, коли вони 
прожили майже половину сво-
го життя зі своїми сім’ями. 

Михайло закінчив кур-
си водіїв і шоферував у місце-
вому колгоспі. Після служби в 
армії одружився з Катею, яка 
була з багатодітної працьови-
тої родини. Дівчина була жва-
ва, весела, робітна. Тому сподо-
балася не так хлопцеві, як його 
батькам. Катю прийняли в не-

вістки, як рідну дочку. Михай-
ло не мав таких серйозних по-
чуттів до неї, але поважав і до-
помагав у всьому. 

Народилася в них донечка, 
назвали Настунею. Так і жили, 
тішилися обоє дитям, ростили, 
вчили.  Проте Михайло подум-
ки все линув до Світланиного 
улюбленого куточка під вер-
бою над ставом, де вони ко-
лись слухали голос зозулі і спів 
солов’їв. 

Світлана працювала вихо-
вателькою в дитсадку. Вийшла 
заміж за хлопця з сусіднього 
села. Він прийшов у зяті і пра-
цював трактористом. Незадов-
го народився синок Михайлик. 
Так назвала його Світлана на 
честь їхньої дружби з Михай-
лом. Не раз зустрічалися вони 
чи то в магазині, чи в храмі. 
Кине крадькома поглядом чо-
ловік в її бік і посумніє. Не су-
дилось нам бути разом, - заще-
мить серце. І знову повсякден-
ні клопоти: робота, дім, госпо-
дарка, своя сім’я. Інколи нава-
жувався запитати Світлану: 
«Як поживаєш?» А та у відпо-
відь йому скоромовкою: «Так 
собі, по-середньому». Та й уся 
розмова. Розходилися швидко, 
ніби боялися людського лихо-
го ока. 

Діти їхні - Михайлик і На-
стя – однолітки. Разом сіли за 
парту. Настя була відмінни-
цею, тому хлопець постійно 
списував у неї те, чого не зміг 
розв’язати, або коли лінувався 
робити уроки сам. 

Якось дорогою зі школи 
вони у зайшли у магазин. Ми-

хайлик купив дівчині цукер-
ки. Продавчиня усміхнулася: 
«Дружите? Але дружіть щиро 
і вірно, не так, як ваші бать-
ки дружили та й розійшлися». 
Діти перезирнулися, не взяв-
ши слова жінки до уваги. 

А потім йшло все своєю 
чергою. Закінчивши десяти-
річку, Настя і Михайло вступи-
ли в педінститут, а після сту-
дентських років прийшли у 
рідне село викладати у місце-
ву школу. Одного разу Михай-
ло признався матері, що лю-
бить Настю і хоче з нею одру-
житися. «Хіба ж я перечу тобі, 
сину? - відповіла Світлана і за-
мислилася. – А що скаже на це 
Настин батько?»

Та Михайло радісно промо-
вив: «Він мене завжди частує, 
мамо, коли я до них заходжу. 
І дуже добре ставиться, як до 
рідного».

Все йшло до весілля. Але 
біля щастя крутиться й біда, 
яка хоче і себе показати, на що 
вона здатна зі своєю жорсто-
кістю та злом.

Простудилася Катя, отри-
мала гостре запалення і неза-
баром від ускладнення поки-
нула цей світ. Затужила Настя 
за матір’ю, накинувши на го-
лову чорну хустку. А там, ди-
вись, і Світлані піднесла біда 
непоправне горе. Десь через 
два місяці сталася аварія з її 
Іваном. Від важких травм він 
помер у лікарні. Сумно стало і 
в Михайловій хаті. Шкода було 
батька, який віддав стільки 
сил, щоб син ріс здоровим, ро-
зумним, щасливим. Ось тільки 

не дочекався, щоб поблагосло-
вити його. 

Не зламало подвійне горе 
вірних одне одному Насті і Ми-
хайлика, бо не втрачали вони 
надії на те, що прийде час і 
вони будуть завжди разом. І 
той час настав.

Прийшов Михайло до Світ-
лани сам та й заговорив: «Ну, 
що ж, свахо. Давай повінчає-
мо своїх дітей. Хай хоч вони 
будуть щасливими. Я їм нічо-
го не забороняю. Де хочуть, 
хай там і живуть. Все віддам, 
що маю, бо у нас, бачиш, як все 
склалося».

Світлана теж була за те, 
щоб її син був щасливим з На-
стею. Тож справили молодя-
там невеличке весілля. Пішов 
Михайлик до Насті. Поселили-
ся у новій хаті, яку тесть збуду-
вав для дочки. А потім  Михай-
ло придумав, що сам має ро-
бити. Серце так наказало – по-
вернутися дорогою до свого 
першого незабутнього кохан-
ня. Попросив у Світлани виба-
чення, що життя з ними так 
зле пожартувало, а тепер тре-
ба все справити. 

Михайло зі Світланою, як 
вдівець з удовою, взяли шлюб 
у церкві. «Хоч пізно, але гід-
но», - перешіптувалися одно-
сельчани.

Так, гідно, бо їхня жеврію-
ча іскра любові ще не погас-
ла зовсім, а тепер вона з но-
вою силою розгорілася чистим 
полум’ям. І діти раділи за бать-
ків, що поєднали свої долі в по-
лудень віку. 

А незабаром Світлана з Ми-
хайлом бавили онуків – Олесю 
і Василька. Усі були щасливи-
ми, бо щастя, все ж, має більшу 
силу, ніж зло.

Оксана КИШКАНЮК. 
с. Слобідка

Заліщицького району.

А незабаром 
бавили внуків…
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*     *     *
Там, де сотні віків тому
Бушувало невідане море,
Плине річка спокійно собі,
Береги омиває чудові…
Меандри поволі плете
І борознить прекрасні простори.
Хоч і сонце улітку пече,
Та холонуть молекули крові,
Коли дивишся вниз до води
Із стрімкої гори, що Червона...
І на мить ти забудеш, хто ти і де,
Чом прийшов і якою була дорога,
Знову манить могутній Дністер
І співають пташки в очереті -
Десь о четвертій 

незримий оркестр
Будить тебе у звичайнім наметі.
Ще сонце спить - 

вони уже співають,
Густі ранкові роси п'ють,
Вони щасливі, хоч не знають:
Який прекрасний край, 

в якім живуть.
*     *     *

 Яка ніч! Яка тиха прекрасна ніч - 
Так далеко за межами міста,
Де весь обрій не криють 

висотні будинки
І небо видно із мого вікна...
Де зорі дрібні, наче маку зернятка,
Хтось розкинув високо-високо 

вгорі,
Місяць підвісив немов ліхтаря,
Чи далеко за обрій 

закинув планету...

Яка ніч! Яка ніжна прекрасна ніч -
Владна, велична сумна королева…
Тільки тут вона отака 

без прикрас,
Як в часи допотопних епох - 

незбагненна
Яка є, і всім іншим до того не дуже,
Доки отак не торкнешся вікна,
І погляд не зрине до галактик, 

мій друже.
*     *     *

Отак живу, та щось в житті 
не так,

Немовби це не я, а хтось за мене
Життю рихтує 

терпкуватий смак,
Між всім, що є 

проводить паралелі.
Дихає, живе, хвилює серце 

відчуттями,
Вселяє страх і кров нуртує 

в жилах,
Тамує подих, вільний до нестями,
Усмішку на лиці малює щиру...
Отак живу, та щось в житті 

не так,
Хоч дихаю і майже завжди 

досить кисню.
Немовби крила відняло - 

а я ж то птах,
І невагомість важкістю зависла.
Думками давить на скроні,
Туман буденності охоплює 

за плечі.
Коли є щось, ти лишень розкажи,
Довір паперу все і буде легше.

Таня ТАРАСЮК.
с. Вікнини 

Збаразького району.

Олеся працювала в клубі 
прибиральницею, бо після смер-
ті батька про її навчання не мо-
гло бути й мови. Батько довго 
хворів і всі кошти йшли на ліку-
вання. У дівчини був дуже гар-
ний голос і завклубом запропо-
нував їй рекомендацію на на-
вчання. Це і розлютило вітчима, 
бо бачив у ній няньку для своєї 
дитини, яку мати мала скоро на-
родити. Жаль стискав Олесі гру-
ди: чому матір не заступилася 
за неї, коли вітчим її вдарив, ви-
рвав жмут волосся?

Вона минула якесь перехрес-
тя і вже не могла зорієнтувати-
ся, скільки часу йде і куди зане-
сли її ноги, як побачила малень-
кий вогник біля будиночка і піш-
ла на нього. «Хто там?» - почула 
у темряві чоловічий голос. На неї 
війнуло запахом сигарет. Від хви-
лювання Олеся не могла нічого 
толком пояснити. Вона вся про-
мокла і тремтіла від холоду. По-
просилася пустити її в будино-
чок. «Що ж, заходь. А там – роз-
беремось», - мовив незнайомець. 
Звали його Денис. Разом із зем-
ляками уже не вперше він при-
їжджав на збір урожаю із Закар-
паття. Спеціально для заробіт-
чан керівник господарства і по-
будував невеличке помешкання. 

Олеся чула шепіт чоловіків за 
стінкою, але, зігрівшись, швидко 
заснула. Коли прокинулась – ні-
кого вже не було. Вийшла надвір. 
Оглянулася навкруги, але не мо-
гла збагнути, яке це село. Повер-
татися додому не хотіла. Її болі-
ла голова, пекло обличчя, на яко-
му відбилися пальці вітчима. Ви-
рішила дочекатися хлопців. Ста-
ла наводити порядок: до блиску 
витерла дзеркало, де вони голи-
лися, помила посуд, позастеляла. 
Знайшла муку, картоплю, інші 
продукти і взялася ліпити варе-
ники.

«Давно ми не їли такої смако-
ти! Як тобі вдалося зварити їх на 
малій електроплитці?» - диву-
вався Денис. Запропонував від-
везти Олесю додому. Не жити ж 
їй тут, серед чотирьох чоловіків.

Олеся підняла на нього бла-
гальні очі: «Не проганяйте мене! 
Хоч через відпустку поживу тут. 
А спати і далі буду в комірчині, 
мені там добре». 

Виявилося, що в ту ніч вона 
пройшла шість кілометрів, і в 
цьому селі ще ніколи не була. 
Чоловіки поступово звикли до 
дівчини. Тим паче, що вона смач-
но готувала, тримала порядок. 
Особливо старалася Олеся зара-
ди Дениса, який чомусь прихо-

див з роботи швидше, ніж друзі. 
Одного разу зайшов до неї 

в комірчину, коли Олеся при-
дрімала. Сів на краю її постелі. 
Вона почула теплий дотик його 
долонь і губи – соковиті, гаря-
чі – на своїх устах. «Що ж ти ро-
биш, Денисе?» - хотіла зіп’ястися 
на ноги, але якась невідома сила, 
ніби приклеїла її до ліжка.  Ще 
ніколи ніхто не говорив їй таких 
чарівних слів, не пестив так ніж-
но, лагідно, як Денис…

…Коли зрозуміла, що вагіт-
на, - розгубилася. А потім заспо-
коїла себе – у неї ж є Денис! Він 
такий добрий, щирий, співчут-
ливий. Обіцяв нині знову швид-
ше прийти і вона скаже йому про 
дитину. Була впевнена: він зра-
діє такій новині. Однак, вислу-
хавши Олесю, Денис вмить спа-
ленів: що вона собі нафантазу-
вала? Яка дитина? Йому скоро 
додому слід повертатися. Там 
чекає на нього наречена. Оле-
сю, ніби обдало окропом: «На-
речена? А хто ж для тебе я?» Де-
нис витріщив розлючені очі: «Ти 
просто – приблуда! Чуєш – при-
блуда, яка сама напросилася по-
жити тут. Пожалів тебе на свою 
голову! А тепер дитину мені 
пришиваєш! Звідки мені знати, 
що вона – моя?» Він відкрив две-
рі і закричав: «Йди, звідки при-
йшла!» Олеся впала перед ним 
на коліна, просила ще хоч на де-
який час залишитися тут. Але 
Денис і слухати не хотів. Ви-
штовхнув за поріг…

Боже милосердний, вона від-
чула себе такою нещасною, ніко-
му не потрібною! Навіть матір – 
найрідніша людина – не шукала 
її. Йшла незнайомим селом, як 
примара, і, як тоді, у ту страшну 
ніч, коли втікала з дому,  тепер 
знову не знала, куди йти. Он, іде 
якась жіночка. Зараз запитає її, 
де автобусна. Враз Олесі усе по-
пливло перед очима і вона поле-
тіла у порожнечу. Очунявши, по-
бачила над собою обличчя ста-
ренької жінки. Ольга, так її зва-
ли, спитала, як Олеся себе почу-
ває, звідки взялася в їх селі. Вона 
нагодувала її, заварила м’ятного 
чаю. «Він заспокоїть», - сказала. 
Вони проговорили до опівночі. 
Олеся нічого не втаїла - ні те, як 
стала зайвою в рідному домі, ні 
про дитину. 

«Небеса послали мені тебе! 
Хочеш – залишайся у мене. Мене 
так втомила самотність», - Оль-
га пригорнула до себе Олесю. 
Пильно-пильно вдивлялась в її 
обличчя: «Ти дуже схожа на Те-
тянку, мою покійну донечку. 

Двадцятирічною забрав її до 
себе Господь. Через півроку не 
стало й чоловіка. Так і живу одна 
ось уже тридцять літ». 

Ольга порадила ще раз піти 
до Дениса: може, спам’ятався 
і вже шкодує про свій вчинок? 
Знала б Олеся, якою буде ця зу-
стріч. У нього ніби біс вселився! 
Назвав її гулящою, розпусною. 
Олеся не знає й сама, як вихо-
пилися у неї слова: «Щоб і з тебе 
стільки крові стекло, як сліз з 
моїх очей». Це був останній її ві-
зит до Дениса.

«Не плач, вигодуємо дитя», 
- заспокоювала її Ольга – чужа, 
випадкова людина, що стала 
рідною. На її честь назвала Оле-
ся свою донечку. Якось завітала 
до неї мати. Вибачалася, що ра-
ніше не шукала її. Мовляв, піз-
ні пологи пройшли з ускладнен-
ням і вона важко хворіла. Клика-
ла додому, до братика. Але Оле-
ся була категоричною: «Мені те-
пер є для кого жити. А ще – Оль-
га хворіє, не можу залишити її». 

Сили Ольги згасали. І тоді 
вона покликала нотаріуса. Запо-
віла на Олесю все майно. Це обу-
рило сусідів і подруг Ольги. Мов-
ляв, якійсь пройдисвітці хата за-
дарма дістанеться. Могла б про 
них подумати. Ольга спаленіла: 
«Якщо з добрим серцем не хоче-
те навідувати мене, то зі злим – 
не треба». 

Смерть Ольги Олеся пере-
жила важко. Ніби рідна люди-
на пішла з дому. Їй так бракува-
ло її поради, розради, розумін-
ня. Як могла, давала собі раду з 
дитиною. Хлопці із Закарпаття й 
надалі приїжджали у їх радгосп, 
але Дениса серед них не було. 
Олеся намагалася не думати про 
нього, заглушити душевний не-
спокій, але мала Олечка щоразу 
нагадувала, адже була викапа-
ною копією свого батька. 

Швидко злітали роки. Оля 
закінчила економічний виш. 
Знайшла свою долю. Олеся не 
могла нахвалитися зятем – до-
брий, працьовитий, непитущий. 
Та іноді ставало сумно на серці, 
що постаріла, що все життя без 
чоловічого плеча.

«Ти сама обрала собі таку 
долю», - дорікала їй не раз по-
друга Софія – голова профспіл-
ки у фірмі, де Олеся теж працю-
вала. Якось Соня запропонувала 
їй путівку в санаторій, яка «горі-
ла»: «На суглоби жалієшся, і син-
ці в тебе під очима. Їдь! Не сум-
нівайся!» 

Щодня після вечері Оле-
ся з подругою по палаті вихо-
дили погуляти в парк. Повітря 
тут чисте, пахне хвоєю. А нині 
Ірина прихворіла, і Олеся ви-
йшла сама. Замилувалася біло-
чкою, що наминала шишку про-
сто на лавочці. «Тут білки зви-
кли до людей і не бояться їх», 
- почула голос за спиною. Огля-

нулася і побачила високого си-
вочолого чоловіка на милицях. 
Вони розговорилися. Про полі-
тику, високі ціни, про те, які про-
цедури проходять. У палаті Оле-
ся зловила себе на думці, що не 
проти ще зустрітися з цим чоло-
віком. Він цікавий співбесідник, 
з ним швидко зійшов вечір. Чо-
мусь здавалося, що десь уже ба-
чила його. 

Щовечора він чекав Олесю 
на лавочці. І вона якось попро-
сила його розповісти про себе. 
Чоловік ніби чекав такого запи-
тання. З сумними нотками у го-
лосі заговорив про те, що живе 
один, батьки давно повмирали, 
а інвалідом став у молодих лі-
тах. Свого часу працював на пи-
лорамі, випадково потрапив но-
гою під електропилу. Він зако-
тив штанину і Олеся побачила 
протез. Тепер підліковує вцілілу 
ногу. Після довгої паузи він до-
дав: «За все у житті слід плати-
ти. Колись я дуже образив одну 
дівчину. Юною була. А я – на де-
сять років старший. Втекла вона 
від жорстокого вітчима. Шукала 
в мене любові і захисту, завагіт-
ніла, а я прогнав її. Вона спере-
сердя і прокляла мене». 

Олеся слухала свого співбе-
сідника і не могла повірити – не-
вже це Денис, батько її доньки? 
О, Боже, що ж вона наробила! Ні-
коли не вірила у прокляття, хоч 
знала – це страшний гріх. І, ми-
моволі, згрішила сама. Спанте-
личена пішла в палату. 

Усю ніч Олесю кидало то в 
жар, то в холод. Зранку зателе-
фонувала Софії і про все розпо-
віла. «Ти ще любиш його, Оле-
сю? Чому ж тоді не призналася, 
хто ти?» - спитала та. 

Увечері вона не застала його 
на їхній лавочці. Трішки зачека-
ла, але Денис не приходив і вона 
вирішила заглянути в його пала-
ту. Несміливо постукала у двері. 
Він не чекав гостей. Самотньо си-
дів біля вікна. «Заходь, Олесю», - 
мовив тихо. Дерев’яними ногами 
вона наблизилася до нього: «Де-
нисе, щороку я виглядала тебе у 
селі. І ось де довелося зустрітися. 
Благаю, прости мені за проклят-
тя». Ледь затинаючись від хви-
лювання, Денис сказав їй: «І ти 
прости мені, Олесю».

Хоча й не першого разу, він 
упізнав її скоріше. Тому бояв-
ся щось розпитувати, не нази-
вав свого імені. А тепер, коли всі 
карти відкрито, попросив розпо-
вісти про себе. 

Олеся дивилася на нього – 
сивочолого, вродливого – і їй не 
хотілося згадувати про сумне. 
Де й поділася образа на нього, 
яку таїла в серці все життя! Її очі 
– красиві, закохані – говорили за 
неї: додому, до доньки без Дени-
са звідси вона не поїде…

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

«І ти прости мені, 
Олесю…"
Надворі було вже темно і падав дощ, коли Олеся 

втікала з дому. Вона не знала, куди має йти, де їй 
подітися. Йшла навмання – через чужі городи, луг, 

вийшла на якусь дорогу. У голові вчувалися страшні 
слова вітчима: «Вб’ю тебе! Знищу! Вчитися вона 
надумала! Йди працювати у колгосп! Там диплома не 
треба!»

Невигадана історія



№20 (255) / 23 травня-29  травня 2018 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Спортивна арена
*     *     *

Збірна Швеції, перемігши швейцар-
ців, виграла золоті нагороди ЧС з хокею. 
Збірна США у матчі за третє місце пере-
могла збірну Канади  та здобула бронзо-
ві нагороди чемпіонату світу.

*     *     *
16 травня в Ліоні відбувся фінал 

Ліги Європи УЄФА. У поєдинку зійшлися 
французький «Марсель» та іспанський 
«Атлетико». Мадридці здобули перекон-
ливу перемогу завдяки дублю Антуана 
Грізманна і голу Габі на останніх хвили-
нах – 3:0.

*     *     *
Форвард «Барселони» Ліонель Мес-

сі став володарем “Золотої бутси” за під-
сумками сезону-2017/18. У чемпіонаті 
Іспанії Мессі забив 34 голи в 36 матчах 
(68 очок). Другий рядок у гонці бомбар-
дирів зайняв Мохамед Салах з Ліверпуля 
(32 голи), третій - Харрі Кейн з Тоттенге-
ма (30 голів). Мессі встановив новий ре-
корд за кількістю «Золотих бутс». Його 

головний конкурент Кріштіану Роналду 
вигравав трофей чотири рази.

*     *     *
Український чемпіон світу в легкій 

вазі за версією WBA Василь Ломаченко 
очолив рейтинг кращих боксерів неза-
лежно від вагової категорії за версією 
каналу ESPN. При формуванні рейтин-
гу 8 з 10 експертів віддали перше міс-
це саме Ломаченку. Ще один українець 
- Олександр Усик - в цьому рейтингу по-
сідає 13 сходинку.

*     *     *
Півзахисник “Динамо” Віктор Циган-

ков визнаний одним із найкращих моло-
дих футболістів Ліги Європи нинішньо-
го сезону. У Лізі Європи-2017/18 Циган-
ков забив три голи та віддав три резуль-
тативні передачі, - пояснюють свій ви-
бір в УЄФА.

*     *     *
Перша ракетка України Еліна Світо-

ліна обіграла першу ракетку світу Сімо-
ну Халеп з Румунії і захистила титул на 

турнірі в Римі. За перемогу на турнірі 
Світоліна отримала 507 100 євро. Укра-
їнська тенісистка виграла 8-й фінал по-
спіль. Починаючи з фіналу 2017 року в 
Тайвані, Світоліна виграла всі фіналь-
ні поєдинки в яких брала участь. Крім 
Тайваню вона перемогла в Дубаї, Стам-
булі, Римі, Торонто (усі 2017 рік), Брісбе-
ні, Дубаї та Римі (2018 рік). Перемога в 
Італії стала шостою поспіль перемогою 
українки над першими ракетками світу.

*     *     *
Головний тренер збірної України з 

футболу Андрій Шевченко назвав склад 

на товариські матчі з Марокко та Албані-
єю. Воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар”), 
Денис Бойко (“Динамо”), Андрій Лунін 
(“Зоря”). Захисники: Ярослав Ракицький, 
Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола 
Матвієнко (усі — “Шахтар”), Микита Бур-
да, Артем Шабанов (обидва — “Динамо”), 
Едуард Соболь (“Славія”, Чехія), Олександр 
Караваєв (“Зоря”). Півзахисники: Віктор 
Циганков, Віталій Буяльський, Володи-
мир Шепелєв, Микола Шапаренко (усі — 
“Динамо”), Тарас Степаненко, Віктор Ко-
валенко, Марлос (усі — “Шахтар”), Андрій 
Ярмоленко (“Боруссія” Дортмунд, Німеч-
чина), Євген Коноплянка (“Шальке”, Ні-
меччина), Руслан Малиновський (“Генк”, 
Бельгія), Олександр Зінченко (“Манчес-
тер Сіті”, Англія). Нападники: Артем Бе-
сєдін (“Динамо”), Роман Яремчук (“Гент”, 
Бельгія), Євген Селезньов (“Акхісар Беле-
дієспор”, Туреччина). Збірна України зу-
стрінеться з Марокко 31 травня, а проти 
Албанії зіграє 2 червня. Обидва матчі від-
будуться у Швейцарії.

1961 рік, “Динамо” (Київ) - “Авангард” 
(Харків) - 0:0, Чемпіонат СРСР

У 1961 році “Динамо” отримало шанс на заво-
ювання чемпіонського титулу. 17 жовтня кияни 
приймали харківський “Авангард”. Харків’яни за-
били і пропустили менше за всіх у чемпіонаті, їх 
вважали вкрай непоступливою командою. У під-
сумку матч закінчився внічию 0:0. Після цього 
розпочалося одне з перших київських фаєр-шоу. 
67 тис. уболівальників підпалили саморобні фа-
кели і освітили трибуни стадіону, який святку-
вав перше золото Києва. 

1975 рік, “Динамо” (Київ) - “Баварія” (Мюн-
хен) - 2:0, Суперкубок УЄФА

Кияни стали першими в історії СРСР, кому 
вдалося виграти європейський трофей. “Дина-
мо” здобуло Кубок володарів Кубків. УЄФА орга-
нізовував Суперкубок, в якому грали між собою 
переможці Кубка чемпіонів і Кубка Кубків. Су-
перником “Динамо” була мюнхенська “Баварія”. 
У Мюнхені завдяки голу Блохіна у другому таймі 
“Динамо” здобуло мінімальну перемогу. А через 
місяць, оформивши дубль, Олег Володимирович 
поставив усі крапки над “і” в протистоянні. 

1994 рік, “Динамо” (Київ) - “Спартак” (Мо-
сква) - 3:2, Ліга чемпіонів

У сезоні 1994/1995 “Динамо” потрапило до 
однієї групи з ПСЖ, “Баварією” і московським 
“Спартаком”. 14 вересня на полі “Республікан-
ського” почало відбуватися таке, що не можна 
й описати: уже до 39 хвилини Писарєв і Тихо-
нов забили у ворота Шовковського два голи. Але 
на початку другого тайму Віктор Леоненко точ-
но пробив з лінії штрафного і повернув інтригу 
в матчі. На 76 хвилині він же вирвався на поба-
чення з голкіпером і пробив точно в кут воріт. А 
під завісу матчу Ковалець виконав чудовий пас і 
Сергій Ребров у падінні відправив м’яч у ворота. 
Та перемога стала єдиною для “Динамо” на гру-
повому етапі.

1999 рік, “Динамо” (Київ) - 
“Баварія”(Мюнхен) - 3:3, Ліга чемпіонів

Київ готувався до третього у своїй історії пів-
фіналу Ліги чемпіонів. Відчуття були такі, що 
ця команда може подолати будь-які труднощі. 
У тому числі “Баварію”, матч з якою кияни поча-
ли просто шикарно: Шевченко вже до 43 хвили-

ни оформив дубль. Але перед самим свистком на 
перерву Тарнат один гол відіграв. Кияни вирі-
шили не відкладати активні дії далеко і після 15 
хвилин відпочинку і ще 5 хвилин другого тайму 
знову збільшили перевагу в рахунку. А потім на-
стала сумна кінцівка - “Баварія” забила ще двічі і 
зрівняла рахунок. У Мюнхені “Динамо” програло 
0:1 і завершило свої виступи. 

2012 рік, Україна - Швеція - 2:1, Чемпіонат 
Європи

Збірна України відкривала домашній турнір 
матчем у Києві проти Швеції. Перший тайм став 
непоганим у виконанні команди Олега Блохіна. 
Але до голу були ближче якраз шведи - м’яч піс-
ля удару Ібрагімовича влучив у штангу. У другій 
половині гри вже й стійка не допомогла, коли за-
бивав Ібра. Але не встигли ми засмутитися, як 
Андрій Шевченко протягом трьох хвилин пода-
рував Україні першу та єдину перемогу на чем-
піонатах Європи.

2013 рік, Україна - Франція - 2:0, Плей-оф 
Чемпіонату світу

Після запеклої боротьби в першому тай-
мі українці забили у другому - Зозуля виявився 
найспритнішим за всіх у штрафному суперни-
ка. А під кінець матчу Ярмоленко, реалізувавши 
пенальті, ввів в екстаз понад 67 тис. народу на 
“Олімпійському” і ще кілька мільйонів, які сиді-
ли біля екранів. Така перемога зуміла перекона-
ти власних уболівальників, що Україна - коман-
да високого рівня. І здатна обіграти будь-якого 
суперника. Правда, зібраності й настрою виста-
чило лише на один матч. У повторному поєдин-
ку команду Фоменка було розгромлено 3:0, і 
вона із сумом залишила поле та Чемпіонат світу.

Полтавська «Ворскла», пере-
мігши в 32-му турі УПЛ «Зорю» 
(2:0), завоювала бронзові наго-
роди УПЛ. Решта матчів остан-
нього туру закінчилися так:

Чорноморець – Зірка - 1:0;
Карпати – Сталь – 3:0;
Олександрія – Олімпік – 2:0;
Верес – Маріуполь – 1:1.
Нападник «Ворскли» Вла-

дислав Кулач, який у «бронзо-
вому» матчі із «Зорею» відкрив 
рахунок, визнаний кращим 
гравцем звітного туру.

Турнірна таблиця:
   І О
Шахтар  32 75
Динамо  32 73
Ворскла  32 49
Олександрія 32 45
Зоря  32 43
Маріуполь 32 39
Карпати  32 37
Олімпік  33 36
Верес  32 35
Зірка  31 31
Чорноморець 32 29
Сталь  32 26

Здобувши чемпіонство, «Шах-
тар» отримав право стартувати з 
групового раунду Ліги чемпіонів. 
Під час жеребкування, яке запла-
новано на 30 серпня, гірники бу-
дуть у другому кошику.

«Динамо» свій виступ у Лізі 
чемпіонів розпочне з третього 
відбіркового раунду. Жеребку-
вання цієї стадії змагань запла-
новано на 23 липня.

Бронзові медалі чемпіона-
ту гарантували «Ворсклі» пу-
тівку одразу до групового раун-
ду Ліги Європи. Своїх суперни-
ків полтавчани дізнаються 31 
серпня.

Четверта команда чемпіона-
ту - «Зоря» розпочне свій шлях 
із третього відбіркового раун-
ду Ліги Європи. Жеребкування 
цієї стадії змагань відбудеться 
23 липня.

«Маріуполь» стартує в євро-
кубках із другого відбіркового 
раунду Ліги Європи. Свого су-
перника команда дізнається 19 
червня.

Чемпіонат  
фінішував

19 травня на стадіоні імені Валерія 
Лобановського кияни втретє у сезоні 
здолали принципового суперника 

-  донецький «Шахтар» - 2:1. Уже на 16-й хвилині 
поєдинку рахунок відкрив Беньямін Вербич, 
який вколотив м’яч у ворота Андрія П’ятова 
головою. Через 7 хвилин Марлос реалізував 
пенальті. У другому таймі на 55-й хвилині 
автоголом відзначився Давід Хочолава. Нагадаємо, 
гості вийшли на поле вже у ранзі чемпіона 
сезону-2017/18. 

Що пам’ятає 
«Олімпійський»?
26 травня київський “Олімпійський” 

стане першим українським стадіоном, 
на якому буде зіграно фінал Ліги 

чемпіонів. Але й до цього поєдинку на газон 
“Олімпійського” виходило безліч великих гравців 
і тренерів світового рівня. Ось лише деякі з 
відповідальних матчів.



№20 (255) /23 травня-29 травня 2018 р.Культура Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua 13

Вже втретє у Тернополі провели 
«Дивоніч у музеї». Надзвичайно 
цікавий і творчий захід 

присвятили Міжнародному дню музеїв. 
Як розповіла завідувачка відділом науково-

просвітницької роботи Наталя Українець, цьо-
горіч вперше не запрошували професійних 
майстрів, а майстер-класи проводили самі пра-
цівники музею. Зокрема, навчали плести вінки, 
зав’язувати хустку і намітку, спробувати, як 
наші бабусі пряли колись та власноруч зробити 

нитки, а ще прасували. Також провели цікавий 
майстер-клас, коли кожен охочий міг вибити на 
одязі оригінальний орнамент. 

Усіх учасників «Музейної дивоночі» поділили 
на групи і проводили різні тематичні екскурсії, 
під час яких можна було дізнатися і про давню 
стоматологію, і про зелені скарби Тернопілля, 
перевірити, чи козацького ти роду, побачити уні-
кальну колекцію годинників. Для дітей органі-
зували пригодницький квест «Козацькі забави».

Наталя ПАВЛУСИК.

Унікальний вишивальний 
проект «Відродження 
борщівської сорочки»  

започаткували у місті. 24 
українські майстрині із різних 
куточків України, також одна із 
Австрії, об’єдналися, опанували 
старовинні техніки і вишили 22 
взірці автентичних борщівських 
сорочок. 

- Це фрагменти жіночих і чоловічих 
борщівських сорочок із фонду Борщів-
ського обласного краєзнавчого музею, - 
розповідає автор проекту Майя Юркевич. 
- Відшивали їх на основі схем, які подані 

у книзі Олексія і Людмили Покусінських 
«Борщівська народна сорочка». Упоряд-
ником схем є Вікторія Кривоніс. Серед 
технік є колодка, кафасор, битим, лан-
цюжковий шов, верхоплут та багато ін-
ших. Ми намагалися відтворити візерун-
ки максимально близько до оригіналів. 
Полотно також підбирали автентичне. 
Спершу хотіли  взяти старовинне коно-
пляне, але воно щільніше від сучасного 
і на ньому не так просто вишивати, і не 
всі мають досвід вишивання на конопля-
ному полотні. У результаті вирішили ви-
шивати зразки на сучасному полотні, яке 
імітує конопляне. 

Проект «Відродження борщівської со-

рочки» - унікальний, адже вперше в Украї-
ні відбувається щось подібне. Є люди, як в 
Україні, так і за кордоном, які вишивають 
борщівські сорочки, але відтворення на 
полотні такої великої кількості візерунків 
різними техніками ще не було. Головне 
гасло проекту: борщівські техніки – не за-
буті! 

- Борщівська сорочка є нашою візи-
тівкою по всьому світу - це частина нашої 
культури, це, як говорять, код нації, - додає 
Майя. - Це рідне і близьке. Нам потрібно ці 
техніки знати, вивчати, вдосконалювати, 
додавати щось своє. Відшивати вироби, 
сорочки, аби їх носити як на свята, так і в 
повсякденному житті.

- Дуже важливо відроджувати традиції 
нашого народу, - додає упорядник схем Ві-
кторія Кривоніс. – Адже ми з цього вирос-
ли, це наше коріння. Борщівська виши-
ванка – це справжній український скарб, 
це неймовірна краса, розмаїття кольорів 
і фактур. Тому дуже важливо зберегти ці 
техніки і передати їх нашим дітям. 

Тернополянка Леся Ситник вже ви-
шила дві борщівські сорочки. Перекона-
на, цей проект дуже потрібен сьогодні в 
Україні.

– Мій взірець найпростіший – це фраг-
мент рукава, – розповідає жінка - Вишитий 
він техніками кафасор, ретязь, тамбурний 
шов, колодки. Вибрала найпростіший, 
адже напередодні закінчила вишивати 
свою «борщівку». Це була складна праця: 
шила її на натуральній коноплі, вовняни-
ми нитками зі змережуваннями, склад-
ними техніками. Борщівська вишивка 
– це щось неймовірне, фантастичне. Для 
мене залишається незбагненним, як мож-
на було зробити всю цю красу, не маючи 
електричного освітлення, окулярів, лупи, 
якою користувалася, коли шила свої со-
рочки.

Вишиті взірці давніх борщівських со-
рочок можна буде побачити 2 червня о 
12.00 в Українському домі «Перемога». 
Виставка триватиме приблизно три тиж-
ні. А далі помандрує міс-
тами України, а потім, 
ймовірно, і за кордон. 

Відвідувачів 
навчали, 
як 
зав’язувати 
хустку та 
плести 
вінок 

Ніч у музеї відвідали 
понад тисяча людей

Майстрині  з усієї України відроджують
 БОРЩІВСЬКУ ВИШИВКУ

22 фрагменти стародавніх сорочок 
презентують у Тернополі

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Ніжний крем-суп 

ПОТРІБНО: по одному ка-
бачку, червоній цибулі, карто-
плині, моркві середнього роз-
міру, болгарському перцю, по-
мідору, вода - 700 г, зелень пе-
трушки, кропу, стебло селери, 
орегано - за смаком, часник -1-2 
зубчики, олія, сметана. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
і часник дрібно нарізати і про-
тушкувати на сковороді з олі-
єю. Всі овочі подрібнити на ку-
бики, з'єднати з цибульною за-
смажкою, тушкувати 5 хв. Піс-
ля цього суміш перекласти в 
каструлю, додати воду, гілочки 
зелені і варити близько 15 хв. 
Зняти з вогню, забрати зелень 
і подрібнити суп у блендері до 
стану пюре. Знову поставити 
каструлю на плиту, додати 1 ст. 
л. сметани і довести суп до ки-
піння. Готову страву подавати 
порційно, можна додати дрібно 
нарізаний кубиками помідор і 
гілочки зелені. 

Кабачки 
фаршировані 

ПОТРІБНО: кабачки – 1-2 
шт., некислий сир – 200-250 г, 
зелень петрушки, кропу – 1 ст. 
л., часник – 2 зубчики, сметана 
– 1 ст. л., оливкова олія для сма-
ження, сіль, мелений перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: цукі-
ні вимити, обсушити і наріза-
ти вздовж тонкими довгими 
пластами, за допомогою терт-
ки або гострого ножа. Розклас-
ти на тарілці, трохи посолити і 
залишити на 15 хв. Злити з цу-
кіні рідину і обсушити папе-
ровими рушниками. Розігріти 
сковороду-гриль (або звичай-
ну сковороду), змастити цукі-
ні оливковою олією, за допо-
могою пензлика, і обсмажити з 
двох боків до м’якості. Обсма-
жені цукіні викласти на паперо-
ві рушники, щоб вбралися над-
лишки жиру. Приготувати на-
чинку. Часник очистити і дріб-
но порубати. Зелень вимити, 

обсушити і порубати. Сир або 
вершковий сир викласти в мис-
ку і розім’яти виделкою. Дода-
ти сметану, зелень з часником і 
перемішати. Начинку посолити, 
поперчити за смаком і знову пе-
ремішати. На краєчок обсмаже-
ного цукіні викласти приблиз-
но чайну ложку начинки. Звер-
нути рулетиком, щоб начинка 
опинилася всередині. 

Човники з кабачків

ПОТРІБНО: кабачки - 4 шт., 
цибуля ріпчаста - 1 шт., помідо-
ри - 2 шт., часник - 2 зубчики, 
фарш курячий або телячий - 600 
г, рис - 1/2 скл., сир твердий - 100 
г, маслини - 20-30 г, сіль, чорний 
перець - за смаком, олія - 2 ст.л. 

ПРИГОТУВАННЯ: ця закус-
ка з кабачків готується в духо-
вці з рисом, м'ясним фаршем та 
сиром. Спершу зварити полови-
ну склянки рису до готовності. 
Кабачки розрізати вздовж на 
половинки, з допомогою чайної 
ложки видалити серцевину. Ци-
булю і часник дрібно нарізати 
і підсмажити до прозорого ко-
льору, потім додати подрібне-
ні кубиками помідори, серце-
винки кабачків і фарш, тушку-
вати все близько 15 хв. (поки не 
випарується зайва рідина). Го-
товий фарш з'єднати з рисом і 
начинити кабачкові човники. 
Зверху прикрасити нарізани-
ми кружечками маслинами, за-
сипати тертим сиром і запіка-
ти човники протягом 30 хв. при 
температурі 180 градусів. 

Кабачкове спагетті 
ПОТРІБНО: кабачки – 2 шт., 

помідори - 1 шт., часник - 2 зуб-
чики, олія  - 1 ст. л., чорний пе-
рець, сіль - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки 
необхідно подрібнити на тертці 
для моркви по-корейськи. Зро-
бити хрестоподібний надріз на 
помідорі, опустити його на кіль-
ка секунд в окріп і очистити від 
шкірки. Потім подрібнити по-
мідор кубиками, дрібно наріза-
ти часник, скласти в сковороду і 
тушкувати на повільному вогні 
до випарювання зайвої рідини. 
Посолити, поперчити і перемі-
шати масу, після чого додати ка-
бачки та смажити протягом 5-7 
хв, періодично струшуючи ско-

вороду. Краще не перемішувати 
інгредієнти ложкою або видел-
кою, щоб кабачки не перетво-
рилися в однорідну масу. Якщо 
в процесі смаження утворилося 
багато рідини, відкинути вміст 
сковороди на друшляк. 

Рагу з кабачками 
ПОТРІБНО: кабачки - 4 шт., 

куряче філе - 500 г, помідори - 2 
шт., болгарський перець - 1 шт., 
4 гілочки петрушки, топлене 
вершкове масло, борошно -1,5 
ст. л., сіль, перець - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки, 
м'ясо, помідори подрібнити ку-
биками. Нарізати часник і пе-
трушку і перемішати. У сотей-
ник з нагрітим вершковим мас-
лом висипати кабачки і підсма-
жити їх до зарум'янювання. По-
тім присипати борошном, сіл-
лю, перцем і обсмажувати ще 5 
хв. Окремо посмажити куряче 
філе з додаванням солі та пер-
цю за смаком. З'єднати кабач-
ки, готове м'ясо, додати помі-
дори, болгарський перець, пе-
трушку з часником, добре пере-
мішати і протушкувати близь-
ко 10-15 хв. 

Гратен з кабачків  
і помідорів 

ПОТРІБНО: кабачки (вели-
кі) - 2 шт., помідори - 2 шт., соус 
песто (базилік, твердий сир, ке-
дрові горішки, часник, олив-
кова олія) - 80 мл, сир твердий 
- 200 г, сіль і  чорний перець за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти 
духовку до 190 градусів. Змас-
тити дно і боки скляної форми 
для запікання олією. Помідо-
ри і кабачки нарізати тонкими 
кружечками і викласти у фор-
му в один шар. Зверху змасти-
ти песто, посолити  і поперчи-
ти, посипати тертим сиром. За-
пікати протягом 45 хв. Подава-
ти гарячим.

Соус можна купити або при-
готувати вдома. Для цього слід 
додати до свіжого базиліку 
твердий сир, кедрові горішки, 
часник і влити 2-3 ст. л. оливко-
вої олії. Подрібнити інгредієн-
ти в блендері, поступово дода-
ючи до маси листя базиліка, що 
лишилося, і підливаючи олив-
кову олію. Соус не потрібно по-

дрібнювати до однорідності, 
лише, щоб змішати інгредієнти.

Кабачкові чіпси 

ПОТРІБНО: 500 г кабачків, 
2 зубки часнику, 2 скибочки 
черствого білого хліба, зелень 
(кріп, петрушка), 2 яєчних біл-
ки, щіпка меленої куркуми, чор-
ний мелений перець і сіль за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки 
порізати тонкими скибочками, 
завтовшки приблизно 3-5 мм. 
Це можна зробити ножем або 
за допомогою тертки для наріз-
ки овочів. Солити відразу кабач-
ки не слід, щоб вони не стекли 
соком. Подрібнити зелень. Час-
ник пропустити через прес. По-
кришити черствий хліб. Для па-
ніровки потрібно з’єднати зе-
лень, хліб, часник і подрібнити 
блендером до однорідного ста-
ну. В окремій мисці збити яєчні 
білки з сіллю. Шматочки кабач-
ків спочатку обмокнути в білок, 
потім з усіх боків обмокнути в 
хлібну паніровку і викласти на 
решітку. Запікати кабачкові чіп-
си в розігрітій до 180 гр. духо-
вці приблизно півгодини. При 
цьому готувати чіпси з кабачків 
слід спочатку 20 хв. з нижнім 
нагрівом, а потім 10 хв. – з верх-
нім. Готові кабачкові чіпси ви-
класти на тарілку, потім поси-
пати сіллю, перцем і куркумою.

Кассероль з 
кабачків, сиру і хліба 

ПОТРІБНО: 1 молодий каба-
чок, 50–70 г твердого сиру, 100 
г хліба білого або сірого, 1 яйце, 
півсклянки молока, 1 пучок зе-
леної цибулі, пучок кропу і пе-
трушки, масло (для змащування 
форми), перець, сіль за смаком. 

??ПРИГОТУВАННЯ: запі-
канка в «кассеролі» – кераміч-
ній каструльці - легка і ніжна 
французька страва. Інгредієн-
ти для страви нарізати каба-
чок тонкими скибочками. Туш-
кувати декілька хвилин кабач-

ки в каструльці, додавши тро-
хи води, до м’якості. Трохи по-
солити. Нарізати хліб кубика-
ми 1×1 см. Сир нарізати кубика-
ми трохи дрібнішими, ніж хліб. 
Дрібно посікти зелену цибулю, 
петрушку і кріп. Збити яйце з 
молоком, дрібкою солі і чор-
ним меленим перцем. Перемі-
шати кабачки, хліб і зелень. За-
лити рідкою сумішшю, ще раз 
перемішати і викласти в кассе-
роль або іншу глибоку форму 
для запікання, змащену верш-
ковим маслом. Запікати в ду-
ховці, попередньо розігрітій до 
180 градусів, 20 хв., до легкого 
зарум’янення поверхні. Криш-
кою не накривати. 

Кабачкові мафіни 

ПОТРІБНО: 1 кабачок, 1 скл. 
борошна, 1 яйце, 130 мл моло-
ка, 50 г вершкового масла, 30 г 
мигдалю, 7 г розпушувача, 1 ст. 
л. цукру, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: кабачок 
натерти на грубій тертці. Миг-
дальний горіх підсушити і по-
дрібнити. Змішати тертий каба-
чок, горіхи і просіяне борошно 
з розпушувачем і сіллю. Яйце, 
молоко, розтоплене вершкове 
масло і цукор збити міксером. 
З’єднати молочну та кабачко-
ву масу і перемішати. Викласти 
тісто в змащені вершковим мас-
лом формочки для випікання і 
відправити у розігріту до 180°С 
духовку. Кабачкові мафіни бу-
дуть готові за 25-30 хв.

Варення з кабачків  
і цитрусових 

ПОТРІБНО: 1 кг кабачків, 1 
кг цукру, 1 лимон, 1 апельсин.

ПРИГОТУВАННЯ: для ва-
рення краще використовувати 
молоді кабачки з тонкою шкір-
кою, без насіння. У ємність для 
варіння всипати нарізані куби-
ками кабачки і 1 кг цукру, пере-
мішати і залишити на 1 год., щоб 
овочі пустили сік і просочилися 
цукром. Лимон і апельсин поми-
ти, нарізати тонкими дольками 
або пластинками. Через годину 
ємність з кабачками поставити 
на вогонь, довести до кипіння, 
додати цитрусові і варити 15 хв. 
Дати масі повністю охолонути 
після чого довести до кипіння 
вдруге. Варення закип'ятити і в 
третій раз та гарячим розлити в 
заздалегідь підготовлені банки. 

Що приготувати  
з кабачків: 
несподівані рецепти
Кабачок - універсальний продукт. Його додають у салати і закуски, 
готують на грилі, тушкують з м'ясом і навіть роблять десерти.  
На базарах та у магазинах уже з’явилися ці овочі. Що приготувати  
з кабачків, як урізноманітнити меню новими смаками,  
а також рецепти оригінальних страв розповість «Наш ДЕНЬ».
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Відповіді

Продаю
Висівки (грис), фасовані в Тернополі. При 
купівлі великої кількості – знижка 20 від-
сотків. Крупи гречані, фасовані. 
Тел. (063) 851-99-64.

***
Піддони для цегли, нові, постійно. 

Тел. (068) 257-26-10.   
*****

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.

Електронна податкова 
звітність - у лідерах
У Тернопільській ОДПІ розповіли про ре-

зультати роботи та особливості подання звіт-
ності електронно. Як повідомила Любов Воло-
воденко, начальник відділу електронних сер-
вісів та звітності, у квітні цього року прийня-
то 19963 документи податкової звітності та 
звітності із єдиного внеску (звітності щодо ЄВ 
- 7716 документів). Більше 82 відсотків отрима-
ної звітності  прийнято засобами телекомуніка-
ційного зв’язку, у тому числі 21,2 відсотки - з ви-
користанням Електронного кабінету платника.

Для подання звітності електронно на веб-
порталі ДФС функціонує сервіс «Електронний 
кабінет платника». Аби почати ним користува-
тись, потрібно зайти за посиланням cabinet.sfs.
gov.ua та в приватній частині (особистому ка-
бінеті) вибрати режим «Введення звітності», 
який надає користувачу можливість створити, 
редагувати, підписати і надіслати звітність до 
контролюючих органів.

У разі виникнення питань з приводу корис-
тування Електронним кабінетом, платники по-
датків мають можливість звернутися до ДФС за 
телефоном: 0-800-501-007.

У Центрі обслуговування платників Тер-
нопільської ОДПІ можна відвідати тренінги й 
отримати практичну допомогу щодо електро-
нного заповнення звітності. Телефон для дові-
док: 43-46-10.
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Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  
у редакції 

тижневика “Наш ДЕНЬ“, або 
за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 100 грн.

ГОРОСКОП
З 22 по 29 травня

ОВЕН 
Спробуйте по-новому погля-

нути на флірт, який спонтанно 
почався на роботі. Почуття по-
мітно вплинуть на ваш характер. 
Воно вплине й на ваші ділові 
якості, додасть тверезості мис-
лення i ґрунтовність висновків.

 ТЕЛЕЦЬ 
Остерігайтеся неправильно-

го кроку, необережно сказаного 
слова, щоб потім не довелося дов-
го відновлювати мир і зализува-
ти рани. Керівництво неодмінно 
помітить вас як сумлiнного ро-
бітника.

БЛИЗНЮКИ 
Останнiм часом у вашу голо-

ву приходять цiкавi iдеї. Трохи 
терпіння, і оточуючі зрозуміють 
очевидну вигоду співпраці з 
вами. Ближче до вихiдних чекай-
те приємнi новини.

РАК 
Постарайтеся не загострю-

вати відносини з колективом. 
Можливо, ви маєте рацiю, але їх 
більше. І зовсім не виключено, 
що вашi колеги змінять думку, а 
ви опинитеся на висоті.

 ЛЕВ 
Поблажливість до співроз-

мовника і визнання за ним права 
на помилку зіграють вам на руку. 
Постарайтеся зосередити всю 
увагу на роботі, велика ймовір-
ність укладання вигідних конт-
рактів. 

ДІВА 
Сміливо використовуйте 

знання, отримані на практиці, 
це лише додасть вам ваги в очах 
начальства. Якщо виникне необ-
хідність заручитися підтримкою 
пропонованого вами проекту, 

доведеться проявити витримку 
і такт.

ТЕРЕЗИ 
Ваш стан нагадуватиме ле-

таргійний сон. Не можна бути 
таким трудоголіком! Займiться 
спортивними вправами, також 
не завадять вечiрнi прогулянки.

СКОРПІОН 
 Ви вирішите зміцнити старі 

зв’язки, але це не завадить за-
вести новi. Ті, у кого не вирішене 
квартирне питання, мають мож-
ливість успішно впоратися з ним. 
Та розраховувати на блискавич-
ний результат не варто.

 СТРІЛЕЦЬ 
Протегувати тим, хто слаб-

ший, і викликати вогонь на себе 
- ваше життєве кредо. Доведеть-
ся не те що позбавитися  його по-
вністю, а трохи більше подумати 
про себе. Найголовніше - зміцню-
вати завойовані позиції.

КОЗЕРІГ 
Ви готуватиметеся до рішу-

чого ривка. Ваші бажання цілком 
збiгатимуться з можливостями. 
Друзі скучили за вами, так що 
приділіть їм більше уваги. До-
віртеся зіркам, вони ведуть вас 
до успіху.

ВОДОЛІЙ 
Найважливіше і цінне для 

вас лежить на поверхні. Потрібно 
тільки придивитися уважніше й 
не втратити свій шанс. Помилки 
бути не може, адже ви проникли-
ві як ніколи.

РИБИ 
Можливі переговори з на-

чальством краще провести на 
спокійній ноті, пустивши при 
цьому в хід свої жіночі чари і 
чималий розум. Найкращим від-
починком стануть дівич-вечори, 
після яких зустрічі з коханим ста-
нуть ще бажанiшими.

Вирішить сімейні проблеми! 
Зніме вінок безшлюбності, 
порчу, родове прокляття! 
Виведе з чорної смуги 
невдач і  депресій. Врятує 
від алкогольної та ігрової 
залежності. 

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА

Поставить захист на 
все життя за допомогою 

старовинних молитов.

Вітаємо!
Доброго, дбайливого 
господаря, хорошого 
сім’янина, люблячого 

чоловіка і батька, 
успішного садівника 

Богдана Степанови-
ча Брилінського

із с. Плотича
            Козівського району

з Днем народження!
Хай дарують удачу і радість літа,
Душа завжди хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
 Джерела б’ють цілющою водою. 
Хай квітнуть і родять щедро сади,
Хай з роками цвіте, не в’яне доля, 
Хай буде легко на серці завжди,
І Бог посилає міцного здоров’я!
Хоч літа не втримать на припоні, - 
Хай повік Вас обминає сум.
Хай ще довго воронії коні
Калиновим мостом Вас несуть!

 З любов’ю і повагою – дружина Ганна, 
син Сергій, рідні та друзі. 

Вітаємо!
Ділову, чуйну, вродливу 
жінку, голову правління 

громадської організації до-
помоги онкохворим жінкам 

«Донна»
Марію Володимирівну 

Линду
з Тернополя 

з Днем народження!
Прийміть вітання наші щирі,
Хай доля Ваша розквіта.
Нехай в здоров’ї, щасті, мирі
Рясні красуються літа.
Добра, достатку, довголіття,
Щоб обминали лихоліття,
Любові, віри і надії,
І хай здійсняться усі мрії!
Світанків сонячних, ласкавих,
Та друзів вірних, не лукавих.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог посилає надію й тепло
На многії літа, на спокій й добро!

З повагою – рідні і друзі.

Адміністрація ФГ «Вікторія- 92» 
Козівського району щиро вітає своїх 

працівників 
Олега Дмитришена, Івана Дуфенюка, 

Людмилу Івахів, Івана Барну, 
Юрія Корчука

з Днем народження!
Сердечно вітаємо всім колективом,
Бажаємо жити довго й щасливо.
Життя корабель хай пливе лиш туди,
Де радість, здоров’я, любов, мир завжди!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде, 
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

Вітаємо!
Чудову дружину, 
люблячуу маму і 

донечку, вродливу 
жінку

  Зоряну Василівну 
Глух 

з Козови
з Днем народження!
У весняну пору 

Ти прийшла на світ,
Хай наші привітання    
                       пахнуть літом,
Під ноги травень стелить дивосвіт –
Живу веселку із барвистих квітів.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Нехай віра, надія й любов
Твою ниву життя застеляють,
Нехай радість і неба покров
Кожну мить над Тобою витають!
Нехай Господь пошле довгого віку,
Удачі, здоров’я і щастя – без ліку!

З любов’ю - тато Василь, чоловік Ми-
хайло, діти Юліяна та Назар,  брати та 

сестра з сім'ями, уся родина і друзі.

Вони працюють і в будні, і в свята. Щодня рятують життя і 
готові прийти на допомогу кожному. 

На фото Мирослава Коломійчука - працівники Лановецької підстанції екс-
треної медичної допомоги: фельдшер-диспетчер Володимир Данелюк, фель-
дшери Оксана Шимчук і Тарас Вегоринський, водій В'ячеслав Рій.




