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ПарасолькаЛосятинське 
кооперативне диво 
Чому, щоб вижити,
українським селянам 
варто об’єднатися

А НЕ КРИШУВАТИ 
І НАКАЗУВАТИ

СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ, 

Небайдужі роздуми 
Михайла АПОСТОЛА

про сутність змін в Україні

НАДІЯ не надіється
на справедливість 
російського суду

Учора, після семимісячного розгляду сфабрикованої справи, Донецький суд 
Ростовської області Росії визнав Надію Савченко винною у загибелі російських 
журналістів і незаконному перетині кордону з РФ та засудив українську льот-
чицю, народного депутата України до 22 років ув’язнення в колонії загального 
режиму і штрафу у 30 тисяч російських рублів.

Ні потужний голос міжнародної спільноти, ні численні акції на підтримку 
Надії у всьому світі і в тому числі – у Росії, так і не змогли зупинити палачів у 
суддівських мантіях від оголошення завідомо несправедливого, але такого ба-
жаного для офіційного Кремля, вироку.

Тим часом, Надія твердо заявила, що не подаватиме апеляції на вирок 
суду, оскільки вважає його ганебним фарсом, черговим наступом держави-
агресора на демократичні цінності.



Співчуття
18 березня невиліков-

на недуга вирвала з жур-
налістських рядів нашо-
го краю голову Тернопіль-
ської обласної організації 
Національної спілки жур-
налістів України, колиш-
нього заступника редакто-
ра газети «Вільне життя», 
а згодом – багаторічного 
головного редактора газе-
ти «Свобода», Заслуженого 
журналіста України, нашо-
го колегу

Миколу Яковича  
РОТМАНА

Колектив газети «Наш 
ДЕНЬ» глибоко сумує з 
приводу цієї непоправної 
втрати та висловлює щирі 
співчуття родині померло-
го.

Хай земля йому буде пу-
хом!
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Обіцяли будувати 
Україну, а кожен будує  
свій приватний рай   

Мабуть, за «високі» «досягнен-
ня» народні обранці хочуть утричі 
підвищити собі зарплати в цьому 
році. Рада має намір збільшити ви-
трати на оплату праці депутатів із 
32,2 мільйона гривень до 91,2 міль-
йона. Таке офіційне повідомлення 
апарату ВР. 

Місячна платня нардепів із 1 
квітня 2015 року складе 6109 гри-
вень, не рахуючи доплат і надба-
вок. Та цього для «слуг народу» ви-
явилося замало.

Планують депутати підвищити 
оплату праці й своїм помічникам.   

А ще в Раді скаржаться на від-
сутність нових квартир для нарде-
пів. Керівник управління справами 
апарату ВР Володимир Кістіон зая-
вив, що з 2007 року не зведено жод-
ного квадратного метра житла для 
парламентарів. І для співробітни-
ків апарату Ради також. Щодо нар-
депів, то закон передбачає компен-

сацію всім парламентарям, які жи-
вуть далі, ніж за 30 кілометрів від 
Києва. Компенсація складає 460 
гривень на добу. 

Також Володимир Кістіон по-
скаржився на стан парламентсько-
го автопарку. Мовляв, у ньому зна-
читься 171 автомобіль, але біль-
шість авто вже своє відслужили.

Лобіюючи власні інтереси, нар-
депи не переймаються, як виживає 
пересічний українець. Зате під час 
телевізійних ток-шоу співчувають 
людям, не забуваючи звинуватити 
у всіх бідах війну і порожню казну.          

Не дивно, що більшість укра-
їнців не хочуть бачити у наступній 
Раді знайомі депутатські облич-
чя. У випадку дострокового роз-
пуску парламенту майже 59 відсо-
тків українців позитивно ставлять-
ся до пропозиції узагалі заборони-
ти депутатам цього скликання бра-
ти участь у наступних виборах. Про 
це свідчить соцопитування, прове-
дене Центром Разумкова. 

Мудро! Нинішні нардепи при-
йшли в Раду після трагічних подій 

на Майдані. На крові Героїв. Обіця-
ли будувати Україну. Натомість, ко-
жен будує свій приватний рай.   

А ще українці назвали голов-
ного винуватця у зубожінні держа-
ви - прем’єра Арсенія Яценюка. На 
думку опитаних Київським міжна-
родним інститутом соціології, саме 
Яценюк відповідальний за погір-
шення соціально-економічної си-
туації в Україні за останні два роки. 

Водночас, покладають люди 
відповідальність і на президента 
Петра Порошенка, на Кабмін зага-
лом, Раду і екс-президента Януко-
вича. Що цікаво, українці вважають 
владу, а не війну на Сході, причиною 
погіршення ситуації у державі. І, ма-
буть, є у цьому сенс. Наприклад, за 
інформацією Генпрокуратури, че-
рез корупцію Україна втратила у 35 
разів (!) більше грошей, ніж роком 
раніше. Саме у стільки за рік, почи-
наючи з лютого 2015 року, збільши-
лася в Україні сума встановлених 
збитків від злочинів за фактами ко-
рупції: із 85 мільйонів гривень - до 2 
мільярдів 997 мільйонів. 
До зарплати  
біженців, як  
до Європи без віз      

Глава Нацбанку Валерія Гон-
тарєва радить українцям не дума-
ти про курс долара, а «дивитися на 
ціни і на вміст холодильника». А як 
про це не думати, якщо ціни і вміст 
холодильника дивляться на курс 
долара? 

Зарплати і пенсії також знеці-
нюються, коли підвищується курс 
«зеленого».  

Зараз Україна за рівнем міні-
мальної зарплати в рази відстає 
від найбідніших країн Євросоюзу. 
Так, у грудні минулого року в екві-
валенті євро «мінімалка» складала 
57 євро на місяць. А в цьогорічному 
січні, за рахунок девальвації гривні, 
скоротилася до 52 євро. Як про це 
не думати?!

У деяких європейських країнах 
мігрантам за роботу платитимуть, 
порівняно із заробітками українців, 
гарні гроші. Наприклад, уряд Данії 
планує забезпечити робочими міс-
цями мігрантів із зарплатою у 50-
120 крон на годину, це 7-16 євро. Чи 
може пересічний українець зароби-
ти за годину 210-480 гривень (за 
курсом євро)?  

Оплата праці в середньому в 
Україні за один день сягає близь-
ко семи євро, а за годину - 0,9 євро. 
Виходить, українці заробляють за 
день стільки, скільки платитимуть 
у Данії біженцям за годину.  

Україна - не Данія. Але ж ми 
йдемо до Європи. Чи куди?..
Весна. Трудові  
мігранти збираються у 
вирій

З настанням весни українці ви-
вчають вакансії за кордоном, аби 
знайти нормальну роботу. За дани-
ми кадрового порталу «Rabota.ua», 
сезонні заробітчани-українці мо-

Ціни і вміст холодильника
«дивляться» на курс долара
Ось така ганьба: українці визнали Верховну Раду 

найкорумпованішим органом у державі. Про 
це свідчить дослідження інституту Горшеніна. 

Майже 39 відсотків опитаних назвали парламент 
флагманом корупції. «Срібло» у рейтингу дісталось 
медзакладам, «бронза» - Кабміну. Не дуже відстають 
від уряду суди, прокуратура, міліція. Крім того, 
більше половини жителів країни вважають, що 
рівень корупції за останній рік збільшився.  

жуть розраховувати на роботу в 
Польщі, Об’єднаних Арабських Емі-
ратах, Німеччині, Литві, Чехії, Фран-
ції, Ізраїлі, Китаї, Канаді, Фінляндії. 

За кордоном на сезонні робо-
ти найчастіше шукають працівни-
ків для збирання грибів, ягід, ово-
чів, цитрусових. Потрібні й буді-
вельники, електрики, промисло-
ві альпіністи, електрогазозварю-
вальники, перукарі, аніматори, 
вожаті-психологи.  

Цікавість українців до закор-
донних робіт не спадає, кажуть 
експерти, бо у багатьох регіо-
нах нашої країни можна заробити 
лише 1500-2500 гривень. Це -  55-
95 доларів. Прожити за такі гроші 
за нинішніх цін на продукти, одяг, 
взуття плюс шалена вартість кому-
налки, практично неможливо. Тим 
часом, наводить приклади видан-
ня «Сьогодні», збирач печериць у 
Польщі може розраховувати на 
500 доларів, а перукар у Дубаях аж 
на 700 «зелених» щоміся. 

Експерти стверджують: зде-
більшого сезонні заробітчани - ви-
хідці із сіл Західної України - 45 від-
сотків від загальної кількості. 

Офіційно у 2014 році мігран-
ти залучили в Україну 2,8 мільяр-
да доларів. Проте чимало коштів 
пройшло повз банки. Ймовірно, 
3-3,5 мільярда «зелених». Ще мі-
льярд доларів - це товари, придба-
ні за кордоном для особистих ці-
лей. У підсумку заробітчанські над-
ходження склали у 2014 році 6-7 
мільярдів доларів. 

…Трудові мігранти знову ле-
тітимуть у вирій, здебільшого, на 
Захід. А когось потяги повезуть на 
український Схід - на війну. І ця вес-
на не принесла добра та миру на-
шій землі…          

Ольга ЧОРНА.

За цей час він встиг провес-
ти 2 сесії, прийняти 133 рішення 
та затвердити 10 програм. Також 
вдалося виділити 8 мільйонів на 
програму соціального захисту 
учасників АТО та сімей загиблих, 
40 мільйонів на освіту, а ще в об-
ласті незабаром запрацює хоспіс. 

Соціальний захист
У новому складі Тернопіль-

ської обласної ради утворено 
окрему постійну комісію, яка 
безпосередньо займається вирі-
шенням питань учасників АТО і 
їх сімей.

На виконання програми під-
тримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, та 
членів сімей загиблих на Схо-
ді на 2015-2019 роки виділено 8 
млн. грн. коштів обласного бю-
джету.

Дітям із сімей учасників АТО, 
які навчаються на платній фор-
мі у комунальних закладах, ком-
пенсуватимуть вартість навчан-
ня за рахунок коштів обласного 
бюджету.  Для цього передбача-
ється загалом виділити 477 ти-

сяч гривень. Зокрема, у 2016 році 
– 177 тисяч гривень для компен-
сації навчання восьми дітей.

Також облрада працює над 
тим, щоб комунальні аптеки об-
ласті безкоштовно відпускали 
ліки учасникам АТО – кошти бу-
дуть компенсуватися з обласно-
го бюджету.

Освіта
Обласна рада спрямувала со-

рок мільйонів гривень на освіту.  
28 мільйонів витратять на вирі-
шення проблем довозу дітей до 
шкіл у сільській місцевості, зо-
крема на закупівлю шкільних ав-
тобусів. Ще майже два мільйони 
передбачили на придбання, збе-
рігання і доставку підручників і 
посібників для школярів. 

Медицина
50 мільйонів гривень запла-

новано на медицину. З них май-
же 16 мільйонів – на придбання 
витратних матеріалів для ліку-
вання хворих з нирковою недо-
статністю методом гемодіалізу. 
Обласна рада на придбання інсу-

лінів направила майже  10 міль-
йонів гривень. У зв’язку з тим, 
що не відбулися процедури тен-
дерних закупівель інсулінів фір-
ми «Ново-Нордікс», щоб забезпе-
чити хворих на цукровий діабет 
медикаментами, в райони та об-
ласний центр краю надійде 770 
тис. грн.

На завершення реконструк-
ції Тернопільського обласного 
перинатального центру «Мати 
і дитина» обласна рада розподі-
лила майже 2 мільйони гривень.

Також Тернопільській універ-
ситетській лікарні  виділили по-
над 21 мільйон гривень на ство-
рення кардіохірургічного цен-
тру. 

Культура
Обласна рада проголосила 

2016 рік в Тернопільській облас-
ті Роком Івана Марчука. А також – 
затвердила програму збережен-
ня культурної спадщини регіону 
на 2016-2020 роки. Зокрема, чи-
новники обіцяють облаштувати 
охоронні дошки на 320 об’єктах 
культурної спадщини, створити 

Віктор Овчарук прозвітував 
про 100 днів роботи

Голова Тернопільської обради 
підсумував свої перші кроки 
на цій посаді. 

археологічний музей-скансен на 
пам’ятці черняхівської культу-
ри в селі Чернелів-Руський Тер-
нопільського району та вигото-
вити проектну документацію на 
реставрацію палацу графа Баде-
ні в селищі Коропець Монасти-
риського району. Програма пе-
редбачає на її реалізацію майже 
5 мільйонів гривень. З них 4,5 – з 
обласного бюджету.

Також, за словами Віктора 
Овчарука, обласна рада врешті 
розв’язала проблему щодо на-
дання дозволів на здійснення 
господарської діяльності корис-
тувачів надр. Якщо підприємець 
надає усі документи, у тому чис-
лі – соціальний пакет, і його під-
тримує  місцева громада – дозво-
ли обов’язково нададуть. 

Віктор Овчарук запевнив, що 
це лише початок його роботи – є 
багато планів, напрацювань та 
задумів, які він разом з депута-
тами втілюватиме у майбутньо-
му. 

- Звичайно, 100 днів - це дуже 
невеликий термін, щоб гово-
рити про кардинальні зміни та 
глобальні підсумки зробленого, 
- додав він. -  Разом з тим, облас-
на рада працює, приймає рішен-
ня, необхідні громаді Тернопіл-
ля. Переконаний, що надалі до-
кладатимемо максимум зусиль 
для розвитку нашого краю.
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Як усе починалося
Аби на власні очі побачити, як живуть і  працюють меш-

канці неофіційної «полуничної» столиці України, ми виру-
шили на Кременеччину. Село Лосятин розташоване за кіль-
ка кілометрів від Почаєва. Тож куполи Лаври видно з полу-
ничних плантацій. Місцеві переконані, що мешкають і гос-
подарюють у благословенному місці, тому й отримують 
гарні врожаї. 

Село ошатне і доглянуте, з гарними дорогами. Відре-
монтований сучасний дитсадок, оновлений  Будинок куль-
тури, школа, ФАП. Однак, у Лосятині зізнаються: так тут 
було не завжди. 

- Коли у 2006 році обрали сільським головою, зрозуміла, 
у селі потрібно щось міняти, - розповідає Надія Залевска. - У 
клубі була гнила підлога, чорні стіни. У ФАПі веранда облі-
тала, опалення не було, дороги розбиті. Почала шукати ви-
хід із ситуації. Хотілося довести, що у Лосятині можна щось 
змінити, і шукала різні варіанти та можливості для цього. 

Коли пані Надія з односельцями дізналися про можли-
вість створення молочних корпоративів та ще й надання 
молоковозів, то вирішили спробувати. 

Кооператив «Лосятинське молочне джерело» створили 
у вересні 2009 року. Відтоді й почалися у селі позитивні змі-
ни. Згодом до молочного напряму додали полуничний. За-
раз починають вирощувати і малину, а з її стебел, гілля де-
рев і соломи виготовляють паливні брикети.   

- Спершу об’єдналося 60 людей. Потім їх кількість збіль-
шилася до 180, - додає Надія Залевска. -  Сьогодні послуга-
ми кооперативу користується практично все село. Селяни 
можуть закупити там саджанці, посадити їх на своїй приса-
дибній ділянці, обробити за допомогою техніки кооперати-
ву за собівартістю послуги та потім здати туди вирощену 
продукцію. Це зручно і прибутково. Тепер більшість жите-
лів села не поспішають на заробітки за кордон, а тут – вдо-
ма, поряд зі своїми рідними – працюють і заробляють собі 
на життя. От, для прикладу, секретаря у сільську раду я зна-
йшла аж у сусідньому селі. Адже лосятинці на держслужбу 
не поспішають – на землі можуть заробити набагато біль-
ше. 

Ягідна революція 
у полуничній столиці

Після прогулянки селом вирушаємо на полуничні поля, 
аби побачити. як вирощують ягоди за новітніми європей-
ськими технологіями. Полуницю у Лосятині садять з діда-
прадіда. Однак, ще донедавна усі господарі користували-
ся традиційним ландшафтним способом. З роками аграр-
ні технології потребували вдосконалення. Селяни почали 
збирати інформацію, шукати можливості покращення вро-
жаїв та нові ринки збуту продукції. 

- У 2011 році французька компанія «Данон» хотіла за-
початкувати соціальний проект в Україні з підтримки ви-
рощування полуниць, - розповідає директор товариства 
«Екофрутс», створеного на базі  кооперативу «Лосятинське 
молочне джерело», Світлана Кебалюк. - Адже до цого фран-
цузька компанія закуповувала 80% полуниць для своїх йо-
гуртів у Китаї. 

Заявки подали чотири області – Хмельницька, Львів-
ська, Івано-Франківська і Тернопільська. Однак, саме лося-
тинцям вдялося виграти цей конкурс. 

- До нас приїздили провідні спеціалісти з Італії та Фран-

ції, - додає пані Світлана. -  Вони брали проби ґрунтів. За їх 
словами, наші землі найбільше підходять для вирощування 
полуниці садової. Потрібно лише підсилити їх властивості. 

Компанія «Данон» допомогла впровадити у Лосяти-
ні новітні технології вирощування полуниць і разом з між-
народними фондами забезпечила селян всім необхідним 
устаткуванням та технікою, а також регулярно організовує 
для них навчання з кваліфікованими європейськими фахів-
цями. Журналісти жартома назвали всі ці зміни у селі ягід-
ною революцією у полуничній столиці. І не дарма. Адже ре-
форми дали чудові результати. 

- Ми вирощуємо полуниці на гребенях, - розповідає Світ-
лана Ковалюк. – Вони застелені плівкою. Живлення і зво-
ложення відбувається завдяки крапельному зрошенню. 
Врожайність ягід завдяки цій системі збільшилася втричі. 
Якщо колись ми отримували з гектара 5-6 тонн ягід, то за-
раз збираємо 15 тонн полуниць. 

За словами пані Світлани, полуниця з полів проходить 
ретельний контроль якості. Зокрема в минулому сезоні 
дослідження показали, що у лосятинскій полуниці вміст 
всіх шкідливих речовин втричі нижчий норми. Тож ягоди 
на Тернопіллі вирощують не лише смачні, а  й екологічно-
чисті. 

Зараз у кооперативі обробляють понад 30 гектарів зем-
лі. Планують добрати ще 20 гектарів, щоб була можливість 
робити сівозміну. Адже на одному місці полуниця може ро-
дити лише 3-4 роки. 

У господарстві розповідають, що цьогоріч полуниця 
гарно перезимувала, тож чекають хорошого врожаю. Вже 
зараз господарі виходять на поля – очищують кущики ягід 
від сухого листя, а далі підживлятимуть. Щоб полуниці до-
зріли вже наприкінці травня – накривають поля агроволок-
ном. 

Перша в Україні сімейна полунична ферма також 
з’явилася в Лосятині. Родини Івана Хомлюка і його сестри, а 
це - одинадцять осіб, об’єднали зусилля і вже третій рік ви-
рощують полуницю сорту «Хоней» на площі 1,5 гектара. Об-
ладнанням, технологіями та саджанцями їм також допоміг 
«Данон». За умовою контракту, 80 відсотків продукції полу-
нична ферма реалізує через кооператив, 20 - може прода-
ти на ринку.

- Колись я їздила на роботу в Польщу. Але вирішила – 
краще працювати вдома і бути разом з сім’єю, - каже сестра 
пана Івана Людмила. – Бувало, поляки нас питали, скільки 
маємо вдома землі. Коли дізналися, то сказали, що ми ле-
дачі. Адже можна працювати на своїй землі та заробляти. 

Тож тепер родина працює разом у рідному селі. Зізна-
ються, непросто зараз господарювати, бо дуже виросли 
ціни на добрива та інші витратні матеріали. Та й праця на 
полуницях надзвичайно важка. Однак, вірять, що все-таки 
щось зміниться в нашій державі, і докладають усіх зусиль, 

щоб розвивати славні полуничні традиції свого краю. 
У Лосятині переконані: селянам не варто сидіти, склав-

ши руки. У цей непростий час потрібно шукати вихід, 
об’єднуватися та разом покращувати своє життя. 

- Українці не повинні бідувати, маючи такі родючі зем-
лі, - каже Надія Залевська. -  Якби кожна громада підбира-
ла, що на її землях можна вирощувати, об’єднувала зусил-
ля і створювала кооперативи, то це б значно підвищило до-
бробут людей і відродило українські села. Ми переконали-
ся у цьому на власному досвіді. 

За кооперативами  - майбутнє
До слова, в Україні зареєстровано близько тисячі коо-

перативів. Щоправда, працюють лише дві третини з них. 
Водночас у нашій державі налічується понад 28 тисяч сіл 
та близько тисячі селищ міського типу, а кількість особис-
тих селянських та фермерських господарств сягає майже 
4,5 мільйона. 

В Європі ж у кооперативах задіяна більшість сільського 
населення, об’єднання селян мають свої супермаркети, пе-
реробні заводи тощо. Наприклад, у Франції, за даними ми-
нулого року, 3,5 тисячі сільськогосподарських кооперати-
вів займаються переробно-збутовою діяльністю, ще 13,3 
тисячі спеціалізуються на спільному використанні техніки. 

Натомість, в Україні послугами кооперативів користу-
ються менше 0,18% сільського населення тоді, як 60% ва-
лової сільськогосподарської продукції виробляється саме 
одноосібниками і фермерами. Проте, через брак належної 
матеріально-технічної бази, про високу якість їхньої про-
дукції говорити не доводиться. А саме це є запорукою її гід-
ної ціни та умовою виходу на міжнародні ринки. 

Володимир Стахів, заступник директора департа-
менту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА

У Тернопільській області зареєстровано 27 сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів (СОК). Зокрема, у 
2015 році було створено сільськогосподарські кооперативи 
у селі Підзамочок Бучацького району «Бучацький екопро-
дукт», який надає послуги зі збирання молока у населення 
та його охолодження, СОК «Старий млин» у селі Ценів Ко-
зівського району, що надає послуги млином. Також за під-
тримки Програми розвитку ООН, що фінансуєтся Європей-
ським Союзом, створено СОК «Щедрий край» у с. Старий 
Почаїв Кременецького району, який займається сушінням 
фруктів, та інші. 

У 2015 році валовий збір плодово-ягідної продукції ста-
новив 70,7 тисяч тонн, що на 5 тисяч більше, аніж у 2014 
році, а врожайність зросла на 6,1%. Цього вдалося досягну-
ти завдяки ефективному функціонуванню сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів. 

Юля ТОМЧИШИН.

Лосятинське кооперативне диво 
або Чому, щоб вижити,
 українським селянам

 варто об’єднатися
У Лосятині Кременецького району 
люди не поспішають на заробітки, тут 
нелегко придбати будинок чи оренду-
вати земельну ділянку. Сім років тому 
селяни об’єдналися і створили коопе-
ратив. Тепер їх полуниці закуповує  
європейська компанія, а на полях 
впроваджують новітні технології. 

Надія  Залевска

Іван  Хомлюк  з  сестрою  Людмилою
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- Пане Михайле, ви чи не першим  серед тернополян «про-
тестували» роботу нової поліції і,  як свідчать ваші записи у 
соціальних мережах, залишилися задоволеним принциповіс-
тю патрульних. 

- Їдучи з дому до Києва, на вулиці 15 Квітня побачив па-
трульний автомобіль та його екіпаж, який, як зрозумів, на-
водив порядок із тими, хто порушував правила паркуван-
ня. Я теж «ризикнув» зупинитися не за правилами. Реакція 
патрульних була миттєвою. Хоча вони мене, напевне, впіз-
нали, але я почув від них те, що хотів почути. Мовляв, перед 
законом всі рівні, тож робимо вам попередження. Я подяку-
вав і з гарним настроєм поїхав до столиці. 

- Багато українців вважають, що нова патрульна полі-
ція є лише правонаступницею колишньої ДАІ. Насправді ж, 
згідно із законодавством, її функції значно ширші. Як  радник 
міністра МВС, ви  досконало знаєте права та обов’язки но-
вої служби, тож поділіться цим з читачами «Нашого ДНЯ».

- Нова поліція через короткий час мало чим буде нагаду-
вати за своєю суттю пострадянську міліцію, яку ми звикли 
бачити уже навіть у незалежній Україні. Структурні і кадро-
ві зміни, безсумнівно, призведуть до нової якості, нової фі-
лософії, нового ставлення правоохоронців до своєї роботи. 
Усі критерії  їх діяльності детально і конкретно прописані у 
Законі України «Про національну поліцію». Відтак ще раз 
хочу нагадати слова міністра МВС Арсена Авакова щодо 
задач, які стоять перед Національною поліцією: «СЛУ-
ЖИТИ І ЗАХИЩАТИ, А НЕ КРИШУВАТИ І НАКАЗУВАТИ». 
Звичайно, зміни відбудуться не відразу, ніби за помахом ча-
рівної палички.  Попереду у нас - важкий шлях, на якому бу-
дуть і помилки, і, можливо, якісь прорахунки. Але вкрай не-
обхідно йти до цієї мети. Не балакати, не займатися крити-
канством, а працювати, крок за кроком робити свою справу. 

Щодо правонаступництва, то ніхто автоматично не пе-
рейшов у патрульну поліцію, як і автоматично не перейде у 
Національну поліцію. Кожен з майбутніх поліцейських по-
винен пройти тестування, співбесіду, конкурсний відбір, а 
також спецперевірку, тренінги, здати нормативи з багатьох 
показників і тому подібне. 

Наступний крок після утворення патрульної поліції - 
реформування діяльності колишніх органів внутрішніх 
справ. А це - створення поліцейських дільничних служб, 
КОРД,, кримінального і слідчого блоків. На заміну МРЕО 
прийдуть нові сервісні центри, а підрозділи дорожньої 
поліції замінять на автошляхах держави колишнє ДАІ... А 
щодо запитання про функції патрульної поліції, можу ска-
зати наступне: не порушуйте правил дорожнього руху та 
громадського порядку і вам не потрібно буде цікавитися 
правами цієї правоохоронної структури.

- Нині чимало критики лунає на адресу уряду за те, що 
він своїми необдуманими рішеннями на догоду міжнарод-
ним спонсорам, буцімто, нищить аграрний сектор України. 
Чи справді це так?

- Виявляється, хто тільки не розуміється в аграрних пи-
таннях, хто тільки не радить, як має розвиватися аграр-
на галузь! Я вже не кажу про критиканів, популістів, різно-
го роду і дуже часто іноземних радників, багато з яких до 
цього часу в очі не бачили, що таке українські чорноземи. 
Сьогодні дуже шкідливо ставити в однакові умови госпо-
дарювання величезні агрохолдинги та фермерські і дрібні 
сільгосппідприємства. Перші, зазвичай, знаходяться у вла-
ді, чи біля «державного корита», мінімізують податки, не 
платять орендну плату за державні землі, не витребувані 
чи не переписані земельні паї, користуються дешевими фі-
нансовими ресурсами, отриманими часто під державні га-
рантії, доводять до безробіття цілі села, своєю важковаго-
вою технікою нищать дороги, мости. Уже не кажу про со-
ціальну інфраструктуру (садки, школи, бібліотеки, будин-
ки культури тощо), яка для агровелетів  фактично не існує.  
Натомість,  фермери самотужки працюють на землі та ще 
й дають роботу односельцям. Наскільки можливо,  утри-
мують соціальні заклади, ремонтують сільські дороги, до-
помагають соціально незахищеним. У той же час не мають 

доступу до дешевих банківських кредитів та інших префе-
ренцій, повністю сплачують оренду, податки, не користу-
ються “лівою” землею. Тож, як на мене, різними шляха-
ми і методами йде нищення малого та середнього сіль-
госптоваровиробника, щоб земля, найбільше наше ба-
гатство, опинилася у руках невеликої купки аферис-
тів та олігархів, більшість з яких сьогодні при владі. Без 
сумніву, відповідальність за такий стан справ в агросекто-
рі несуть усі гілки влади, але найбільшу - народні депутати. 
У парламентсько-президентській республіці їхнє слово, го-
лосування – найвагоміше. Тому рішення Верховної Ради ма-
ють бути об’єктивними, пропонувати реалістичні шляхи та 
методи вирішення проблем. Звичайно, якщо у депутатів за-
лишилося ще хоч трохи відповідальності за майбутні поко-
ління українців.

- То що, на вашу думку,  має зробити держава, аби захис-
тити вітчизняного сільгоспвиробника?

 - Сільськогосподарське виробництво - єдина галузь, 
яка в останні десятиліття виживає не завдяки, а всупереч 
державі, та ще й розвивається, збільшує випуск продукції, 
нарощує її експорт. Українські землі - це унікальний дар, 
даний нам Богом, основне національне багатство, адже 
в Україні сконцентровано 12 відсотків світових чорнозе-
мів. Для прикладу, Нідерланди, маючи трохи більше одно-
го мільйона гектарів ріллі, на яких працює 110 тисяч сімей-
них ферм, експортують своєї продукції на 87 мільярдів до-
ларів, тоді як ми, маючи у своєму розпорядженні 40 міль-
йонів гектарів ріллі, лише на 15 мільярдів. То що ж треба 
зробити, щоб Україна стала такою собі продуктовою Саудів-
ською Аравією? 

По-перше, повинна бути політична воля та бажання 
усіх гілок влади, щоб на ділі, а не на словах, зробити країну 
багатою, а українців – заможними. По-друге, вкрай необхід-
но прийняти закон про захист інвестора.  По-третє, треба 
звести до мінімуму регуляторні акти, які заважають розви-
ткові бізнесу і є головною корупційною складовою. 

Новоствореним фермерським господарствам та сімей-
ним фермам маємо надати можливість отримувати довго-
термінові кредити для створення сільськогосподарсько-
го бізнесу і будівництва житла у сільській місцевості за міс-
цем роботи з відшкодуванням відсоткової ставки. Бажано, 
щоб ці кредити видавали державні банки. Також треба за-
боронити, наприклад, на 5 років, перевірки діяльності но-
востворених фермерських господарств та сімейних ферм.

У найстисліші терміни держава мусить подбати про 
розвиток кооперативів. Ці добровільні об’єднання за на-
прямками чи спеціалізацією  (зернові, овочеві, фруктові, 
з надання послуг, м’ясні, молочні і т.д.) уже давно успішно 
працюють у розвинених європейських країнах, таких як 
Польща, Голландія, Німеччина, Франція.....

Коли фермерів буде не 40 тисяч, а хоча б 400, тоді 
можна буде вести мову про майже мільйон додатково 
створених робочих місць. Коли не агрохолдинги  будуть 
диктувати ціну і за безцінь скуповувати продукцію у 
фермерів, а її реалізацією займатимуться кооперативи, 
вони ж закуповуватимуть  техніку, пальне, мінеральні 
добрива, споживчі ціни суттєво знизяться. Тоді ми по-
бачимо, як «посипляться» ці агрохолдинги. Україна була, є 
і буде аграрною державою, та може стати годувальницею 
для мільярда жителів планети, які сьогодні перебувають на 
межі голоду.

- За далеко неточними даними, держава володіє  близько 
10 мільйонами гектарів земель. Кому, на вашу думку,  у пер-
шу чергу має дістатися таке багатство, якщо парламент 
все ж прийме далеко неоднозначне рішення про приватиза-
цію цього фонду?

- Треба припинити будь які розмови про продаж землі. 
Ніхто не має права продавати те, що йому не належить. На-
гадаю: у 13 і 14 статтях Конституції України чітко та од-
нозначно записано, що земля є об’єктом права україн-
ського народу і перебуває під особливою охороною дер-
жави. Подібна категоричність міститься навіть у ТОРІ 

- стародавній конституції євреїв, де  наголошується на 
вимозі Єгови: «А земля не буде продаватися назавжди, 
бо моя то Земля». Цю настанову під страхом смерті вико-
нують в Ізраїлі. Більше того, уже багато років там пролива-
ють ріки крові за володіння землею предків. 

Тож, на моє тверде переконання, земля має залишитися 
у розпорядженні держави. Ми не повинні йти туди, звідки 
після продажу землі Україна уже не повернеться. Зокре-
ма, у Канаді лише 9.8 відсотка земель перебувають у при-
ватній власності. Решта належить державі. Конституція Ка-
нади передбачає виняткове право провінцій на володін-
ня землею. На ринку обігу земель діють прозорі аукціони. 
Держава стежить за використанням усіх без винятку діля-
нок. Також в Ізраїлі 91відсоток земель  - у державній влас-
ності. Можна продати чи купити тільки право користувати-
ся землею. У США - державні землі займають близько 40% 
і держава надає їх в оренду. В Англії державні землі перебу-
вають у постійному користуванні Пенсійного фонду, який, 
продаючи право оренди, наповнює свою казну.

 За головним нашим активом уже стоїть черга з мільяр-
дерів, і у тому числі - з Росії. Та й чомусь «компашка» Соро-
са і Ротшільдів скупили 10 мільярдів доларів наших боргів. 
Тож яким шляхом йти Україні: дорогою розвинутих країн 
Європи, чи заплутаними стежками країн Латинської Аме-
рики з ризиком назавжди залишитися на задвірках цивілі-
зації? На жаль, це вирішувати не всьому українському наро-
дові, а тим, кого він обрав та привів до влади.

- Активно займаючись благочинством, ви робите  дуже 
важливу справу, вселяєте українцям віру у майбутнє навіть 
тоді, коли вони її майже втрачають. Ви - координатор бла-
годійної акції «Добро людям», засновник тернопільського об-
ласного благодійного фонду «Апостол»… Вирішенням яких 
насущних проблем займаються зараз ці організації?

- Благодійним фондом в основному займається син 
Ігор, адже різних територіальних центрів, які працюють в 
рамках програми “Добро людям”, в Україні вже багато. Про-
те для мене особисто благодійність - це стан душі. Я отри-
мую надзвичайно велике моральне задоволення від того, 
що Господь дав мені можливість допомагати людям. Пра-
цюємо в декількох напрямках –«благодійна аптечка», допо-
мога дітям, «безкоштовні окуляри» та деяких інших. Але це 
– не головне. Першочерговим надбанням є дружна коман-
да колег, однодумців, керівників і засновників благодійних 
фондів, таких як Олег Овечко, Ігор Бриченко, Олег Канівець, 
Леонід Соколов. Це люди, працюючи з якими в одному на-
прямку, дійсно можна гори зрушити з місця. 

- Ваша громадсько-політична, благодійна  діяльність, 
державна робота, безсумнівно, вимагають багато часу і 
сил. Чи не потерпають від цього бізнес, сім’я, наукові дослі-
дження?

- Звичайно, часу не вистачає, як і всім, хто дійсно хоче 
зробити щось корисне у житті -  для держави, науки, лю-
дей. І якщо Господь дав мені такий шанс, стараюся його ви-
користати сповна. Основне – робота. Крім неї знаходжу час 
ще й для наукової діяльності. Не так давно захистив канди-
датську дисертацію, видав дві наукові книги, опублікував 
майже 50 наукових праць. Зараз працюю над докторською. 
А ще - не перестаю займатися благодійністю – зустрічаюся 
з донорами, меценатами, колегами-керівниками благодій-
них фондів, постійно дописую у соціальних мережах. Біз-
несу у мене немає. А сім’я, звичайно, в якійсь мірі потерпає. 
Приїжджаю на батьківщину не так часто, як би хотілося. 
Тож, оскільки  сім’я мешкає у селі, усі нелегкі буденні клопо-
ти лягають на плечі дружини. 

Звичайно, мені, як і кожній людині, хочеться більше 
спокою та впевненості у завтрашньому дні. Проте, знаю до-
стеменно, що нині українці не мають права сидіти, склавши 
руки. Бо ніхто за нас не зробить того, що мусимо зробити 
самі. Тож маємо дякувати Господу за кожен прожитий день, 
за який ми встигли створити бодай щось корисне – для лю-
дей чи для країни. 

Олег ГРУШКОВИК.

А НЕ КРИШУВАТИ І НАКАЗУВАТИ
СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ, 

Небайдужі роздуми народного депутата минулого скликання, 
радника міністра МВС, відомого благодійника та мецената  
Михайла АПОСТОЛА про сутність змін, здатних поставити 
Україну в один ряд з розвиненими європейськими державами.



№12 (144) / 23 березня-29 березня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬАкценти 5nday.te.ua

Про пріоритети  
роботи нової поліції

З 12 березня громадський поря-
док у Тернополі забезпечуватимуть 
209 нових патрульних поліцейських. 
Які кроки вже зроблені для співпра-
ці міської ради та поліції?

Нещодавно я звернувся до началь-
ника Управління патрульної поліції в м. 
Тернополі Володимира Струка та про-
інформував його про численні скарги 
тернополян та громадських організа-
цій щодо несанкціонованої торгівлі на 
вулицях міста, порушення правил пар-
кування транспортних засобів, факти 
вандалізму майна комунальної влас-
ності та ін.

Зокрема, у листі йдеться, що на ву-
лицях Живова, Шептицького, Оболоня, 
Л.Курбаса, 15 Квітня у вихідні дні влас-
ники транспортних засобів система-
тично порушують правила паркуван-
ня, несанкціонована торгівля спостері-
гається на вулицях Живова, Чорново-
ла, Шептицького, Слівенській, Майда-
ні Перемоги, перехресті Миру-Дружби. 
Також, попри заборону, деякі заклади 
торгівлі здійснюють продаж алкоголю 
після 22 год.

Останнім часом зросла кількість 
порушень, які пов’язані із нанесенням 
шкоди комунальній власності міста, 
зокрема крадіжки саджанців дерев та 
акти вандалізму.

Як мерія допомагає новій полі-
ції?

Тернопіль приділяє велику увагу 
питанням безпеки міста. Зокрема, ре-
алізовується програма «Безпечне міс-
то», в рамках якої у місті встановлено 
систему відеонагляду за основними до-
рожніми розв’язками. Ці дані будуть до-
ступні й для нової поліції. Більше того, 
на заходи із покращення громадської 
безпеки нещодавно з міського бюдже-
ту виділено 2 млн. грн., які будуть спря-
мовані на технічне та матеріальне за-
безпечення органів поліції.

Також, Тернопільська міська рада, з 
метою забезпечення ефективнішої ро-
боти патрульної поліції готова надати 
комунальний евакуатор та місце для 
зберігання вилучених транспортних 
засобів. Щодо боротьби із несанкціоно-
ваною торгівлею та порушення Правил 
торгівлі в торгівельній мережі міста до-
помагати патрульним готові працівни-
ки профільних управлінь міської ради.

Про порятунок  
електротранспорту

Нещодавно, в одному з цен-
тральних видань Ви сказали, що 
електротранспорт має бути прі-
оритетним у великих та серед-
ніх містах України, а його розви-
ток має підтримуватися на рів-
ні Верховної Ради та Кабінету Мі-
ністрів України. В іншому випадку 
він може зникнути з вулиць міст, 
а його відновлення обійдеться на-
багато дорожче. Чи дійсно все так 
серйозно?

Електротранспорт став знову за-
ручником неефективної системи. На-
ціональна комісія, що здійснює регу-
лювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг тарифів на елек-
троенергію скандальною Постано-
вою №220 підняла тариф на електро-
енергію для КП «Тернополільелектро-
транст» більше, ніж удвічі. Але й це не 
все, протягом 2016 року запланова-
но ще два етапи підвищення її вартос-

ті, що в кінцевому результаті зробить 
електрику уп’ятеро дорожчою, ніж на 
момент останнього затвердження та-
рифу на перевезення.

При цьому незрозуміло, яким чи-
ном формується тариф на електрое-
нергію в Україні. Самі експерти вказу-
ють на алогічність системи формуван-
ня тарифу на електроенергію. Скільки 
потрібно для цього первинних ресур-
сів таких, як вугілля, газ, мазут, пально-
го для АЕС, де ми його закуповуємо і за 
якою ціною? Відповідно різного роду 
підвищення часто не мають під собою 
реального обґрунтування, відбувають-
ся хаотично.

Чим загрожує таке підвищен-
ня тарифу? 

Ми вже змушені збільшувати вар-
тість проїзду в електротранспорті. За-
мість звичних 1,5 грн. пасажирам до-
ведеться платити 2 грн. Але мерія ро-
бить все можливе, щоб залишати ціну 
на проїзд в електротранспорті соціаль-
ною, так незмінним тариф залишить-
ся для школярів та студентів – 1 грн. 
Усі пільгові категорії населення й далі 
користуватимуться електротранспор-
том безкоштовно. Однак, продовжува-
ти втримувати ціни буде дуже склад-
но за таких тарифів на електроенергію, 
оскільки треба зважати, що КП «Терно-
полільелектротранст» досі не отримав 
з держбюджету відшкодування за пере-
везення пільгових категорій населен-
ня. При тому, що на електротранспорт 
припадає близько 40 % всіх переве-
зень. Найбільшим поганим наслідком 
для всіх міст України від спроби комер-
ціалізувати електротранспорт може 
стати його зникнення. Зокрема так ста-
лося у Туркменистані, Узбекистані, Ка-
захстані, де електротранспорт пробува-
ли поставити в однакові умови з при-
ватними перевізниками. В результа-
ті він зник. В Україні вже була подібна 
ситуація у 1990-х, коли комунальний 
електротранспорт через зношеність та 
інші проблеми мав великі труднощі з 
роботою. Тоді рятувалися “маршрутка-
ми”. Проте практика показала, що сис-
тема побудована виключно на приват-
них маршрутних таксі не здатна забез-
печувати перевезення у сучасному міс-
ті.

Які Ваші конкретні пропозиції 
щодо порятунку електротранспор-
ту?

Електротранспорт усюди дотацій-
ний. Навіть у “ліберальних” США, ко-
мунальний електротранспорт отримує 
дотації з бюджету штату, або ж з феде-
рального бюджету. Тож і в Україні саме 
електротранспорту потрібно приділя-
ти більше уваги на державному рівні. 
Наприклад, запровадження на 5 років 
нульової ставки на електроенергію для 
міського пасажирського електротран-
спорту. Для державного бюджету це мі-
німальні затрати, але це дало б потуж-
ний імпульс для розвитку екологічно-
го транспорту, що використовує вітчиз-
няну енергію. Це тролейбуси, трамваї, 
метро, міські електрички. Збережені 
кошти, які сьогодні витрачаються на 
оплату електроенергії, можна було б 
вкласти у модернізацію та оновлення 
електротранспорту. Зокрема, встанов-
лення нового обладнання, часто дозво-
ляє зменшити витрати тієї ж електро-
енергії у 3-5 разів. Але потрібний по-
штовх від держави.

На щастя, Тернополю вдається 
розвивати екологічний громадський 
транспорт і без допомоги держа-
ви. Які плани маєте на цей рік щодо 

збільшення тролейбусного парку та 
розширення мережі?

Ми продовжуємо оновлювати тро-
лейбусний парк міста та ремонтува-
ти вже існуючі тролейбуси. У 2016 році 
КП «Тернопільелектротранс» капіталь-
но відремонтує п’ять тролейбусів. Уже 
з 18 березня перший відремонтований 
тролейбус розпочав курсувати марш-
рутною мережею Тернополя.

Минулого року у Тернополі КП 
«Тернопільелектротранс» провело ка-
пітальний ремонт одного тролейбуса 
та здобуло досвід. Цього року у наших 
планах проведення капітального ре-
монту п’яти таких транспортних оди-
ниць, на що уже виділено відповідні ко-
шти з міського бюджету.  Також у 2016 
році у Тернополі збудують нову тролей-
бусну лінію, яка сполучатиме мікрора-
йони «Аляска» та масив «Дружба», а та-
кож заплановано придбати 10 нових 
великогабаритних тролейбусів, якщо 
курс іноземної валюти дозволить це 
зробити.

Як менше платити за 
тепло та воду

Через дії Уряду в січні та люто-
му тернополянам прийшли чималі 
рахунки за спожитий газ. Що стало 
причиною цього?

Комунальне підприємство тепло-
вих мереж «Тернопільміськтеплокому-
ненерго» з 19 грудня 2015 року про-
водить нарахування плати за послуги 
з централізованого опалення з враху-
ванням температури зовнішнього по-
вітря на основі офіційних даних Гідро-
метцентру.

З 19 по 31.12.2015 року температу-
ра становила +3,020°C. Відповідно роз-
рахункова плата за цей період склала 
13,694 грн. за 1 кв.м. опалюваної площі. 
У січні 2016 року температура -4,297°C, 
тому розрахункова плата за цей місяць 
- 17,933грн. за 1 кв.м.

Середня фактична температура зо-
внішнього повітря лютого 2016 ста-
новила +2,821°C. Відтак, розрахункова 
плата за 1 кв.м. опалюваної площі у лю-
тому склала 12,209 грн., що на 5 грн. 72 
коп. менше, ніж за січень 2016 року.

Чи будуть тернополяни плати-
ти менше, і що для цього треба?

У Тернополі діє програма термо-
модернізації, в рамках якої почали 
встановлювати індивідуальні тепло-
ві пункти (ІТП), котрі дозволяють у 
кожному конкретному будинку забез-
печити гаряче водопостачання і те-
пло. Минулого року у тестовому ре-
жимі такий ІТП відпрацював на вули-
ці Лук’яновича,1. Мешканці цього бу-
динку економили на опаленні до 60 

% і витрати на встановлення ІТП оку-
пилися вже на декілька місяців. Цьо-
го року мешканців сусіднього будинку 
на вул Бродівській, 50 побачили рахун-
ки своїх сусідів, які є суттєво меншими 
і також висловили бажання встанови-
ти ІТП. Загалом, у рамках термомодер-
нізації Тернополя заплановано встано-
вити близько 60 ІТП тільки цьогоріч. 
Тобто, тернополяни можуть звертати-
ся у мерію із заявками на встановлен-
ня ІТП у їх будинках. Це реальний ме-
ханізм боротьби з високими тарифами 
на опалення.

Де у Тернополі  
можна купити  
дешеві продукти

На масиві Дружба тернополяни 
зможуть щотижня купувати де-
шевші продукти. Розкажіть про це 
детальніше.

Кожної суботи на масиві «Дружба» 
в Тернополі відбуватимуться ярмарки 
з продажу сільськогосподарської про-
дукції. Відповідне рішення прийняли 
на засіданні виконкому міськради.

Про організацію торгівлі на «Друж-
бі» просили самі мешканці цього маси-
ву. Відтак, за доступними цінами на яр-
марці можна буде придбати крупи, цу-
кор, борошно, молочні вироби, овочі, 
фрукти, рибу, м’ясо, мед.

Як і завжди ярмарок проводити-
муть кожної суботи на перехресті ву-
лиць Миру-Дружби.

Про медичний захист 
бійців АТО

Міська рада активно піклуєть-
ся про учасників АТО. Головним, зви-
чайно, є здоров’я наших воїнів. Як 
саме Ви допомагаєте їм в плані ме-
дичних послуг?

На лікування, реабілітацію, зубо-
протезування учасників АТО та безко-
штовні рецепти з міського бюджету ви-
ділено 710 тис. грн., з яких на даний мо-
мент фактично затрачено близько 110 
тис. грн.

Відділ охорони здоров’я та медич-
ного забезпечення активно працює з 
головними лікарями на предмет ак-
тивізації роботи по наданню медичної 
допомоги учасникам АТО, постійного 
оновлення реєстрів демобілізованих та 
оптимізації взаємодії первинної та вто-
ринної ланок. Маємо багато подяк від 
учасників АТО, яким надана медична 
дорога у вигляді безкоштовного зубо-
протезування.

Про буденну роботу 
міського голови

Ви практично щоранку проводи-
те об’їзд міста. На яких об’єктах по-
бували нещодавно та про що спілку-
валися з тернополянами?

Об’їзд міста, спілкування з людь-
ми та особистий контроль за проведен-
ням всіх ремонтних робіт у Тернополі є 
моєю принциповою позицією. Міський 
голова – це не кабінетний чиновник, а 
людина, яка має жити містом і для міс-
та. Для прикладу, сьогодні був на вул. 
Лепкого, 14 – там якраз розпочали ре-
монт двору.

Вчора зустрічався з мешканцями 
будинків вул. Чернівецької, 50 та 52, 
щоб спільно обговорити проблеми до-
лучення цієї вулиці до мережі громад-
ського транспорту. Адже у планах - пус-
тити туди маршрутний автобус і спеці-
ально для цих потреб із міського бю-
джету були виділені кошти для розши-
рення дороги, облаштування місця для 
розвороту автобусів та облаштування 
зупинки.

На зустрічі більшість людей попро-
сили забезпечити їх вулицю громад-
ським транспортом, проте декілька лю-
дей не розуміли для чого їм цей проект. 
Ми дійшли до спільного рішення, що 
мешканці цієї вулиці збиратимуть під-
писи, і, якщо більшість буде «за» роз-
ширення дороги, облаштування зупин-
ки та створення майданчика для пово-
роту, то уже скоро там курсуватиме ав-
тобус та покращиться транспортне за-
безпечення.

Перед тим були на бульварі Панте-
леймона Куліша, 4 та на вул. Симонен-
ка, 16 та 18.

На вул. Симоненка, 16 та 18 кому-
нальники розпочали роботи із обла-
штування системи водовідведення, а 
після того розпочнуть ремонт пішохід-
них та проїжджих частин дворів. Меш-
канці цих будинків зверталися із про-
ханням облаштувати додаткові місця 
для паркування, відтак, наразі розгля-
даємо можливі варіанти.

На бул. Куліша, 4 працівники зняли 
залишки старого покриття та згодом 
розпочнуть облаштування бордюрно-
го каменю, пішохідної зони та проїж-
джої частини.

До речі, у Тернополі цього року за-
плановано капітально відремонтувати 
50 дворів, 16 тротуарів та 17 міжквар-
тальних проїздів, а також Набережну 
ставу, бульвари Петлюри та Просвіти 
та інші об’єкти благоустрою.
Розмову вела Віра СОТНИК.

Прямим текстом з міським головою

Сергій Надал: «Міський голова – 
це не кабінетний чиновник, а людина, 
яка має жити містом і для міста»
Останні декілька тижнів у Тернополі були 

багатими на події: місто отримало нову 
поліцію, люди - нові платіжки за газ, після 

зими відновилися ремонтні роботи. Про роботу мерії 
Тернополя в перші дні весни газеті розповів міський 
голова Тернополя Сергій Надал.

Під час традиційного ранкового об’їзду Сергій Надал зустрівся  
із мешканцями будинків на вул. Чернівецькій, 50 та 52
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Запрошення отримали для 
обговорення відновлюваль-
них ресурсів, біоенергетики як 
альтернативам традиційних 
видів палива. Зустріч організу-
вав виходець із України Богдан 
Радейко.

“Представники делега-
ції ознайомились з проектом 
встановлення центру знань 
та навчання з біоенергії й ін-
ших відновлювальних джерел 
енергії в Україні. Ми побачили 
роботу та концепцію діяльнос-
ті проекту “Energy Farm”, за-
сновником якого є Ерік Гуле. 
Проект забезпечує потреби те-
риторіальних громад в альтер-
нативах відновлення енергії за 
рахунок відходів лісу, деревоо-
бробної промисловості чи по-
бутових відходів, будівельних 
матеріалів деревного характе-
ру. В Норвегії на рівні держави 
створюють відповідні енерге-
тичні комплекси відновлюван-
ня енергетики. Як результат - в 
країні найдешевша в Європей-
ському регіоні електроенер-

гія, в чому ми могли перекона-
тися, оглядаючи вночі освітле-
ні будинки, вулиці та викорис-
тання електрики для обігріву 
житлових будинків”, - розповів 
Олег Барна.

Депутат з колегами відзна-
чили роботу теплових елек-
троцентралей, енегетичних 
комплексів, що працюють на 
деревовідходах,  роботу місце-
вої влади, що сприяє розвитку 
цього виду здобування енер-

гії. “Якщо звернути увагу на 
те, що в Норвегії 80% електро-
енергії виробляється за раху-
нок води, то можна зрозуміти, 
чому електроенергія в Норве-
гії є найдешевшою, і головне, 
що вироблення енергії ніяк не 
шкодить довкіллю. Цим шля-
хом повинна йти Україна, від-
ходячи від принципів тради-
ційного вироблення енергії, а 
саме з використанням вугле-
водів, нафти, вугілля і, особли-
во, атомної енергетики. Пора 
збільшувати частку відновлю-
вальної енергії – біоенергії, чи 
енергії за рахунок спалюван-
ня біомаси чи енергії добуван-
ня газу із відходів сільгосппро-

дукції”, - наголосив Олег Барна.
За його словами, другий 

проект, який мають розгляда-
ти – це використання соняч-
ної енергії, що більше підхо-
дить для України та гідроенер-
гетики. Процес гідроенергети-
ки є в программі, затвердже-
ній Верховною Радою та Кабі-
нетом Міністрів щодо віднов-
лення старих електростанцій 
на малих річках, особливо Дні-
стровського басейну. 

“Наша делегація домовила-
ся про тісну співпрацю з пред-
ставниками Міністерства за-
кордонних справ Норвегії й 
представниками обласної та 
районної влади. В результа-

ті плануємо поїздку делегації 
Норвегії з метою інвестуван-
ня коштів у розвиток відповід-
ного центру біоенергетики у 
м. Борщеві мого округу на Тер-
нопільщині на початку квітня 
цього року”, - підкреслює нар-
деп.

Зокрема, Олег Барна наго-
лосив, що для України зараз 
досить актуальна проблема 
сміття та його переробки, тому 
,впровадження енергетичних 
комплексів, що дадуть змогу 
переробляти сміття в енергію, 
буде дуже корисним для Укра-
їни. 

“Першочергово нам потріб-
но розробити спільну програ-
му, взяти досвід передових 
країн Європи, зокрема, Норве-
гії в питаннях державної про-
грами тотального енергозбе-
реження, як у виробництві, так 
і в комунальній сфері. Огляда-
ючи будинки, помітили, що їх 
стіни набагато тонші від на-
ших, набагато дешевші, але, в 
той же час, в холодні полярні 
зими екологічні склопакети на 
дерев’яній основі гарно утри-
мують тепло, на відміну від 
пластикових, що практикують 
у нас”, - розповів народний де-
путат Олег Барна.

Делегація у складі органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування Борщівського 
району на чолі із народним депутатом України 

від фракції «Блок Петра Порошенка» Олегом Барною 
з 13 до 17 березня перебувала в Норвегії.

Олег Барна: «Україна 
має відійти від  
традиційного  
вироблення енергії» 

Що треба знати про 
індексанцію зарплати?

Працівникові виплатили індексацію 
зарплати, й він втратив право на 
податкову соціальну пільгу. Чи 

правомірно?
Сума індексації заробітної плати включається 

до фонду оплати праці на підставі пунктів 2.2.7 та 
2.2.8 Інструкції зі статистики заробітної плати, за-
твердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 
року №5. Тому вона у складі заробітної плати: об-
кладається податком на доходи фізичних осіб за 
ставкою 18 відсотків і військовим збором за став-
кою 1,5 відсотка; враховується при визначені гра-
ничного розміру доходу, що дає право на подат-
кову соціальну пільгу. Також індексація зарплати 
входить до бази нарахування єдиного внеску.

Отже, якщо сума зарплати разом з індексаці-
єю перевищує граничний розмір заробітної пла-
ти, що дає право на податкову соціальну пільгу, 
дії бухгалтера щодо не надання такої пільги пра-
вомірні.

Детальніші консультації щодо цього питання 
можна отримати у Центрі обслуговування плат-
ників (ЦОП) за адресою: вул. Білецька, 1 і за теле-
фоном: 43-46-10. Тернопільська ОДПІ також на-
гадує, що до 1 травня 2016 року триває кампанія 
декларування доходів громадянами за 2015 рік. 
Консультації, тренінги та надання практичної до-
помоги у ЦОПі, телефони для довідок: 43-46-10, 
43-46-46.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

Триває місячник 
здачі зброї 

На Тернопільщині триває 
місячник добровільної 
здачі незареєстрованої 

зброї. До кінця березня 
мешканці області можуть 
скористатися нагодою й 
уникнути відповідальності 
перед законом.

- Громадяни, котрі добровільно 
здали зброю та боєприпаси, будуть 
звільнені  від кримінальної  та адмі-
ністративної відповідальності. А при-
датну до подальшого використання 
мисливську вогнепальну та холодну 
зброю, газові пістолети і револьвери 
вони зможуть зареєструвати для осо-
бистого користування після оформ-
лення відповідних документів, - роз-
повідає старший інспектор управлін-
ня превентивної діяльності обласно-
го управління поліції  Степан Джин-
жиристий.

Багато мешканців області вже ско-
ристалися цією можливістю, добро-
вільно здавши правоохоронцям 58 
одиниць гладкоствольної, 24 одиниці 
нарізної мисливської зброї та понад 
триста боєприпасів. 

Найбільше несли зброю правоохо-
ронцям у Гусятинському, Лановець-
кому районах та у Тернополі.

Тернополян штрафами навчають, 
де правильно паркуватися
Більше тижня у Тернополі 

працює нова патрульна 
поліція. Жителі 

обласного центру вже встигли 
помітити новенькі патрульні 
автівки на вулицях. Одне з 
найпоширеніших порушень, 
за які штрафують водіїв, 
неправильне паркування. 

На сайті обласного управління по-
ліції прозвітували про один з таких ви-
падків. Штраф у розмірі 510 гривень  
доведеться сплатити водію «Тойоти», 
який припаркувався у недозволеному 
місці під дорожнім знаком. 

Патрульні поліцейські склали про-
токол відповідно до ч. 3  ст. 122  Кодек-
су України про адміністративні право-

порушення (порушення правил зупин-
ки, стоянки, що створюють перешкоди 
дорожньому руху або загрозу безпеці 
руху). Автомобіль евакуювали.

- До  нас надійшов дзвінок від 
мешканців зі скаргою на водія, який 
припаркувався у недозволеному міс-
ці, - розповідає заступник команди-
ра 4-ої роти першого батальйону па-
трульної поліції  Тернополя Юрій Си-
дорко. - Оскільки власника не було 
поруч,  ми прийняли рішення еваку-
ювати авто.

Арештмайданчик для евакуйова-
них автівок розташований на Збаразь-
кому КП в селі Байківці. Отримати свій 
транспортний засіб водії-порушники 
можуть, пред’явивши відповідну по-
станову.
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З 1 липня 2016 
року з нашого 
вжитку може 

зникнути таке 
звичне слово 
“ЖЕК”. Такі вимоги 
чергового етапу 
реформи житлово-
комунального 
господарства України 
і міська влада вже 
анонсує підготовчі 
заходи, проте 
обіцяє залишити 
незмінним принцип 
оцінки роботи 
комунальників. 

На переконання міського го-
лови Сергія Надала головним 
має залишатися принцип, коли 
саме мешканці будинків обира-
ють і оцінюють якість структу-
ри, яка їх обслуговує.

Про це йшлося зокрема і під 
час зустрічі з нагоди відзначен-
ня Дня працівників житлово-
комунального господарства та 
побутового обслуговування на-
селення, яка відбулася минуло-
го тижня. Сергій Надала відзна-
чив особливу роль працівників 
ЖКГ у господарстві міста. Адже 
вони найближче до людей, най-
частіше саме до них звертають-
ся зі своїми проблемами. Однак, 
така тісна робота зумовлює і той 
факт, що мешканці доволі час-
то скаржаться на роботу ЖЕКів. 
Тому, як сказав міський голова, 
у роботі обслуговуючих струк-
тур найголовніше те, як їх робо-
ту оцінять люди.

Варто зазначити, що цим 
принципом Сергій Надал корис-
тувався одразу після обрання ще 
на перший термін. Та це не була 
голослівна критика. Міський го-
лова, у прямому розумінні сло-
ва, обійшов усі ЖЕКи міста. Без-
перечно, були виявлені пробле-
ми, але одночасно - запровадже-
но механізм, котрий дозволив 
людям контролювати якість ро-
боти ЖЕКів. 

Конкуренція за  
споживача послуг  
ЖЕКів - гарантія  
високої якості

По-перше, “рейди” міського 
голови з перевірками стали ре-
гулярними, що містило елемент 
несподіванки. Адже, ніколи не 
вгадаєш, коли прийде мер. Від-
так доводиться слідкувати за по-
рядком постійно. По-друге, Сер-
гій Надал, напевно, один з не-
багатьох міських очільників, 
котрий перевіряє кожне звер-
нення, отримане під час “гаря-
чих ліній” та телеефірів. Наслід-
ком нереагування обслуговую-
чої компанії на звернення грома-
дян може бути розірвання угоди. 
Це принцип, висловлений у ко-

роткій фразі Сергія Надала під 
час зборів, присвячених роботі  
ЖЕКів: “Керівники обслуговую-
чих організацій зобов’язані що-
найменше раз на рік проводи-
ти збори з мешканцями та звіту-
вати про виконані роботи. Якщо 
мешканці не задоволені тим, як 
працює їхній ЖЕК, то вони в пра-
ві його змінити”. Тобто, не вмієш 
працювати — тебе звільнять і ві-
зьмуть когось кращого. І таких 
випадків було досить багато. 

По-суті,  міський голова 
створив систему конкуренції, 
запросивши простих тернопо-
лян слідкувати за роботою ЖЕ-
Ків і повідомляти про неякісні 
послуги. Було створено інсти-
тут громадських інспекторів. 
Третє, міська влада на чолі з 
Сергієм Надалом вживала ак-
тивних заходів для розбудови 
системи об’єднань співвласни-
ків будинків, де самі мешканці 
управляють своїм майном. Зо-
крема, з ініціативи міського го-
лови, ОСББ звільнили від спла-
ти земельного податку. Регу-
лярно проводяться спільні на-
ради міського голови з керів-
никами ОСББ, де у співпраці 
виробляють рекомендації, до-
сягають домовленостей про 
тіснішу співпрацю з комуналь-
ними службами. Тобто, вжива-
ють заходів, котрі повинні по-
кращити якість послуг для лю-
дей.

 
Сергій Надал,  один з 
небагатьох міських 
очільників, котрий 
перевіряє кожне 
звернення отримане 
під час “гарячих ліній” 
та телеефірів

З першого липня 2016 року 
згідно закону “Про особливості 
здійснення права власності у ба-
гатоквартирному будинку” на-
віть саме поняття “ЖЕК” посту-
пово зникатиме з нашого вжит-
ку. З цього дня усі будинки по-
винні або створити власні ОСББ, 
або обрати собі керуючу компа-
нію. Проте, як зазначив в одно-

му з інтерв’ю Сергій Надал, міс-
та України не готові до такої різ-
кої зміни. Проблема навіть не у 
міських службах, а у недостат-
ній поінформованості громадян. 
У першу чергу бракує досвіду, ін-
формації про те, як саме потріб-
но обирати обслуговуючу ком-
панію, як її змінити, якщо послу-
ги будуть незадовільними.

У Тернополі 
навчатимуть 
управителів  
будинків

Тому у Тернополі, з ініці-
ативи міського голови Сер-
гія Надала, плануються про-
ведення ряду заходів з інфор-
мування населення. Зокрема, 
у квітні запрацюють ресурс-
ний центр для ОСББ, відкри-
ється інформаційний пункт 
з питань енергоефективнос-
ті. Будуть проводитися окре-
мі навчально-інформаційні се-
мінари, де людям розповіда-
тимуть про те, які переваги має 
ОСББ, як обирати управителя 
будинком. Плануються курси 
для управителів будинків. Адже 
не так просто, по-суті замінити 
функції начальника ЖЕКу одні-
єю особою. Проте, таким шля-
хом пройшли більшість країн 
Європи. Це призвело до суттє-
вого покращення якості послуг. 
Люди платять за ті послуги, які 
їм надали і не платять зайвого. 

Для якісної підготовки до но-
вого етапу реформи, за вказів-
кою міського голови, до першо-
го травня цього року усі обслу-
говуючі структури повинні про-
звітувати про виконані роботи, 
стан господарства, щоб будин-
ки у належному стані передава-
лися в управління людям. Зага-
лом же Сергій Надала, закликає 
мешканців слідкувати за повідо-
мленнями Міської ради і актив-
ніше долучатися до інформацій-
них заходів. Бо основна гарантія 
якості послуг ЖКГ — це підзвіт-
ність виконавців і прозорість ро-
боти, якої неможливо досягнути 
без активної участі самих терно-
полян.

Сергій Надал:  
«У роботі ЖЕКу головне, 
як її оцінюють люди»

За це проголосували 98 по-
вноважних представників з усіх 
міських та районних партійних 
організацій, а сам претендент 
на цю посаду утримався. Інших 
кандидатів на посаду голови 
ТОО ВО “Батьківщина” ніхто не 
висував.

Під час свого виступу Василь 
Деревляний подякував одно-
партійцям, які навіть у найваж-
чі для партії періоди зуміли збе-
регти та послідовно розвива-
ють багатотисячну партійну ор-
ганізацію.

Окрім партійного активу, на 
конференцію були запрошені і 
керівники депутатських фрак-
цій Тернопільської обласної 
ради.

Голова Тернопільської об-
ласної ради, представник партії 
«Солідарність» Віктор Овчарук 
та керівник депутатської фрак-
ції Радикальної партії Богдан 
Яциковський висловили свою 

підтримку дружній політичній 
силі.

Представник Центрального 
штабу, екс-народний депутат Ві-
ктор Олійник також відмітив єд-
ність і дисциплінованість Тер-
нопільської обласної організації 
та заявив про підтримку вищим 
партійним керівництвом Васи-
ля Деревляного на посаді голо-
ви Тернопільської обласної пар-
торганізації.

Окрім голови, конференція 
обрала нове бюро та інші керів-
ні партійні органи.

Також делегати обговори-
ли політичну ситуацію на сучас-
ному етапі та одноголосно під-
тримали питання про підготов-
ку звернення на підтримку На-
дії Савченко, а також запропо-
нували парламентській фракції 
«Батьківщина» виступити про-
ти прийняття змін до Конститу-
ції в частині надання особливо-
го статусу Донбасу.

Якщо б вибори 
президента 
України відбулися в 

середині березня, на них 
могла б перемогти Юлія 
Тимошенко.

Про це свідчать результати 
опитування Київського міжна-
родного інституту соціології.

Серед тих, хто визначився і 
пішов би на вибори, 20,9% про-
голосували б за Тимошенко.

За діючого главу держа-
ви Петра Порошенка прого-
лосували б 17,9%, за Олега 
Ляшка – 12,0%, за мера Льво-
ва Андрія Садового – 10,3%, за 
екс-міністра оборони Анато-
лія Гриценка – 9,6%, за ліде-
ра “Опозиційного блоку” Юрія 
Бойка – 9,5%, за лідера “Свобо-
ди” Олега Тягнибока – 4,1%.

Крім того, за екс-лідера 
“Правого сектора” Дмитра Яро-
ша готові голосувати 3,9% опи-
таних, за Сергія Тігіпка – 3,4%, 
за лідера комуністів Петра Си-
моненка – 2%, за Геннадія Кор-
бана – 1,3%, за Валентина На-
ливайченка – 1,2%.

У разі виборів до Верховної 
Ради, згідно з цим опитуван-

ням, за “Батьківщину” готові 
голосувати 18,6% тих, хто ви-
значився зі своїм вибором.

Ще 13,2% готові голосувати 
за “Опозиційний блок”, 11,4% 
– за “Блок Петра Порошенка”, 
10,9% – за “Самопоміч”, 10,9% 
– за Радикальну партію, 6,2% 
– за “Свободу”, 5,1% – за “Гро-
мадянську позицію”, 4,1% – за 
партію “Рух за очищення”, 2,6% 
– за “УКРОП”, 2,5% – за “Націо-
нальний рух Дмитра Яроша”.

Партія прем’єра Арсенія 
Яценюка, здатна набрати лиш 
1,9%.

Опитування проводило-
ся з 23 лютого по 8 березня 
2016 року. Методом особисто-
го інтерв’ю опитано 2039 рес-
пондентів, що мешкають у 110 
населених пунктах усіх регіо-
нів України (крім Криму).

У Луганській і Донецькій 
областях опитування прово-
дилося тільки на території, що 
контролюється українською 
владою.

Українська правда

(http://www.pravda.com.ua/
news/2016/03/16/7102247/ 

?attempt=1)

Василь Деревляний
увосьме поспіль очолив 
обласну «Батьківщину»

Делегати 
обласної 
партійної 

конференції, 
яка відбулася 20 
березня, майже 
одноголосно 
обрали Василя 
Деревляного 
головою 
Тернопільської 
обласної 
організації ВО 
«Батьківщина». 

«Батьківщина» може виграти  
вибори у Раду, а Тимошенко –  
стати президентом
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До молитви за померлих спонукує нас 
християнська любов, якою ми всі взаєм-
но з’єднуємося в Ісусі Христі і становимо 
духовне братство. Тому, молитва за по-
мерлих є плід цієї любові, для якої нема 

меж ні в просторі, ні в часі, вона поши-
рюється і на тих, що живуть на землі, і 
на тих,  хто в іншому світі. Така молитва 
є перед Богом заступниця і прямо діє на 
померлу душу, зігріваючи її і зміцнюючи. 

Вона є великою втіхою і відрадою. Мо-
литва живих за померлих – це засіб і той 
подвиг, якими надолужується духовна 
безплідність померлих. Велика втіха, ве-
лика нагорода чекає того, хто ближньо-
го визволить від тимчасового нещастя. 
Ще більшу нагороду одержить той, хто 
своїми щиросердними молитвами до-
помагає померлому осягнути прощення 
гріхів і наслідувати вічне блаженство. 
Молитва за померлих є милостинею ду-
ховною. «Для померлих братів наших і 
сестер поминання – немов шматок хліба 
голодному і кухоль води спраглому. Це – 
велике добре діло», - навчає святитель 
Феофан. Особливо благотворна для по-
мерлих молитва, з’єднана з Божествен-
ною Літургією, коли відправляється 

принесення безкровної  Жертви. Велику 
користь для померлих приносять пана-
хиди. Як проміння блискавки сягає з кін-
ця в кінець по небу, так молитва торка-

ється всіх померлих.
Наступною дією, яка стосується по-

минання померлих, є милостиня або по-
даяння від імені померлих. Любов і мило-
сердя, виявлені ближнім в пам’ять і в ім’я 
померлих примножують число людей, 
які підносять молитву за їхнє  спасіння.

Особливо старанні молитви за по-
мерлих творимо в третій, дев’ятий, со-
роковий день, день річниці після смерті 
і упродовж часу Великого посту – соро-
коусти. У такий спосіб потверджуємо, що 
пам’ятаємо про них, що вони серед нас і 
ми творимо спільну Церкву.

 Нехай Божественна літургія, молитва 
і милостиня наша визволяють від пут пе-
кла душі померлих і допомагають їм до-
сягнути вічного воскресіння.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної

спілки журналістів України.

Вона мріяла приїхати в Укра-
їну ще і ще – особливо, коли та 
здобула незалежність. Але не су-
дилося… У 1998 році, не дожив-
ши буквально тиждень до сво-
го 44-го дня народження, Квітка 
померла від тяжкої недуги. Що 
перед цим звела у могилу її маму 
і старшу сестру.

Квітчин голос на той час уже 
звучав по всій Україні: особливе, 
майже космічне колоратурне со-
прано… Улюблені мільйонами 
українців не тільки в Україні, а й 
по цілому світу пісні: «Два кольо-
ри», «Рідна мати моя», «Я піду в 
далекі гори…»,  «Чорнобривці», 
«Сидить дівча над бистрою во-
дою», «Стоїть гора високая» та 
багато інших…

А от про саму Квітку в Україні 
на той час було відомо небагато. 
Першим про неї розповів наш зем-
ляк, колишній кременчанин, лі-
дер на той час легендарного гурту 
«Не журись». Невдовзі, вже на по-
чатку 90-х, у Нью-Йорку в Квітки  
вдалося взяти інтерв’ю Олексан-
дрові Горностаю. Тоді ж він пере-
дав співачці запрошення приїхати 
на фестиваль «Червона рута», од-
ним із організаторів якого був. Од-
нак, вона змушена  була відмови-
тися, хоч і з важким серцем те зро-
била. Однак… Контракти  в Шта-
тах просто так не розкривають, а 
графік роботи у Квітки був неймо-
вірно, як вона казала, густий.

У 1992 році  в Україні один за 
другим з’явилися два компакт-
диски американської україн-
ки Квітки-Кейсі Цісик: «Квіт-
ка. Пісні з України» та «Два ко-
льори»… Що прикметно: окрім 
неповторного співу, у жодному 

рядку, жодному слові не відчува-
ється акценту. Так, начебто спі-
вала українка з України, а не та, 
що народилася, виросла, вивчи-
лася і живе далеко від неї. Хоча 
розмовляла Квітка, як відчутно 
у кількох інтерв’ю з нею, таки з 
певним акцентом.

- Ті пісні є бажанням мого 
українського серця вплести ра-
дісні нитки в розшарпане жит-
тям полотно, на якому вишита 
доля нашого народу, - сказала 
співачка в одному з інтерв’ю.

Сказала - наче  не тільки про 
минуле України, а й про її сьо-
годнішнє. Теж розшарпане жит-
тям полотно. Пробачте, воро-
жими кулями, просочене кров’ю 
захисників рідної землі… А ще 
– чужоголоссям начебто народ-
них артистів України, котрі по-
українськи ні не живуть, ні не 
співають, ні не розмовляють…

Квітка мріяла записати іще 
українські колискові. Для свого 
маленького сина Еда та його ро-
весників. Адже знала від друзів, 
що її пісні, і не тільки колискові, 
дуже люблять слухати діти.

Аранжування для пісень 
Квітки робив Джо Кернер, дуже 
талановитий музикант і компо-
зитор, добрий товариш співачки 
та її чоловіка Едварда Раковіча. 
При цьому Кернер до знайомства 
з Квіткою майже нічого не знав 
про Україну. Та й вона не була 
співачкою першої величини, 
хоча в шоу-бізнесі США займа-
ла цілком пристойне місце. Чого 
не скажеш про рекламну сферу, 
в якій Квітка стала справжньою 
зіркою. Адже впродовж 18 років 
була «голосом»  всесвітньовідо-

мої фірми «Форд», реклама для 
компанії «Кока-кола» та її супер-
ниці «Пепсі-кола»…

Чому Квітка, маючи за пле-
чима навчання в консерваторії і 
пречудовий голос, відмовилася 
від оперної сцени? Та й узагалі – 
від великої сцени? Тим паче, що 
пісня у її виконанні з кінострічки 
«Ти світло мого життя» була від-
значена «Оскаром» та «Золотим 
глобусом».

Очевидно тому, що розумі-
ла: дівчині з родини емігрантів 
сягнути найвищих сходинок на 
оперній сцені та у шоу-бізнесі 
дуже й дуже непросто. Надто ба-
гато підводних каменів там, хи-
тросплетінь і ще всілякого різ-
ного. Навіть якщо це – Америка…

 Квітка принципово не співа-
ла під фонограму чи в супроводі 
оглушливої музики. Її пісні ішли 
з глибини серця – і через океани, 
небеса і тисячі земних кіломе-
трів долітали до України.

- Я небагато зробила для 
української громади,.. - з жалем 
констатувала співачка під час 
уже згадуваної мною зустрічі з 
Олександром Горностаєм.

Насправді Квітка Цісик зро-
била дуже багато: завдяки їй не-
повторну казковість української 
пісні високо оцінили не тільки 
в Україні, а й у багатьох куточ-
ках світу. Квітчин голос звучить 
і майже через два десятиліття 
після її смерті, і ще довго звуча-
тиме. На відміну від тих «мега-
популярних» нинішніх наших 
співаків і співачок, яких не хо-
четься ані слухати, ані, тим паче, 
запам’ятовувати…

Тетяна САВКІВ. 

Молитва за померлих – милостиня духовна
Поминання померлих у християнській Церкві здій-

снюється від часу її заснування і йде від апостолів і Са-
мого Господа. Смерть тілесна не руйнує і навіть не по-
слаблює спілкування померлих з людьми, що живуть на 
землі. Поки останнім судом не розділені віруючі, всі вони 
і живі, і померлі складають спільну Церкву. І всі ми вза-
ємно один до одного повинні ставитися, як члени одно-
го тіла, в дусі доброзичливості і велелюбного спілкуван-
ня - і живі, і померлі. «Ті, що відійшли, живі, тільки іншим 
життям живуть, свідомо перебувають у спілкуванні 
між собою відповідно до тамтешніх умов і порядків, і на 
нас поглядають, і до нас приходять, чують наші молит-
ви за  них, і за нас моляться і роблять нам повчання» – 
пише святитель Феофан Затворник. Союз Церкви земної 
з Церквою небесною виявляється насамперед у молитві 
живих за померлих.

Звернення до підприємців області,
Подбаймо про Великдень 

для наших захисників
Шановні краяни!     Ось і розпочався Великий піст, метою якого є 

духовне та фізичне очищення перед Великоднем.
Час Великого посту – це час милосердя. Щодня ми можемо роби-

ти щось добре: комусь допомогти, до когось зателефонувати, когось 
підтримати… Під час посту варто додати зусиль, щоб поглибити свої 
стосунки із Богом та людьми. Жити не заради себе, а для інших. 

Можна знайти багато корисних речей, зробити які — цілком у 
наших силах. Зібрати речі для дитячого будинку, допомогти пере-
селенцям зі Сходу, зробити щось у домі, приготувати вечерю бать-
кам, більше часу присвятити своїм дітям. Було б тільки бажання. Тим 
більше, що кожен із нас у ці дні зобов’язаний  пам’ятати про тих, хто 
і в дощ, і в мороз, і вдень, і вночі дає нам можливість  жити на страж-
денній, але своїй, Богом даній землі.

Вони потребують нашої уваги.
Тому колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Над-

збруччя - Сервіс» прийняв рішення і запрошує всіх підприємців долу-
читись до Великодньої акції: «Солдатська паска», метою якої є допо-
мога волонтерським організаціям в зборі грошових коштів, провіан-
ту, медикаментів і всього, що так необхідне на передовій.

Зробімо  свято  для солдата!
На зборах колективу вирішено перерахувати  грошові кошти в 

розмірі двох відсотків від обороту за період з 14 березня по 31 квіт-
ня 2016 року. Крім того, кожен працівник товариства пожертвує для 
цих потреб свій одноденний заробіток .

Слава Україні! Героям слава!
Від імені колективу ТзОВ «Надзбруччя - Сервіс» 

Василь ГЛЕМБА.

УКРАЇНКА
Ліні Костенко у день 

її народження 19 березня 

Вона іде чорнобильськими 
селами,

Й поволі воскресає 
мертвий шлях,

Ця жінка із думками невеселими
І світлом іскри Божої в очах.

Вона слова знаходить, наче зорі,
І роздає їх людям, як скарби.
Її поля врожайні й неозорі,
На них стають героями раби.

Ще крок. І ще. Вже ніби 
й недалечко,

Аби із Долею погомоніть про все.
Та кличе Прип’ять. 

Кличе Берестечко.
Старий Батурин 

розпач свій несе.

Андріївський узвіз біжить до неї,

Пливе Дніпрова, ще жива, вода.
І по старій, 

як стольний град, алеї
Від Могилянки йде Сковорода.

І знову білий аркуш полем бою
Стає для неї. Знову слів полки
Стають на бій

 з неправдою лихою,
Ростуть із серця, 

з муки, з-під руки.

Вона така ж, 
як в юності, та сама,

Не втратила в дорозі довгій сил.
Її сузір’я – донечка Оксана,
Син Василько і біль її – Василь…

Вона іде чорнобильськими 
селами,

За нею воскресає мертвий шлях.
Ця жінка з небом

 у думках – не стелею.
І світлом іскри Божої в очах.

Наталя ВОЛОТОВСЬКА.

Квітка 
Весняна

Вона з’явилася на світ на початку квітня і покинула його наприкінці березня. Україну бачи-
ла один раз у житті, у 1983-му, коли з мамою приїжджала до Львова. Але  впродовж усього 
життя Україна жила в серці Квітки Цісик. Завдячує цим, як і своїм іменем, вона батькові-
скрипалю з Коломийщини та  мамі-львів’янці. Адже лише в Західній Україні дівчаткам дають 
такі поетичні імена: Квітка, Зірка, Ружана…
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Отакої! Московія
 не визнає паспорти «ДНР»

Жителі окупованих територій Донба-
су не зможуть перетнути російський кор-
дон ні з паспортами, ні з автономерами 
так званої «ДНР». Про це повідомляє «Радіо 
Свобода». Прикордонники російської сторо-
ни підтвердили, що «ДНР» досі не визнана, 
тому її номери і паспорти не прийматимуть. 
Можна проїжджати лише за українськими 
автономерами і паспортами. 

Погана екологія вбиває. 
Люди самі винні

Погана екологія є причиною смерті 
12,6 мільйона людей на рік, повідомляє 
Всесвітня організація охорони здоров’я. 
Кожен четвертий смертельний випадок зу-
мовлений саме екологічними факторами. 
Причиною є повсюдне забруднення середо-
вища, у якому живе людина. Вчені з усього 
світу нагадують: брудне повітря негативно 
позначається на здоров’ї легенів. Крім того, 
екологія може сприяти розвитку інсультів, 
онкології, захворювань серця. Вчені б’ють 
на сполох і рекомендують керівникам кра-
їн та великих підприємств екстренно вжити 
необхідних заходів щодо покращення якос-
ті питної води й повітря.

У Швеції викрили 
шпигунську мережу Росії

У Швеції спецслужби викрили росій-
ську шпигунську мережу, інформує «The 
Local». У повідомленні шведської розвід-
ки SAPO йдеться, що найбільшу загрозу для 
Швеції складають російські шпигуни, бага-
то з яких видають себе за дипломатів чи біз-
несменів. Більше десяти російських дипло-
матів працюють на розвідку. Також шпигу-
ни працюють на авіалініях і приватному біз-
несі. Росія, крім того, веде психологічну ві-
йну проти Швеції, метою якої є як влада, так 
і громадськість. Московити намагаються 
маніпулювати демократичним механізмом 
прийняття рішень. 

Щоб купити квартиру 
у Європі, потрібно…

Щоб купити квартиру, мешканці Лон-
дона повинні 26 років збирати гроші на 
початковий внесок у 10 відсотків. Експер-
ти компанії «JLL» дослідили доступність ку-
півлі житла у 15 європейських містах, пи-
шуть «Відомості». Аналітики підрахували, 
наскільки доступна купівля квартири пло-
щею 50 «квадратів» городянину із серед-
ньою зарплатою. Із 2005 року середня плат-
ня лондонця зросла на 15 відсотків, а вар-
тість лондонської квартири - у середньому 
на 92 відсотки. Парижанину треба 22 роки, 
щоб накопичити перший внесок за житло. 
Італійцеві потрібно близько 20 років на пер-
ший внесок за квартиру в Римі. Найпрості-
ше купити житло в Копенгагені. Тамтешнім 
мешканцям із середньою зарплатою дове-
деться накопичувати сім років на перший 
внесок. 10 років заощаджують на житло в 
Дубліні та Берліні, 11 років - у Цюриху, 12 - 
у Мадриді. Щоб зробити перший внесок за 
власні квадратні метри в Празі, чехам дове-
деться складати гроші 13 років. 

Комуністи «випали в осад» 
від вигляду онуки Сталіна

Як повідомляє німецьке видання 
«Bild», російські комуністи хочуть на-

діслати відкритого листа онуці Йосипа 
Сталіна з вимогою «відмовитися від сво-
єї зухвалої поведінки, яка ганьбить ім’я 
діда». Приводом для скандалу послужила 
знахідка російських блогерів. У соцмережах 
вони знайшли фото онуки радянського дик-
татора, де вона зображена в зухвалому одя-
зі, з татуюваннями на тілі, яскраво нафар-
бована. Йдеться про Ольгу Петерс. Її мати 
Світлана Аллілуєва у 1967 році втекла з 
СРСР і через Індію емігрувала в США. Там ви-
йшла заміж за архітектора Вільяма Петер-
са, жила під ім’ям Лани Петерс. У них наро-
дилася донька Ольга, відома під ім’ям Кріс 
Еванс, яка проживає в Портленді. Фотосе-
сія онуки Сталіна викликала обурення в ро-
сійській компартії. Представник КПРФ Сер-
гій Малинкович заявив, що має намір вима-
гати від Ольги Петерс стежити за своєю по-
ведінкою, а також «приєднатися до бороть-
би з американським імперіалізмом і поча-
ти захищати права афроамериканців та ін-
діанців, замість того, щоб шокувати громад-
ськість своїм диким зовнішнім виглядом». 

Туреччину накрила 
найбільша хвиля терору 

Президент Туреччини Реджеп Тайіп 
Ердоган заявив, що країну накрила одна 
з найбільших хвиль терору в історії кра-
їни. І закликав до пошуку нових шляхів ви-
корінення тероризму, передає Бі-Бі-Сі. Ердо-
ган звинуватив у лицемірстві західних парт-
нерів. Мовляв, ті звинувачують Туреччину в 
обмеженні прав своїх громадян, проте жод-
ним чином не критикують тих, хто підтри-
мує Курдську робочу партію, яку вважають 
відповідальною за низку вибухів. Також до 
тероризму в Туреччині причетні екстреміс-
ти з «Ісламської держави». Останнім часом 
у Туреччині сталося відразу кілька великих 
терактів, а їх жертвами - стали десятки лю-
дей. 
Нью-йоркські мільйонери просять 

владу підвищити їм податки
40 мільйонерів, які проживають в 

штаті Нью-Йорк, просять губернато-
ра Ендрю Куомо та інших високопос-
тавлених чиновників збільшити подат-
ки для багатих громадян, повідомляє 
«Associated Press». На думку авторів ініці-
ативи, кошти, отримані за рахунок підви-
щення податків для багатих жителів штату, 
могли б піти на боротьбу з дитячою бідніс-
тю, допомогу бездомним, відновлення до-
рожньої інфраструктури. Серед тих, хто під-
писався під документом - Стівен Рокфеллер 
і внучата племінниця Уолта Діснея, режи-
сер Ебігейл Дісней. Мільйонери вже зверта-
лися до влади з проханням про скасування 
податкових пільг для заможних бізнесменів 
ще в 2011 році. Ініціативу підтримав прези-
дент Барак Обама і представники Демокра-
тичної партії. Але Сенат заблокував законо-
проект.

Польські солдати 
боротимуться з ожирінням

На це Польща виділила понад 8,5 міль-
йона євро. За статистикою, майже 60 від-
сотків польських солдатів-контрактників, 
які працюють на штабній роботі, мають за-
йву вагу. Відтак, мінохорони здоров’я Поль-
щі вирішило виділити гроші на боротьбу з 
надмірною вагою у солдатів. Також хлопців 
будуть навчати принципів здорового харчу-
вання, повідомляє «Dzennik Lodzki». Причи-
ною проблем із вагою медики вважають те, 
що військові їдять забагато нездорової їжі й 
мало рухаються. Прикметно, що на ожирін-
ня страждає дедалі більше молодих солда-
тів - від 25 до 35 років. Зайву вагу часто ма-
ють також пожежники і співробітники по-
ліції. МОЗ Польщі уже підготував програми 
для боротьби з надмірною вагою у силови-
ків. Військовим і спецпризначенцям збіль-
шать фізичні навантаження, а також в армії 
популяризуватимуть здоровий спосіб жит-
тя і правильне харчування. 

Підготувала 
Ольга ЧОРНА.

Україна
«Випарувались» кошти 

на реформу прокуратури

ГПУ має намір розслідувати розкра-
дання виділених США і європейськи-
ми партнерами коштів на реформуван-
ня прокуратури. Про це повідомив про-
курор Генпрокуратури Владислав Куцен-
ко. За його словами, в ГПУ надійшли звер-
нення нардепів з цього питання. Крім того, 
близько 50 парламентарів звернулися в 
сенат США. «Де ж поділися кошти, які виді-
лялися на реформування? На наші рахун-
ки вони не надійшли», - сказав Куценко. І 
зазначив, що йдеться в одному випадку 
про 200 тисяч доларів, в іншому - про два 
мільйони «зелених», повідомляють «Укра-
їнські новини».

Європа без бар’єрів?
Громадська організація «Європа без 

бар’єрів» оприлюднила рейтинг кон-
сульств країн Шенгенської угоди, пред-
ставлених в Україні. У результатах дослі-
дження представлені 18 країн, які є члена-
ми ЄС і видають шенгенські візи в Украї-
ні, повідомляє «Європейська правда». З 
них обрали три  «переможці»-країни, кон-
сульства яких мають дружню візову прак-
тику щодо українців - це Естонія, Литва, 
Угорщина. До п’ятірки «нейтральних» уві-
йшли: Австрія, Бельгія, Латвія, Словаччи-
на, Швеція. Найбільше країн потрапило до 
переліку держав із «суперечливою» прак-
тикою. Це - Польща, Німеччина, Франція, 
Греція, Португалія, Іспанія, Нідерланди, 
Франція, Італія, Чехія. 
«Немає іншого шляху, як власною 

кров’ю захистити державу»
Секретар Ради нацбезпеки і обо-

рони Олександр Турчинов вважає, що 
Україна зобов’язана спиратися на влас-
ний військовий потенціал, а не сподіва-
тися на допомогу Заходу. Він зауважив, 
що сьогодні «відсутня військово-технічна 
співпраця з нашими партнерами», інфор-
мує прес-служба РНБО. «Вони бояться дра-
тувати Росію. У нас немає іншого шляху, 
як власними зусиллями, власною кров’ю і 
життям захистити державу і забезпечити 
майбутнє наших дітей», - сказав Турчинов. 
І додав, що, на превеликий жаль, «загроза 
не стає меншою».
У Луценка - «символічна» зарплата, 

а в його сім’ї - мільйонні доходи 
Голова парламентської фракції 

«Блок Петра Порошенка» Юрій Луцен-
ко задекларував 76406 гривень дохо-
дів за 2015 рік, а його сім’я - 3 мільйони 
гривень. Про це йдеться в його декларації 
про доходи за 2015 рік, опублікованій на 
персональній сторінці на офіційному пар-
ламентському сайті. Із суми цього доходу 
75561,5 гривні склала зарплата (приблиз-
но 6300 у місяць), 844 гривні - дивіден-
ди і відсотки. У власності Луценка є квар-
тири площею 21,7 і 181 кв. м, при цьому в 
декларації за 2014 рік було зазначено, що 
він прописаний у квартирі площею 54,4 
кв. м, проте в декларації за 2015 рік у роз-
ділі про нерухоме майно ця квартира не 
вказана. Також нардеп витратив 37 тисяч 
на оренду авто «Toyota Camry». На банків-
ських рахунках  Луценка 167849 гривень. 
Сім’я політика задекларувала 3004575 
гривень. У їх власності:  автомобілі «BMW 

x5» і «Mersedes Benz GL 550» (обидва - 2014 
року випуску), земельна ділянка - 0,077 га, 
будинок - 203,9 кв. м, квартири - 181 і 92,2 
кв. м, дачний будинок - 43,5 кв. Також вони 
орендували земельну ділянку 0,25 га, бу-
динок - 859 кв. м, гараж - 35 кв. м та інше 
нерухоме майно загальною площею 317 
кв. м. Сума коштів родини Луценків на ра-
хунках - 2364947 гривень, а розмір внесків 
до статутного капіталу товариства, під-
приємства чи організації - 3665988 гри-
вень.

Нація вимирає
У січні чисельність населення України 

скоротилася на 22,4 тисячі осіб, йдеться у 
повідомленні Держстату. Станом на 1 лю-
того (без урахування окупованих територій) 
в Україні проживало 42,738 мільйона людей. 
Зменшення чисельності населення відбуло-
ся за рахунок природного скорочення. Сут-
тєвим залишається перевищення кількос-
ті померлих над числом народжених: на 100 
смертей фіксується 56 народжених дітей.
Весь генеральський склад України 

- це люди, які розвалили армію
Причина поганої підготовки укра-

їнських військовослужбовців - генера-
ли, які не мають належного рівня під-
готовки й не зацікавлені у розвитку ар-
мії. Про це в інтерв’ю сайту «24» розповів 
інструктор-волонтер бригади легкої піхо-
ти Нацгвардії Цві Аріелі. За його словами, 
рівень підготовки значної кількості під-
розділів сьогодні є дуже низьким. «У пер-
шу чергу тому, що командири самі не отри-
мали необхідної підготовки. Генерали, які 
зараз керують військами, на момент роз-
валу Радянського союзу були лейтенан-
тами, можливо, капітанами. Потім почав-
ся розвал армії, вона перестала тренувати-
ся, максимально скоротилося фінансуван-
ня. Солдати або нічого не робили, або буду-
вали дачі генералам. Весь генеральський 
склад ВСУ, Нацгвардії, неважливо хто - це 
люди, які розвалили армію. Два роки війни 
не привели до того, щоб цих людей змісти-
ли», - сказав він. І наголосив: єдиний спо-
сіб виправити ситуацію - змістити цих лю-
дей. «Український народ повинен чітко ро-
зуміти, що проблема саме в генералах. На-
віть не в політиках. Генерали безпосеред-
ньо керують армією», - додав Аріелі. 

Кабмін вирішив зекономити 
на лікарняних ліжках 

Набрав чинності наказ МОЗ щодо 
забезпечення лікарень стаціонарни-
ми ліжками не більше 60 у розрахун-
ку на 10 тисяч населення. Міністерство 
дає підрозділам з питань охорони здоров’я 
місцевих адміністрацій місяць, аби затвер-
дити детальні плани оптимізації протя-
гом року ліжкового фонду в лікарнях. У мі-
ністерстві вказали: за даними ВООЗ, у ЄС у 
розрахунку на 10 тисяч населення цей по-
казник складає 52,8 ліжок. В Україні - 87,9. 
Щоправда, всі мовчать про рівень життя і 
медзабезпечення в Європі та в Україні. 

Яка влада - таке й щастя 
Україна посіла 123 місце у рейтин-

гу щасливих країн. Усього в рейтин-
гу «World Happiness Report-2016», під-
готовленому ООН, аналізували ситуа-
цію у 157 країнах. Торік Україна була на 
111 місці, а в 2013 році, - на 87-у, пере-
дає «Радіо Свобода». Україна увійшла до 
десятки країн, в яких спостерігалося зни-
ження відчуття щастя. До цієї групи уві-
йшли також Індія, Венесуела, Саудівська 
Аравія, дві країни Північної Африки, Єги-
пет і Ємен, Ботсвана. Найщасливіша краї-
на - Данія. У першій десятці також Швей-
царія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Кана-
да, Нідерланди, Нова Зеландія, Австралія і 
Швеція. Країни оцінювали, виходячи з та-
ких показників, як ВВП на душу населен-
ня, тривалість життя, можливість розрахо-
вувати на когось у тяжкий час, рівень ко-
рупції, поширеність щедрості й свобода у 
життєвому виборі.

Україна Світ



Ліричним рядком
*   *   *

Таке життя. 
Без вікон, без дверей.

По скибці світла 
вмочимо у цукор.

У вихиляси пуститься хорей,
Думок нестримних 

увімкнеться рупор.
В’язким секретом, 

ніби ластівки,
По дрібці щастя 

й хочеться гніздитись.
Злітати вільно у небес шовки,
І потаємним порівну ділитись.
Ловити спрагло 

обережний рух,
Зеленим листям 

тріпотіти тихо,
Гроза минула, 

перший дощ ущух.
Забудь про все. 

Заплющся. Тільки дихай.
Невидимі шукаємо ключі,
Десь на краю Землі, 

де мерзнуть весни,
Все топчемось на місці, ідучи.
І віру розпинаємо – воскресни.
Душа така поношена, 

в латках,
Лиш білий цвіт над світом – 

справжнє свято.
Так живемо… 

Диявол по кутках
Й безпам’ятством пустим 

рясніє хата.
*   *   *

Сини мої, надійних два крила,
Єдині на весь світ надія й віра.
Колись збагнете – 

лиш для вас жила
Матуся ваша, 

ніжна та вродлива.
Я в Господа багато не прошу:
Здоров’я та щасливої вам долі.
Свою любов і мудрість залишу,
І з цим всього в житті 

буде доволі.
Бо справжня матір, 

де б то не була,
Ще топче ряст 

чи відійшла у вічність,
Безмежний скарб 

сердечного тепла,
В її молитві 

неземна величність.
Бо справжня матір 

світ перелетить,
Щоб бути поруч 

в радості й у скруті.
Чи пташкою в вікні 

затріпотить,
Її підтримку 

щоб зумів відчути.
Невдячні, часом, доньки і сини,
Про маму ж завжди 

треба пам’ятати,
Не додавати в коси сивини,
І в серце болю їй не додавати…

Анжела ЛЕВЧЕНКО. 

Просто життя

Дівчина чекала на 
свій рейс у аеропор-
ту. Її літак затримував-
ся. Вона купила книгу, 
коробку печива і вмос-
тилась у крісло. Поруч 
було порожнє крісло, на 
якому лежав пакет печи-
ва, а у наступному кріслі 
сидів чоловік, який чи-
тав журнал. Вона взя-

ла печиво, чоловік узяв 
теж! Її це роздратувало, 
але вона нічого не ска-
зала. Та кожен раз, коли 
вона брала печиво, чо-
ловік теж продовжував 
брати. Коли залишило-
ся тільки одне тістечко, 

вона подумала: «Цікаво 
подивитися, що зробить 
цей нахаба?». Ніби про-
читавши її думки, чоло-
вік узяв печиво, розла-
мав його навпіл і про-
стягнув їй, не підніма-
ючи очей. Це було ме-

жею. Вона встала, зібра-
ла речі і пішла. Пізніше, 
коли дівчина сіла в лі-
так і відкрила сумочку, 
щоб дістати свої окуля-
ри, побачила там короб-
ку печива… Вона рап-
том згадала, що поклала 

свою покупку в сумочку, 
а людина, яку вона вва-
жала нахабою, ділила-
ся з нею своїм печивом, 
не проявляючи ні кра-
плі гніву. 
ПЕРШ, НІЖ ГНІВАТИСЯ,  

ЗАДУМАЙТЕСЯ.
МОЖЛИВО,  НЕПРАВІ  

САМЕ ВИ.

Коротка історія про гнів

«Страшно, коли помирає люди-
на, але ще страшніше, коли поми-
рає пам’ять про неї», - такі слова 
я почула колись від мудрої, світлої, ди-
вовижної жінки – Франі Йосипівни По-
пчук із Теребовлі.

Як часто тепер я згадую ті слова! 
Особливо, коли проходжу повз її бу-
динок, де, на жаль, уже господарюють 
чужі люди…

Ми зустрічалися з нею майже що-
дня. Ніби нині бачу Франю Йосипівну 
біля хвіртки її дому під парасолею ста-
рого горіха. Завжди акуратну, в квіт-
частій хустині, з паличкою в руках. 
Далі свого обійстя в останні роки пані 
Франя уже не виходила. Але постояти 
біля хвіртки, як зізнавалася, дуже лю-
била.

«Хтось мені щось скаже, щось комусь 
я, а там і доньки чи онуки прийдуть, то 
скучати не доводиться», - казала.

Розмова із Франею Йосипівною за-
вжди мене звеселяла, давала заряд 
енергії на весь день. Тепер дуже шко-
дую, що не завжди заходила до неї на-
довше, як вона просила. Обіцяла, що 
обов’язково зайду найближчим часом, 
бо нині, мовляв, ну, ніяк не виходить.

Ох, життя, з його вічними клопота-
ми і проблемами – завжди кудись поспі-
шаємо, чогось не встигаємо…

З Франею Йосипівною ми колись ра-
зом працювали на взуттєвій фабриці. 
У цеху була конвеєрна система, і вона 
першою завантажувала стрічку. Через 
те ніколи не дозволяла собі запізнити-
ся, ставилася до роботи дуже відпові-
дально. «Усі не повинні чекати на одно-
го», - казала.

Слідом за нею наступну операцію 

виконували Люба Руднянин, Іванна 
Олещук і я. Так утворилася наша друж-
на компанія, ватажком якої була вона, 
наша Йосипівна, як ми любили її нази-
вати.

Працювати разом з нею було цікаво 
і легко. Нас захоплювали її життєрадіс-
ність, порядність і доброта. А ще – ме-
лодійна, пересипана усілякими жарта-
ми і приповідками, мова. Франя Йоси-
півна хвилювалася за нас – молодих, за-
вжди давала мудрі і влучні поради. А 
якими смачними гостинцями пригоща-
ла! І охоче ділилася своїми рецептами.

Пригадую, як одного разу я сильно 
захворіла. Молода, безпечна, до лікаря 
не звернулася, а зайнялася самоліку-
ванням, не усвідомлюючи, що цим тіль-
ки ускладнюю хворобу. Коли стало зо-
всім кепсько, Франя Йосипівна настоя-
ла, щоб я пішла у поліклініку. Із двобіч-
ним запаленням легенів мене госпіта-
лізували в стаціонар.

Своїй мамі, котра проживала в іншо-
му районному центрі, я вирішила нічо-
го про це не казати, щоб не хвилюва-
ти її. Натомість, по дорозі до лікарні за-
йшла на пошту (мобільного зв’язку у 
той час не було) і по телефону запевни-
ла її, що  у мене все гаразд.

Яким же було моє здивування, коли 
вже увечері мене навідала Франя Йоси-
півна! Серед усілякої смакоти, яку вона 
принесла, були мої улюблені пиріжки з 
капустою, яких вистачило на всю пала-
ту.

Вона провідувала мене щодня, і з та-
кою турботою і любов’ю піклувалася, 
що мої сусідки по палаті спочатку ду-

мали, що Франя Йосипівна – моя рідна 
мама. Вона й кликала мене: «доцю».

Ця жінка й справді не раз заміняла 
мені матір. І тоді, коли я хворіла, і коли 
на душі було нестерпно важко, я теж 
поспішала до неї за порадою, бо знала 
– вона неодмінно зрозуміє і не осудить.

А в скрутні часи перебудови, коли 
зарплату видавали товаром і в хаті ін-
коли не було хліба, вона ділилася зі 
мною, чим могла, радила, як вижити, 
вистояти: «Повір, це – ще не біда. Я го-
лод пережила, коли людина людину 
готова була з’їсти. Оце була справжня 
біда! А хліб пекти я тебе навчу».

Наступного дня я уже виймала з ду-
ховки  запашні буханці і смачні коржи-
ки, спечені за рецептом Франі Йосипів-
ни.

Будинок Попчуків – перший у ряду 
при дорозі, але ні вона, ні її чоловік Ро-
ман Йосипович ніколи не зачиняли 
хвіртку на замок. Якщо у когось була 
потреба важкі сумки залишити, чи  
води напитися, чи халепа спіткала у до-
розі,  яку слід було негайно залатвити 
– усі йшли до Попчуків. Якось я спитала 
Франю Йосипівну, чи це не втомлює, не 
набридає їй? Вона лише усміхнулася си-
німи блаватами очей і промовила: «Ми 
з чоловіком просто любимо людей». І 
не тільки допомагала перехожим, а й 
пригощала соковитими яблуками і гру-
шами з саду. Йшли до неї і за квітами на 
Першовересень чи інше якесь свято, і 
вона охоче роздавала пишні троянди і 
гордовиті гладіолуси зі свого квітника.

Вони любили людей, а люди їх. Не-
випадково більше тридцяти років Ро-

мана Йосиповича обирали головою 
колгоспу, який він своєю невтомною 
працею вивів у передові. Згодом був 
удостоєний звання Героя соціалістич-
ної праці.

Двох своїх доньок, Надію і Людмилу, 
а також сина Юрія вони виховали по-
рядними людьми. Для них, а ще – для 
своїх онуків і правнуків вони стали взі-
рцем мудрості, доброти і совісті.

Пригадую, як побивалася Франя Йо-
сипівна, коли її чоловік пішов у засві-
ти… Усе здавалось їй  -  відчиняться две-
рі і зайде він – високий, ставний, прися-
де на ганку і спитає: «А газети уже при-
носили?» І засидиться з пресою допіз-
на. А потім обговорюватиме з нею про-
читане.

Незважаючи на свій поважний вік, 
пані Франя теж багато читала. Від на-
шої листоноші Стефи Мазепи я дізнала-
ся, що їй дуже сподобалося нове видан-
ня «Наш ДЕНЬ», а особливо – «Сімейне 
гніздечко». Я спитала її про це.

«Ой, не кажи! Дуже гарну газету 
створила Зіна Кушнірук! Іноді так  на-
плачуся над чужою долею, часом пора-
дію за чиєсь щастя, і здається мені, що 
я зустрілася з цією людиною, добре її 
знаю. Часто в епізодах чужого життя 
впізнаю своє».

Літа поступово хилили Франю Йоси-
півну додолу, але очі її – не старіли. За-
лишалися такими ж виразними, із вог-
ником якогось особливого світла і до-
броти. Та хіба лишень очі? Її багата, ви-
сока душа до останнього дня була мо-
лодою…

Спасибі вам, Франю Йосипівно, що 
ви були і є у моєму житті, бо ви для 
мене – жива! Спасибі за добру науку, що 
назавше буде для мене світлом, яке на-
повнює моє життя змістом, осяйним 
оптимізмом і вірою в торжество правди 
і добра. Хай там, у мирній райській міс-
цині, де немає ні обману, ні зла, небесні 
ангели сповістять вам, що пам’ять про 
вас не згасне в серці моєму ніколи…

Марія МАЛІЦЬКА.
м.Теребовля.

У квітковому віночку,
Наче з сонця обідочку,

Весну юнка чарувала
 І  тихенько  

промовляла:
Весно, весно,  

весняночко,
Візьми мене до  

таночку,
Будем квітень 

зустрічати,
І за травнем виглядати,

А, як червень  
враз настане, – 

Весна в літечку розтане…
Юна тернополянка 

Ліля Матейків. 

гніздечкоСімейне

На життєвих перехрестях

Поїзд запізнювався. Холодні 
краплі раптового дощу падали за 
комір, сікли обличчя, хоч зовсім 
недавно світило сонце. Утім, па-
расольку шукати було ніколи, з-за   
повороту долинав стукіт коліс. А 
от цю пару неможливо було не по-
мітити. Хлопець стояв  під дощем 
в одному піджаку, тримаючи над 
головою дівчини, мов парасольку, 
свою куртку. За мить справді про-
гуркотів поїзд. Дівчина ступила на 
підніжку.

- Надійко, зателефонуй одразу, 
як приїдеш, чуєш? Я чекатиму.

Дівчина підбадьорливо і тріш-
ки сумно посміхнулася хлопцеві і 
зникла у вагоні.

- Повертайся швидше, - голос 
хлопця поглинув шум вокзалу і 
тільки краплі дощу билися у  ва-
гонне вікно. Ще якусь мить юнак 
біг за поїздом, посилаючи коха-
ній повітряні поцілунки. За кіль-
ка хвилин і вокзал, і постать хлоп-
ця зникли з очей. Поїзд набирав 
швидкості.

- Цікаво, як складеться їхня 
доля? - літня жінка, що сиділа по-
руч у купе, відірвала погляд од ві-
кна. 

Запитання, на яке ніхто не міг 
дати відповіді, прозвучало у тиші. 
Тільки час перевіряє  почуття. А 
нам, мимовільним свідкам цієї 
сцени, життя ще раз нагадало, що 
на світі існує любов. Принаймні, 
її початок. Подумки пожаліла, що 
тільки його, цей початок, зможу 
записати у свій журналістський 
блокнот. 

- А хочете, я вам свою історію 
розкажу?

Моя попутниця, напевне, зга-
дала своє. Звісно, я погодилася. 
Обличчя Олени Федорівни, так 
звали жінку, осяяла тиха, ніжна 
усмішка. Вона поверталася у свою 
молодість.

Виросла Оленка у місті, а от ка-
нікули проводила завжди у бабусі 
в селі. Там і зустріла своє перше і 
єдине кохання. Тільки тоді Оленка 
цього не знала.

Віктор був старшим від неї на 
три роки. Взяла його з інтернату 
на виховання одна бездітна  жін-
ка. Задерикуватий, його побоюва-
лися не те що ровесники, а й стар-
ші хлопці. Верховодив усією ву-
личною компанією. І тільки при 
появі Оленки чомусь ніяковів, сти-
шувався. Ця тендітна дівчина з фі-
алковими очима бентежила його, 
обеззброювала одним поглядом.

- Я кохаю тебе. Назавжди, - ко-
трогось літнього вечора перестрів 
її Вітя.

Ох, ця юністъ, зітхає Олена Фе-

дорівна. Тоді нам усе здається без-
кінечним: не лише почуття, а й 
саме життя. 

Вона вступила до інституту. 
Віктор пішов до армії. Білими ві-
сточками летіли листи.

Батьки Оленки були далеко 
не в захопленні від вибору донь-
ки. Невже у місті хлопців кращих  
нема, ніж цей забіяка? Ще й хтоз-
на якого роду...

Для неї ж на Вікторові зійшов-
ся клином світ. Справді, він - не від-
мінник, як вона, не зразкової пове-
дінки. Зате у нього – золоті руки. У 
селі будь-кому телевізор, магніто-
фон чи радіоприймач відремонтує. 
Хай не в інститут, але у технікум чи 
в училище хлопець вступить.

З армії повернувся Віктор 
змужнілий, підтягнутий. Ще біль-
ше тануло дівоче серце. 

Якось Оленка вирішила поїха-
ти у село посеред тижня, не чека-
ючи суботи. Уявляла, як зрадіє Ві-
ктор. Дорогою до бабусі забігла до 
своєї сільської подруги.

- А Вітя - у клубі, - повідомила 
Галина. Там нині танці. До речі, не 
сам. З дівчиною.

Кажуть, він з нею в армії по-
знайомився. А тепер вона приїха-
ла до нього.

Оленка у всьому хотіла пере-
свідчитися сама. Вмовила подругу 
піти з нею до клубу. Віктор справді 
витанцьовував посеред залу з ви-
сокою блондинкою. В Оленки під-
косилися ноги. Не змогла підійти 
до хлопця. Чимдуж бігла до бабусі. 
А на світанку поїхала із села, так і 
не побачивши свого Вітю.

Поклялася викинути з серця 
зраджене кохання, забути хлопця. 
І коли від нього надійшов лист, на-
віть не читала. Розірвала на дріб-
ні шматочки. Така ж доля чекала 
на інші Вікторові листи. Потім він 
приїхав сам. Перестрів її в інсти-
тутському коридорі, мовляв, тре-
ба поговорити.

- Пізно уже, Вікторе, я виходжу 
заміж.

Вона й сама не знає, як вирва-
лися у неї ці слова. 

- Не роби цього, Оленко, бла-
гаю...

- Чому ж тобі можна, а мені - ні?
- Усе це, що тобі наговорили – 

неправда…
 Нехай не заперечує, Оленка 

сама бачила.
- А в мене - правда. Через мі-

сяць - весілля, - стьобнула слова-
ми і так зблідле Вікторове облич-
чя. 

 Він ураз зсутулився, повер-
нувся і пішов. Їй би наздогнати ко-
ханого, припасти до широких гру-

дей, виплакати 
весь біль.

- Уперта була, горда, - 
пригадує Олена Федорівна 
і продовжує роз-
повідь.

Тепер їй за-
лишалося одне: 
таки справді ви-
йти заміж. Утім, про-
блеми з цим не було: за нею уже 
давно упадав однокурсник. Бать-
кам, на відміну од Віктора, цей 
хлопець також подобався.

І тільки після весілля Олена 
зрозуміла, що зробила величезну 
помилку. Навіть коли у сім’ї наро-
дився син, у її душі не загорілося 
почуття до чоловіка, Хоча рідним, 
знайомим їхній шлюб здавався 
майже ідеальним: не сварилися, 
не з’ясовували стосунків «з при-
воду» і без нього. Ніхто й не здога-
дувався про постійний біль, що то-
чив Оленине серце. Особливо, як 
дізналася: насправді того вечора у 
клубі Віктор був зі своєю двоюрід-
ною сестрою. Усе решта - вигад-
ка Галини, яка сама кохала хлоп-
ця. Про це і намагався розповісти 
Віктор Олені у своїх листах. Вихо-
дить, не папір вона рвала, а їхнє 
майбутнє життя.

Гірка правда пекла душу. Та 
щось змінити було уже пізно. Усе 
ішло по наїждженій тихій колії: 
чоловік Олені - зарплату, вона 
йому – чисті сорочки та смачні ве-
чері. Тож коли Петро зізнався, що 
іде від неї, бо закохався в іншу жін-
ку, зітхнула ніби з полегшенням: 
стільки років боялася назвати чо-
ловіка Вікторовим ім’ям. 

Розлучилися тихо-мирно. Пе-
тро навідував сина, підтримував 
матеріально. Олена не боронила, 
навітъ подружилася з новою пасі-
єю колишнього чоловіка.

Можливо, вона так би і прове-
ла решту життя, працюючи ліка-
рем у поліклініці. Син уже  одру-
жився. Олена збиралася няньчи-
ти внуків. Сліди Віктора вона загу-
била давним-давно. Відтоді, коли 
після їхньої останньої зустрічі він 
виїхав десь на заробітки. 

…Того дня Олена повернулася 
з роботи втомлена. Увімкнула те-
левізор – трохи відпочине, перш 
ніж іти на кухню. На екрані розка-
зували про людей складної долі: 
одиноких  стареньких, інвалідів, 
які мешкають в інтернаті. Місце-
ва журналістка брала інтерв’ю. І 
раптом... Цей голос, ледь захри-
плий, з протяжним волинським 
«о»… Це обличчя, постаріле, але 
рідне і досі. 

Сумнівів не виникало: журна-

лістка спілкувалася з Віктором. 
З чоловіком, який після аварії за-
лишився без обох ніг. Не зламав-
ся, а знайшов себе наперекір долі, 
створив у будинку-інтернаті ре-
монтну майстерню і... Далі Оле-
на не слухала. Гарячково шукала 
ручку і папір, щоб записати адре-
су інтернату.

Наступного дня їхала туди. 
Пригадує, як зайшла до директо-
ра. Назвала Вікторове прізвище.

- Словом, я за чоловіком при-
їхала. Забрати додому, - не сказа-
ла - видихнула.

- Але ж Віктор Степанович – 
одинокий…

- Був одинокий, а тепер - ні, - 
заперечила директору, який геть 
не розумів, чого хоче ця незнайо-
ма жінка. І розплакалася.

Молодий керівник махнув ру-
кою, мовляв, розбирайтеся самі. 
Бо його підопічний, Віктор Степа-
нович, стверджує, що ніякої дру-
жини у нього нема. Жінок у жит-
ті, чого гріха таїти, було немало, 
а тієї єдиної, справжньої - так і не 
знайшов.

…Олена простягнула чолові-
кові в інвалідному візку руки. Він 
тихо притиснув їх до грудей. Ніби 
і не було між ними майже тридця-
ти літ розлуки... 

Довгими ночами вони випові-
датимуть одне одному своє жит-
тя. Віктор - про те, як потрапив 
в аварію, як повернувся з-за кор-
дону в Україну, щоб хоч так бути 
ближче до неї, «своєї» Оленки. 
Знав, що розлучилася з чолові-
ком, та подати вісточку про себе 
– не посмів.

Вона гладитиме посивіле во-
лосся і зробить усе, щоб хоч тепер 
коханий чоловік був щасливий. 
Ось і зараз їде Олена до Києва, ви-
читала в одній з газет, що є у сто-
лиці фірма, яка виготовляє зручні 
протези. Хоче усе з’ясувати, а тоді 
повезти туди Віктора.

 - Утім, він у мене і так моло-
дець, - каже Олена Федорівна. - 
Навіть сам машину водить. А що, 
потепліє, і поїдемо у весільну по-
дорож, у нас же її не було…

Моя попутниця усміхнулася. 
Мені також стало гарно на душі. 
Я думала про те, що любов, справ-
жня, таки не старіє. Просто треба 
уміти захистити її від холодних 
дощів. Навіть тоді, коли нема па-
расольки...

Зіна КУШНІРУК.

вам сповістять…
ангелиХай 

Для всієї10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11родини Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ№12 (144) / 23 березня-29 березня 2016 р.

Парасолька
Афоризми  про життя

Життя - річ суперечлива. Іноді те, 
чого, як нам здається, ми зовсім не хоче-
мо, виявляється саме тим, що нам най-
більше потрібно. 

Хелен Браун.
Життя є поєднання меду і жовчі. 

Луцій Апулей.
Нагадуйте собі частіше, що мета 

життя зовсім не в тому, щоб виконати 
все намічене, а в тому, щоб насолоджу-
ватися кожним кроком, зробленим на 
життєвому шляху, в тому, щоб наповни-
ти життя Любов’ю. 

Річард Карлсон.
Життя складається з того, що люди-

на думає протягом усього дня. 
Ральф Уолдо Емерсон.
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Від Арнольда – 
з перемогою

Лише одного голосу за-
бракло тернополянину Олегу 
Кривому до абсолютної пере-
моги у престижних змаганнях 
в Америці. Проте наш земляк 
виборов перше місце у своїй 
ваговій категорії до 85 кг се-
ред бодібілдерів-любителів.

А нещодавно тернополя-
нина визнали кращим у всес-
вітньовідомому турнірі «Ар-
нольд Классік», засновником 
та організатором якого є ле-
гендарний Арнольд Шварце-
неггер.

Цей турнір фахівці при-
рівнюють до міні-олімпіади, 
адже стати його  учасни-
ком доволі складно. Впер-
ше за всю 30-річну історію 
проведення престижного 
«Арнольд-Класік» тернополя-
нин взяв у ньому участь і по-
казав найкращий спортивний 
результат.

Простий хлопець з неве-
личкого села Зборівського ра-
йону розповів, що інші учас-
ники турніру мали цілі коман-
ди промоутерів, тренерів, по-
мічників. Натомість він такої 
потужної підтримки не мав. 
Та, разом з тим, зумів покрити 
усі витрати й самотужки ви-
рішити організаційні питан-
ня. Щоправда, в Америці бага-
то допомагали українська діа-
спора та друзі. 

В абсолютній категорії 
Олег Кривий посів друге міс-
це, хоча директор Департа-
менту у справах сім’ї, моло-
ді, фізичної культури і спорту 
ТОДА Віктор Мацикур висло-
вив сумніви, що рішення суд-
дів на користь Олегового су-
перника було об’єктивним.

На біатлонних 
трасах

У словенській Поклюці 
стартував чемпіонат Європи 
з біатлону серед юніорів. Від-
крилися змагання жіночою ін-
дивідуальною гонкою на 12,5 
км. Чемпіонкою у ній стала 
тернопільська біатлоністка 
Анастасія Меркушина. Золоту 
медаль Насті принесла бездо-
ганна стрільба. Саме завдяки 
цьому українка на фініші на 35 
секунд випередила німкеню 
Крістін Майєр та на 49 секунд 
– француженку Лєну Арно.

Ця гонка йшла у залік Юні-
орського кубку IBU та інди-
відуальних гонок. Друге міс-
це в індивідуальній гонці Юні-
орського чемпіонату світу і 
остання перемога в чемпіона-
ті Європи дозволили Насті по-
сісти перше місце у цьому рей-
тингу.

Ще одна біатлоністка з Тер-
нополя - Марія Кручова, яка 
теж бере участь у чемпіонаті 
Європи, посіла в індивідуаль-
ній гонці 18-те місце.

У столиці Португалії Лісабоні завершилися фінали в окре-
мих видах етапу Кубка світу з художньої гімнастики.

Першу медаль (срібну) в українську скарбницю принесла Анна 
Різатдінова у вправі з обручем. На жаль, у вправі з м’ячем вона при-
пустилася серйозних помилок, що позбавило її можливості бороти-
ся за призове місце. Однак гімнастка сконцентрувалася, і у вправах 
з булавами та стрічкою не залишила жодних шансів своїм конку-
ренткам та піднялася на вершину п’єдесталу пошани.

Напередодні Різатдінова виборола срібло і у багатоборстві.

Також не менш приємні новини прийшли і з німецького 
Штутгарта. Там на етапі Кубка світу українські гімнасти за-
воювали срібні медалі.

Українська команда виступала у складі: Олега Верняєва, Ігоря 
Радівілова, Максима Семянківа і Владислава Грийка.  У підсумку 
наші спортсмени поступилилися лише британцям.

Серед українців, найкращий результат показав екс-чемпіон сві-
ту Олег Верняєв. Він потрапив у трійку в п’яти фіналах. У вправах 
на коні Верняєв став першим. В опорному стрибку, на поперечині і 
на кільцях - другим. А у вільних вправах - третім.

Бронзовий призер Олімпіади у Лондоні Ігор Радівілов виграв 
опорний стрибок і став третім на кільцях.

 

Українки Анастасія 
Мохнюк і Аліна 
Фьодорова 

завоювали відповідно 
срібну і бронзову медалі з 
п’ятиборства на Чемпіонаті 
світу-2016 з легкої 
атлетики в приміщенні, 
який проходив у Портленді 
(США).

Обидві українки завершили 
змагання із особистими рекор-
дами і наразі очолюють євро-
пейський топ-лист сезону.

Упродовж змагань Мохнюк 
також встановила три особисті 
рекорди в окремих видах: з бігу 
на 60 м з бар’єрами, із штовхан-
ня ядра та зі стрибків у довжину.

Фьодорова почала змагання 
з особистого рекорду на 60-ме-
трівці з бар’єрами. Потім вигра-

ла у штовханні ядра і була тре-
тьою зі стрибків у довжину.

На цих же змаганнях сріб-
ну нагороду синьо-жовтим при-
ніс багатоборець Олексій Касья-
нов. Вже з перших видів семи-
борства українець закріпився у 
трійці лідерів. Прорватися ж на 
другу сходинку йому вдалося 
після блискучого виступу у забі-
гу на 60 метрів із бар’єрами. Ка-
сьянов поступився лише рекор-
дсмену планети і чинному чем-
піону світу Ештону Ітону. Саме 
американець став єдиним, хто 
випередив Олексія і в загально-
му заліку.

А відстояти «срібло» украї-
нець зумів завдяки особистому 
рекорду у стрибках з жердиною 
та у вирішальному забігу на ти-
сячу метрів. 

Ліга Чемпіонів УЄФА, 1/8 фіналу. Матч-відповідь
«Манчестер Сіті» – «Динамо» – 0:0, Перший матч – 3:1
Щоб розраховувати на загальний успіх, киянам потрібно було 

забивати не менше трьох голів. Але навіть на тлі не надто агресив-
но налаштованого «Манчестер Сіті», гості не хотіли занадто ризи-
кувати, дбаючи про честь клубу та про міжнародні рейтинги. Тому 
перша половина зустрічі пройшла у невисокому темпі на зустріч-
них курсах. До того ж за перші 25 хвилин англійці через травми 
втратили двох виконавців.

Трохи жвавішими господарі стали після відпочинку. Двічі Олек-
сандр Шовковський демонстрував свою майстерність, один раз 
йому допомогла стійка. А от на заключних хвилинах поєдинку сер-
йозні підстави розраховувати на перемогу хоча б у локальному 
протистоянні мали динамівці. Проте «розписатися» у чужих воро-
тах їм не вдалося. Тому до наступного етапу розіграшу кубка Ліги 
Чемпіонів УЄФА потрапили англійці, а український клуб залишив 
хороші враження від змістовної гри.

Пари чвертьфіналістів  визначалися сліпим жеребом без 
попереднього посіву. Ці поєдинки відбудуться 5/6 і 12/13 квіт-
ня. Тоді зустрінуться:

Вольфсбург (Німеччина) - Реал Мадрид (Іспанія)
Баварія (Німеччина) - Бенфіка (Португалія)
Барселона (Іспанія) - Атлетико (Іспанія)
ПСЖ (Франція) - Манчестер Сіті (Англія)

Оскільки Прем’єр-ліга зняла 
запорізький “Металург” з 
чемпіонату України з футболу, 

донеччани отримали додатковий 
час на підготовку до відповідальних 
поєдинків у Єврокубках.

Починаючи із 17-го туру, усім командам, 
які мали зустрітися із запоріжцями, буде за-
раховано технічні перемоги. Водночас ре-
зультати матчів проти “Металурга”, які було 
зіграно раніше, залишаться чинними.

«Чорноморець» - «Олександрія» - 1:2 

Одесити вперше забили навесні, але на-
віть це не завадило олександрійцям здобу-
ти першу перемогу у другій частині сезону.

«Сталь» - «Говерла» - 1:0
Дніпродзержинці, здобувши мінімальну 

перемогу, перервали свою безвиграшну се-
рію матчів.

«Металіст» - «Ворскла» - 0:3 
Полтавчани вперше за всю історію ви-

ступів у Чемпіонатах України здобули гос-
тьову перемогу з великим рахунком над 
«Металістом».

«Олімпік» - «Волинь» - 1:1
Донеччани вперше не програли своєму 

супернику, але зберегти переможний ре-
зультат також не зуміли.

«Карпати» - «Дніпро» - 0:1
Відчутну ігрову перевагу гості змогли 

матеріалізувати, забивши лише один гол у 
середині другого тайму.

«Динамо» - «Зоря» - 1:0
«Трудова» перемога киян над одним 

із дуже незручних суперників зберегла 
3-очковий відрив лідера від «Шахтаря».

У скарбничку
 українського спорту

ГРАЦІЯ ТА СИЛА

Не перемогли, 
але й не програли

Ліга Європи УЄФА
1/8 фіналу. Матч-відповідь
«Андерлехт»– «Шахтар» – 

0:1, Перший матч – 1:3
Загалом перший тайм роз-

почався для гостей несприятли-
во - донеччани занадто притис-
кались до власних воріт і навіть 
пропустили гол після одного з 
кутових, однак іспанський ар-
бітр його не зарахував. 

Ближче до завершення пер-
шої 45-хвилинки «Шахтар» ви-
глядав більш переконливо і сво-
їми ходами часто змушував су-
перника повертатися в оборону.

«Андерлехт» діяв відверто 
грубо, але - на межі дозволено-
го, особливо, коли стало зрозу-
міло, що досягнути потрібно-
го результату йому не вдасть-
ся. «Шахтар» організовано за-
хищався і  регулярно контрата-
кував. 

Дещо загострилася ситуація, 
коли незадовго до завершення 
зустрічі Олександр Кучер отри-
мав другу жовту картку. Втім, 
грубість бельгійського футбо-
ліста майже одразу вирівняла 
кількісні склади супротивників. 
А потім свіжі запасні гравці до-

неччан організували перемож-
ний гол -  0:1. 

У чвертьфіналі Ліги Євро-
пи зіграють:

Спортинг Брага (Португа-
лія) - Шахтар (Донецьк, Укра-
їна)

Вільярреал (Іспанія) - Спар-
та (Прага, Чехія)

Атлетик (Більбао, Іспанія) - 
Севілья (Іспанія)

Боруссія (Дортмунд, Німеч-
чина) - Ліверпуль (Англія)

Поєдинки пройдуть 7 та 14 
квітня, а фінал Ліги Європи від-
будеться 18 травня у Базелі.

До речі, донецький “Шах-
тар” вже зустрічався з порту-
гальською “Брагою” на групово-
му етапі Ліги чемпіонів у сезоні 
2010-11років.

Тоді у гостях донеччани роз-
громили португальців з рахун-
ком 3:0 завдяки дублю Дугла-
са Кости та голу Луїса Адріа-
ну. Вдома “Шахтар” переміг 2:0, 
а відзначилися Луїс Адріану та 
Разван Рац.

У підсумку “Шахтар” посів у 
групі перше місце, а “Брага” фіні-
шувала третьою.

У когорті фаворитів

Дати проведення і час початку матчів-
відповідей 1/4 фіналу Кубка України

27 березня (неділя) 
Шахтар – Ворскла 17:00
6 квітня (середа)
Зоря – Волинь 14:00 
Динамо – Олександрія 17:00 
Дніпро – Сталь 19:00

У 19 турі «Шахтар» відпочивав
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Відомий український майстер 
працює під мікроскопом, 
що збільшує у 300 разів. 

Чоловік може вирізьбити 
міні-Венеру зі слонової кістки 
і помістити її у вушко голки. А 
також цілий караван верблюдів. 
А ще на рисовому зернятку 
може закріпити борців сумо, 
намалювати відомих людей або ж 
виткати мереживо з однієї сотої 
людської волосини.

Володимир Казарян працює над ко-
лекцією 35 років. Про сам процес творін-
ня розповідає – мініатюри народжують-
ся у тиші, а щоб рука не затремтіла, ко-
жен наступний рух намагається робити 
між ударами серця. 

– На виготовлення однієї мікромініа-
тюри йде від одного до трьох місяців. Ро-
бота під мікроскопом потребує багато 
часу. Найменший необережний рух – і мі-
ніатюра може бути втрачена. Перед тим, 
як займатися цим, довелось багато років 
експериментувати, щоб виробити свою 
техніку, – розповідає майстер. 

У світі сьогодні є лише кілька май-
стрів, які виготовляють шедеври під мі-
кроскопом. Мистецтву мікромініатю-
ри ніде не навчають, необхідних прила-
дів теж немає. Усі інструменти, а зазви-
чай вони розміром всього в кілька мілі-
метрів,  Володимир Казарян створює сам. 
Іноді це потребує набагато більше часу, 
ніж самі фігурки.

Всього Володимир Казарян уже ство-
рив кілька сотень мікрошедеврів. Нау-
ковці та мистецтвознавці називають їх 
геніальними. Вони були представлені у 
різних країнах світу. Мікроскопічний бу-
кет майстра у 1994 році отримала в пода-
рунок Гілларі Клінтон.

– Мої роботи мають Білл Клінтон, Ар-
нольд Шварценеггер та інші відомі люди 
світу, – каже майстер. – Є виставка у США, 
а в 2013 році започаткували музей в Пра-
зі. Упродовж 15 років діяла виставка в лі-
вому крилі Лівадійського палацу в Ялті. 
У Тернополі мої роботи експонуються 

вперше. Добирали їх так, щоб представи-
ти різнобічність цього мистецтва.

Оглянути експозицію можна у Терно-
пільській арт-галереї на вулиці Сагайдач-
ного. Роботи Володимира Казаряна помі-
щені в скляні колби. А щоб глядачі могли 
розгледіти мікрошедеври, над ними при-
кріпили мікроскопи, які збільшують мі-
ніатюри – від 50-ти до 300 разів. 

Всього до Тернополя майстер при-
віз 30 робіт. Йдучи по стопах Лівші, Во-
лодимир Казарян не зміг встояти перед 
спокусою повторити майстерність цьо-
го книжкового героя і підкував блоху. 
Не менш вражає скульптура Арнольда 
Шварценеггера на... маковому зернятку. 
Дивують і церкви старого Києва, які зо-
бражені на сірнику, та багато інших ше-
деврів.

Всі скульптури Казаряна чудові, але, 
мабуть, найвідомішим його творінням є 

караван з п’яти верблюдів, 
що вмістився у вушку голки. Не менший 
подив викликає і мініатюрний букет тро-
янд. У його створенні автор використо-
вував незвичайні матеріали: замість сте-
бел – людську волосину, а самі квіти зі-
брані з найдрібніших лусочок риби. 

Надихнули автора на творчість бать-
ки, які займалися мистецтвом усе життя. 
Мати Володимира була актрисою, батько 
– заслуженим діячем мистецтва Вірменії.

– Щоб займатися мікромініатюрою, 
треба мати якості, які не кожен захоче в 
собі виробляти, – розповідає Володимир 
Казарян. – Треба бути посидючим, уваж-
ним. Природа створила людину для гру-
бої роботи, для сильних рухів. А ця пра-
ця вимагає налаштування організму на 
мікрорівень, тобто на мінізусилля. Треба 
дихання затаїти і серцебиття. Це своєрід-
на жертовність. Якщо людина дозріває 
до цього, можливо, й щось у неї вийде. 

Зараз Володимир Казарян із сім’єю 

живе в Києві й більшість свого часу від-
дає мистецтву мікромініатюри. Творить 
з різних матеріалів. Багато фігурок зро-
блені зі слонової кістки і мармуру, а та-
кож золота. А найменша в світі скульпту-
ра Мерилін Монро створена з бивня ма-
монта. Вражають різноманітністю і «по-
стаменти», на яких стоять скульптурки: 
відполірована людська волосина, макове 
зернятко, зерно рису, вушко голки, крис-
талик цукру і навіть маленька піщинка, 
на якій Володимир Казарян примудрив-
ся вмістити замок.

Девіз майстра – зробити неможли-
ве можливим. На таку роботу, каже він, 
його спонукало велике бажання дивува-
ти світ і тішити людей чимось незвичай-
ним. Мистецтво мікромініатюри вже ба-
гато років дозволяє Володимиру Казаря-
ну робити те, що здавалося непідвлад-
ним людині.

Андрій ПАЦУЛА.

Родинне свято у пам’ять про 
Кобзаря влаштували мешканці 
Малого Ходачкова, що в Терно-
пільському районі. Дорослі й діти 
зібралися у будинку культури. 
На початку свята прозвучали по-
зивні у виконанні трубачів сіль-
ського духового оркестру на тему 
«Реве та стогне Дніпр широкий». 
Про життя Кобзаря розповів од-
носельчанам голова ради старій-
шин Михайло Івасечко.

Шевченків образ у кращих 
зразках мистецтва відтворили 
діти, молодь і старше поколін-
ня, підтвердивши істину – кожен 
рядок Кобзаря актуальний і сьо-
годні.  У виконанні зведеного жі-
ночого вокального ансамблю під 
керівництвом заслуженого пра-
цівника культури України, від-
мінника освіти Михайла Полюги 
звучали «Думи мої».

Особливого колориту свя-
ту додав виступ молодіжного жі-
ночого вокального ансамблю. Зі 
сцени лунали пісні «Лети, моя 
думо», «Така її доля», «Україно, 
нене», «Ой у полі доріженька», 
«Вирушали хлопці»

Звучали також вірші на шев-

ченківську тематику, які пише 
жителька Ходачкова Ольга Ли-
лик. Одну з поезій прочитала її 
донька Ірина Заблоцька та внук 
Олег. 

Шевченкові вірші декламува-
ли й місцеві школярі – Олена Ку-
зюк та Павло Романишин, Аня 
Осаулко та Діана Тихонюк. Зача-
рувала усіх піснею «Зацвіла в до-
лині» юна артистка Анастасія Ра-
ковська. А наймолодші учасники 
свята - першокласники Олег Ба-
лабан та Андрій Пєцух виконали 
пісню «Козаки». 

Завітали в Малий Ходачків і 
гості – дитячий колектив із села 
Костянтинівка з художнім керів-
ником Олександрою Пиндус. Кон-
церт продовжив фольклорний 
ансамбль. 

Ведучі свята – педагог Марія 
Попів і завідуючий клубом Юрій 
Яворський створили в залі теплу 
атмосферу. А сільський голова 
Володимир Береза закликав бути 
гідними  синами і доньками укра-
їнського народу.

На завершення всі учасники 
свята виконали невмирущий, ве-
личний Шевченків «Заповіт».

Українців знову об’єднав Шевченко

Навесні в різних куточках світу проводять Шевченківські дні. 9-10 
березня минула вже 202-а річниця від дня народження геніального 
українця. Згадували Кобзаря і на Тернопіллі, у містах і невеличких селах. 

Жіночий  вокальний  ансамбль  “Флояра”

Фольклорний   жіночий  ансамбль ”Ходаки”

Шварценеггер на зернятку 
й караван верблюдів у вушку голки

У Тернополі 
відкрили унікальну 
виставку мініатюр-
них скульптур 
Володимира
Казаряна, яку
називають вось-
мим чудом світу.
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Рибні грінки
ПОТРІБНО: 1 банка сардини, 1 неве-

лика цибулина, 1 невелика морква, 2 варе-
них яйця, 3 зубчики часнику, 1/2 пучка лис-
тя петрушки, 5-6 скибок хліба, сіль, перець 
чорний, майонез, олія

ПРИГОТУВАННЯ:  Цибулю нарізати на 
кубики та  підсмажити на олії до золотисто-
го кольору. Додати натерту  моркву і туш-
кувати приблизно 10 хв. Тим часом розтер-
ти сардину вилкою, додати натерті на терт-
ці варені яйця, дрібно нарізану петрушку та 
натертий часник. Після чого додати моркву 
та цибулю у раніше приготовану масу з сар-
дини. Додати майонез, посолити та перчи-
ти за смаком. Хліб підсмажити на пательні 
або в тостері. Охолоджені грінки намастити 
готовою масою.
Червона риба 
для бутербродів

ПОТРІБНО: 300 г розмороженого стей-
ка  горбуші чи сьомги, 2 ч. л. солі, 1 ч. л. цу-
кру, коріандр горошком.

ПРИГОТУВАННЯ:  від хребта горбу-
ші, сьомги чи форелі відділити філе, натер-
ти його сумішшю солі й цукру, додати ко-
ріандр. Скласти засолену рибку у скляний 
чи емальований посуд, закрити харчовою 
плівкою і поставити в холод на 3 доби. Мож-
на готувати за кілька днів до свята і збері-
гати рибку в морозилці, замотавши у харчо-
ву плівку.
Юшка з хека

ПОТРІБНО: близько 500 г хека, 8 карто-
плин, 2 цибулини, 1 моркву, 2 крутих яйця, 2 
ст.л. вершкового масла, перець, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: з риби  зварити буль-
йон, процідити його, додати туди нарізану 
кубиками картоплю. Порізати і обсмажити 
в олії цибулю і морквою, додати в бульйон 
разом з сіллю і спеціями. Юшку варити на 
слабкому вогні, не помішуючи. Рибу разом 
з порізаним яйцем і зеленню слід додавати 
вже перед подачею на стіл.
Cалат з копченої скумбрії

ПОТРІБНО: на 1 скумбрію - 3-4 яблука, 1 
квашений огірок, 5 варених яєць,  банка зе-
леного горошку, пучок зеленої цибулі, ма-
йонез, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: очищену від шкіри та 
кісток рибу, почищені яблука, огірок та ва-
рені яйця порізати кубиками, як для сала-
ту “Олів’є”. Додати зелений горошок, дріб-
но нарізану зелену цибулю, все переміша-
ти, залити майонезом. Салат викласти гір-
кою у невеликі скляні салатниці, прикраси-
ти кружальцями яєць та зеленню.

Салат “Еврика”
ПОТРІБНО: 150 г консервованої печін-

ки тріски, 60 г консервованого зеленого го-
рошку, 2 варені яйця, 1 ріпчаста цибулина, 
зелена цибуля, 1 варена картоплина, кілька 
скибочок лимона, майонез, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: печінку тріски по-
дрібнити, картоплю та яйця нарізати куби-
ками, додати зелений горошок, дрібно по-
шатковану цибулю. Усе добре перемішати, 
якщо необхідно, посолити. Викласти на та-
рілку гіркою, полити майонезом, посипати 
подрібненим білком, прикрасити скибочка-
ми лимона, горошком та зеленою цибулею.
Теплий салат з тунцем

ПОТРІБНО: 2 пучки листя салату, 5-6 
шампіньонів,1 невеличкий кабачок, 1-2 по-
мідори,1 банка консервованого тунця,

ДЛЯ ЗАПРАВКИ: 3 ст.л. олії, 3 зубці час-
нику, 1 ст.л. вустерського соусу (можна замі-
нити соевим), сіль, цукор, 1 ч.л. лимонного 
соку.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачок  порізати на 
півкільця, посолити, обсмажити на гарячій 
пательні до скоринки. Так само приготува-
ти почищені та порізані шампіньони. 

На велику тарілку викласти подрібне-
не руками листя салату, на нього кабачки 
та шампіньони. Зверху викласти подрібне-
ного тунця.

ПРИГОТУВАННЯ ЗАПРАВКИ: на па-
тельню влити олію, додати подрібнений 
часник. Довго смажити його не потрібно, 
тільки довести до прозорого стану. Додати 
вустерський соус, щіпку солі та цукру, ли-
монний сік, перемішати. Помідори наріза-
ти скибками, обсмажити на пательні по 30 
секунд з кожного боку. Перекласти їх на та-
рілку.

Готовим соусом полити салат, посипати 
щойно змеленим перцем. Салат смакує як 
теплим, так і  холодним. 
Оселедець швидкого 
приготування

ПОТРІБНО: 0,5  кг замороженого осе-
ледця, гірчиця, 4-5 цибулин.

Суміш прянощів для посолу: 3 ст. л. солі, 
3 ст. л. цукру, 1 ст. л. чорного меленого пер-
цю, 1 ч. л. меленого коріандру.

ДЛЯ СОУСУ: 2 ст.л. води, 2 ст.л. 9% оцту, 
0,5 склянки олії.

ПРИГОТУВАННЯ: Оселедець помити, 
акуратно зняти шкірку. В скляний чи ема-
льований посуд викласти шарами: цибулю 
кільцями, зверху філе оселедця, посипане з 
обох боків сумішшю прянощів (можна обка-
чати в них), змастити тонким шаром гірчи-

ці і знову викласти шар цибулі. Так складає-
мо і солимо все філе (не різати його).  

Зверху залити соусом з води та оцту та 
полити олією. Накрити кришкою і струсну-
ти. Оселедці просолюються дуже швидко - 
за 6 годин. Зберігати в холодильнику.

ПОРАДА: чорний перець і коріандр ба-
жано змолоти самостійно, не дуже дрібно, 
і тоді аромат від прянощів буде справжній.
Оселедець в червоному соусі

ПОТРІБНО: 1 кг оселедця мороженого, 
3 цибулини, 10-12 ст. л. води, 1 ч. л. цукру, 
1,5-2 ст. л. солі, 1/2  ч.л. чорного перцю, 1 дес. 
л. оцту, 2 ст. л. кетчупу, 100 мл олії.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю нарізати 
кільцями. Приготувати заливку. Скласти в 
каструльку всі інгредієнти. Закип’ятити все 
разом, відставити, щоб охололо. 

1 кг оселедця помити, почистити, порі-
зати на порційні шматочки. Залити залив-
кою, залишити на добу в холодильнику.
Риба у картопляному клярі

ПОТРІБНО: 300 г філе риби, 200 г кар-
топлі, 1 яйце, 1 ст.л. борошна, сік лимона, 
орегано, коріандр, сіль - за смаком, росли-
на олія.

ПРИГОТУВАННЯ: філе риби порізати 
на шматочки, приправити соком лимона, 
коріандром, орегано, посолити. На дрібній 
тертці потерти картоплю, вбити яйце, вси-
пати борошно, посолити і перемішати. Вмо-
чувати шматочки риби в кляр, викладати 
на добре розігріту з олією сковороду, сма-
жити з обох боків до рум’яної скоринки.
Лосось по-тайськи

Взимку спекти м’ясо лосося можна в ду-
ховці або підсмажити на сковороді, а влітку, 
найкраще, готувати рибу на грилі або ман-
галі. Тайський соус можна купити в супер-
маркеті, але якщо ви його не знайдете, при-
готуйте рибу із запропонованим нами ана-
логом тайського соусу. 

ПОТРІБНО: 6 шт. філе лосося (близько 
180 г одне), сіль, 120 г солодкого тайського 
соусу з перцем чілі, 3 ст. л. нарізаної зеленої 
цибулі, олія.

ДЛЯ ТАЙСЬКОГО СОУСУ: 100 г рідко-
го меду або цукрового сиропу, 50 мл води, 2 
ст. л. оцту, 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю, 
1 зубчик часнику, 1 ч. л. солі, 1/2 ч. л. перцю 
чілі крупного помолу.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибоку форму для 
випічки викласти один шар філе лосося. 
Кожне філе зверху посолити, полити олі-
єю. Кожен шматочок риби змастити однією 
столовою ложкою солодкого тайського со-
усу з перцем чілі. Соус рівномірно розподі-
лити по поверхні, а також ретельно змасти-
ти нижні і бічні сторони філе за допомогою 
кондитерського пензлика. Накрити форму 

кришкою або затягнути харчовою плівкою 
і поставити маринуватися в холодильник 
мінімум на 2 години або на ніч.

Розігріти духовку до температури 200 ° 
С з верхнім грилем. Деко для випічки висте-
лити пергаментним папером і злегка змас-
тити олією. Викласти на пергамент скибоч-
ки риби шкіркою вниз. Змастити рибу соу-
сом.

Випікати рибу 8 хвилин. Деко з рибою 
вийняти з духовки і ще раз змастити філе 
тайським соусом. Повернути деко в духовку 
і випікати ще 5 хвилин або до золотисто-
карамельного кольору. Подавати рибу га-
рячою з гарніром із зеленої цибулі.

Для приготування соусу: в маленькій 
каструлі змішайте всі інгредієнти до отри-
мання однорідної маси. Доведіть соус до ки-
піння, зменшуть вогонь до мінімуму і ва-
ріть на повільному вогні протягом 10 хви-
лин або поки соус не загусне. Перелийте га-
рячий соус в скляну банку і охолодіть.
Рибні палички 
по-домашньому

ПОТРІБНО: 300-400 г філе хека, неве-
ликий кусочок білого хліба, молоко, 2 ст. л. 
розтопленого вершкового масла, 1 яйце, 
трошки зелені, приправа для риби, сіль, ме-
лений чорний перець, панірувальні сухарі, 2 
ст. л. манки.

ПРИГОТУВАННЯ: хліб замочити у мо-
лоці. Рибу змолоти на м’ясорубці разом з 
хлібом. У фарш додати яйце, манку, зелень, 
масло, приправу, сіль, перець. Все добре пе-
ремішати і дати настоятися близько 10 хви-
лин. Мокрими руками сформувати палич-
ки або котлетки  і добре запанірувати їх у 
сухарях. Готові палички поставити в холо-
дильник на 10 хвилин. Смажити їх у неве-
ликій кількості олії до золотистого кольору 
і складати на серветку. Якщо вийшло  заба-
гато, то можна їх заморозити і смажити від-
разу з морозилки.
Котлетки зі щуки з грибами

ПОТРІБНО: щука - 1 кг, яйця - 2 шт, ба-
тон - 4 скибочки, цибуля - 1 шт, печериці 
-200 г, сіль, перець до смаку, панірувальні 
сухарі, кунжут для обжарки.

ПРИГОТУВАННЯ:  відділити від щуки 
хребет і великі кістки. Перемолоти в 
м’ясорубці разом з цибулею, додати яйця, 
намочений батон, сіль, перець, печери-
ці. Печериці попередньо просмажити. Все 
добре вимішати. Формувати котлетки, па-
нірувати і смажити. До панірувальних су-
харів додати попередньо трохи кунжу-
ту і добре їх вимішати. Така паніровка до-
дає котлеткам гарного вигляду і цікавого 
смаку. 

Рибний стіл 
завжди багатий –  

Дорогі господиньки! Пропонуємо вам рецепти 
смачних страв, які стануть вам у пригоді 
і під час посту, і для святкового столу.

буде чим  
посмакувати
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Дозвілля

Відповіді

- Синку, тут шість яблук, віддай по-
ловину своєму братикові. Скільки ти 
йому повинен дати?

- Два.
- Хіба ти не вмієш рахувати?
- Я вмію, а він ще ні.

  
Чоловік скаржиться своєму прия-

телеві:
- У мене було усе: гроші, шикар-

ний будинок, розкішна машина і гар-

на жінка, яка мене кохала. А потім бац 
- усе зникло.

- Що ж сталося? 
- Дружина дізналася.

  
- Чи може жінка зробити чоловіка 

мільйонером? 
- Легко. Якщо він мільярдер.

  
- Ех, куме, постарів уже ваш пес, 

ледве ноги волочить і хвоста опустив.
- Е, ні, куме, де там постарів. Коли б 

ще ви так гавкали, як він. 
  

Реклама на одеському Привозі: 
- Купуйте батарейки «Депутат»! 

Батарейки «Депутат» ніколи не ся-
дуть!

  
Чоловік запитує дружину:
-Кохана, ти випрасувала мій кос-

тюм?
- Так.
- Неправда. В кишені була зарпла-

та.
- І… що?
- А те, що вона й досі на місці.
   
Пограбували квартиру депута-

та Заклунівської міської ради. Від-
повідаючи на запитання журналіс-
та, що пропало, народний обранець 

заявив:
- У мене нічого не вкрали. А ось у 

дружини поцупили півмільйона дола-
рів. 

  
- Грицю, ти ще п’єш?
- Тільки у вільний від роботи час.
- А де працюєш?
- Уже рік безробітний. 

  
- Ви секретарка пана Хмирі?
- Так.
- Будь ласка, зв’яжіть мене зі сво-

їм шефом.
- Моя справа попередити: з ним 

краще не зв’язуватися. 

Украiнськi 
жарти

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Продаю
Приватизовану дачну ділянку 7 сотих в 

Підгородньому (кооператив “Діброва“) без за-
будови. Телефон: (096) 800-96-96

.

Вважати недійсним
Загублений державний акт на землю ІІ-ТР 

015405 від 13.01.2000 р. 20107 кв.м. Малоходач-
ківська сільська рада на ім’я Полюга Омелян Пе-
трович.
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ГОРОСКОП
з 23 по 29 березня
Овен  

У будь-якiй справi не вар-
то поспiшати, оскiльки зараз 
важко буде виправити навiть 
невеликi помилки. Будьте 
обережнi з побутовими прила-
дами.
Телець 

На вас чекає багато 
сюрпризiв, i не тiльки приєм-
них. Цей перiод закiнчиться 
швидко. Не вимагайте вiд 
близьких бiльше, нiж вони 
спроможнi.
Близнюки 

Друга половина тиж-
ня - чудовий час для того, щоб 
вирiшити побутовi питання, 
зробити кориснi покупки i на-
лагодити стосунки з близькими.
Рак 

Настав час переходити вiд 

слiв до дiй. Радимо почати з 
тих справ, якi ви вiдкладали. 
Наприкiнцi тижня вiдвiдайте 
батькiв.
Лев 

Вірте у свої сили й отримуй-
те задоволення від нових справ. 
У стосунках з близькими людь-
ми буде гармонія та розумін-
ня, а ваші дії супроводжувати-
ме успіх.
Діва 

Утримайтеся вiд заува-
жень на адресу колег, щоб не 
наразитися на неприємностi. 
Невдовзi вашi справи пiдуть 
угору.
Терези 

Настав перiод, коли прийня-
ти простi рiшення виявиться 
доволi складним завданням. Не 
соромтеся радитися зi старши-
ми людьми.
Скорпіон 

Не зупиняйтеся на досягну-
тому, навiть якщо не все вихо-

дить так, як ви хотiли. Важливi 
справи краще вирiшувати у 
четвер.
Стрілець 

Тиждень буде емоцiйним. 
Дивiться на те, що 
вiдбувається, з гумором. Це 
допоможе легше i швидше до-
лати перепони.
Козеріг 

Вас очікує успіх в особистих 
справах i кар’єрних досягнен-
нях. Знадобляться додатковi 
знання i навички. Вихідні про-
ведіть у колі друзів.
Водолій 

На роботi виникне багато 
протирiч. Не забувайте про те, 
що терпiння оточуючих не без-
межне.
Риби 

Щоб покращити настрiй, 
займiться чимось приємним. 
Можете вiдвiдати культурнi за-
клади або влаштувати дружню 
вечiрку.

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

газети «Наш ДЕНЬ». 
Запрошуємо на роботу  

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

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

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
9 місяців – 111,82 грн.

Вітаємо!
Любу Сергіївну 

Гаврилюк
із Ланівців, 

яка 25 березня святкуватиме 
своє 60-річчя! 

У час ювілейний – святковий
Даруєм букети із шани й любові!
Хай доля пошле Вам довгого віку,
Щастя, здоров’я і радість без ліку!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба.
Нехай Ваше серце зігріває тепло,
У домівці панує мир і добро.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії-многії літа!

З повагою – друзі.

Вітаємо!
Катерину Володимирівну 

Горошко
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження,
яке вона святкуватиме 25 березня!

У цей святковий світлий день
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,
Хай в житті Твоїм Він кожну мить
Обдарує ласкою святою!

З повагою – колеги по роботі і друзі. 

Вітаємо!
Кохану дружину, люблячу маму,  
щасливу і турботливу бабусю 

з с. Плотича Козівського району
Галину Ярославівну Мудру,

яка 25 березня святкуватиме 
55-річний ювілей!

Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать, біжать невпинно так роки,
У цю чудову, гарну днину
Тебе вітаєм залюбки.
Хай доленька насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю. 
Хай Бог боронить від хвороб і бід,

Ріка здоров’я щоб ніколи не зміліла,
Життя нехай дарує 

щедро многа літ
У мирі, спокої, у радості й надії.
Хай Тобі довіку щасливо живеться,
Хай завжди достаток 

у домі ведеться.
Нехай Матінка Божа охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З любов’ю - чоловік Василь, син Володимир з дружиною Людми-
лою, син Андрій з дружиною Галею, онуки Віталій, Олександр та 

Олеся, сестра Зіна з сім’єю, свекруха Надія, племінник 
отець-декан Ігор з сім’єю, свати, друзі. 

Під час виступу у Вільнюсі 
співачка попросила 
прибрати синьо-жовті 

прапори.
21 березня Земфіра дала концерт у 

столиці Литви. На її концерт зібрали-
ся тисячі шанувальників, зокрема й з ін-
ших країн. Також велика діаспора з Укра-
їни приїхала послухати улюблену вико-
навицю.

Під час концерту українські слухачі 

підняли синьо-жовті прапори. Після чого 
Земфіра попросила не підставляти її. Спі-
вачка сказала, що вона мешканка Росії, а 
концерт відбувається в Литві, і в нецен-
зурній формі попросила сховати синьо-
жовті стяги. «Ви любите свою країну, а я 
люблю свою», - сказала вона зі сцени.

Земфіра повторювала своє прохан-
ня протягом концерту кілька разів, деякі 
глядачі після слів російської співачки за-
лишали залу.

У соціальних мережах одразу вибух-
нув скандал і суперечки про те, що по-
трібно любити виконавця за його твор-
чість. Прихильники співачки намагалися 
зрозуміти її вчинок та виправдати тим, 
що на неї можуть тиснути з боку вла-
ди. Багато хто, проте, вважає, що артист-
ка повела себе вкрай неадекватно щодо 
українців.

Цього разу прапор став вже другою 
«спірною справою» Земфіри. Перший 

скандал вибухнув після її виступу в 2015 
році на грузинському фестивалі. Співач-
ка взяла прапор України у шанувальни-
ків, які стояли в першому ряду, і викона-
ла з ним кілька пісень. Після чого багато 
росіян також розділилися на «за» і «про-
ти». Були оголошені акції протестів ак-
тивістів, а віддані фанати на підтримку 
Земфіри розгортали плакат зі словами з 
пісні співачки «Не тупите, не я объявляла 
войну».

На проекті “Петриківський 
рушник” в столиці 
представлять інсталяцію 

художниці Галини Назаренко, яка 
виконана з 7000 гільз, привезених 
із зони АТО. Важить робота 120 
кілограмів

Мисткиня дала їй назву - “Мамай - україн-
ський Будда”.

- Інсталяцію зможуть побачити як укра-
їнці, так і представники більше ніж 15 по-
сольств різних країн світу, що приїдуть до 
“Софії Київської” підтримати петриківський 
розпис. Козак Мамай у думах і помислах 
українців завжди уособлював народну силу 
духу, незламність волі в святій борні з поне-
волювачами. Майстриня створила сталевого 
Мамая, як символ захисника. Він ніби повстав з 

поля бою, відтворився з гільз, присипаних по-
рохом”, - йдеться в повідомленні на сторіці Га-
лини Назаренко у Фейсбуці.

Українці бурхливо обговорюють концерт Земфіри 

Погода в Тернополі  
й області

23 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 1-2,  вдень 3-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.10, захід 
- 18.37. Повний місяць. 

24 березня - хмарно, дощ, мо-
крий сніг, температура повітря 
вночі 1-2, вдень 2-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.08, захід - 18.39.

25 березня - ясно, без 
опадів,температура повітря вно-
чі 1-2 градуси морозу, вдень 0-3 
градуси тепла. Схід сонця - 6.06, 
захід - 18.40. 

26 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі від 1 градуса моро-
зу до 1 градуса тепла, вдень 3-7 

градусів тепла. Схід сонця - 6.03, 
захід - 18.42.

27 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 1-3, вдень 4-6 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.01, за-
хід - 18.43. 

28 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі від 1 градуса моро-
зу до 2 градусів тепла, вдень 3-6 
градусів тепла. Схід сонця - 5.59, 
захід - 18.45. 

29 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 0-2, вдень 5-8 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.57, за-
хід - 18.46.

Художниця створила картину з 7 тисяч гільз,
 привезених із зони АТО




