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День відкритих 
дверей
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«Тернопільський центр 
професійно-технічної освіти»
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Випробування любов'ю:
у Тернополі створили мультфільм  
про особливих дітей

На фото: Лесик Венгринович  
з друзями.
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У село Вільшанки Кременецького району  
таки прийшла електрифікація

Тернопільські волонтери  
дарують сиротам  
в інтернатах майбутнє13 стор.
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Торік видали найбільше 
кредитів

Урядова програма 
енергозбереження діє 
уже протягом трьох років. 

За цей час нею скористалися 
понад сто тисяч українців. 
Тернопільщина теж долучилася 
до цього процесу.

- Сьогодні у нас гарно працює Чорт-
ківський, Борщівський, Кременцький 
райони. Вони разом уклали 600 догово-
рів. Задіяно близько восьми тисяч до-
могосподарств, у той час як у нас в об-
ласті є понад 400 тис. Це означає, що 
програмою скористалися всього 0,2% 
населення. За весь період використано 
126 млн. грн. енергозбереження. Тому 
ми закликаємо жителів області актив-
ніше користуватися програмою «Теплі 
кредити», адже це хороша можливість 
заощадити родинні бюджети, - зазна-
чив заступник голови Тернопільської 
ОДА Іван КрисаК.

В обласній адміністрації перекона-
ні, що готуватися до економії в наступ-
ному опалювальному періоді треба вже 
сьогодні. Тому важливо, щоб громадя-
ни якнайшвидше скористалися цією 
програмою. Рекомендують і районним 
адміністраціям та головам громад мак-
симально поінформувати населення.

Наразі учасниками програми «Те-
плі кредити» є «Ощадбанк», «Укргаз-
банк», «Укрексімбанк». Згодом до них 
має приєднатись і «Приватбанк». То-
рік найбільше кредитів надав «Ощад-
банк».

- «Ощадбанк» з першого дня почав 
працювати по програмі енергозбере-
ження. За три роки нашими послуга-
ми скористалися понад 136 тис. грома-
дян. Кредити брали в основному на за-
міну старих вікон на енергозберігаю-
чі. У Тернопільській області нами про-
кредитовано 5690 домогосподарств. 
Видано 93 млн. грн. За цей час держа-
вою відшкодовано 43 млн. грн. Мину-
лого року жителі області були найак-
тивнішими. Кредити видано 3,5 тис. 
домогосподарств. У цьому році актив-
на робота розпочалася наприкінці лю-
того. На сьогодні розглянуто 272 заяви 
на суму 5,6 млн. грн. По факту видано 
160 кредитів. Уже наприкінці квітня ці 
громадяни отримають відшкодування, 
- повідомив начальник Тернопільсько-
го обласного управління «Ощадбанку» 
Ярослав Соляр. 

У порівнянні з минулим роком комі-
тет Держефективності вніс у програму 
певні корективи. Торік відшкодування 
для громадян, які отримують житлові 
субсидії, складало до 70%. На сьогодні 
таку пільгу знято. Тобто, відшкодуван-
ня складає 35% для всіх громадян. Та-
ким чином усіх поставили в рівні умо-
ви.  

- У питанні придбання твердопа-

ливних котлів відшкодування складає 
20% від суми отриманого кредиту. Та-
кож є обмеження по абсолютній сумі. 
Для котлів ця сума складає не більше 
12 тис. грн, для утеплення будинку – не 
більше 14 тис. грн. «Ощадбанк» знизив 
відсоткову ставку по кредитах. Якщо 
торік ми кредитували під 24,5% річних, 
то сьогодні – під 17,99%, - каже Ярослав 
Соляр. 

Банківська установа запровади-
ла електронний калькулятор, за допо-
могою якого клієнт може прорахувати 
собі суму виплат. 

- Наприклад, людина отримала 20 
тис. грн. кредиту. Сплатила перший 
внесок у розмірі 10%. З решти 18 тис. 
отримує 3600 грн. відшкодування. Про-
тягом трьох років кредитування клієнт 
отримує компенсацію по голому креди-
ту в сумі близько 5200 грн. Тобто 3600 
грн. – відшкодування плюс 5200 грн. 
– економія на відсотках, - пояснює пан 
Соляр. На сьогодні мережа «Ощадбан-

ку» велика і розгалужена. Це 63 відді-
лення у всіх районних центрах. 
Кличуть 
до співпраці ОСББ

«Укргазбанк» представлений 
у Тернопільській області 
трьома відділеннями 

– у Тернополі, Чорткові та 
Борщові. Установа видала 
близько півсотні кредитів. На 
розгляді приблизно 80 заяв. 
Умови кредитування тут, як і в 
«Ощадбанку». Єдине – кредитна 
ставка становить 17,5% річних.

- У нас на придбання твердопалив-
них котлів для субсидіантів держава 
компенсує не 20%, а 35%. Тобто піль-
га для придбання твердопаливних кот-
лів у нас зберігається, - зазначила на-
чальник управління з роздрібного біз-
несу Тернопільської обласної дирекції  
«Укргазбанку» Тетяна Лисобей.

Отримати «теплі» кредити мо-
жуть і Об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків. Попередньо 
ОСББ потрібно виготовити проектно-
кошторисну документацію, оскільки 
проект передбачає великий обсяг ро-
біт. За словами Ярослава Соляра, було б 
доречно, якби в цьому допомагали ор-
гани місцевого самоврядування.

У кожного співвласника є можли-
вість отримати кредит до 30 тис. грн. 
Більше того, ОСББ-субсидіанти отри-
мують відшкодування на рівні 70%. Це 
- єдина категорія громадян, стосовно 
якої збережена ця норма. Водночас, пе-
решкодою стає те, що мешканцям бага-
токвартирних будинків часто важко ді-
йти до спільної згоди і прийняти рі-
шення щодо заходів енергозбережен-
ня. 

- Торік ми видали кредити лише 
трьом об’єднанням. В основному вони 
брали кошти на заміну вікон на сходо-
вих клітках та приміщеннях загально-
го користування, заміну електроламп 
на енергоефективні, - каже представ-
ник «Ощадбанку».

Крім того, у кількох містах області 
працюють місцеві програми енерго-
збереження та підтримки ОСББ. Роз-
роблено й обласну програму енергоз-
береження. На неї передбачено 1,5 
млн. грн. За словами Івана Крисака, за-
твердити виділення коштів планують 
на одному з найближчих засідань об-
ласної ради. 

допоможуть
заощадити

Минулого місяця уряд відновив дію програми з енерго-
ефективності. Тож жителі області можуть сподіватися 
на нову хвилю видачі «теплих» кредитів. Протягом двох 
місяців банківські установи приймали заяви від клієн-
тів, а вже наступного місяця почнеться видача коштів. 
В Тернопільській обласній адміністрації закликають 
жителів області активніше долучатися до програми, 
аби не згаяти можливість заощадити на теплоносіях.

Для приваТНих БУДиНКІв (У 
Т.Ч. пОДІлеНих На 2 КварТири):

- придбання котлів з викорис-
танням будь-яких видів палива та 
енергії (крім природного газу та 
електроенергії);

- радіаторів водяної системи 
опалення, регуляторів температу-
ри повітря (в тому числі автома-
тичних);

- рекуператорів теплоти вен-
тиляційного повітря;

- теплонасосної системи для во-
дяної системи опалення та/або га-
рячого водопостачання;

- системи сонячного теплопостачання та/або гаря-
чого водопостачання;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема, за-
собів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічиль-
ників);

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку 
електричної енергії (лічильників активної електрич-
ної енергії);

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з 
теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, під-
вальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструк-
цій з енергозберігаючим склом 
(крім однокамерних), у тому 
числі вікон та балконних дверей.

Для КварТир У БагаТОКвар-
ТирНих жиТлОвих БУДиНКах:

- придбання котлів з викорис-
танням будь-яких видів палива 
та енергії (крім природного газу 
та електроенергії);

- радіаторів водяної системи 
опалення, регуляторів темпера-
тури повітря (в тому числі ав-
томатичних);

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової 
енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прила-
дів обліку, лічильників);

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку 
електричної енергії (лічильників активної електрич-
ної енергії);

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим 
склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та бал-
конних дверей.
КОмпеНсацІя ТаКОж виплаЧУЄТься На вІДпОвІДНе 

ДОДаТКОве ОБлаДНаННя Та маТерІали.

ДОВІДКА
На які матеріали та обладнання 
можна отримати компенсацію?

«ТеПлІ КреДиТи»
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в українському суспільстві 
ще не оцінені 
належним чином»
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“

“

“

“

“
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“

- Ви – успішна ділова жінка. Займа-
єтеся громадською, правовою робо-
тою, політикою. У Вас дві вищі осві-
ти – музично-педагогічна і економіч-
на. Отож, дорога  у великий світ для 
Вас починалася з музики. Як жит-
тя повернуло Вас від прекрасного до 
прагматики?
- За першою  професією я викладач гри 

на народних інструментах та оркестровий 
диригент. Закінчила Тернопільське музич-
не училище і Рівненський інститут куль-
тури. В середині 90-х, у період економіч-
ної кризи, на превеликий жаль, мистецтво 
і культура в Україні мало кого цікавили. 
Тому, переїхавши жити у Тернопіль, ми з 
чоловіком докорінно змінили професійну 
діяльність, я  ж здобула економічний фах – 
менеджера організації. Зараз  у нас з чолові-
ком п’ять вищих освіт на двох. Інколи жар-
тую: диригент і менеджер-економіст – це 
майже подібні види діяльності, і в першо-
му, і в другому випадку  -  це процес управ-
ління, який потребує від людини значних 
лідерських навиків. Так склалося, що з са-
мого початку своєї трудової кар’єри я за-
вжди працювала на керівних посадах: і ди-
ректором музичної школи, і керівником ре-
гіональної філії державного підприємства, 
і директором обласного комунального під-
приємства. Тому музична освіта мені бага-
то у чому допомогла. Загалом вважаю, му-
зика допомагає розвинути логічне мис-
лення, тренує пам'ять, адже доводилось 
напам’ять вчити величезні музичні твори 
та оркестрові партитури.

На мою думку, мистецтво і культура ви-
ховують у людині найкращі риси характе-
ру: повагу до інших, самокритичність, по-
рядність, моральність і духовність. Якби 
була моя воля, я б зробила музичну освіту 
обов’язковою для всіх дітей. Впевнена, укра-
їнське суспільство стало би набагато гуман-
нішим та толерантнішим.

- Ви очолюєте дві досить відомі гро-
мадські організації - Асоціацію жінок 
України і Центр регіонального розви-
тку та права. Розкажіть про це трохи 
детальніше. З ким об’єднуєтеся, кому 
допомагаєте...
- Громадською роботою я займаюся май-

же два десятиліття. У 2000 році ми створи-
ли громадську організацію «Спілка власни-
ків землі», метою якої було допомагати лю-
дям у період розпаювання  колгоспної зем-
лі. За ці роки вдалося чимало: тисячам влас-
никам землі ми надали юридичну допомо-

гу, багатьом допомогли відстояти свої пра-
ва на землю у судах. За цей час професійно 
освоїла царину проектної діяльності. За під-
тримки міжнародних організацій реалізу-
вали кілька десятків різнопланових  проек-
тів. Здебільшого діяльність спрямована на 
проведення аналітичних та моніторинго-
вих досліджень, надання правової допомо-
ги кризовим групам населення, організації 
навчань для громадських активістів. Нещо-
давно перейменувалися у громадську орга-
нізацію «Центр регіонального розвитку та 
права». Планів та завдань – безліч. 

З 2010 року очолюю ще й Асоціацію жі-
нок. Переконана, що роль і місце жінки в  су-
часному українському суспільстві не оціне-
ні належним чином. Я виступаю за широ-
ке представлення жінок у владній вертика-
лі, вважаю, чим більше нас буде залучено у 
процеси ухвалення рішень, тим ефективні-
шою та успішнішою буде політика, тим ви-
щим буде рівень життя українців. Зрештою, 
це світова практика – чим більше жінок у 
владі, тим краща якість життя. Наведу лише 
приклад таких успішних та передових країн, 
як Швеція і Фінляндія, де жінок  у владі по-
над 40 відсотків.

- Ви – депутат обласної ради. Що, 
власне, спонукало Вас піти в активну 
політику?
- Свій шлях у політиці я розпочала у 1997 

році, коли стала членом Народного Руху 
України та у своєму рідному селі Великі Де-
деркали на Шумщині створила партійний 
осередок. Знала, що сильна і вільна Україна 
сама не побудується, тому включилася  у ро-
боту на повну. Була членом Крайової ради 
Руху.  У 1998 році з сім’єю переїхали жити у 
Тернопіль, працювати пішла референтом в 
управу крайової організації. Після розколу  
НРУ підтримала крило молодих політиків 
на чолі з Костенком, на той час мені здавало-
ся, що Руху бракує динаміки і потрібно щось 
змінювати у партійному будівництві. Депу-
татом обласної ради стала у 2015 році, очо-
ливши список політичної партії «Громадян-
ська позиція». Зараз очолюю фракцію,  та-
кож є головою депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку. Не пого-
джуюсь з твердженням, що політика – бруд-
на справа. Брудною її в Україні роблять не-
порядні  люди, тому у нас політика має руй-
нівний характер. Я ж виступаю за цивілізо-
вану і прозору  політику, де немає місця під-
килимності та «кидкам». Вірю, що  дуже ско-
ро українська політика стане чистішою і по-
ряднішою.

- Українська жінка має багато 
обов’язків.  А прав? У тій же політиці, 
на роботі? Чи справді нині актуальне 
питання гендерної рівності?
- Гендерна рівність,  як явище, поки що 

не зовсім сприймається українським  патрі-
архальним суспільством. Я вже наводила 
приклад, як живуть країни, де майже пропо-
рційний рівень представництва жінок і чо-
ловіків у політиці. В українських реаліях ми 
насправді маємо говорити про дотримання 
рівності прав  жінок і чоловіків. Адже за ста-
тистикою в Україні середня заробітна пла-
та жінок в жодній галузі не перевищує се-
редньої заробітної плати чоловіків, зага-
лом в Україні платня жінок на 25-30% ниж-
ча за платню чоловіків за однакову робо-
ту. Рівень зайнятості жінок в середньому на 
10% нижчий за рівень зайнятості чоловіків, 
щонайменше 20% жінок України регуляр-
но потерпають від фізичного насильства у 
сім'ї. На мою думку, ці проблеми можуть ви-
рішити лише самі жінки, і ми над цим пра-
цюємо. Зараз Асоціація жінок України разом 
з Українським жіночим консорціумом реалі-
зовує проект «Побудова жіночого політич-
ного лобі в Україні», метою якого є створен-
ня громадянської платформи, яка допомо-
же збільшити представництво жінок на всіх 
рівнях прийняття рішень.

- Крім роботи, політики, чим захо-
плюєтеся, що любите?
- Раніше дуже любила в'язати.  У сту-

дентські роки практично увесь мій гардероб 
складався  з речей, які я сама зв’язала.  Зараз 
навіть трохи дивуюся своїй майстерності, як 
я могла без єдиного шва зв’язати кофту чи 
спідницю!

Зараз, якщо є вільний час, найбільше 
люблю читати. З останнього прочитаного – 
«Колгосп тварин» Джорджа Орвелла. Раджу 
всім  сучасним політикам почитати, а піс-
ля того подивитися на своє відображення у 
дзеркалі. Хоча книга написана у 40-х роках 
минулого століття та  висміює постреволю-
ційний СРСР і епоху сталінізму, я ж побачила 
багато такого, що характеризує сучасну по-
літичну еліту в Україні.  Маю на меті органі-
зувати публічні читання цього шедевру, аби 
якомога більше людей задумалися над тим, 
в якій ми живемо країні.

- Якось ви сказали: для того, щоб жити 
щасливо у сучасному непростому сві-
ті, потрібно бути або великим філосо-
фом, або добрим психологом. То ким є 
Лариса Римар? І в чому Ваше щастя?

- З віком та життєвим досвідом я стала 
більше психологом. Відчуваю, що багато лю-
дей очікують від мене підтримки та допомо-
ги, інколи просто добрим словом чи пора-
дою. І в цьому найбільше моє щастя, особли-
во, коли є можливість комусь допомогти.

- Родина, сім’я. Що вони значать для 
Вас?
- Щоденно і щохвилини відчуваю глибо-

ке почуття відповідальності перед дітьми, 
чоловіком і мамою. Час і життя нас багато 
випробовує, але ми намагаємось у всьому 
підтримувати один одного. Переконана, для 
того щоб стати щасливою родиною, треба 
побудувати так стосунки в сім’ї, аби кожен 
зміг самореалізуватися та втілити свої мрії. 
Мені здається, що я саме така дружина, мама 
і донька!

- Що найбільше цінуєте в людях?  
А чого не можете пробачити?
- Найбільше ціную в людях щирість і 

правдивість. Не люблю брехливих та облес-
ливих. З роками дійшла до висновку, що пога-
них людей практично не буває – є життєві об-
ставини, через які люди стають не такими, як 
би цього нам хотілося. А якщо зустрічаються 
на моєму життєву шляху негідники, то стара-
юся їх обходити десятою дорогою.

- Коли не все вдається, Ви плачете, шу-
каєте підтримки у друзів? Відступаєте 
від запланованого? Ви – сильна жінка? 
- Мені здається, що я  - сильна людина. 

Так склалася моя жіноча доля, що я не маю 
права бути слабкою. Окрім цього вважаю, 
що сильна людина – це людина слова і діла: 
сказала – зробила, запланувала – виконала. 
Якщо щось не вдається, дивлюсь на речі по-
філософськи: або це - не моє, або – ще не на 
часі. Жартома кажу знайомим: я або досягаю 
того, чого хочу, або просто перестаю хотіти. 
Здається, що так легше переживати невдачі.

- Чи є у Вашому житті мрії, які ще не 
збулися?
- У мене є безліч мрій: і щоб гарно вигля-

дати, і щоб усі поважали, і щоб робота ки-
піла, і щоб родина була здорова. Мрію, щоб 
гарно склалася доля у мого старшого сина, 
який здобуває вищу юридичну освіту, щоб 
дав Бог нам з чоловіком здоров’я зростити 
нашого молодшого хлопчика, який є інвалі-
дом з дитинства, щоб мама і вся моя рідня 
жили в мирі і злагоді.

А ще мріємо з чоловіком побачити світу,  
побувати у різних країнах. Бог і людство  так 
багато створили геніального та прекрасно-
го, і було б великим гріхом усе це не побачи-
ти на власні очі!

- І наше традиційне запитання: чи є 
у цьому світі куточок, куди хочеться 
завжди повертатися, щось, наймилі-
ше серцю?
- Де б я не була, чи у відрядженні, чи у 

гостях, але завжди приємно повертати-
ся у власний дім. А ще у рідне село, де за-
раз живе моя матуся, де пройшло безтурбо-
тне дитинство та шкільні 
роки, сповнені теплом без-
межної батьківської любо-
ві й опіки.

Лариса РИМАР: «Роль і місце жінки

«Наш ДЕНЬ» започаткував рубрику «Стиль 
життя», де відомі люди краю відверто 
відповідають на запитання про життя, 
роботу й особисте, про те, як вони стали 
тими, ким є. Сьогодні у нас в гостях Лариса 
Римар - громадсько-політична діячка, 
депутат обласної ради. Очолює Центр 
регіонального розвитку і права, Асоціацію 
жінок України. Фахівець з проектного 
менеджменту. Закінчила Рівненський 
інститут культури та Тернопільську 
академію народного господарства.  
Разом з чоловіком виховує двох синів. 

Зіна
КУШНІРУК.



№12 (196) / 22 березня-28 березня 2017 р.4 Наш ДеньНаш День Æиттяnday.te.ua

 «Тернопільщина  - лідер зі створен-
ня об’єднаних територіальних громад. 
Наприкінці  2015 року новообрана об-
ласна рада шостого скликання затвер-
дила Перспективний план формуван-
ня територій громад Тернопільської 
області, згідно з яким було створено 
26 об’єднаних територіальних громад. 
Зрозуміло, що такий крок поклав на 
владу області  і на громади велику від-
повідальність. За 2016 рік до загально-
го фонду бюджетів об’єднаних терито-
ріальних громад надійшло 355 з поло-
виною мільйонів гривень власних до-
ходів. Відтак, уточнений план викона-
но на  майже 115 відсотків. У листопаді 
2016-го року обласна рада внесла зміни 
до Перспективного  плану. На початок 

2017 року в області вже є 36 об’єднаних 
територіальних громад. Вони охоплю-
ють більше третини  території облас-
ті. Триває робота із розроблення змін 
до Перспективного плану формування 
територій громад задля охоплення усі-
єї області.  Населені пункти, побачив-
ши перспективи існування у територі-
альних громадах, виявляють бажання 
об’єднуватися».

За словами Віктора Овчарука, Украї-
на отримала ще один стимул для збіль-
шення кількості та якості об’єднаних 
громад. 14 березня законопроект 
щодо особливостей добровільного 
об’єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних 
районів, було прийнято. 

Віктор Овчарук також звернув ува-
гу журналістів на те, що обласна влада 
створює сприятливі  умови і  «є місточ-
ком» для забезпечення координації ро-
боти громад у реалізації різних проек-
тів від державних та міжнародних фон-
дів, власних ініціатив. 

Очільник обласної ради зарепрезен-
тував  журналістам  економічний, ту-
ристичний та духовний потенціал  Тер-
нопільської області. 

Журналісти ознайомилися із ново-
створеним Центром культури та до-
звілля, який днями відкрився у селі 
Лошнів, що входить до Теребовлян-
ської територіальної об’єднаної гро-
мади. Кошти на його облаштування 
були виділені  із бюджету громади та  

тих, що надійшли  з державного бю-
джету для розвитку громади. За сло-
вами голови Сергія Поперечного,  буде 
створено п’ять таких центрів, головне 
завдання яких –  розвиток юного по-
коління. 

У ході реформи значно розшире-
ні видаткові повноваження об’єднаних 
територіальних громад – відповідним 
бюджетам передано на фінансуван-
ня значну частину видатків, що рані-
ше перебували у компетенції районних 
бюджетів. Унаслідок цього видаткова 
частина  загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад  на 
2016 рік  виконана в обсязі 872,8 млн. 
гривень, що у 10 разів перевищує по-
казник попереднього року.

Âіêтор оÂ×арук: «реôорма з äеöентралізаöі¿ äала 
êонêретні та âіä÷óтні резóльтати äля меøêанöіâ області»
На цьому наголосив голова обласної ради Віктор Овча-
рук під час зустрічі з журналістами семи областей Укра-
їни з Півдня та Сходу, які брали участь у  прес-турі Тер-
нопільщиною. Ознайомитися з тим, які результати дали 
процеси децентралізації та створення об’єднаних тери-

торіальних громад в нашій області, приїхали журналіс-
ти з Дніпропетровської, Донецької, луганської, Одеської, 
Сумської, Харківської та Херсонської областей. 
Вони цікавилися досвідом найбільшої громади на Тер-
нопіллі – Теребовлянської. 

В області - майже 57,2 тисячі платників податків 
На обліку в органах ДФС Тернопільської області на початок березня налічується 

57154 основних платників податків, із яких 21640 - юридичні особи і 35090 - фізичні 
особи - підприємці. Порівняно з відповідним періодом минулого року, кількість юри-
дичних осіб збільшилася на 854 або на 3,9 відсотків. А чисельність фізичних осіб - під-
приємців зменшилася на 6959 або на 16,5 відсотків. 

У лютому на податковий облік взято 935 платників податків, у тому числі 100 юри-
дичних осіб та 835 фізосіб - підприємців. Припинили ж займатися підприємництвом 
1388 платників (88 юросіб і 1300 фізосіб-підприємців). 

У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків обліковано майже 1 млн. 
82 тис. фізичних осіб, серед яких 3450 іноземців і 4752 тих, хто відмовився від реєстра-
ційного номера облікової картки платника податку. З початку цього року вже зареє-
струвалися 2180 фізосіб та 35 іноземців. 

відділ організації роботи головного управління 
ДФс у Тернопільській області. 

Інші доходи, отримані фізособами-
«єдинниками» - необхідно задекларувати

  

мета проекту: ознайомлення 
учнів з основами ведення бізне-
су, допомога у створенні та в по-
дальшому просуванні брендів у 
медіапросторі, навчанні успіш-
но позиціонувати себе у соці-
альних мережах.

Упродовж навчання учні мати-
муть можливість набути базові навики ро-
боти з фото- та відеопродукцією, елемен-
тами дизайну, бізнес-комунікації, оратор-
ського мистецтва.

Школярам, які хочуть проявити себе й 
навчитися чогось нового, потрібно зареє-

струватися за посиланням: https://
goo.gl/forms/3TH6zhqLoq9H9g5B2

ТНЕУ також запрошує до 
співпраці молодих, цікавих та 
успішних громадських діячів, біз-
несменів, відеооператорів, фото-

графів, ведучих, режисерів монта-
жу, маркетологів, графічних дизайне-

рів, які можуть поділитися знаннями та до-
свідом з активною молоддю Тернополя.

Заняття проводитимуться щосуботи з 
25 березня по 17 червня (крім святкових 
днів) на базі Тернопільського національно-
го економічного університету.

мета проекту: ознайомлення 
учнів з основами ведення бізне-
су, допомога у створенні та в по-
дальшому просуванні брендів у 

но позиціонувати себе у соці-

Упродовж навчання учні мати-

струватися за посиланням: https://
goo.gl/forms/3TH6zhqLoq9H9g5B2

співпраці молодих, цікавих та 
успішних громадських діячів, біз-
несменів, відеооператорів, фото-

графів, ведучих, режисерів монта-
жу, маркетологів, графічних дизайне-

У Тернопільській ОДПІ нагадують, 
що триває деклараційна кампанія-2017. 
Фізичні особи-підприємці, які протягом 
2016 року отримали крім доходів від під-
приємницької діяльності на спрощеній 
системі оподаткування ще й інші доходи 
з джерел їх походження з України та/або 
іноземні доходи як громадяни (напри-
клад, дохід від надання майна у лізинг, 
оренду (суборенду), житловий найм (під-
найм); інвестиційний прибуток; дохід від 
успадкованого чи отриманого у дарунок 
майна тощо), повинні задекларувати такі 
доходи у річній декларації про майновий 
стан і доходи. При цьому у рядку 8 «Ка-
тегорія платника» декларації цим фізич-
ним особам необхідно проставити позна-
чку «Х» у клітинці «громадянин».

Термін сплати нарахованих платежів 
- до 1 серпня року, що настає за звітним, 

тобто, останній день сплати за наслідка-
ми 2016 року - 31 липня 2017 року.

Якщо останній день строку подання 
податкової декларації припадає на ви-
хідний або святковий день, то останнім 
днем вважається операційний (банків-
ський) день, що настає за вихідним або 
святковим днем. Перенесення останньо-
го дня сплати податкового зобов’язання, 
якщо останній день сплати припадає на 
вихідний або святковий день, чинним за-
конодавством не передбачено.

Детальніші консультації, тренін-
ги та надання практичної допомоги у 
заповненні декларації можна отрима-
ти у Центрі обслуговування платників за 
адресою: вул. Білецька, 1 та за телефо-
ном: 43-46-10.

відділ організації роботи
 Тернопільської ОДпІ.

ТÅРНÎÏ²ËÜСÜÊÈÕ ØÊÎËßР²Â 
запрошуютü у «ÌÅÄ²À ØÊÎËУ ТНÅУ» 

Тернопільський національний економічний університет 
організовує молодіжний проект «МеДІА ШКОлА ТНеУ» 

для школярів 9-11 класів

Детальнішу інформацію можна отримати за номером: (096) 36 54 533 
або (0352) 47-50-63, або написавши на електронну адресу:

 tneu.media.school@gmail.com
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До «швидкої» 
несуть на руках

Разом з колегами із каналу 
«Україна» у Вільшанки ми приї-
хали вже втретє. Хотіли на влас-
ні очі побачити позитивні зміни 
на хуторі, а також ті проблеми, 
які ще залишилися. Після Поча-
єва з європейськими дорогами 
по такому ж рівному шляху ви-
рушаємо до Свято-Духівського 
скиту – це чоловічий монастир, 
до якого також приїздить бага-
то туристів. Чому саме сюди? 
Тому, що ґрунтову дорогу до 
Вільшанок розмило талим сні-
гом і дощами. А через ліс шлях 
коротший – приблизно 3 кіло-
метри. Діти також цією стеж-
кою ходять до школи – вихо-
дять біля скита і далі пішки – у 
Почаїв. Інші ходять у Старий Та-
раж – це теж близько 5 кіломе-
трів. Про шкільний автобус тут 
тільки мріють… А якщо людина 
захворіє, як доїхати «швидкій»? 
Місцева жителька Наталя Ва-
сильків розповідає: коли взим-
ку бабуся зламала руку – пере-
лом був дуже складний та ще 
й сильний больовий шок - до 
«швидкої» її везли півтора кіло-
метра на санях. А якщо у когось 
інфаркт чи інсульт?.. 
Дерева ріжуть - 
стовпи встановлюють

Нову лінію електропередач 
почали встановлювати ще у лю-
тому. 

- Приїхали фахівці, почали 
все оглядати, вимірювати, - роз-
повідає Ірина Шилюк. - На хуторі 
всі дуже радіють таким змінам. 
Сподіваємося, влітку  лампочки 
у нас сяятимуть яскраво. Адже 
у сусідньому Почаєві світло є за-
вжди. Чим ми гірші? Замість ста-
рого трансформатора встанов-
лять два, тож сподіваємося пере-
падів напруги вже не буде. 

Електрифікація у Вільшан-
ки прийшла вдруге, жартують 
місцеві. Електроопори, у яких 
жили білочки і птахи, - вже у 
минулому. На зміну їм привез-
ли сучасні, бетонні. Дмитро Пі-
лярчук спилює гілля біля сво-
єї оселі. Дерево довелося зріза-
ти, адже біля нього встановили 
електроопору. 

- Дуже треба нову лінію, 
адже напруга надто слабка, - 
каже чоловік. - Ми раді, що на-
решті про нас згадали. В мене 
ще хоч якесь світло було, а в кін-
ці села його взагалі нема. Через 
низьку напругу в духовці навіть 
пиріжків не спечеш. Коли я мав 
корову, то січку мусив вночі рі-
зати, коли люди спали. Стовпи 
були дуже старі – ледь не пада-
ли на голову…
Для кращого 
життя потрібне
 світло і дорога

Наталя Васильків, яка два 
роки тому запросила нас у Віль-
шанки і написала не одне звер-
нення у різні структури, сьогод-
ні зізнається: вже й не вірила 
тим обіцянкам, не сподівалася, 
що настануть зміни.

- У нашому хуторі життя 
ніби зупинилося, - каже жінка. – 
І, здавалося, всі махнули на нас 
рукою. Світло – ніби й дрібни-
ця. Але як без нього жити, сьо-
годні не уявляє ніхто. А для нас 
за роки це вже стало буденніс-
тю. Сьогодні я переконана, що 
варто звертатися, боротися. Ми 
показали приклад, що не треба 
зневірюватися і опускати руки. 
Нам говорили чиновники: при-
їдуть журналісти, покажуть вас 
по телебаченню, напишуть в га-
зеті - і все. На тому й закінчить-
ся.  Але ж - ні. Ці новенькі опо-
ри свідчать, що це - не так. Про 
нас почули, дізналися про нашу 

біду. Мабуть, багато лю-
дей в Україні не знали, що 
так можна жити…

Звичайно, у Вільшан-
ках ще багато проблем. І 
нова лінія – вирішення лише од-
нієї з них. Але це ніби світлий 
промінчик у замкнутому колі чи-
новницької байдужості. Запитую 
Наталю, що ще потрібно, аби у 
Вільшанках стало краще жити. 

- Щоб в нас, нарешті, було 
світло, щоб трухляві електро-
опори не нависали над оселя-
ми, щоб до нас могла доїхати 
«швидка», діти могли нормаль-
но, а не по калюжах, добиратися 
до школи, - відповідає вона. 

На Тернопіллі, та й в Украї-
ні, не багато людей, які мріють 
про такі звичні речі. Може, на-
шим чиновникам нарешті вар-
то звернути увагу на Вільшан-
ки і допомогти вирішити найго-
стріші проблеми хутора. Адже 
на території Вільшанок немає 
ні метра асфальтованої дороги 
– лише ґрунтова. Після танення 
снігу і весняних дощів – це су-
цільне болото. 

Сьогодні Вільшанки вхо-
дять у Почаївську міську 
об’єднану громаду. Вона неве-
лика і об’єднує Почаїв, село За-
тишшя, село Старий Тараж, час-
тиною якого є Вільшанки, і село 
Комарин. Голова громади Ва-
силь Бойко ще влітку обіцяв до 
осені хоча б частково виріши-
ти проблему з дорогою у Віль-
шанки. Казав, що вже є домов-
леність з дорожньою службою і 
кошти на матеріали. Та, мабуть, 
щось не склалося. Місцеві роз-
повідають: дві вантажівки піску 
висипали поблизу цвинтаря. Та 
до села це доволі далеко. Мож-
ливо, якби чиновник хоч місяць 
пожив у Вільшанках і спробував 
звідти пішки добиратися на ро-
боту, він би швидше зайнявся 
вирішенням цього питання. 

а поки найпоширені-
ший транспорт у Віль-
шанках – маршрутка 

№11. Так, жартома, місцеві жи-
телі називають власні ноги – 
найнадійніший на сьогодні за-
сіб пересування. Але здаватися 
не збираються. Тепер вони зна-
ють, що можуть щось змінити. 
Важливо лише, щоб чиновни-
ки та посадовці не вбивали віру 
людей у власні 
сили та у влас-
ну країну. 

Наш ДеньНаш ДеньÀкценти 5nday.te.ua

юля 
ТОМЧиШиН.

КОМеНТУЄ
роман ДОрОШ, 

заступник голов-
ного інженера 

з розподільчих 
мереж ВАТ «Терно-

пільобленерго»
Реконструкцію в селі Віль-

шанки Кременецького райо-
ну заплановано провести у 
два етапи на загальну суму 
майже 6,5 млн. гривень. Згід-
но з актом технічного стану 
та проектно-кошторисною до-
кументацією, у 2017-2018 ро-
ках  заплановано заміну пові-
тряних ліній 0,4 кВ довжиною 
15,14 кілометри від трансфор-
маторних підстанцій-96, 95, а 
також провести повну заміну 
трансформаторної підстанції 
10/0,4 кВ №95 та побудувати 
дві розвантажувальні ТП по-
тужністю 160 кВА і 63 кВА.

У 2017 році заплановано 
провести реконструкцію пові-
тряних ліній 10-0,4 кВ загаль-
ною довжиною 7,59 км та по-
вну заміну трансформатор-
ної підстанції-95 потужніс-
тю 63 кВА і будівництво до-
даткової розвантажувальної  
трансформаторної підстанції 
63 кВА. Загальна сума коштів, 
які передбачено витратити на 
реконструкцію,  понад 3 міль-
йони гривень, решту коштів 
передбачається вкласти в ре-
конструкцію на наступний 
2018 рік.

На сьогодні вже виконано 
третю частину запланованих 
робіт.  Реконструкцію плану-
ється завершити до 24 травня 
2017 року.  

«Íе моæна сиäіти сêлаâøи рóêи – 
Çа ÇÌІÍи потрІÁÍо Áоротисß»

У село Вільшанки
Кременецького району  
таки прийшла 
електрифікація

мешканці невеличкого хутора поблизу почаєва вже більше десяти років 
мріють про звичайні для нас речі – світло в оселях, дорогу, по якій в 
село могла б приїхати швидка, шкільний автобус, нові електроопори, 

які не нависатимуть над домівками. люди написали кілька десятків звернень, 
особисто їздили до чиновників, зверталися до журналістів. І, нарешті, частина 
їх мрій таки стала реальністю. «Тернопільобленерго» виконало свої обіцянки 
і розпочало встановлення нової лінії електропередач на хуторі. радості 
вільшанців немає меж. Тепер люди переконані – варто об’єднуватися і шукати 
вихід, боротися за зміни і ніколи не опускати рук. 
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Ольга ЧОрНА.

Дослідники брали до уваги такі чин-
ники, як ВВП на душу населення, три-
валість життя, соціальна підтримка у 
складних ситуаціях, довіра до уряду, ку-
півельна спроможність, впевненість у за-
втрашньому дні, свобода вибору, поши-
реність корупції. 

На жаль, в Україні багато лише коруп-
ції. З усім решта - проблеми. Адже Украї-
на потрапила ще й до десятки найбідні-
ших країн світу у міжнародному рейтин-
гу «Bloomberg’s Misery Index».

Урядовці у звітах тішаться підвище-
ною мінімалкою, мовляв, це поліпши-
ло добробут українців. Але в людей інша 
думка. 75 відсотків наших співвітчизни-
ків, як свідчить опитування Міжнарод-
ного кадрового порталу hh.ua, не відчули 
покращення, навіть попри зростання мі-
німальної платні. А 25 відсотків респон-
дентів узагалі констатували зменшення 
розміру виплат внаслідок перерозподілу 
зарплат між усіма співробітниками ком-
панії. 

Серед тих, хто не відмовляє собі в 
Україні щасливо жити - посадовці. Про 
далеко не скромні апетити чиновників 
можна судити з аналізу даних системи 
ProZorro, яка дає цікаву інформацію про 
витрати бюджетних грошей на тендерах. 

Наприклад, дивують закупівлі Верховної 
Ради. Для потреб нардепів оголошували-
ся тендери на капці, чайники, мікрохви-
льові пічки, пральну машину, лаки для 
волосся та лосьйони. За повідомленням 
ТСН, косметичні вироби потрібні депу-
татській перукарні з демократичними 
цінами: 60 гривень за стрижку і 20 гри-
вень - за масаж рук. У парламенті зазна-
чають: бюджетна перукарня збиткова, 
тому й фінансують її з державної кишені. 

Тим часом, для багатьох пересічних 
українців, приміром, за щастя - одягну-
тися і взутися на секонд-хендах, оскільки 
в магазинах ціни не відповідають вмісту 
гаманців. Щоправда, і це задоволення за-
раз недешеве.      

За кількістю імпортованого секонд-
хенду Україна посідає сьоме місце.  Що-
року кордон перетинає більше 90 тисяч 
тонн вживаного одягу. За офіційними да-
ними, виручка від його продажу сягає мі-
льярдів гривень. У нашу країну найчасті-
ше секон-хенд постачають з Європи, США 
і Великобританії, сказав на телекана-
лі ZIK власник компанії-дилера секонд-
хенду Тенгіз Асланян.

Європейці та американці віддають 
свій непотрібний одяг і взуття абсолют-
но безкоштовно. На цій благодійності й 

заробляють українці.
До слова, магазини секонд-хенду є у 

Європі та в США. Продажем вживаного 
одягу там займаються певні організації. 
А за виручені кошти купують медоблад-
нання для місцевих лікарень, надають 
допомогу потребуючим тощо. 

Згадав про щастя у контексті еконо-
міки і президент. Він вважає, що україн-
ська економіка переродилася, незважаю-
чи на практично мертвий її стан ще три 
роки тому. Про це Петро Порошенко зая-
вив на засіданні Ради регіонального роз-
витку, пояснивши стан справ «медичною 
мовою». «Якщо провести аналогію з ме-
дичною сферою, то ситуація в економіці 
виглядає приблизно так: ми, будучи вже 
на грані з потойбічним світом, потрапи-
ли в реанімацію - і вижили. Провели де-
який час в палаті інтенсивної терапії - і 
встали на ноги. Нас виписали - і ми піш-
ли. І ми не просто повністю одужаємо, а 
сповнені сил і енергії, жити будемо довго 
і щасливо», - сказав президент. Але, вод-
ночас, зазначив: поки що українці не від-
чувають зростання економіки.  

Оскільки у «формулі щастя» перева-
жають економічні чинники, то, мабуть, 
Україні ще довгенько доведеться побути 
в рейтингу разом із африканськими «су-

сідами», купувати одяг на секонд-хенді, 
діставати черговий шок від цін, шукати 
заробітків на чужині й невідомо скільки 
очікувати обіцяного «жити довго і щас-
ливо». Хоча… Світовий банк вирішив ви-
ділити рекордну суму африканським 
країнам: протягом чотирьох років вони 
отримають кредитування у розмірі 57 
мільярдів доларів. Безпрецедента допо-
мога в історії! 

А от Україні Міжнародний валютний 
фонд знову відклав омріяний транш фін-
допомоги - мільярд доларів - на неви-
значений термін. Влада каже: затримку 
спричинило оголошення блокади тор-
гівлі з окупантом на офіційному рівні. У 
незалежних експертів інші пояснення. 
Мовляв, МВФ відклав виділення грошей 
через тиск влади на Національне анти-
корупційне бюро,  внутрішньополітичні 
конфлікти в українській владі - перш за 
все, арешт голови ДФС Романа Насірова. 
І через коливання в коаліції, з якої майже 
кожного сесійного тижня виходять депу-
тати. Крім того, за словами економічно-
го експерта Андрія Новака, у квітні має 
бути річний звіт уряду Гройсмана, у ре-
зультаті чого роботу Кабміну можуть ви-
знати незадовільною. Це - підстава для 
відставки. А Фонд хоче розуміти, кому 
дає гроші, тому відкласти надання кре-
диту можуть до річного звіту уряду. 

…Україна - дивовижна земля із загу-
бленим щастям. Господь наділив її кра-
сою і талантами. Щедро-
тами, яких могло б виста-
чити для всіх. Але дея-
ким людям всього мало…            

  
        

Україна - дивовижна 
земля із загубленим щастям
«гормон щастя» України, схоже, зник. Наша держава 
опинилася на 132 місці у рейтингу всесвітнього щастя, 
ставши найбільш нещасливою країною Європи. Наші 
сусіди «по нещастю» - африканські держави: судан, гана, 
Уганда, Буркіна-Фасо і Нігер. Такі дані оприлюднила 
організація «Sustainable Development Solutions Network». 
а найщасливіші країни в світі: Норвегія, Данія, Ісландія, 
Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова 
Зеландія, австралія і Швеція. 

НАДзВиЧАйНІ НОВиНи

На Збаражчині ДТп без потерпілих закінчилася 
бійкою і загибеллю 44-річного водія.

За даними поліції, 22-річний пасажир мікроавтобу-
са кинувся з кулаками на чоловіка, який не ввімкнув габаритні 
вогні в своєму авто. Потерпілий помер в реанімації.

- Близько першої години ночі, між селами Колодне і Заруддя, 
19-річний водій "Фольксваген Транспортер" допустив зіткнен-
ня з автомобілем "ВАЗ 21154", який був припаркований на про-
їжджій частині без увімкнених габаритів, - повідомили в терно-
пільській поліції. - Після зіткнення між учасниками ДТП стала-
ся бійка. У результаті 44-річного жителя Тернополя доставили 
в районну лікарню, врятувати його не змогли. 

Причиною смерті стала внутрішня кровотеча, викликана 
закритою травмою живота. 22-річного підозрюваного, жителя 
Збаразького району, затримали. За нанесення умисних тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, хлопцю загро-
жує від семи до десяти років в'язниці.

Чоловік стверджує, що 
грабіжники увірвалися до його 
будинку та застосовували до 

нього тортури.

Як розповіли у поліції, 18 березня до них 
звернувся колишній голова Теребовлянсько-
го районного суду Іван Бойко. Чоловік розпо-
вів, що напередодні, близько 21.00, до його 
житлового будинку проникли троє невідо-

мих, нанесли йому удар в голову, зв’язали та 
обікрали.

За інформацією потерпілого, злодії зі схов-
ку викрали 594 тисячі гривень і 2 тисячі дола-
рів США. Після цього невідомі покинули помеш-
кання пенсіонера.

Чоловік живе один в будинку, який успадку-
вав після смерті матері. Працівники поліції опи-
тують потерпілого та встановлюють усі деталі 
нападу.

У Тернополі розмалювали 
десяток авто, які стояли на га-
зонах і в дворах. За повідомлен-
ням поліції, сім заяв про пошко-
джений транспорт надійшли до 
правоохоронців вранці 20 бе-
резня від мешканців мікрорайо-
ну «Східний».

Потерпілі розповіли, що вно-
чі їхні транспортні засоби обпи-
сали нецензурними та образ-
ливими словами. На місці події 

слідчі встановили, що хулігани 
пошкодили одинадцять авто. Їх 
обмалювали фарбою з балончи-
ків.

Правоохоронці вважають, 
що одна з причин хуліганства 
– паркування в недозволеному 
місці та з порушенням правил. 
На автомобілях невідомі зали-
шили відповідні написи: «Стоп 
хам», «Газон».

У поліції кажуть, що пошко-
джені й ті авто, 
які стояли в до-
зволених місцях. 
Правоохоронці 
розшукують не-
відомих «худож-
ників». Відкрите 
кримінальне про-
вадження за фак-
том хуліганства.

Через пошкоджене авто забив до смерті 

В екс-голови Теребовлянського райсуду 
вкрали понад 600 тис. грн.

Водіїв виганяють з газонів… фарбою
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ВІН, начитавшись змалеч-
ку Лесі Українки, зник 

із дому, чим спричинив неабиякий 
переполох у сім’ї. А коли вже поно-
чі рідні й односельці знайшли в лісі 
малого мандрівника, то на запи-
тання, чого туди подався, відповів: 
«Ходив Мавку шукати» (свою Мав-
ку, також одержиму Лесею, він таки 
знайшов, але про це пізніше). Ріс без 
батька, як і більшість повоєнних ді-
тей, з п’ятнадцяти років працював 
на заводі, відслужив у війську і за-
кінчив десятирічку робітничої мо-
лоді з одним наміром – вступити до 
театрального. Вирушив до Харкова, 
пройшов перші два тури на актор-
ський факультет в Інституті мис-
тецтв при божевільному конкурсі 
та зібрав усі сили й уміння в кулак, 
аби здолати третій. І таки переміг! 
Став студентом творчої майстерні 
Леся Сердюка! Юнак навіть не мрі-
яв, що буде навчатись у колег само-
го Курбаса – Черкашина, Чистяко-
вої, Сердюка. «Він був тим сонцем, 
навколо якого кружляли актори-
супутники»,- каже про свого педа-
гога Віктор Бурко.

Курбасівська школа була осо-
бливою, відмінною від інших.  На-
ставляли студентів, що актор має 
бути якісним, працьовитим, сис-
темним. Та й сам Харків, столичне 
місто, вражав своєю атмосферою. 
Скрізь панував особливий дух твор-
чості, адже тут був зібраний увесь 
цвіт авангардизму: Антонович, Кур-
бас, Мар’яненко та багато інших ви-
датних особистостей. Харків був ро-
сійськомовним, і лише в чарівному 
та чистому озерці, що називалось 
Інститутом мистецтв, купалися в 
українстві. Тут густо витав манли-
вий дух творчості, відчувалась осо-
блива теплота у стосунках між сту-
дентами й викладачами, які були 
для них богами. Здавалось: ось він, 
рай на землі!  До того ж, їх щодня 
благословляли на працю і на твор-
чі здобутки персонажі скульптур-
ної композиції пам’ятника Шев-
ченку роботи Манізера. У рисах їх-
ніх облич студенти впізнавали і сво-
їх улюблених педагогів, і знамени-

ту Наталю Ужвій, і Сусанну Коваль 
(примадонну  нашого театру). Ніх-
то не проходив мимо пам’ятника, не 
привітавшись із ним. 

З неабияким творчим і духо-
вним набутком наш герой прий-
шов у Тернопільський театр разом 
із дружиною-галичанкою. Ламати 
себе йому не довелось, бо театр був 
реалістичний і тут, і там. 

Першою і успішною роллю Ві-
ктора Бурка була роль Сергія в «Ір-
кутській історії», потім - Вілі в «Ди-
кому ангелі», Федора в «Мертвому 
бозі», Полковника в «Дорошенку» 
та інші. Запрошували його й на кі-
нозйомки, однак зайнятість у теа-
трі не дозволяла надовго відлучи-
тись.  Його акторським даром ці-
кавилися різні режисери. Але осо-
бливо пощастило йому з амплуа 
ліричного героя, коли в колективі 
з’явився Анатолій Горчинський. У 
них було взаємопритягання. Співав 
Миколу в «Наталці Полтавці», грав 
головного героя Альошу  у виста-
ві «Він, вона і море». Горчинський 
«зав’ялитись» йому не давав, твор-
чих простоїв у молодого актора не 
було, а успіхи надихали. Бо театр 
– його  пристрасть, його мрія і дій-
сність, його життя.

Репертуарна палітра актора ба-
гата й розмаїта. За понад сорок років 
у його творчому заплічнику накопи-
чилось майже чотири сотні ролей. 
Серед них Кость («Гріх і покаяння»), 
Роман («І змовкли птахи»), Амадей 
(«Летюча миша»), Степан («Безта-
ланна»), Аптекар («Ромео і Джульєт-
та»), Подорожній («Допоможи їм, 
Всевишній»), Степан («Поминальна 

молитва») – усіх не перелічиш.  У всіх 
ролях – великих і малих – актор над-
звичайно органічний, правдивий. І 
ще у Віктора Бурка добра, якась осо-
бливо тепла аура, і його хочеться 
частіше бачити на нашій сцені.

ВОНА. З дитячих років 
співала, танцюва-

ла, читала вірші. Вступила до муз-
училища, щоб оволодіти ще й му-
зичним інструментом. Вибрала бан-
дуру (два в одному – і співаєш, і гра-
єш). Пощастило навчатись у педаго-
га Антоніни Голуб (правнучки Оста-
па Вересая). Мала направлення в 
консерваторію, а натомість вибрала 
Шумський народний театр. Водно-
час створила клас бандури у музич-
ній школі в Збаражі. А відтак, з по-
чуттям виконаного обов’язку, пода-
лася на науку в Інститут мистецтв 
(того ж Харкова). Сама доля безпо-
мильно  туди занесла. Тут учили 
одержимості театром. Тут студен-
ти грали у виставах разом зі своїми 
педагогами, прізвища яких говори-
ли самі за себе: Тамарина, Тарабари-
нов, Чистякова, Колосова, Івченко. 
Навчалася у творчій майстерні Єв-
гена Бондаренка. 

 Тут знайшла  своє кохання. Тут 
мала щастя партнерства з актором 
високого таланту Валерієм Івчен-
ком. Він учив розкривати підвод-

ні течії у виставі, органічно поєд-
нувати «емоціо» й «раціо». Багато 
допомагала їй у творчому зростан-
ні Валентина Чистякова (дружина 
Леся Курбаса). «Такої могуті тем-
пераменту й таланту я не зустріча-
ла, - каже Віра Самчук. - Для мене 
це школа на все життя!». В інститу-
ті давали повну підготовку: танець, 
спів, сценічна мова й рух. Навчали 
цьому  практики - заслужені й на-
родні. Взяла здібна студентка у цій 
творчій майстерні все за максиму-
мом. Так  успішно готувала етюди (а 
це одна з основ акторської майстер-
ності), що викладачі посилали сво-
їх студентів до неї вчитись. На тре-
тьому курсі її «зафрахтував» дирек-
тор Тернопільського театру  Янко-
вий, і за наказом Мінкультури юна 
актриса, прихопивши з собою чоло-
віка – Віктора Бурка,  приїхала сюди.

Тут молодій актрисі визначи-
ли амплуа салонної героїні. Дебю-
тувала в ролі Марусі Чурай за пое-
мою Ліни Костенко «Дівчина з ле-
генди». Потім зіграла Софію в «Без-
таланній» (та так, що директор роз-
плакався: яка актриса прийшла в 
театр!), П’єретту («Вісім закоханих 
жінок»), Олену Сергіївну («Дорога 
Олена Сергіївна»). Ця вистава режи-
сера В. Гирича була просто шикар-
ною. Схвально відгукнувся про ви-
ставу сам Р. Віктюк, подивившись її 
у Львові, а шість критиків, що були 
на перегляді в Тернополі, сказали, 
що з усіх побачених їм найбільше 
сподобалася вистава наших шев-
ченківців.

Актриса каже, що не може ви-
окремити, які з ролей її улюбле-
ні. «Вони всі, як діти, - розмірко-
вує Віра Самчук, - бо кожній відда-
на часточка життя». Їй добре пра-
цювалося з різними режисерами: 
Стригуном (Маруся в «Житейсько-
му морі», Наташа в «Суєті»), Бобров-
ським ( Мірабелла в «Циганському 
бароні»),  Ластівкою, Горчинським, 
Жилою (Художниця – «Орфей спус-
кається в пекло»), Мосійчуком 
(Мати – «Тіль Уленшпігель»,  Гол-
да  - «Поминальна молитва») тощо. 
А якою зворушливо-величною була 
її Мати-Україна в «Дорошенку»! 
Але режисером, з яким вони розу-
мілися з півслова, був Сергій Кали-
на («Блез», «Жидівка-вихрестка», 
«Тричі мені являлася любов» )...

Віра Самчук – надзвичайно пра-

цьовита, дисциплінована й вимо-
глива актриса. Знаючи її постійну 
налаштованість на працю, колеги з 
філармонії запрошують до участі в 
літературно-музичних композиці-
ях за творами Лесі Українки, Ліни 
Костенко...  Вона ж навчає студентів 
сценічній мові, співає в хорі кате-
дрального собору. А ще є дуже еле-
гантною дамою з бездоганним сма-
ком, доброю  та чуйною дружиною, 
мамою і бабусею. Їхня з Віктором 
Бурком сім’я невіддільна від театру. 
Навіть сина нарекли ім’ям улюбле-
ного режисера і педагога – Лесем...

ТЕАТР – то їхній Храм. 
З його під-

мостків несуть людям те, що за-
повідано Творцем. Актори – кас-
та добровільних рабів улюбленої 
професії і водночас володарів сер-
дець. Вони покликані і обрані для 
того, щоб нести людям високу ду-
ховність, очищення або, мовою те-
атру, катарсис. І в цьому святість 
їх професії і найвища мета мисте-
цтва. В театрі мають бути люди, 
одержимі ним і віддані йому до са-
мозречення, бо він – їх пристрасть, 
їх мрія і дійсність – усе їх життя. Тут 
не працюють, а служать. Тут  бере-
жуть  скарби духовності найвищої 
проби. Мельпомена – терпляча, бід-
на, але горда, бо знає: вона завжди 
була і буде потрібною людям – за 
будь-яких часів і вітрів.  І актори, за-
вдавши собі на плечі проблеми сві-
ту, щоразу, як уперше, виходять на 
сповідь до свого споконвічного ду-
хівника й судді -  глядача з надією 
на взаєморозуміння. Так вважають 
мої візаві.

Виходьте, грайте, дорогі наші 
корифеї, бо ви, як казав поет, «при-
ре-че-ні у кожнім слові й у кожнім 
реченні». Приречені нести нам світ-
ло ваших душ. А ми будемо зігрі-
вати вас теплом наших сердець і 
щирими, щедрими оплесками. 

P.S. Вітаємо заслужену ар-
тистку України Віру Сам-

чук, яка у свій ювілейний рік ста-
ла ще й лауреатом конкурсу «Лю-
дина року»!

Влада СОБУЦЬКА.
Фото Тараса ІВАНКІВА.    

Він, Вона  
і Театр

Ким бути? Де і чому навчатись?  
Де працювати? Для цих двох проблеми 

вибору професії не було – покликання 
народилося, мабуть, разом із ними.

Федір «Мертвий бог» М. Зарудного.
Мати-Україна «Гетьман Дорошенко» 

Л. Старицької-Черняхівської.
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юлія
ТОМЧиШиН.

«Я б дуже хотів, 
щоб таких дітей, 

як я любили 
і допомагали їм»

Так розповідає про себе Ле-
сик Венгринович. Він навча-
ється у 6 класі Тернопільської 
обласної експериментальної 
школи мистецтв імені І.Герети 
і є єдиною дитиною з особли-
вими потребами у цьому за-
кладі. 

- Мій син від народжен-
ня боровся за своє життя, – 
розповідає його батько Ана-
толій Венгринович. - У три 
роки почав ходити. Але за-
лишилась проблема з зором. 
Він бачить лише на десять 
відсотків. Очі в нього здоро-
ві, але хвороба вразила мо-
зок і клітини, які відповіда-
ють за зір. Ми молимо Бога, 
щоб той стан здоров'я, який 
є зараз, не погіршився, бо 
про покращення мова не йде.  

Проте ці випробування не 
заважають йому навчатися і 
творчо реалізовувати себе – 
декламувати вірші, співати, лі-
пити з пластиліну. Лесик, його 
батьки та педагоги закладу 
щодня роблять все можливе, 
щоб інклюзія, про яку роками 
говорять в Україні, стала ре-
альністю, щоб він міг повно-
цінно навчатися, спілкувати-
ся з однолітками, займатися 
улюбленими справами. Однак 
дуже часто все залежить не 
стільки від умов і зручностей, 
які створені для особливих ді-
тей у навчальному закладі чи 
на вулиці, а, власне, від самого 
суспільства, від людей, які нас 
оточують, від кожного з нас. 

- Спілкуючись з такими ді-
тьми, як я – дітьми з особли-
вими потребами, часто чую, 
що крім проблем зі здоров’ям, 
над ними ще насміхаються, 
їх не розуміють, з ними не хо-
чуть дружити, - розповідає Ле-
сик. - На жаль, мені це знайоме. 

Я б дуже хотів, щоб таких дітей 
любили, поважали і допомага-
ли їм. 

«У природі немає 
помилок, кожен,
такий, як є, має 

своє призначення»
Лесик та його батьки у 

дуже оригінальний спосіб ви-
рішили боротися з людською 
байдужістю і жорстокістю. Ра-
зом з волонтерами та одно-
класниками хлопчика створи-
ли повчальний мультик. Усе 
почалося з казки, яку написав 
лікар-психолог Олег Романчук. 
Книга з його творами стала на-
стільною у їхньому домі, роз-
повідає батько. А ідея виліпити 
фільм з пластиліну народила-
ся під час занять Лесика у гурт-
ку з декоративно-прикладного 
мистецтва. В образі головного 
героя хлопчик бачить себе.

 - Цей мультфільм про со-
ловейка, який народився з од-
ним крилом, - розповідає хлоп-
чик. - Історія про те, що неваж-
ливо, який птах, важливо, яка 
в нього пісня. «У природі не-
має помилок, кожен, такий, 
як є, має своє призначення» 
– ці слова з казки мені дуже 
запам’яталися. Разом з друзя-
ми ми ліпили героїв з пласти-
ліну. То була дуже цікава і захо-
плююча робота.  Коли я висту-
пав, то трохи було складно, бо 
з першого разу не все вдавало-
ся відзняти. Але мені сподоба-
лось. 

Повчальне відео об’єднує 
дві долі – Лесика та соловей-
ка з одним крилом. Пласти-
лінова і реальна історії пере-
плелися разом і вчать кожно-
го з нас не бути байдужими до 
людей з особливими потреба-
ми, не сторонитися їх, не бути 
жорстокими і вчити цього сво-
їх дітей. 

- Зйомки тривали один 

день, - розповідає батько Леси-
ка Анатолій Венгринович. - Ми 
зробили близько 500 фото, які 
потім монтували. І потрібно 
було ще зняти відео зі спілку-
ванням сина з його одноклас-
никами, у колі сім'ї. Ми дуже 
вдячні усім, хто долучився до 
цього проекту, для нас це дуже 
важливо. 

Фільм презентували мину-
лого року у класі Лесика. Хлоп-
чик зізнається, після цієї події 
у нього з’явилося більше дру-
зів.

- Діти з особливими потре-
бами – ті ж самі соловейки, ко-
трі волею долі опинилися за 
межами дитячого світу, - каже 
він. – Наш фільм показує, як їм 
самотньо живеться і про що 
насправді вони мріють. 

Казка, 
що змінює людей

Днями вдруге презенту-
вали повчальний мультфільм 
– вже перед дорослою ауди-
торією у рамках круглого сто-
лу на тему «Адаптація дити-
ни з особливими потребами в 
шкільному середовищі Терно-
пільської обласної школи мис-
тецтв». На ньому були присут-
ні педагоги, громадські діячі, 
депутати, посадовці, батьки 
особливої дитини. 

- Мета нашого проекту – 
показати, що діти з особливи-
ми потребами такі ж, як і їх ро-
весники, які не мають проблем 
зі здоров’ям, -  каже Анатолій 
Венгринович. - Вони хочуть 
гратися, спілкуватися, весели-
тися, дружити. Як тільки син 
прийшов у школу, йому було 
тяжко, однокласники не розу-
міли його, не знали, про що з 
ним говорити, - каже батько. - 
Він не мав друзів. І зараз в ньо-
го друзів поза школою немає, 
лише в школі. Але цей муль-
тфільм змінив ставлення ді-
тей та їхніх батьків до Лесика, 
до життя. Було б чудово, якби 

його побачили і в ін-
ших школах. 

Для учасників круг-
лого столу влаштува-
ли справжні випро-
бування – вони мали 
можливість відчути, як 
це - жити із обмежени-
ми можливостями. Із 
зав’язаними очима по-
винні були скоордину-
вати свої рухи, у спе-
ціальних затемнених 
окулярах прочитати 
важливу інформацію 
або ж зорієнтувати-
ся на карті. За словами 
мами особливого хлопчика Лю-
бові Венгринович, такі впра-
ви під час презентації мульти-
ка торік змогли пройти і одно-
класники Лесика. Відтоді, за 
розповідями сина, частіше по-
чали пропонувати йому свою 
допомогу, адже відчули на собі, 
як йому непросто. 

- Кожна дитина – непо-
вторна, - додає пані Люба. -  На 
жаль, батьки не можуть впли-
вати на процес їх народження 
і, буває, що через людські чи 
природні фактори народжу-
ються особливі діти. Незважа-
ючи на проблеми зі здоров’ям, 
вони є дуже світлі і позитині. 
Вони вчать нас бути добріши-
ми, чуйними до ближніх. Ми з 
чоловіком довго думали, що 
можна зробити, щоб поясни-
ти суспільству, як поводити-
ся з особливими дітьми. Адже 
сьогодні ця проблема існує у 
багатьох. І вирішили зроби-
ти це на прикладі нашої ди-
тини. Наш Лесик почуває себе 
в школі, як вдома. Але лише 
тут. Я думаю, варто розповіда-
ти дітям про те, що є інші діти 
– особливі. Щоб коли вони зу-
стрінуть їх на вулиці – не диву-
валися, чому вони так ходять, 
шкутильгають або придивля-
ються через поганий зір, не бо-
ялися їх, а навпаки – підійшли, 
запропонували свою допомогу, 
поспілкувалися з ними. 

На початку мультфільму є 
чудові слова: «Цей проект на-
справді про наш людський 
світ, про сім’ї, в яких є діти з 
особливими потребами, про 
те непросте випробування 
справжньою любов’ю, через 
яке проходять вони, а водно-
час і всі ми з вами». Дійсно, на-
родження особливої дитини є 
випробуванням для батьків, 
рідних, для суспільства. Люба 
та Анатолій, педагоги і вихо-
ванці школи мистецтв зумі-
ли його пройти – вони оточи-
ли Лесика любов’ю і створи-
ли всі можливі умови для його 
навчання і розвитку. Сьогод-
ні він щасливий, у нього є лю-
блячі батьки, чудова сестрич-
ка, хороші друзі, улюблені 
справи. Він мріє стати програ-
містом і щиро радіє життю. А 
ще разом з батьками хоче до-
помогти іншим особливим ді-
тям бути щасливими. Адже 
він добре знає, що не сила 
крил і величина дзьоба ро-
бить птаха справжнім, а та піс-
ня, що живе у його серці. Так і 
у житті – лише вміння любити 
ближніх, співпереживати та 
допомагати тим, хто цього по-
требує, робить 
нас справжні-
ми людьми. 

Випробування любов'ю

Хлопчик з особливими потребами, його рідні, друзі та волонтери
 створили повчальний мультик «Соловейко з одним крилом»

«Привіт! Мене звати Лесик. Мені 12 ро-

ків. Нелегко це казати, але скажу. Так ста-

лося, що я маю проблеми зі здоров’ям. Не-

повноцінно володію руками і ногами, пога-

но бачу. Мені важко переходити через до-

рогу, грати у футбол, малювати, читати, 

їздити на велосипеді, але я стараюся, при-

кладаю багато зусиль і мені це вдається…»
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Єлизавета II випустила 
Великобританію з ЄС

У великобританії офіційно стартува-
ла процедура Brexit. Відповідний законо-
проект про вихід країни зі складу Євросо-
юзу підписала королева Єлизавета II, а пе-
ред тим його схвалили у парламенті, пові-
домляє ВВС. Торік це питання виносили на 
референдум, під час якого 51,9 відсотків 
виборців схвалили таку ініціативу. Перего-
вори між Великобританією та Брюсселем 
триватимуть щонайменше два роки, тому 
завершення процедури Brexit очікують не 
раніше, ніж у 2019-у. Головним завданням 
стане вирішення питання торгових відно-
син і гарантія прав громадян, які мешка-
ють у інших країнах ЄС. 

У США продають місто 

в американському штаті Орегон ви-
ставили на продаж ціле місто Тіллер за 
ціною від $3,8 мільйонів. Про це повідо-
мляє ВВС. Угода включає шість будинків, 
квартиру, АЗС і магазин. В околицях Тілле-
ра проживає близько 250 людей. Ця, пере-
важно безлюдна місцевість, розташована 
за 362 км на південь від Портленда. У місті 
залишилися тільки двоє жителів: колиш-
ній учитель, який живе поруч зі школою, і 
вікарій місцевої церкви. 

Де у світі жити дешево?
«GoBankingRates» склав топ-50 най-

дешевших для життя країн. Експер-
ти оцінили країни за чотирма ключови-
ми показниками доступності, у порівнян-
ні з Нью-Йорком: індекс місцевої купівель-
ної спроможності, оренди житла, цін на ба-
калійні товари та індекс споживчих цін 
(транспорт, компослуги, ресторани тощо). 
Виявилося, що в країнах зі списку оренд-
на плата в середньому на 70 відсотків ниж-
ча, ніж оренда в Нью-Йорку, продукти де-
шевші на 40 відсотків, а споживчі товари і 
послуги коштують на 30 відсотків менше. 
Однак купівельна спроможність місцево-
го населення в цих країнах сильно відріз-
няється. Топ-10 найдешевших для життя 
країн світу виглядає так: ПАР, Індія, Косово, 
Саудівська Аравія, Казахстан, Замбія, Оман, 
Парагвай, Чехія, Македонія. Також до спис-
ку увійшли: Польща, Греція, Болгарія, Ру-
мунія. Україна посіла 24 сходинку, Німеччи-
на - на 35 місці, Литва - на 48-у.

Польща не хоче 
переходити на євро

приєднання до зони євро призведе 
до проблем із боргами. Тому Польща не 
буде вводити євро протягом 10 або 20 ро-
ків, заявив віце-прем’єр країни Матеуш Мо-
равецький. Він зазначив, що введення єв-
ропейської валюти у Польщі буде можли-
вим тоді, коли показники польської еко-
номіки будуть співвідносні з аналогічними 
показниками розвинених європейських 
країн. Зараз Польщі не вигідно втрачати 
можливості емітувати борг, встановлюва-
ти процентні ставки та друкувати вільно 
конвертовану валюту, повідомляє «Фінан-
си.ua».  
Сталін і досі почесний громадянин 

у Чеське Будейовіце 
радянський вождь Йосип сталін до 

цього часу залишається почесним гро-
мадянином міста Чеське Будейовіце, 
розташованого на півдні Чехії. Міський 
голова вважає, що історію переписувати не 
варто. «У нашій історії є ряд інших момен-
тів, якими ми не можемо пишатися. Проте, 
ніякими рішеннями з нашої історії ми їх не 

викинемо», - сказав мер міста Їржі Свобо-
да. Після закінчення Другої світової війни 
Сталін отримав почесне громадянство ще 
кількох чеських міст, пише «Експрес». Крім 
того, у багатьох населених пунктах йому 
були встановлені пам’ятники. Більшість із 
них знесено після викриття культу особи 
Сталіна на ХХ з’їзді КПРС, а почесне грома-
дянство скасовано. Втім, у деяких місцинах 
нічого не змінювалося аж до «оксамитової 
революції» 1989 року. І лише в місті Чеське 
Будейовіце Сталін досі зберігає звання по-
чесного громадянина. 
рейтинг Трампа впав до рекордно 

низького рівня
Із моменту вступу Дональда Трам-

па на посаду президента сШа його рей-
тинг впав до найнижчої показника. Такі 
дані оприлюднив Інститут геллапа, пе-
редає ввс. Підтримувати американсько-
го президента стали на 37 відсотків мен-
ше дорослих громадян США. Несхвальною 
роботу Трампа вважають 58 відсотків рес-
пондентів. На думку фахівців Інституту, па-
діння рейтингу Трампа викликали його за-
яви про глобальне потепління, похвала на 
адресу Путіна та обвинувачення Барака 
Обами у прослуховуванні «Трамп-тауер». 
Найвищий показник схвалення прези-
дентської діяльності Трампа був 25 і 26 січ-
ня - 46 відсотків.

У Мозамбіку крокодил 
з’їв футболіста

як повідомили на сторінці клу-
бу «атлетіко мінейро», естевао аль-
берто жино загинув на тренуванні. Хи-
жак атакував 19-річного футболіста, коли 
той здійснював пробіжку берегом річ-
ки Замбезі. Менеджер клубу написав, що 
п’ятиметровий крокодил несподівано ви-
скочив і потягнув хлопця у воду. Двоє дру-
зів футболіста, які були поруч, дуже зляка-
лися, коли почули крики, але нічого не змо-
гли зробити. 

Причина чоловічого безробіття 
у США - відеоігри

22 відсотки американських чолові-
ків без вищої освіти за останні 12 міся-
ців не працювали жодного дня. Ці без-
робітні сидять вдома, бо вважають: віде-
оігри кращі за роботу. Як пише «Business 
Insider», це - 20 мільйонів чоловіків пра-
цездатного віку. Статистика свідчить, що 
сім мільйонів із них навіть не намагають-
ся знайти роботу. Економіст із універси-
тету Чикаго Ерік Херст каже: «Вони не 
залишають будинок. У 2015 році більше 
50 відсотків із них жили з батьками або 
близькими родичами. Вони не збирають-
ся одружуватися. Що ж вони роблять? Гра-
ють у відеоігри». 

літні японці можуть обміняти 
права водія на здешевлення 

ритуальних послуг
японські компанії почали пропону-

вати літнім автомобілістам здавати во-
дійські посвідчення в обмін на знижки 
при отриманні ритуальних послуг, пе-
редає ввс. Той, хто бажає отримати зниж-
ку, повинен надати докази, що його водій-
ське посвідчення передане до поліцейсько-
го управління. Знижки також можуть по-
ширюватися на членів сім’ї літнього водія. 
У 2015 році в Японії налічувалося близько 
4,8 млн. власників водійських прав у віці 
понад 75 років. І в цьому ж році різко збіль-
шилася кількість аварій з участю літніх ав-
томобілістів. Нині у кількох регіонах краї-
ни діє низка заходів з метою заохотити лю-
дей похилого віку не сідати за кермо. Зо-
крема, деякі компанії надають знижки на 
таксі, продукти харчування, на відвідуван-
ня громадських лазень в 
обмін на відмову від во-
дійських прав.

Втрати за час АТО: цифри шокують
У міноборони оприлюднили число 

загиблих українських військових під час 
аТО. «З початку антитерористичної опера-
ції загинули 2629 українських військових. 
Із загальної кількості загиблих 2220 осіб 
- військові Збройних Сил, інші загиблі слу-
жили у Нацгвардії, МВС, СБУ, ДСНС», - поін-
формував спікер Міноборони з питань АТО 
Андрій Лисенко. Також в зоні АТО зазнали 
поранень 2629 українських бійців.

Депутати без освіти: 
у кого фальшивий диплом

За підрахунками фахівців з питань 
освіти, кожен десятий український на-
родний обранець має фальшивий ди-
плом. У скандали в Україні щороку потра-
пляють можновладці різних рівнів. Найсві-
жіший - дипломна історія відстороненого 
головного фіскала країни Романа Насірова, 
який хвалився дипломом університету Лон-
дона. На запит журналістів «1+1» відпові-
ли, що студента Насірова в реєстрі вишу не-
має. Екс-глава адміністрації президента Бо-
рис Ложкін теж причетний до скандалу з до-
кументами про освіту. В біографії він вка-
зав, що вчився в Інституті гуманізації та роз-
витку в США. Журналісти з’ясували: тако-
го вишу в США немає - диплом Ложкіна на-
справді виданий приватним навчальним за-
кладом у Сумах. У відсутності вищої освіти 
запідозрили й прем’єра Володимира Грой-
смана. Але з’ясувалося, що він вчився заочно. 
Представники системи «Інфоресурс» запев-
нили, що кожен документ можна перевірити 
на достовірність: фальшиві дипломи в елек-
тронній базі не висвічуються.

Через корупцію люди розчарува-
лися і хочуть емігрувати

Більшість українців розуміють, що у 
державі низький рівень соціальних сво-
бод через постійне розкрадання бюдже-
ту. Адже політики сприймають владу, як сво-
єрідний бізнес на тілі держави. І це підштов-
хує українців до еміграції. Причому, серед 
них є й ті, хто виходив на Майдани і захищав 
державу в АТО. Таку думку в ефірі на телека-
налі ZIK висловив екс-заступник Генпроку-
рора Віталій Касько. Згідно з соцопитуван-
ням, понад 80 відсотків українців вважають: 
з корупцією у нас борються дуже погано. За 
останні три роки ситуація абсолютно не змі-
нилася. «Громадяни оцінюють, що найбільш 
корумпованими залишились правоохорон-
ні органи, уряд і народні депутати. По-суті, 
йдеться про усі нинішні органи влади… Бю-
джет України - це великий мішок, з якого 
крадуть ті, хто потрапляє у владу. Адже вла-
да на сьогодні - спосіб заробляння грошей. 
Найбільші «бізнесмени» якраз є державни-
ми службовцями», - сказав Касько. 

Скільки країн може відвідати 
українець без візи?

портал «Passport Index» опублікував 
рейтинг країн з «найсильнішими пас-
портами». Індекс «сили паспорта» - це по-
казник, який створюється на основі кіль-
кості країн, куди громадяни можуть їздити 
без віз. Так, туристи з німецьким паспортом 
можуть відвідати 158 країн без візи. Висо-
кий рейтинг Німеччини зумовлений тим, 
що країна багато працює над розширенням 
співпраці з різними державами. Далі розта-
шувалися: Сингапур і Швеція (остання по-
сідає одну з перших сходинок через свій 
нейтральний військовий статус) - 157 кра-

їн, Данія, Фінляндія, Франція, Норвегія, Іс-
панія, Великобританія і США - 156. Україна 
у рейтингу займає 48 місце. Нашим грома-
дянам без віз можна відвідати 87 країн. Су-
сіди: Росія - 104 країни, Білорусь - 67, Чехія 
- 151, Польща - 149, Румунія - 141.

Гонтарева буде до кінця захищати
 російські банки в Україні, а Кремль - її

прес-секретар путіна пєсков зая-
вив, що в москві захищатимуть усіма до-
ступними і законними засобами інтер-
еси своїх кредитно-фінансових установ 
в Україні. Про це пише телеведучий, жур-
наліст у сфері розслідувань Олександр Ду-
бинський, повідомляє «Інформатор». «А, 
як ми знаємо, доступний засіб у Москви в 
Києві один - це Валерія Гонтарева, яка ба-
гато років у партнерстві з першим віце-
президентом банку ВТБ Соловйовим за-
ймалася купівлею-продажем українських 
активів для російських бізнесменів. Маю-
чи справи з росіянами, Гонтарева, напевно, 
часто і багато разів робила дії або підпису-
вала папери, які в поточному положенні мо-
жуть бути пред’явлені їй як компромат, - за-
значив жкрналіст. - Значить, вона буде зму-
шена до кінця захищати російські банки та 
інтереси Кремля в Україні. Що, втім, завжди 
і робила. Адже це її фраза: «Поки російські 
банки в Україні ведуть себе добре, я буду їх 
захищати». А Кремль буде захищати Гонта-
реву, поки вона поводить себе добре». 
На Тернопільщині найнижчі пенсії

в Україні десятеро працюючих людей 
утримують своїми податками більше 11 
пенсіонерів. Середня пенсія складає 1828 
гривень, повідомляє «Сьогодні». Найбільші 
пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду, в 
Києві - 2408 гривень. Це пов’язано з високи-
ми середніми зарплатами у столиці. На дру-
гому місці Донеччина - 2102 гривні. На тре-
тьому - Дніпропетровщина - 1949 гривень. 
Найнижчі пенсії у жителів Тернопільщини 
- 1560 гривень. Середня пенсія, нижче 1700 
гривень, також у Чернівецькій, Хмельниць-
кій, Херсонській, Закарпатській, Рівнен-
ській, Кіровоградській, Вінницькій і Волин-
ській областях. 

На Донбасі війна, 
але Ахметов казково багатіє 

До рейтингу найбагатших доларо-
вих мільярдерів світу, за версією амери-
канського журналу «Forbes», потрапи-
ли шестеро громадян України. Найбагат-
шим українцем у списку світових товсто-
сумів став олігарх Рінат Ахметов. Порівня-
но з минулим роком, він розбагатів удві-
чі: його статки із $2,3 мільярдів зросли до 
$4,6 мільярдів. У рейтингу він перестириб-
нув із 771-го місця у 2016 - на 359-е. Другий 
найбагатший українець - бізнесмен Ген-
надій Боголюбов: 1468 місце у рейтингу із 
$1,4 мільярдами ($1,3 мільярди було у 2016 
році). Ігор Коломойський, який рік тому по-
сідав 1367 місце зі статками у $1,3 мільяр-
ди, втратив позиції і опинився на 1795 місці 
із $1,1 мільярда. Разом із ним 1795 сходинку 
посів олігарх і зять екс-президента Леоніда 
Кучми Віктор Пінчук. Його статки оцінили 
також у $1,1 мільярда. Аграрій Юрій Косюк 
зі статками у $1,2 мільярда посів 1678 місце 
й розділив його з нардепом Костянтином 
Жеваго ($1,2 мільярди). 

ремонт будинку уряду влетить 
платникам у 43,1 млн.  

Управління адмінбудинків 
господарсько-фінансового департамен-
ту секретаріату Кабміну має намір ви-
тратити 43,1 млн. гривень на проведен-
ня капремонту окремих конструкцій, 
внутрішніх інженерних мереж та еле-
ментів благоустрою будинку і клубу уря-
ду в цьому році. Про це йдеться у відповіді 
секретаріату Кабміну, яку отримали «Укра-
їнські новини». Роботи виконуватимуть 
після затвердження плану закупівель і про-
ведення відкритих торгів. Торік Кабмін ви-
тратив 6,8 мільйонів на ремонт будинку 
уряду.

уêра¿на сâіт

Підготувала
Ольга ЧОрНА.
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Рішення про те, що 
Славко поїде на 
заробітки, приймали 

спільно. Звичайно, 
Людмилі не дуже хотілося 
відпускати чоловіка за 
кордон. Та що робити? 

Підприємство, де працюва-
ли обоє, закрили. Пробували 
вести власний бізнес, але тих 
заначок, які мали, не вистачало 
на щось більш-менш пристой-
не. А торгівля на ринку у мороз 
і дощ давалася Людмилі взнаки: 
все частіше хворіла, зароблене 
витрачала на ліки.

А тут донька підростає, че-
рез рік - випускний, вступа-
ти треба. Де грошей на все взя-
ти? Ось і поїхав Славко. Добре, 
що двоюрідний брат вже в Іта-
лії працював, тому роботу само-
тужки шукати не довелося. 

Влітку й Людмила до чолові-
ка поїхала: підзаробить і додо-
му повернеться. За донькою се-
стра пригляне. Але в жовтні се-
стра забила на сполох: 

- Приїжджай, Людо, твою 
Іванку наче підмінили - зла ста-
ла, з недоброю компанією во-
диться, мене зовсім не слухає. 

Усе залишила й помчала до-
дому. На щастя, вчасно. Взяла 
доньку в руки, і все налагоди-
лося. Іванка підтягнулася у на-
вчанні й готувалася до зовніш-
нього оцінювання.

Але Людмила стала сама не 
своя.

- Сестричко, вам що, поро-
блено? Що сталося? Ходиш, як 
стіна. То ти, то Іванка...

- Ой, Вітко, не питай, вагітна 
я, привезла синочка з Італії.

- Боже, ти чого мене так ля-
каєш, думала, хвороба яка.

- Краще б хвороба…
- Ти що мелеш, перехрести-

ся.
- Донька - випускниця, гро-

шей треба, а тут… Я й Славкові 
ще не казала…

- Та ти що! Тобі в декрет ско-
ро, а чоловік нічого не знає.

Сказати, що Славко був у 
захопленні від новини, було б 
неправдою, але й не дорікав - 
все-таки мав син народитися, 
спадкоємець. Коли ж хлопчик 

з’явився на світ - тішився.  Спе-
ціально за два роки додому з 
Італії приїхав. Правда, ненадов-
го, порадів Михайликом - і на-
зад в Італію. 

Нелегко було Людмилі - пе-
люшки, памперси, недосипан-
ня. Іванка, якщо й приїжджала 
додому, не допомагала.

- А тебе хто просив дитину 
народити? Сама тепер порайся 
з тою малявкою, - відрубувала.  

У такі миті Людмилу души-
ли сльози. Брала на руки си-
ночка, йшла на кухню, садови-
ла у манеж і готувала для Іван-
ки провізію на два тижні.

Недобре запідозрила, коли 
Славко почав рідше надсилати 
з Італії гроші. Через двоюрід-
ного брата дізналася - має іншу. 
Познайомилися на роботі, те-
пер живуть разом. Не витрима-
ла, зателефонувала.  

- Це добре, що ти вже все 
знаєш, - сказав Славко. - А що ти 
хотіла? Приїхала б до мене, пра-
цювали б разом, донька ж до-
росла, допомагали б їй. А ти? До-
думатися до такого - дитину на-
родити. Подивися на себе: хіба 
ти схожа на жінку? А я молодий 
чоловік…

Далі не слухала. Один Бог 
знає, що пережила. Якби не се-
стра - не витримала б. Ще й 
донька дорікати стала:

- Через тебе нас тато поки-
нув і через того крикуна. Дістав 
уже! Замовкни! 

Маля, ніби відчувши біду, 
принишкло.

Цілу ніч Людмила не спа-
ла, думала, а коли настав ра-
нок - ніби народилася зано-
во. Правда, у душі все неначе 
закам’яніло. Стала перед дзер-
калом і рішуче мовила:

- Ти все зможеш, Людо, у 
тебе діти.

До роботи взялася з таким 
ентузіазмом, що рідні часом ля-
калися. Оформила кредит, від-
крила власну справу. Бізнес пі-
шов непогано. Незабаром виліз-
ла з боргів. Іванка уже закінчи-

ла виш, влаштувалася на робо-
ту. Мала хлопця та до вінця не 
поспішала: жили, як тепер мод-
но, на віру. Людмилі все це не 
подобалося, але зробити нічо-
го не могла: донька її зовсім не 
слухала.

Присвятила себе Михайли-
ку. Хоча до школи мав іти лише 
через рік, найняла репетиторів, 
позаписувала у гуртки. Лише 
тепер розуміла, що, даючи ди-
тині понад міру, хотіла заміни-
ти йому відсутність батька. 

Хлопчик ріс напрочуд розум-
ним. Тішилася, та недовго, бо 
раптом біда знову постукала у 
двері. Якось на прогулянці Ми-
хайлик втратив свідомість. Зля-
калася, але не підозрювала ні-
чого поганого. Лікар поставив 
перед фактом - у хлопчика пух-
лина головного мозку, потріб-
на термінова операція за кордо-
ном. Стягнула усі статки доку-
пи, позичила, але не вистачало. 
Ця безвихідь, здавалося, зводи-
ла її з розуму.

- Людо, може, час відкину-
ти гордість. Знаю, усі ці роки ти 
від Славка нічого не брала, але 
ж така ситуація. Михайлик йому 
син все-таки, попроси, - радила 
сестра.

- Я навіть не знаю, де його 
шукати.

- Та в Україні він зараз. При-
їхали, бо завтра весілля у при-
йомної доньки.

До ресторану летіла, як на 
крилах. Весілля було якраз у 
розпалі. Захмелілий Славко ви-
танцьовував з новою пасією. 
Змінився, відмітила про себе. 
Погладшав, помаснів, на пальці 
дорогий перстень. І костюм не з 
дешевих.

- О, а ти тут як? Хто впустив? 
- вирячився на Люду.

- Славку, я… поговорити тре-
ба.

- Що, за грішми прийшла? 
Чув у тебе й своїх кури не клю-
ють. А те, що від мене всі ці роки 
й копійки не брала - твої про-
блеми.

- Та й зараз не просила б, але 
біда привела. Синочок наш у ре-
анімації. Йому операція необ-
хідна - інакше помре.

- Ти диви, ще й дитиною 
прикривається, - озвалася нова 
дружина. - Не слухай її, Славку, 
знає, що у нас гроші є, то й ви-
тягнути хоче.

- Отямтеся, що ви кажете!
- Геть звідси! У нас свято, а 

ти...
Людмила мовчки опустила 

голову і заплакала. Не тямлячи 
себе, вийшла на вулицю.

А Славко, наче нічого не ста-
лося, знову пустився у танець, 
вигукуючи: «Офіціанте! Шам-
панського! Найдорожчого! Не 
кожен день донька заміж вихо-
дить!» 

У душі все перевернуло-
ся: одна дитина помирає, інша 

- зневажає матір, а він - радіє 
щастю чужої…

У лікарняному коридорі все 
стихло. Санітарка мила підлогу: 

- Не сиди тут, сердешна, не 
пустять до дитини. Реанімація ж.

Не реагувала, втратила від-
лік часу, думкам, життю. Раптом 
почула, як хтось біжить коридо-
ром. Іванка!

- Мамочко, мамусю, пробач, 
- впала на коліна. - Я завжди 
любила тебе, але сама не знаю, 
чому так поводилася. Боляче 
було, коли тато від нас пішов, 
здалося, що ти винна. А Михай-
лика я люблю. Я не зі зла те все 
погане казала. 

Не відповіла нічого, лише 
обійняла доньку і голосно роз-
ридалася. Коли емоції вляглися, 
помітила поруч двох чоловіків. 
У молодому впізнала Іванчино-
го хлопця, а от старший…

- Мамо, познайомся, це Оле-
гів тато.

- Ми тут подумали, - нерішу-
че почав розмову чоловік. - Та 
що я говорю? Ось візьміть гро-
ші і рятуйте сина.

- Вибачте, але я не зможу по-
вернути борг. Це надто велика 
сума.

- І не треба, - обізвався Олег. 
- Тато продав бабусину кварти-
ру, у якій жив, а сам переїхав до 
нас з Іванкою. Квартира велика, 
місця вистачить.

…Операція за кордоном про-
йшла успішно. Люда з малим 
повернулася додому. В аеропор-
ту їх зустрічало велике сімей-
ство: і сестра з родиною, й Іван-
ка з Олегом та свекром.

- Рідні мої, дорогі, дякую за 
все. Особливо вам, Анатолію. 
Обіцяю, зароблю - віддам вам 
гроші.

Повертати борг не довелося. 
Самотньому чоловікові Люда 
припала до душі. Незабаром 
одружилися. Й Іванка з Олегом 
узаконили стосунки, взяли у 
церкві шлюб. Тепер чекають на 
поповнення сім’ї - донька ось-
ось має народити. 

За весь цей час Славко обі-
звався лише один раз і то по те-
лефону:

- Людо, ти не гнівайся, якось 
так все вийшло. Може, допомог-
ти чим треба, правда, грошей 
багато не можу дати, хіба кви-
ток оплачу.

- Спізнився ти, Славку, у нас 
все добре. Прощавай, - не стала 
далі слухати.

- І досі образу тримаєш? - за-
питав Людмилу Анатолій.

- Та ні, важко жити з образа-
ми. Я простила і відпустила, не-
хай тепер перед Богом виправ-
довується. А тобі дякую, що не 
лише синочкові життя подару-
вав, а й мені.

- Досить сліз, їдемо на ри-
нок - треба Михайлика до шко-
ли збирати...

Алла ОМЕЛЬЧУК. 

Струни серця
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Життєве

*     *     *
Таке оманливе тепло
Назад відкликала природа.
Невже весни ще не було?
Уранці грядка снігом родить.
Перебинтований тюльпан
Голівку, все-таки, тримає.
Гніздо, де пірився туман,
Крильми лелеченьки латають.

Трояндова тиша
Колючки троянди 

подряпують тишу.
Від болю не скиглить – 

дратливо мовчить.
Ти звідки, білявко, 

скажи мені, вийшла
Й спинилась у вазі, 

що стан полонить?
Підрізана ніжка вбирає вологу.
Із пропасті вази нема вороття.
…Трояндова тиша, 

як пересторога
Отому, хто ніжність 

безжально відтяв.
Володимир КРАВЧУК.

м. Збараж.
*     *     *

Вічна тобі слава
Молодий хлопчина
Пішов воювати,
Українську землю
Рідну захищати.

В нерівнім двобої
Зупинилась доля –
Впав відважний воїн
Серед свого поля.

Зажурена мати 
Сльози витирає,
Бо сина-солдата
Вже в живих немає.

Бо скосила куля
Життя молоденьке-
Плаче і ридає
Мамине серденько.

Затужила мати,
Плаче Україна,
Що земля сховала 
В своє лоно сина.

Єдину опору,
Єдину надію.
І від горя серце
Материнське мліє.

Молодий солдате!
Тобі – вічна слава!
Буде пам’ятати 
Про тебе держава.

Будуть пам’ятати 
Тебе вірні друзі,
Тільки рідна мати
Буде в вічній тузі…

Ще не весна…
Вже не зима –
Ще не весна,
А так – посередині.
Кружляє віхола сніжна,
Хоч березень вже нині.
А так вже хочеться тепла,
Щоб веснонька до нас прийшла,
Щоб теплий промінь засвітив
І нашу землю звеселив.
Нема весни, нема весни –
Вона ще дивиться у сни.
Під снігом мріє сон-трава,
Над нею купіль снігова.
Вже сонце блискає згори,
Та ще нема її пори.
Співає пташка голосна:
«Іде, іде до нас весна!».
Іде по білім килимку,
Її ходу чути в садку,
Весною пахнуть небеса,
На сон-траві блищить роса…

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка, Заліщицького району.

Він намагався знайти у 
доглянутій вишуканій 
жінці щось від 

колишнього дівчиська. 
Тепер замість «хвоста» вона 
носить коротку зачіску. 
Змінила колір волосся. 
Колись терпіти не могла 
шаликів. А зараз на ручці 
її сумки красується шалик 
кольору морської хвилі. 
І це зовсім не дисонує з 
діловим стилем. Навпаки, 
цей романтичний штрих 
надає її образу безтурботно-
елегантного шарму. Він 
немов підглядав за нею, 
боячись зустрітися із 
знайомим поглядом…

…Тоді, понад два десятки років 
тому, весна була ранньою. На рин-
ках і тротуарах підлітки й дорос-
лі продавали підсніжники. Біля зу-
пинки з букетиком первоцвітів 
стояла симпатична дівчина. Вітер 
розвівав її волосся. Сонце лоскота-
ло очі. Вона смішно мружилася і, 
здавалося, відганяла рукою нечем-
ні сонячні промінці.  

- Скільки коштують ваші квіти? 
- запитав Назар.

- Я їх не продаю.
- Шкода...
- Ой, та довкола стільки продав-

ців, - засміялася. 
Він не знав про що говорити із 

незнайомкою і не хотів її залиша-
ти. З-за повороту показався авто-
бус. Чимала юрба заметушилася. 
Дівчина обережно поклала буке-
тик у сумку. 

- Зачекайте! - торкнув її за руку. 
- Автобус уже майже переповне-
ний. Ваші квіти… Давайте, я вас 
підвезу. Он моя автівка, - вказав ру-
кою на припарковану легківку не-
подалік. 

- Ні-ні… Я можу й пішки...  
Він таки переконав дівчину, що 

їхати краще. Його пасажирку звали 
Танею. Живе в райцентрі непода-
лік. А тут мешкає тітка, до якої Таня 
часто приїжджає в гості. 

Назар узяв слово з дівчини, що 
вони зустрінуться. Він зможе при-
їжджати до її містечка - це зовсім 
недалеко. 

Дні і час побачень завжди при-
значав Назар, посилаючись на ро-
боту і часті відрядження… Коли ж 
Таня приїжджала до тітки, йому 
майже ніколи не випадало бути 
вдома. 

Їй хотілося познайомити ко-
ханого зі своїми батьками, тіткою. 
Віджартовувався:

- От закінчиш училище, тоді й 
нагода буде зустрітися. 

Перед самим закінченням на-
вчання Таня радісно повідомила 
Назарові: 

- У нас буде дитина.
Не помітила, як він змінився на 

обличчі. Можливо тому, що миттє-
во опанував себе. 

- Таню, дівчинко, я не хочу тебе 
хвилювати, але… Мені «світить» 
тривале відрядження. Це дуже 
важливо для мене… для нас… На-
відаюся при першій же нагоді. Обі-
цяю… 

Поспішив до автівки. Стиснув 
руками кермо. Більше сюди ні но-
гою. Добре, що Таня майже нічого 
про нього не знає. І машину якраз 
вчасно запропонували поміняти на 
нову. А в спальному районі, де живе 
її тітка, він не буває. Нема потреби.  

…Вона чекала звістки від Наза-
ра місяць, другий… Врешті зізнала-
ся про вагітність батькам. Ті вчини-
ли неймовірну бучу. Мовляв, що по-
думають про молодшу сестру? Ска-
жуть, така ж повія, як і старша. Як з 
цим соромом жити? 

- Збирай свої манатки і йди 

куди хочеш. У нас є тільки одна 
донька, - злісно сказав батько й 
грюкнув дверима.

Увечері заплакана Таня стояла 
зі своїми пожитками перед двери-
ма тітчиної квартири. 

- Ти, головне, дурниць в голо-
ву не бери, - заспокоювала тітка. 
- Я добре знаю свого брата. Колись 
моїх кавалерів розганяв. Всі йому 
не подобалися. Скандалив. Одного 
навіть побив. І що з того вийшло? 
Я в старих дівках залишилася. А те-
пер ще й насміхається. Одна кімна-
та - не апартаменти, але якось по-
містимося. І досить ридати. У тебе 
є я. Потім буде дитинка. А потім… 
Життя щось придумає…

…Із дверей пологового будин-
ку Таня вийшла майже одночас-
но із сусідкою з палати навпроти. 
Вони й народжували в один день. 
У Тані - хлопчик. У Вікторії - сусід-
ки - дівчинка. 

Тітка приїхала за Танею на так-
сі. Поруч стояло ще дві автівки. Біля 
них… Назар з букетом і якісь люди 
з квітами та шампанським. Таня 
усміхнулася. Як же він довідався, 
що вона народила і її з маленьким 
сьогодні виписали? Вони зустрі-
лися поглядами. Назар глянув на 
Таню розгублено-перелякано. І… 
рушив назустріч Вікторії. 

…Життя щось придумає… Таня 
згадувала тітчині слова, коли всту-
пила заочно вчитися до інституту в 
сусідню область. І коли їй запрону-
вав заміжжя вдівець-викладач. 

- Але ж він старший за мене 
майже на цілу двадцятку літ. І ді-
тей у них з покійною дружиною не 
було, - ділилася своїми тривогами з 
тіткою. - Хоча б Тарасика любив… 

…Таня жодної секунди не по-
шкодувала, що вийшла заміж за 
свого «професора». Так тітка жар-

тома називала чоловіка племінни-
ці. Він Таню кохав і шанував. До-
помагав робити кар’єру. А Тарасові 
- стати кращим учнем у класі. Ніхто 
й не подумав би, що Тарас не його 
рідний син. 

Тітка якось не витримала і роз-
повіла братові та братовій, що-
правда, без подробиць, про Таню. 
Мовляв, живе гарно, має престиж-
ну роботу, люблячого чоловіка і 
розумника-сина. Але батьки не 
зраділи. 

- Ти, того… Нікому про Таньку 
не кажи, - невдоволено промимрив 
брат. - Люди думають, що в світи 
подалася, то хай так і буде.     

…Вона приїхала у складі «гума-
нітарної» делегації. Серед запро-
шених на зустріч із гостями з су-
сідньої області був і Назар. Він упіз-
нав Таню. Тетяну Федорівну. Хо-
тів підійти, поговорити. Хоча… про 
що? Його любовні походеньки таки 
зруйнували сім’ю. Вікторія його 
виставила з квартири. Донька до-
рікає, що проміняв її з матір’ю «на 
чужі спідниці». Тесть доклався, аби 

не дісталася «хлібна» посада.  
Вони зустрілися під час пере-

рви. Спершу очима. Потім пішли 
назустріч одне одному.  

- Радий за тебе... За вас, Тетяно... 
е-е-е… Федорівно, - мовив першим.

- Дякую, Назаре. 
- А як…е-е-е… наш?..
- Мій син? Золота дитина!    
- Радий, радий… І ти… ви гарно 

виглядаєте. Може б нам по горнят-
ку кави після засідалівки випити?    

- Не можу. Тітка чекає. Та й каву 
люблю пити зі своєю сім’єю чи з 
друзями. 

- А моє особисте, як кажуть, 
дало тріщину. Я шкодую, що…  

Вона торкнулася Назарової 
руки, як колись він її на зупинці, й 
тихо мовила:

- Життя щось придумає...    
Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Ірина Паряк -  
старша медсестра відділення 
інтенсивної терапії недоношених дітей 
і Наталя Павлусь - старша акушерка 
жіночої консультації Тернопільського 
обласного перинатального центру.обласного перинатального центру.

Життя щось придумає…

«Нехай тепер перед Богом 
виправдовується…»

Сум’яття душі З коханням жартувати 
не можнаЛюбе «Сімейне гніздечко», 

хочу розповісти тобі істо-
рію свого кохання. Можливо, 
хтось, як і я, пережив щось по-
дібне. Принаймні, я усвідоми-
ла, що кохання – це зрадлива 
мить…

Боляче визнавати, але ви-
йшло так, що я відбила хлоп-
ця у своєї найкращої подруги. З 
ним я почувала себе на сьомо-
му небі від щастя. Кожна хви-
лина без нього здавалася мені 
вічністю. 

Мене застерігали, мовляв, 
щасливі миті рано чи пізно за-
кінчуються, а за свій непри-
стойний вчинок я заплачу спо-
вна. Але, засліплена любов’ю, я 

не звертала уваги на подібні 
слова. 

І ось одного дня я посва-
рилася зі своїм коханим че-
рез дрібницю. Було дуже важ-
ко. Я не вірила, що ми більше 
не зустрінемося. Сподівала-
ся на диво. Та котрогось вечо-
ра я прийшла на дискотеку і 
побачила, як мій хлопець тан-
цює і цілується з моєю подру-
гою, тією, від якої я його забра-
ла. Це було настільки боляче, 
що,  здавалося,  моє серце розі-
рветься на дрібні кусочки. 

Наступного дня вони пово-

дились так, ніби і не розлуча-
лися ніколи. Врешті, подруж-
ка мала повне право забрати 
його в мене, адже спочатку це 
був її хлопець. 

Чому він вчинив так жор-
стоко? Я не знала, що з кохан-
ням можна так жартува-
ти. І вже, напевне, любий мій, 
ти ніколи не згадаєш того ді-
вчиська, котре готове було 
зробити все, щоб ти був щас-
ливим!

Невже справді мій вчинок 
повернувся до мене бумеран-
гом?

Ліда. 
Заліщицький район.   

Багаті  серцем  і  душею,
Завжди  привітні  і  веселі
Працюють  медики 

ці  тут,
Де  жінку  Мамою зовуть.
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Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, 
Віктор Циганков, Денис Гармаш, Володимир Ше-
пелєв (усі – "Динамо"), Руслан Ротань ("Дніпро"), 
Іван Петряк ("Зоря"), Олександр Зінченко (ПСВ, 

Нідерланди), Євген Коноплянка ("Шальке", Ні-
меччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Ма-
ліновський ("Генк", Бельгія).

Нападники: Артем Бєсєдін, Роман Яремчук 
(обидва - "Динамо"), Андрій Борячук ("Шахтар"), 
Артем Кравець ("Гранада", Іспанія), Роман Зозу-
ля ("Бетіс", Іспанія), Євген Селезньов ("Карабюк-
спор", Туреччина).

Матч Хорватія – Україна відбудеться 24 берез-
ня у Загребі. На цей матч наша збірна вийде у но-
вій формі від фірми Joma. Іспанська компанія ста-
ла новим технічним спонсором Федерації футбо-
лу України. Контракт ФФУ з попереднім партне-
ром - Adidas – закінчився наприкінці минулого року.

У німецькому Штутгар-
ті завершився етап Кубку сві-
ту зі спортивної гімнасти-
ки, де перемогу в багатобор-
стві здобув Олег Верняєв. Укра-
їнець показав кращий результат 
у вправах на брусах і в опорному 
стрибку. У вправі на кільцях він 
посів друге місце, а у вправі на 
коні був третім.

Українські гімнастки заво-
ювали дві бронзові нагороди 
на гран-прі з художньої гім-
настики «Кубок Дерюгіної», 
який пройшов у Києві. Вікто-
рія Мазур посіла третє місце у 
фіналі вправи з обручем, а Оле-
на Дьяченко - у фіналі вправи зі 
стрічкою розділила третє місце 
з ізраїльтянкою Вікторією Філа-

новською. Лідер збірної України 
Анна Різатдінова знялася з тур-
ніру через травму.

жіноча збірна України з бі-
атлону посіла третє місце на 
Кубку націй сезону 2016/17. 
Наші стріляючі лижниці у сумі 
набрали 6605 очок. Найбільшу 
їх кількість у командну скарб-
ничку принесли Юлія Джи-
ма, Анастасія Меркушина, Оле-
на Підгрушна, Ірина Варвинець, 
Юлія Журавок, Валя Семерен-
ко, Ольга Абрамова, Яна Бон-
дар. «Бронзовий» результат до-
зволив біатлоністам завоюва-
ти максимальну квоту учасниць 
на наступний сезон - 6 спортс-
менів. Натомість чоловіча збір-
на України з біатлону посіла під-
сумкове 6 місце. 

екс-капітан збірної Укра-
їни анатолій Тимощук увій-
шов у тренерський штаб "Зе-
ніта". Про це повідомив офіцій-
ний сайт російського клубу. Уго-
ду з екс-гравцем підписано на 2 
роки. У складі "Зеніта" Тимощук 
провів 150 матчів та забив 18 го-

лів. Також українець виступав за 
"Волинь", "Шахтар" і "Баварію". 
Тим часом столичні ультрас під 
час матчу 22-го туру «Динамо» 
проти «Чорноморця» вивісили 
банер: "Перебіжчик гірший за 
ворога. Гроші не замінять чес-
ті!". Очевидно, це своє послан-
ня вони адресували і Анатолію 
Тимощуку, і вже екс-динамівцю 
Артему Громову, який вирі-
шив продовжити свою кар’єру у 
«Крильях Совєтов». 

Українські гімнасти завою-
вали дві медалі на етапі Куб-
ка світу серії FIG зі спортивної 
гімнастики в Баку. Діана Ва-
ринська стала кращою у змаган-
нях на брусах, а Євген Юденков 
був третім у змаганнях на кіль-
цях. 

в елітному дивізіоні чемпі-
онату України з футболу зно-
ву може виступати 16 команд, 
адже 5 клубів першої ліги по-
чали проходити атестацію на 
відповідність вимогам Прем'єр-
ліги. Про це заявив президент 
Професійної футбольної ліги 
України Сергій Макаров. За його 
словами, процес атестації прохо-
дять рівненський "Верес", черні-
гівська "Десна", маріупольський 
"Іллічівець",  харківський "Гелі-
ос" та "Арсенал-Київ". Усі ці клу-
би вже влітку можуть поповни-
ти Прем’єр-лігу, таким чином 
число команд збільшиться до 
16-ти. До речі,  чимало футболь-
них експертів наполягають саме 
на такому форматі Чемпіонату. 

всі гравці збірної росії на 
Чс-2014 були внесені у список 
канадського професора річар-
да макларена, який робив для 
WADA доповідь щодо вживан-
ня допінгу в російському спор-
ті. Зважаючи на це, ФІФА попро-
сила надати допінг-проби всіх 
футболістів російської збірної, 
які потрапили в заявку на ЧС.

У Тернопільському педагогічному 
університеті  ім. в. гнатюка відбулася 
матчева зустріч з ігрового багатобор-
ства серед  шкільних команд з областей 
Західного регіону України. У змаганнях 
взяли участь юні спортсмени з Івано-
Франківська, Ужгорода, Буська львів-
ської обл. 

Тернопіль представили команди ТНВК 
«Школи-ліцею № 6 ім. Н. Яремчука», ТЗОШ 
№24, ТСШ №7 з поглибленим вивченням 
іноземних мов.

Після танцювальної розминки учасни-
ки проявили свою спритність, швидкість  
та витривалість у естафетах: «Бар’єрний 
біг», «Драбинка», «Перенесення естафетно-

го кільця», «Багатоскоки», комплексна ес-
тафета «Формула-1». Також організатори 
урізноманітнили традиційну програму но-
вим видом – «Метання диску».      

У цікавій і напруженій боротьбі пер-
шість здобула команда Тернопільської ЗОШ 
№24, друге місце у школярів Прикарпаття, а 
«бронза» - у юних легкоатлетів із Закарпаття.

Завершився останній тур першого етапу футбольної першості у 
Прем’єр-лізі. Ось його результати: «Дніпро» - «Карпати» - 0:0; «Ди-
намо» - «Чорноморець» - 2:1; «Шахтар» - «Олімпік» - 1:1; «Сталь» - 
ФК «Олександрія» - 4:1; «Ворскла» - «Зірка» - 0:0; «Волинь» - «Зоря» 
- 0:1.

На другому етапі боротьбу за чемпіонство продовжать шість 
команд з верхньої частини турнірної таблиці. Не менш цікавими 
обіцяють бути поєдинки і між аутсайдерами – клубами, які посіли 
місця з 7 по 12. Очки, набрані командами на першій стадії розігра-
шу, зберігаються, а це свідчить про те, що шансів у столичних ди-
намівців наздогнати лідера – донецький «Шахтар» - майже не зали-
шилося. Проте у футболі всяке може трапитися, адже м’яч і справ-
ді – круглий.

Перше очко 
у першому матчі
ФК «Тернопіль» у першому 

весняному матчі зробив від-
чайдушну спробу скоротити 
відставання від суперників, од-
нак перемогти ФК «суми» так і 
не зміг. Більше того,  наші зем-
ляки заледве врятували очко, 
зрівнявши рахунок зустрічі аж 
наприкінці другого тайму. від-
так, нічия  - 2:2 і муніципали 
продовжують замикати турнір-
ну таблицю першої ліги.   

Дебют матчу був за господа-
рями, які створили кілька небез-
печних флангових проривів, але 
в’язке поле не дозволило їм спо-
вна продемонструвати свою май-
стерність. 

Те, що не вдалося тернополя-
нам, сповна використали гості. 
Наш захисник у власному штраф-
ному майданчику порушив пра-
вила проти сумського нападни-
ка і той без проблем реалізував 
призначений арбітром пенальті 
– 0:1. Тернополяни могли зрівня-
ти рахунок після подачі кутового, 
однак удар Ігоря Курила з близь-
кої відставні не досяг цілі. Та на 
цьому штурм воріт «Сум» не за-
вершився і тривав аж до закін-
чення першого тайму. За цей час 
муніципали змарнували безліч 
моментів для взяття воріт, але 
все ж зрівняли рахунок – 1:1. 

Уже на старті другого тайму 
гості стовідсотково використа-
ли помилки тернопільських обо-
ронців та голкіпера і знову ви-
йшли вперед – 1:2. Господарям 
довелося ризикувати та поспі-
шати, а це призводило до втра-
ти м’яча. За десять хвилин до 
кінця зустрічі сумчани опинили-
ся в меншості – через два попе-
редження з поля був вилучений 
Ярослав Захаревич. Цього часу 
тернополянам вистачило, щоб 
завоювати перше залікове очко у 
першому ж цьогорічному офіцій-
ному поєдинку. Наступний  матч 
ФК «Тернопіль» у гостях помі-
ряється силами з ковалівським 
«Колосом».

м КОмаНДа     І  в Н  п     м  О
1 Шахтар    22 19 3  0 47-14 60
2 Динамо    22 14 4  4 43-23 46
3 Зоря                     22 12 4  6 34-21 40
4 Олександрія    22  9 6  7 37-28 33
5 Олімпік    21  9 6  6 28-30 33
6 Чорноморець   22  7 6  9 17-23 27
7 ворскла    22  6 6 10 24-28 24
8 сталь                     22  6 6 10 20-25 24
9 Зірка                     22  6 5 11 20-33 23
10 Карпати       21  4 6 11 21-30 12
11 Дніпро       22  4            10  8 21-30 10
12 волинь     22  2 4 16 13-40 10

На проміжному фініші 
Чемпіонату

за два дні до вирішального 
ДВОБОю

головний тренер збірної України 
андрій Шевченко назвав склад 
на відбірковий матч Чемпіонату 

світу-2018 проти хорватії. До 
розширеного списку увійшли 35 
футболістів, які візьмуть участь у 
підготовчому зборі національної 
команди у австрії. після цього тренер 
"відсіє" зайвих гравців.

У Тернополі змагалися школярі з Західної України

Арена
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Важливі
 маленькі кроки 

Андрій з власного досвіду знає, як 
важко після інтернату, та йому все ж по-
щастило більше, ніж його однокласни-
кам. В Андрія є прийомна сім’я. Ще під-
літком він познайомився з американ-
ською родиною, яка підтримала його та 
його ідеї. В Тернополі Андрій заснував 
благодійний фонд "Майбутнє сиріт" і ра-
зом з такими ж волонтерами допомагає 
сиротам адаптуватися до реалій за стіна-
ми інтернату.

- Ми помічаємо дуже велику різницю 
між випускниками інтернатів попере-
дніх років і тими, які взяли участь у на-
шій програмі, - розповідає Андрій. - Ба-
гато старших сиріт, на жаль, так і не зна-

йшли себе. Роками перебуваючи в інтер-
наті, діти звикають до безкоштовних по-
слуг. Система інтернатних закладів не го-
тує до самостійного життя після виходу 
зі школи.

Через ізольованість від зовнішнього 
світу вихованцям інтернатів у майбут-
ньому складно будувати відносини з ін-
шими людьми. Такі заняття, кажуть во-
лонтери, мала б проводити держава, але 
оскільки цього немає - взялася громад-
ськість. 

- Ми вчимо дітей, як спілкуватися, 
розповідаємо про культуру стосунків, 
про важливість освіти та її вплив на май-
бутню професією, - каже волонтер фон-
ду, психолог Ірина Вакалюк. -  Також зна-
чну увагу приділяємо побуту й куліна-
рії, адже діти не вміють навіть макарони 

зварити чи приготувати собі чай. Звика-
ють, що він має бути постійно солодкий 
і не задумуються, що туди потрібно по-
класти цукор.  
Як одна людина може 
змінити життя сироти

Заняття з дітьми проводять у ресурс-
ному центрі фонду, куди їх привозять з 
інтернатів. Психологи, фінансові експер-
ти, представники громадських організа-
цій розповідають, як налаштувати себе 
на досягнення бажаних цілей у житті, як 
боротися з лінню. Окрім того, до програ-
ми залучені дорослі вихованці інтерна-
тів, які діляться власним досвідом. Саме 
під час таких занять діти часто вперше 
торкаються грошей, вчаться планувати 

бюджет, витрачати й економити.
- Зрозуміло, що колективне вихован-

ня і споживацький характер даються 
взнаки у перші роки їхнього самостійно-
го життя, - каже Ірина Вакалюк. - Але за-
вдяки тренінгам серед випускників ін-
тернатів зменшився ризик алкогольної 
та наркозалежності, вони готові само-
стійно приймати рішення та розвивати-
ся. Зменшилася кількість сиріт, які жи-
вуть на вулиці й не мають роботи. Діти 
готові самостійно контролювати своє 
життя. 

Цього року в проекті беруть участь 
28 учнів випускнх класів з інтернатів об-
ласті. Всього за п’ять років, кажуть у фон-
ді, навчання пройшли 120 дітей. Вони 60 
разів самостійно готували їжу, 30 разів 
здійснювали покупки в супермаркетах і 
магазинах за реальні кошти і вчилися са-
мостійно розпоряджатися ними, 60 ра-
зів відвідали місцеві кафе. Начебто про-
сті та звичні речі змінюють життя сиріт, 
кажуть волонтери.

Окрім того, фонд впроваджує на Тер-
нопіллі проект "Наставництво". Восе-
ни цього року в Україні прийняли закон, 
який дозволяє кожному українцю стати 
другом і наставником для сироти. 

Сьогодні в інтернатах Тернопільської 
області перебувають 115 сиріт. Навіть 
одна людина може змінити життя кож-
ного із них.

 На фото: перші 
учасники програми 
готуються  до само-

стійного життя.

Соціум Наш ДеньНаш Деньnday.te.ua

"Діти звикають, що чай солодкий.
І не замислюються, що самим потрібно 
покласти цукор" 

Тернопільські волонтери дарують сиротам в інтернатах майбутнє 

Щодня ми проходимо повз людей, які живуть 
на вулиці, просять милостиню або готові 
на злочин, аби поїсти та вдягнутися. 

вони видаються частиною буденного пейзажу, 
але в кожного своя, особлива, історія. Багато з них 
теж могли б іти поруч з нами, якби суспільство 
звернуло на них увагу раніше, аніж обставини 
виштовхали на вулицю.   

Серед тих, хто ризикує потрапити на вулицю, і вихован-
ці інтернатів, розповідає голова Тернопільського благодій-
ного фонду "Майбутнє сиріт" Андрій Назаренко. Така ситуа-
ція склалася через те, що в дитбудинку дитина має всі умо-
ви для життя, а після інтернату залишається сам на сам з 
реальним світом. 

Нещодавно у фонді розпочали тренінги для сиріт "На 
порозі самостійного життя". Проводять їх щовесни вже 
п’ять років поспіль. Кожен дорослий, розповідають волон-
тери, може допомогти дитині з дитбудинку вибрати пра-
вильний шлях у житті.

Антоніна БриК.

Традиційно в останню 
неділю березня, яка 
цього року припадає на 

26 число, Україна перейде на 
літній час. 

Це станеться о третій ранку, коли 
стрілки годинників переведуть упе-
ред. Тобто, замість третьої години 
стане четверта. Відтак, усім, хто за-
планував на вихідний чимало справ, 

доведеться вставати на годину рані-
ше.

"Укрзалізниця" запевнила, що вра-
хувала перехід на літній час у квит-
ках та скоригувала графіки прибуття-
відправлення поїздів.

Зазвичай в Україні переводять 
стрілки годинників двічі на рік – в 
останню неділю березня переходять 
на літній час, а в останню неділю жов-

тня – на зимовий.
У 2011 році була спроба скасува-

ти перехід на літній-зимовий час, 
але потім це рішення скасували че-
рез нарікання жителів Західної Укра-
їни (мовляв, уранці, коли треба йти 
на роботу, в школу чи дитсадок, над-
ворі ще дуже темно), а також через 
проведення в Україні футбольного 
Євро-2012. 

26 березня Україна перейде на літній час
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Ãоðоøок, áоáочок, 
ãоðоøок, áоáочок…
весна – це час, коли нам особливо дошкуляє авітаміноз, а відтак 

потерпає наш імунітет і ми частенько хворіємо. Штучні вітамінні 
комплекси не завжди приносять користь, та й ціна на них не 

тішить. підкріпити сили організму насамперед допоможе правильне 
харчування і тут варто згадати про бобові. Так, так - квасоля, горох, 
сочевиця… І не кажіть, що ви їх не любите. може просто не вмієте чи не 
знаєте, як готувати, тоді наші рецепти стануть вам у нагоді.

Крем-суп 
з зеленого горошку

пОТрІБНО: зелений горошок (мож-
на використовувати заморожений) - 250 
г, ріпчаста цибуля - 50 г, часник - 1 зубчик, 
вершкове масло - 50 г, вершки 20% - 30 мл., 
овочевий, курячий бульйон або вода - 350-
400 мл., сіль, чорний мелений перець - за 
смаком.

пригОТУваННя: цибулю порізати ку-
биками, часник подрібнити ножем. В ка-
струлі розтопити вершкове масло і обсма-
жити на ньому цибулю з часником до про-
зорого стану. Додати заморожений горо-
шок і на середньому вогні смажити, помі-
шуючи, 5 хв. Після цього в каструлю влити 
воду чи бульйон, довести до кипіння, по-
солити, поперчити, накрити кришкою і на 
невеликому вогні варити приблизно 10 хв. 
Потім суп подрібнити блендером до пю-
реподібного стану. На цьому етапі приго-
тування можна зупинитись і в такому ви-
гляді суп подавати до столу, заправивши 
його вершками. Але, для того щоб отрима-
ти власне крем-суп, горохове пюре слід пе-
ретерти через сито. Суп ще раз довести до 
кипіння, додати вершки, перемішати і роз-
лити в порційні тарілки. 
Суп-пюре з червоної 
сочевиці

пОТрІБНО: червона сочевиця - 300 г, 
морква - 150 г, ріпчаста цибуля - 150 г, час-
ник - 4 зубчики, томатна паста - 1,5 ст. л., 
мелена зіра (кумін) - 1,5 ч. л., мелена со-
лодка паприка - 1 ч. л., чорний мелений пе-
рець – 1/4 ч. л., олія соняшникова рафіно-
вана чи оливкова - 4 ст. л., овочевий буль-
йон чи вода - 800 мл, сіль, лимонний сік - за 
смаком, зелень петрушки, сметана (при по-
дачі) - за бажанням.

пригОТУваННя:  цибулю порізати ку-
биками. Моркву натерти на терці. Часник 
подрібнити ножем. В каструлі, де буде ва-
ритися суп, розігріти олію, додати цибулю з 
часником і, помішуючи, смажити 5-6 хв. до 
м’якості цибулі. Додати томатну пасту і спе-
ції (зіру, паприку і чорний перець). Перемі-
шати і посмажити 1 хв. Далі в каструлю вли-
ти воду чи бульйон. Слідом додати натерту 
моркву, сочевицю і сіль. Накрити кришкою, 
довести до кипіння і на малому вогні ва-
рити 30 хв. до готовності сочевиці. Суп по-
дрібнити блендером до пюреподібного ста-
ну, приправити лимонним соком і при по-
требі досолити. Якщо страва вийшла загус-
та, – влийте ще трохи бульйону чи води і ще 
раз доведіть до кипіння. Суп-пюре з черво-
ної сочевиці готовий. Подавати з подрібне-
ною зеленню петрушки та сметаною.

Квасоля 
з тушкованими овочами

пОТрІБНО: біла квасоля - 1 склянка, 
ріпчаста цибуля - 150 г, помідори свіжі чи 
у власному соці - 200 г, морква - 250 г, час-
ник - 2-3 зубчики, лавровий лист - 1 шт., со-
няшникова олія для смаження, сіль, чор-
ний мелений перець – за смаком.

пригОТУваННя: квасолю залити во-
дою і залишити на ніч. Вранці квасолю за-
лити чистою водою, довести до кипіння, 
додати лавровий лист, посолити, накри-
ти кришкою і на малому вогні варити при-
близно 1-1,5 год. до готовності. Щоб ква-
соля не полущилася, її слід залишити на 
деякий час у воді, де вона варилась. Після 
того, як вода охолоне, квасолю відкинути 
на друшляк. Цибулю очистити від шкірки 
і нарізати півкільцями. Почищену моркву 
потерти на крупній терці. Помідори опус-
тити на 20 с. в окріп, охолодити під стру-
менем холодної води, зняти шкірку і по-
дрібнити в блендері або дрібно порізати 
ножем. Порізану цибулю обсмажити на со-
няшниковій олії до прозорого стану. Дода-
ти моркву, трохи посолити і на невелико-
му вогні тушкувати приблизно 10 хв., поки 
морква добре не зм’якне. Потім до моркви 
з цибулею додати подрібнені томати і вже 
на середньому вогні, періодично помішую-
чи, тушкувати ще 5 хв. Після цього до ово-
чів викласти зварену квасолю, переміша-
ти. При потребі досолити, поперчити, ви-
тиснути через часникодавку часник, знову 
перемішати і відставити з вогню. При по-
дачі страву посипати січеною зеленню пе-
трушки чи кінзи. Квасоля з тушкованими 
овочами готова.
Овочеве рагу 
з м’ясом та квасолею

пОТрІБНО: яловичий фарш - 500 г, 
квасоля червона консервована - 2 бан-
ки по 400 г, кабачки молоді - 2 шт. (500 г), 
м’ясний бульйон - 500 мл., болгарський пе-
рець жовтий - 2 шт., помідори - 2-3 шт., ріп-
часта цибуля - 1 шт., зелена цибуля - 1 пу-
чок, мелений перець чілі – 1/3 ч. л., сіль, 
чорний мелений перець – за смаком,  олив-
кова олія для смаження.

пригОТУваННя: цибулю нарізати 

півкільцями. Кабачки помити і також на-
різати півкільцями. Перець помити, очис-
тити від плодоніжки і насіння, нарізати 
крупною соломкою. Помідори очистити 
від шкірки і нарізати довільними шматка-
ми. Висипати квасолю в друшляк, зцідити 
рідину і промити її під протічною водою. 
У великій сковороді з високими стінками 
на оливковій олії підсмажити цибулю до 
золотистого кольору. Потім до цибулі до-
дати кабачки і болгарський перець. Все 
злегка обсмажити на великому вогні, пе-
ріодично помішуючи. Не зменшуючи во-
гонь, до овочів додати фарш і, помішую-
чи, смажити, поки фарш не стане розсип-
частим (приблизно 5 хв.). Після цього до-
дати помідори, квасолю і бульйон. Слідом 
додати паприку, чорний мелений перець 
і сіль, все перемішати і тушити на серед-
ньому вогні 10 хв. Кришкою не накрива-
ти. Рагу викласти в порційні тарілки, ще-
дро притрусити січеною зеленою цибу-
лею і подавати до столу. 
Суп квасолевий
по-югославськи

пОТрІБНО: біла квасоля - 200 г, цибу-
ля - 2 шт., часник - 2 зубчики, смалець - 3 ст. 
л., яловичина відварена - 400-600 г, томат-
на паста - 140 г, консервована кукурудза в 
зернах - 280 г, свіжолущений, чи замороже-
ний горошок - 150 г, зелень петрушки (по-
різана) - 1 ст. л., тим'ян (чабрець) - 1 ч. л., 
розмарин - на кінчику ножа, мелений чор-
ний перець - 1/2 ч. л., сіль до смаку.

пригОТУваННя: квасолю на 12 годин 
замочити в холодній воді (можна в пиві, чи 
в суміші пива з водою). Потім в тій же воді 
поставити під кришкою на маленький во-
гонь і довести до кипіння, варити 1,5 го-
дини до м'якості квасолі. Води повинно 
бути стільки, щоб суп вийшов достатньо 
густий. Цибулю почистити і нарізати ку-
биками. Часник почистити і подрібнити, 
злегка посолити. Розігріти смалець і злег-
ка підрум'янити на ньому цибулю і час-
ник. Нарізати варене м'ясо. М'ясо додати 
до цибулі і часнику, трохи підсмажити. Роз-
вести томатну пасту в невеликій кількості 
води і додати до м'яса. Довести до кипіння 
і зняти з вогню. Додати м'ясо в каструлю 
з квасолею. Зцідити кукурудзу в друшля-
ку і разом з горошком висипати в кастру-
лю. Швидко довести до кипіння, посолити 
і все разом поварити на маленькому вогні 
10 хв. Після цього приправити суп зелен-
ню петрушки, тим'яном (чабрецем), роз-
марином та перцем. Зняти з вогню і дати 
настоятися під кришкою 5-10 хв. Квасоле-
вий суп по-югославськи готовий.
Суп з сочевиці

пОТрІБНО: сочевиця - 300-350 г, буль-
йон курячий або вода - 2 л., цибуля - 3 шт., 
помідори - 2 шт., часник - 4 зубчики, олив-
кова олія для смаження, сіль, чорний пе-
рець (горошок), кумін (зіра), лавровий 
лист до смаку.

пригОТУваННя:  сочевицю проми-
ти 3-4 рази, висипати у киплячу воду і не-
хай вариться. Тим часом зняти з помідорів 

шкірку і нарізати їх кубиками. Одну з трьох 
цибулин нарізати кубиками, дві інші – пів-
кільцями. Часник нарізати крупними шма-
точками. За 15 хв. до готовності сочеви-
ці (скільки варити сочевицю дивіться на 
упаковці) в каструлю додати нарізану ку-
биками цибулину, помідори, часник, сіль, 
перець, лавровий лист і кумін (зіру). Поки 
суп вариться, обсмажити решту цибулі до 
золотавого кольору. Коли сочевиця готова, 
додати засмажку і нехай суп покипить ще 
3 хв. (підсмажену цибульку можна додати 
як в каструлю з юшкою, так і безпосеред-
ньо при подачі страви). Прикрасити суп зе-
ленню петрушки.
Суп гороховий з копченою 
грудинкою

пОТрІБНО: горох колений - 1 склянка, 
копчена грудинка - 250 г, сало - 100 г, кар-
топля - 300 г, цибуля - 100 г, морква - 100 
г, черствий батон - 8 скибок (товщиною 1 
см), порошок карі (лагідний) - 0,5 ч. л., пе-
рець духмяний, мелений, сіль, зелень кро-
пу і петрушки - за смаком.

пригОТУваННя:  горох добре про-
мити, залити 1 л. води, накрити криш-
кою і варити на малому вогні до готов-
ності. Щоб горох скоріше зварився, мож-
на попередньо замочити його на ніч. По-
чищену картоплю нарізати кубиками. 
Додати картоплю до звареного гороху. 
Закип'ятити, посолити і варити 15 хв. Тим 
часом нарізати дрібними кубиками сало. 
Також дрібними кубиками нарізати цибу-
лю. Сало розтопити на сковорідці. Додати 
цибулю і смажити до золотистого кольо-
ру. Шумівкою перекласти шкварки з цибу-
лею в каструлю і варити ще 5-7 хв. Жир, 
що залишився, використати для обсмажу-
вання інших інгредієнтів супу. Вміст ка-
струлі розтовкти м'ялкою до пюреподіб-
ного стану (можна використати блендер). 
Після цього долити 1,5 л. окропу. Морк-
ву нарізати тонкою соломкою, чи потер-
ти на грубій терці. Грудинку нарізати со-
ломкою. На жирі, що залишився, швидко 
обсмажити карі, духмяний, і чорний ме-
лений перець. Потім додати моркву. Слі-
дом за морквою додати грудинку, смажи-
ти 8-10 хв., помішуючи. Обсмажені моркву 
з грудинкою шумівкою перекласти в ка-
струлю. Поварити ще 5 хв. Тим часом по-
дрібнити зелень, додати в каструлю, на-
крити кришкою і відставити з вогню. Хай 
наш гороховий суп настоїться. Хліб нарі-
зати кубиками розміром 1х1 см і обсма-
жити на жирі, що залишився. Якщо під ру-
кою немає черствого хліба, попередньо 
нарізаний кубиками свіжий хліб можна 
підсушити в духовці. Готовий суп розлити 
в тарілки і подавати з сухариками.
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Äозвілля

Запитує син-першокласник у бать-
ка:

- Тату, як називається людина, яка 
не може вивчити більше однієї мови?

- Москаль, синку, москаль, - відповів 
батько, не задумуючись.

  
- Ізя, ти спиш?
- Ні.
- А чому очі заплющені?
- Зір економлю. 

  
- Чому у нас хочуть відібрати Чемпі-

онат світу-2018? - дивуються росіяни.
- Щоб ви не заарештували зарубіж-

них футболістів за проведення не-
санкціонованого мітингу, - відпові-
ли європейці. 

  
- Чули, куме, скоро інвалідні віз-

ки в Україні стануть дефіцитом? 
- А то ж чому? 
- Бо в гаражі кожного чиновника, 

крім лімузинів, джипів і мерседесів, має 
також стояти інвалідний візок, аби був 
під рукою на випадок арешту. 

  
- Чим відрізняються «інфаркт міо-

карда» від «інфаркту Насірова»?
- Розміром грошової винагороди лі-

карю, який встановлював діагноз. 
  

«Гаряча» новина: «Через блокаду на 
Донбасі Кабмін вводить надзвичайний 
стан у корупції». 

  
- Куме, я думаю, що потрібно всім 

нашим корупціонерам робити щеплен-
ня від серцевих хвороб.

- Нічого не вийде.
- Чому?
- Вони будуть впадати в кому від 

плоскостопості.
  

- Коханий, чим ти мене порадуєш на 
річницю нашого одруження?

- Я оплачу наші рахунки за опален-
ня.

  
Дзвінок у Кремль.
- Володимире Володимировичу, вас 

турбує пенсіонер з Докучаєво. Скажіть,  
коли підвищать росіянам пенсії?

- Ну, не знаю... Тут від Трампа бага-
то залежить.

Украiнськi 
жарти

.
Продаю

Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, 
випуск – 2013 року, пробіг – 13 тисяч кіло-
метрів, у дуже хорошому стані. Телефон: 
(096) 612-06-76, (067) 436-48-15.

---------------------------
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів 

від центральної дороги (с. Біла Тернопіль-
ського району, вул. Дорошенка);

Дачу  у  с. Біла Тернопільського  райо-
ну (на виїзді з Білої в Плотичу з правого 
боку другий ряд),  6 сотих. Телефонувати: 
0972951366.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні робо-
ти. Помірні ціни.  

Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
---------------------------
Виконання декоративних робіт.  Автор-

ське декорування та індивідуальний взі-
рець для погодження фактури і кольору.  
Досвід роботи. Гнучкі ціни. 

Безкоштовна консультація. 
Інформація за тел.  (067) 98-58-829.

nday.te.ua

Уманський цегельний завод 
зАПрОШУЄ 

до співпраці бригаду 
працівників

на чолі з бригадиром
З/п За ДОмОвлеНІсТЮ. 

жиТлОм ЗаБеЗпеЧУЄмО. 
вікових та статевих обмежень 
не маємо. Неповно-
літніх, нарко та 
алко залежних, а 
також людей, які 
перебували в міс-
цях позбавлення 
волі, не турбувати.

за довідками звертайтесь 
за телефонами:
(096) 313-00-97 

Галина Михайлівна,
(067) 132-93-70 

Сергій Єрмалайович, 
(050) 536-83-23.
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З 22 до 28 березня
Овен

Пам’ятайте про те, що 
слова в цей час будуть 
переконливiшими, а будь-які 
побажання — вагомiшими. На-
магайтеся уникати негативних 
фраз і побажань, особливо виго-
лошених на адресу близьких лю-
дей.
 Телець 

Упродовж цього періоду ви 
зможете подивитися на себе з 
іншого боку, розкрити в собі 
нові таланти та здібності. По-
мітно активізуються ваші ора-
торські здібності.

 Близнюки 
У другій половині цього 

тижня можуть виникнути нові 
цікаві ідеї, які плавно сформу-
ють нові напрями вашого осо-
бистого розвитку. Зараз ви від-
чуєте прагнення до свободи, не-
залежності та творчої реаліза-
ції.

 рак 
Бажайте оточуючим біль-

ше добра, і воно обов’язково до 
вас повернеться, та й самі на-
лаштовуйтеся на позитивний 
лад. Друга половина тижня 
принесе значно більше опти-
мізму.

 лев 
Ви відчуєте впевненiсть у влас-

них силах. Ваш ентузіазм перерос-
те у цікаві проекти. Невдовзі відбу-
деться зустріч з близькою люди-
ною, якої ви давно чекали.
 Діва 

Наприкінці тижня займіть-
ся особистим життям. Якщо ви 
шукаєте людину для серйозних 
і тривалих  стосунків, то варто 
завести нове знайомство саме 
цими вихiдними.
 Терези 

 Цей тиждень сприятиме 
цілеспрямованим людям, які 
твердо знають, чого хочуть до-
сягти в житті. Зовнішні обста-
вини нададуть багато шансів 

для реалізації цілей.
 скорпіон 

Варто критично подивитися 
на себе і свою поведінку. Напев-
но, ви знайдете те, що потрібно 
виправити i підкоригувати. Це 
необхідна умова для успіху в по-
дальшому.
 стрілець 

Зараз можна зайнятися по-
шуком відповідей на запитан-
ня, які давно хвилюють вас. У 
середині тижня вам стане ві-
дома та інформація, яка ко-
лись була недоступна.
 Козеріг 

Можливо, у вас з’являться 
впливові покровителі, які на-

дадуть серйозну підтримку в 
ключових питаннях. У вихiднi 
можете планувати сiмейний 
вiдпочинок.
 водолій 

Сприятливий час для на-
вчання та саморозвитку. Ви 
зможете без особливих про-
блем вирішити багато за-
вдань. Вихідні проведіть з дру-
зями.
 риби 

У перші дні тижня можуть 
відбутися події, які змусять вас 
переглянути деякі свої колишні 
погляди і замислитися над тим, 
що вам потрібно для щастя. Де-
кому з вас доведеться шукати 
нову роботу.

Â³òàºìî!
Прекрасну жінку, люблячу маму, 

турботливу бабусю, чудову дружину
Орисю Григорівну Гейну

з с. Старі Петликівці Бучацького району
з Днем  народження! 

Знов гарний день зозуля накувала,
Біжать, біжать невпинно так роки.
У цю чудову, гарну днину
Усі ми Вас вітаєм залюбки!
Хай доленька насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров'я,
Нехай в душі завжди цвіте весна,
А серце зігрівається любов'ю.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров'я  хай ніколи не міліє,
Життя нехай дарує щедро многа літ
У мирі, спокої, у радості й надії.
Нехай Вам до віку щасливо живеться,
Хай завжди достаток у домі ведеться.
Нехай Матінка Божа охороняє,
Ісус Христос здоров'я посилає! 

З повагою і любов'ю – колектив «Нашого ДНя».

 Â³òàºìî!
Люблячу дружину, дорогу доньку, 

турботливу сестру
Галину Іванівну Горошко

з села Вікнини на Збаражчині 
із 55-річчям!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт ,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці. 
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!
Хай Господь дарує надію й тепло
На здоров’я, на щастя й добро! 

З повагою і любов’ю – чоловік микола, 
мама Євдокія, сестри Ніна, 

віра і Таня з сім’ями.

Â³òàºìî!
Дорогу матусю, бабусю, тещу і свекруху

Ольгу Франківну Багрій
із с. Заболотівка Чортківського району

з 70-річчям!
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви – душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає  сімдесят,
Хоч як років прожитих шкода – 
Не повернути їх назад.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє!
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Â³òàºìî!
Щиру, сонячну жінку, талановиту поетесу, 

люблячу дружину, доньку і маму
Ганну Володимирівну 

Назарків
із с. Вікторівка Козівського 

району
з Днем народження!

У казковому світі, де весни і літо,
Бажаємо довго й щасливо прожити,
Хай сонце досвітнє красою втішає,
А доля щоднини добром хай вітає. 
Жита - із поля, квіту – із серця,
Майте усе, що в житті заманеться!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ! 
Хай серця тепло не згасне й на мить,
Душа для людей словом правди горить!

З повагою – учасники літературно-мистецької
 вітальні «Берегиня» Козівської центральної 

районної бібліотеки. 

 Â³òàºìî!
Кохану дружину, 
люблячу маму, 

турботливу бабусю 
Галину Ярославівну 

Мудру
з с. Плотича 

Козівського району
   з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться,
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою – рідні, друзі.

З повагою – дочка 
марія, зять василь, 

син володимир, 
невістка галя, 
онуки віталік,
 роман, павло.

з села Вікнини на Збаражчині з села Вікнини на Збаражчині 

Афіша
ТерНОпІльсьКиЙ ОБласНиЙ

 ДрамаТиЧНиЙ ТеаТр
 Ім. Т. ШевЧеНКа

22.03 - музична комедія «Сватання на Гонча-
рівці»

25.03 - трагікомедія «Дитина в дарунок»
26.03 - з нагоди Міжнародного дня театру 

прем’єра сімейної сцени «Язичники»
28.03 – драма «Записки кирпатого Мефістофе-

ля» (мала сцена)
початок вистав о 19.00. Довідки за тел.: 52-

40-66, 25-05-04

Ïогода в Тернополі
й області

22 березня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 7-8, вдень 13-16 
градусів тепла. Схід сонця - 6.13, захід - 18.35.  

23 березня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 6-7, вдень 10-12 
градусів тепла. Схід сонця - 6.10, захід - 18.37. 

24 березня - хмарно з проясненням, можли-
вий дощ, температура повітря вночі 6-10, вдень 
11-15 градусів тепла. Схід сонця - 6.08, захід - 
18.38.  

25 березня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 5-6, вдень 6-8 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.06, захід - 18.40. 

26 березня - хмарно, дощ, температура пові-
тря вночі 3-5, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.04, захід - 18.41. 

27 березня - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 5-6, вдень 8-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.02, захід - 18.43. 

28 березня - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 4-6, вдень 8-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.00, захід - 18.44. Новий місяць. 

Кримськотатарська 
виконавиця першою 
здобула перемогу 

в номінації «гордість 
країни-2016» за версією 
журналу VIVA. 

Церемонія «VIVA! Найкрасиві-
ші-2016. Новий погляд» відбулася 
18 березня в Національному палаці 
мистецтв «Україна». Вручення пре-
мії «Гордість країни» і кількох інших 
номінацій відбулося вперше.

Джамала присвятила перемогу в 

цій номінації своєму коханому - Бекі-
ру Сулейманову, з яким у них незаба-
ром заплановано весілля.

— Всім нам хочу побажати лю-
бові, тому що коли ти любиш, ти — 
найкрасивіший. Я присвячую цю на-
городу своєму коханому.

Раніше Джамала стала абсолют-
ною тріумфаторкою премії YUNA, 
здобувши перемогу відразу в трьох 
номінаціях: «Кращий соло-артист», 
«Краща пісня» («1944») і «Кращий 
дует» (дует з групою ДахаБраха і піс-
ня «Заманили»).

Äжамала стала гордістю України

ГОрОСКОП




