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28 березня - хмарно, дощ, 
можливий дощ зі снігом, вно-
чі 0-2, вдень 4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.00, захід - 19.44.

29 березня - хмарно, дощ, 
вночі 0-1 градус морозу, вдень 
5-6 градусів тепла. Схід сонця - 
6.58, захід - 19.45. 

30 березня - хмарно, дощ, 
вночі 3-4, вдень 8-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.56, захід - 
19.47. 

31 березня - хмарно, дощ, 
вночі 4-5, вдень 10-13 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.54, захід - 
19.49. Повний місяць.

1 квітня - хмарно, дощ, вно-
чі 7-8, вдень 8-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.52, захід - 19.50. 

2 квітня - хмарно, можли-
вий дощ, вночі 2-3, вдень 3-7 
градусів тепла. Схід сонця - 
6.50, захід - 19.52. 

3 квітня - хмарно, без опа-
дів, вночі 1-5, вдень 8-14 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.47, за-
хід - 19.53.
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Життєві історії у  
“Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ АРХІТЕКТОРИ: 
«McDonalds на Майдані Перемоги – 
як потерті джинси на Великдень»

Минулого тижня відомий 
тернопільський підприємець 
та меценат Михайло Ратушняк 
поділився з нашими читачами 
своїми небайдужими роздумами 
щодо запланованої  забудови 
Майдану Перемоги. Відрадно, що до 
обговорення цього резонансного не 
лише для мешканців мікрорайону 
Дружба, а й для всієї тернопільської 
громади питання активно долучилися 
фахівці архітектурної справи, люди, 
які свого часу чимало зробили для 
збереження краси та неповторності 
нашого міста. 

6  
стор.

Михайло ЦИМБАЛЮК: «Люди із Західної 
України були першими на Майдані, 

вони ж і розчарувалися першими...» 3 стор.

Фото зі спільноти  
«Урбаністика Тернополя»
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У 2018 році на фінансування з об-
ласного бюджету передали вищі 
навчальні заклади І-ІІ рівнів акре-

дитації. 
«Водночас, в  обсязі освітньої субвен-

ції з державного бюджету місцевим бюдже-
там не враховано видатки на здобуття по-
вної загальної середньої освіти для студен-
тів таких закладів. А це педагогічні, культос-
вітні, музичні та медичні коледжі чи учили-
ща комунальної власності, - наголошує голо-
ва обласної ради Віктор Овчарук. – Не вра-
ховані кошти на утримання обслуговуючо-
го персоналу, технічних працівників та інші 
господарські видатки. Намагання переда-
ти на місцеві бюджети такі витрати – це до-
даткове навантаження, яке обмежує їх пла-
тоспроможність в реалізації заходів розви-
тку і оновлення інфраструктури. Приміром, 
матеріально-технічної бази закладів бюджет-
ної сфери, заходів з енергозбереження, забез-
печення належного та безпечного функціо-
нування об’єктів житлово-комунальної сфе-
ри і транспорту у населених пунктах області».

На думку очільника обласної ради, вихід із 
цієї ситуації - передати з державного бюдже-
ту відповідним місцевим бюджетам додат-
кові фінансові ресурси для якісного надання 
освітніх послуг та забезпечення соціальних 
гарантій.

Існує ряд проблем, які необхідно терміно-
во вирішувати, і в медичній галузі. «При ви-
значенні обсягів міжбюджетних трансфер-
тів - медичної субвенції, базової та реверсної 
дотацій місцевим бюджетам області - не вра-
ховується чисельність внутрішньо переміще-
них осіб, яким надаються гарантовані держа-
вою соціальні послуги за рахунок коштів міс-

цевих бюджетів, - зазначив Віктор Овчарук. 
-  Законом України «Про Державний бюджет 
на 2018 рік» визначений обсяг медичної суб-
венції місцевим бюджетам області на надан-
ня вторинної, третинної та екстреної медич-
ної допомоги населенню. З них  - цільові ви-
датки на лікування хворих на цукровий і не-
цукровий діабет плануються лише частко-
во до повної потреби. Відтак, в області недо-
статньо коштів на закупівлю відповідних ме-
дикаментів. З метою своєчасного забезпечен-
ня хворих необхідними медикаментами та 
виробами медичного призначення, гнучкос-
ті та мобільності у розподілі та перерозподі-
лі коштів за державними програмами було б 
доцільно передбачити відповідний фінансо-
вий ресурс у вигляді субвенції обласним бю-
джетам».

Потребує невідкладного вирішення пи-
тання належного фінансування видатків, а 
саме збільшення медичної субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим бю-
джетам,  на забезпечення надан-
ня екстреної та швидкої медич-
ної допомоги населенню. Зокре-
ма, забезпечення утримання Цен-
тру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, на який з 
року в рік виділяються значні ко-
шти з обласного бюджету, фінан-
сові ресурси якого обмежені.

За умови зростання заробітної 
плати працівників закладів освіти, 
мінімальної заробітної плати пра-
цівників бюджетної сфери, рос-
ту цін і тарифів, додаткова потре-
ба місцевих бюджетів у коштах на 
фінансування переданих з держав-
ного бюджету видатків з утриман-

ня установ освіти та охорони здоров’я буде 
втричі більшою від розрахункових показни-
ків Міністерства фінансів України.

Керівник обласної ради також вважає, що 
необхідно передбачити в державному бюдже-
ті на 2018 році окрему субвенцію з державно-
го бюджету місцевим бюджетам області на 
збереження історичної забудови міст, об’єктів 
історико-культурної спадщини та об’єктів 
ЮНЕСКО.

 «Це важливі та актуальні питання життє-
діяльності та розвитку Тернопільщини. Вони 
порушувалися мною під час засідання Комі-
тету ВРУ з питань бюджету, яке відбувалося 
нещодавно в нашій області. З народними де-
путатами були обговорені  усі завдання, які 
існують і які спільно необхідно вирішувати. 
Діалог був конструктивним, тому перекона-
ний, що бюджетні проблеми будуть виріше-
ні», - зауважив Віктор Овчарук. 

«Ми організовуємо в області між-
народні інвестиційні форуми. Цьогоріч 
24-25 травня відбудеться вже третій 
масштабний форум «Тернопільщина 
INVEST». Така можливість дозволяє ін-
весторам приїжджати до нашого краю, 
цікавитися наявними пропозиціями та 

напрацьовувати конкретні рішення», 
– запевнив голова ОДА.

За його словами, мета подібних 
форумів – залучити якомога більше 
іноземних інвестицій, щоб разом із 
їх збільшенням розвивалася й еконо-
міка краю. Саме тому, говорячи про 
інвесторів, цікавими є всі напрямки 
співпраці: від залучення інвестицій в 
агропромисловий комплекс, в малий 
середній бізнес, тваринництво до бу-
дівництва промислових підприємств 
та розвитку туризму. 

«Ми розуміємо, що мало запроси-
ти потенційних інвесторів до області, 
важливо до їхнього приїзду підготува-
тися. А підготовка зобов’язує багатьох, 
в тому числі й голів об’єднаних терито-
ріальних громад, міст обласного зна-

чення та районів працювати на пред-
мет підготовки якісних інвестиційних 
пропозицій. І сьогодні уже немає жод-
ної об’єднаної громади та жодного ра-
йону, які би не напрацювали конкрет-
них пропозицій для залучення інозем-
них інвесторів», – акцентував Степан 
Барна. 

Водночас, він підкреслив, що в пи-
таннях реалізації інвестиційних проек-
тів потрібно будувати достатньо сис-
темну політику, значну роль у якій ма-
ють відіграти об’єднані територіальні 
громади. 

«Нещодавно 40 об’єднаним терито-
ріальним громадам області ми пере-
дали в управління приблизно 40 ти-
сяч гектарів землі поза межами насе-
лених пунктів. Відтак, є три шляхи, які 

можуть бути запропоновані громада-
ми: або розділити землю між жителя-
ми громади, що буде менш ефектив-
но, або ж виділяти земельні ділянки 
під будівництво якихось комплексів 
чи під виробничі потужності, або пе-
редбачити їх для створення коопера-
тивів, розвитку тваринництва чи са-
дівництва Останні два варіанти є най-
більш оптимальними та дієвими, адже 
сьогодні держава дає унікальні мож-
ливості для підтримки сільського ви-
робника. Саме тому, їх потрібно макси-
мально раціонально використати, як 
важливо, водночас, «відточити» такі 
умови, які заохотять інвестора прийти 
і працювати в нашому регіоні. Цього й 
прагнемо», – резюмував очільник Тер-
нопільщини.    

СТЕПАН БАРНА: «Усі райони в області 
уже напрацювали конкретні пропозиції 

для залучення іноземних інвесторів»
Багато років ніхто не займався залученням іноземних інвестицій в область. 
Протягом останніх трьох років ситуація змінюється, і перш за все тому, що 
створюються умови, які заохочують інвестора прийти на Тернопільщину. На 
цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Віктор Овчарук: «Для якісного надання 
освітніх, медичних послуг місцевим 

бюджетам необхідні додаткові кошти»

Чи оподатковується 
подарунок 

від рідного брата? 
«Торік отримав у подару-

нок від рідного брата авто-
мобіль. Чи необхідно подава-
ти декларацію про майновий 
стан і доходи»?

У Тернопільській ОДПІ на-
гадали, що Законом України від 
23 лютого 2017 року №1910 
«Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України щодо опо-
даткування спадщини» внесено 
зміни до статті 174 Податково-
го кодексу України від 2 грудня 
2010 року №2755-VI зі змінами 
та доповненнями.

Так, з 1 січня 2017 року 
звільняється від обкладання 
податком на доходи фізичних 
осіб та військовим збором вар-
тість спадщини чи подарун-
ків, отриманих від спадкодав-
ця або дарувальника членами 
його сім’ї другого ступеня спо-
ріднення. До їх числа відносять-
ся: рідний брат, сестра, бабуся, 
дід та онуки. Зміни застосову-
ються до доходів у вигляді спад-
щини (дарунка), отриманих, по-
чинаючи з 1 січня 2017 року.

Отже, якщо торік було отри-
мано подарунок від рідного 
брата і у платника не має інших 
доходів, які необхідно задекла-
рувати, то такий платник по-
даткову декларацію про майно-
вий стан і доходи до податкової 
інспекції не подає.

Детальніше - у Центрі об-
слуговування платників Тер-
нопільської ОДПІ за адресою: 
вул. Білецька, 1. Телефони: 
43-46-10, 43-46-46.
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Михайло ЦИМБАЛЮК: «Люди із Західної України 
були першими на Майдані, 
вони ж і розчарувалися першими. 

Військкомати Львівщини 
не виконують 
нормативів призову в АТО»

ПРОРИВУ СААКАШВІЛІ 
ЧЕРЕЗ КОРДОН НЕ БУЛО. 
ЦЕ БУЛИ СПЕЦІАЛЬНО 
СТВОРЕНІ УМОВИ, ЩОБ 
УСЕ СТАЛОСЯ ТАК, ЯК 
СТАЛОСЯ

– Михайле Михайловичу, у 
вас дуже яскравий послужний 
список – і ми обов'язково по-
говоримо про це, – але сьогод-
ні ви – один із найближчих со-
ратників Юлії Тимошенко і, як 
кажуть ваші колеги, чи не єди-
ний, кого вона слухає. Що ви їй 
подарували на 8 Березня?

– Насамперед я хочу сказати, 
що Юлія Володимирівна слухає і 
чує дуже багатьох однопартійців, 
членів політради, і я хочу спрос-
тувати – я не є найближчим, але 
мені дуже приємно, що Юлія Во-
лодимирівна інколи питає, зокре-
ма, і моєї думки. Я просто смс при-
вітав її з Днем весни і побажав до-
сягти мети.

– Якої мети?
– Зробити Україну сильною і 

могутньою державою.
– Які ситуації, на вашу дум-

ку, характеризують її найбіль-
ше?

– Багато ситуацій, але на дум-
ку спадає декілька. Наприклад, 
2008 рік, я був керівником міліції 
Полтавщини, Юлія Володимирів-
на – прем'єр-міністр, Юрій Віталі-
йович Луценко – міністр внутріш-
ніх справ. Відкриття спортивного 
комплексу і міського управлін-
ня [міліції] в Полтаві. Був пролив-
ний дощ, Юлія Володимирівна 
при їхала вручати ордери на квар-
тири працівникам міліції. Відкри-
ває приміщення міського управ-
ління. Їй запропонували перері-
зати стрічку – подають ножиці 
на підносі. А стрічка складаєть-
ся із двох частин – синьої і жов-
тої (не врахували підлеглі). Юлія 
Володимирівна, коли це побачи-
ла, передала ножиці Юрію Віталі-
йовичу, а сама взяла всю цю стріч-
ку, зв'язала її бантиком і помісти-

ла красиво на піднос, вийшов-
ши із ситуації. Минулого року я 
пам'ятаю ситуацію щодо Черво-
нограда Львівської області, коли 
Юлія Тимошенко приїхала на зу-
стріч із шахтарями. Вона поба-
чила священика, який сповідав 
і благословляв її в той час, коли 
Печерський суд її ув′язнював. 
Вона побачила цього священика, 
молитовник у його руках – стала 
на коліно і його поцілувала, цей 
молитовник. Це вразило тим, що 
в неї така пам'ять: вона згадала 
цього священика на ім'я... І це вра-
зило не тільки мене...

– Вразило і друзів, і ворогів...
– Тобто Юлія Володимирівна 

своїм ставленням до справи зму-
шує тих, хто поруч, ставати силь-
нішими, мудрішими, а тих, хто не 
витримує, – давати дорогу іншим.

– Я пам'ятаю прорив че-
рез кордон Михайла Саакашві-
лі. Тоді весь час біля нього була 
Юлія Тимошенко, а поруч із 
Тимошенко були ви. Що тоді за-
лишилося за лаштунками?

– Я зустрічав Юлію Володи-
мирівну вже біля міської Рату-
ші у Львові, на кордоні я не був. 
Але хочу сказати, що це гучно на-
звали проривом. Це не був про-
рив. Це були спеціально створе-
ні умови для того, щоб відбуло-
ся так, як відбулося. Юлія Тим-
ошенко, як і ще декілька народ-
них депутатів, показали дипло-
матичні паспорти українським 
прикордонникам, коли вже пе-
рейшли польський кордон і ней-
тральну смугу. Для них відчини-
ли ворота і показали, що прохід 
вільний, тому що система не пра-
цює, а кордон заміновано. Тобто, 
як на мене, усе було зроблено 
так, щоб сталося так, як сталося. 
Цікаво інше: коли ми вже зустрі-
лися у Львові і відбувалася вече-
ря з ініціативи (мера Львова) Ан-
дрія Садового, стало відомо, що з 
Києва спецпідрозділи поліції го-
тують різні заходи... Слава Богу, 
що ці заходи не відбулися і що 
тоді не пролилася кров...

– Що хотіли зробити?
– За певною інформацією, хо-

тіли штурмувати той заклад, 
куди Садовий запросив на вече-
рю...

– Тобто ресторан?
– Так, ресторан.
– Потім вони це реалізува-

ли, але вже в іншому ресторані.
– В іншому місці і в інший час. 

Я вважаю, що Юлія Тимошенко 
тоді продемонструвала, що спра-
ва не в Саакашвілі, а у принципах 
і верховенстві права. Що не мож-
на таким чином позбавляти лю-
дину громадянства, не даючи їй 
можливості захищатися в суді. Як 
на мене, це було продемонстро-
вано не тільки українському сус-
пільству, а й європейській спіль-
ноті.

НЕ ЗНАЮ, ЧИ 
СПЕЦІАЛЬНО, ЧИ 
ВИПАДКОВО, АЛЕ 
ПОСОЛ СПОЛУЧЕНИХ 
ШТАТІВ В УКРАЇНІ 
ПЕРЕБУВАЛА У ЛЬВОВІ 
І ЗУСТРІЧАЛАСЯ 
З ДЕЯКИМИ 
КЕРІВНИКАМИ 
ОБЛАСТІ Й МІСТА, 
КОЛИ СААКАШВІЛІ 
ПЕРЕТИНАВ КОРДОН

– Чи правда, що в той час у 
Львові спеціально була посол 
США, щоб ситуація не стала не-
контрольованою?

– Не знаю, чи спеціально, чи 
випадково, але такий факт був: 
посол Сполучених Штатів в Укра-
їні перебувала у Львові і зустріча-
лася з деякими керівниками об-
ласті й міста.

– Навіщо це потрібно було? 
Що це були за зустрічі?

– Я не знаю. Можу тільки ке-
руватися чутками, але озвучува-
ти чутки в ефірі я не хочу.

– Коли Віктор Янукович 
прийшов до влади, ви були гу-
бернатором Львівщини. Які у 
вас склалися стосунки?

– У 2010-му я був головою 

Тернопільської облдержадміні-
страції, а у грудні очолив Львів-
ську адміністрацію. Я не був сво-
їм у тій команді. Я про це не жал-
кую. Я вважав своїм завданням 
достойно представляти Галиць-
кий край, який, до речі, та вла-
да не любила, і результат ми ба-
чили (і бачимо): було реалізо-
вано Революцію гідності. Тому 
що не можна частину Украї-
ни не помічати, ігнорувати. І те, 
що у 2010–2011-му активно бу-
дували об'єкти до Євро-2012 
саме у Львові, – це відбувалося 
не стільки завдяки, як усупереч 
центральній владі. Тому що ми 
знаємо, як тоді спортивна спіль-
нота і УЄФА поставили вимо-
гу, що Євро в Україні відбудеть-
ся тільки в тому випадку, якщо 
футбольні поєдинки будуть про-
ходити у Львові. Це заслуга і Мі-
шеля Платіні (на той момент – 
президент УЄФА.  – "ГОРДОН"), 
і, звичайно, Григорія Суркіса, 
який тоді достойно представляв 
Україну.

– Багатьом із тих, хто спілку-
вався особисто з Януковичем, 
він запам'ятався своїми казка-
ми (не знаю, як по-іншому на-
звати те, що він розповідав лю-
дям), караоке, грою на гітарі. 
Чим він вас вражав?

– Тим, що не хотів чути прав-
ду. Правду, яку я змушений був 
говорити, тому що ситуація є не-
простою – що представників пре-
зидента із Західної України не чу-
ють, не хочуть чути й ігнорують. 
Я тоді зробив для себе висновок: 
або я буду доводити те, у чому я 
впевнений, або просто мені тре-
ба буде піти, щоб не стало гірше. 
І сталося так, як сталося. Я про це 
не жалкую. Але в перший день 
я працював, як в останній, а в 
останній – як у перший, для того 
щоб гідно представляти людей.

– Три роки тому в інтерв'ю 
інтернет-виданню "ГОРДОН" ви 
заявили, що настане день (і, на-
певно, незабаром), коли ви змо-
жете розказати, що насправді 

відбувалося у владній команді 
Януковича, як боролися між со-
бою клани, і назвати прізвища. 
Зараз можете розповісти?

– Я не був настільки близь-
ким, щоб знати, як боролися кла-
ни і хто з ким боровся. Тоді я го-
ворив про те, що настане час, я 
привідкрию завісу й розповім, як 
готувалися і як відбувалися по-
дії 9 травня 2011 року у Львові. 
Я дякую тим принциповим лю-
дям у погонах, які тоді представ-
ляли зовнішню розвідку у Льво-
ві, Службу безпеки, і які мене 
вчасно повідомили про те, що 
буде відбуватися, і я зміг деякі 
речі випередити, а також зроби-
ти для себе певні висновки. І піс-
ля цього сталося те, що сталося, 
– коли я написав заяву про від-
ставку.

– Нагадаю телеглядачам ко-
ротко, про що йде мова: 9 трав-
ня 2011 року відбулися прово-
кації, і ви за кілька днів змуше-
ні були піти у відставку з поса-
ди губернатора Львівщини. Ми 
всі це бачили: як приходили до 
вас свободівці, як нахабно зму-
шували вас написати заяву на 
звільнення. А що залишилося 
за лаштунками? Що насправ-
ді за цим стояло: кому потріб-
на була ця провокація і хто цим 
ляльководив?

– Насправді сценарій писали в 
Києві. Тепер, через певний період, 
можна аналізувати, для чого це 
все було: комусь уже тоді, у трав-
ні 2011-го, хотілося показати, що 
таке Львів, що таке Галичина. Як 
ми пам'ятаємо, там були задіяні 
сили екстремістів не з Києва, а з 
Одеси і з Криму, і ми пам'ятаємо, 
хто тоді приїжджав. Не обійшло-
ся без участі і втягнення в цей 
процес представників місцевих 
політичних кіл і спецслужб. Тоб-
то це все готували. І коли я зро-
зумів, що відбувається за моєю 
спиною... я хотів би сказати, що 
я не злякався (я не з лякливих) 
– я свідомо написав цю заяву, пе-
ред цим проінформувавши ке-
рівництво держави, що я напишу 
таку заяву. І навіть ті, хто прихо-
див тоді до мене в кабінет, вони 
не були до такого готові. Я про-
сто зробив крок на випереджен-
ня, тому що розумів прекрасно: 
якщо я не зроблю цього публіч-
но, то мені буде дуже складно по-
тім це робити у високих держав-
них кабінетах.

– Хто це організовував, кому 
це було потрібно? Ви казали, 
що Клюєв.

ЗАКІНЧЕННЯ НА 4-5-й СТОР.  

Хто влаштовував провокації у Львові 9 травня 
2011 року, як влада заробляє на війні, скільки 
коштує зброя на чорному ринку і чому до 2005 
року бурштином топили печі. Про це в авторській 
програмі головного редактора інтернет-
видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі 
"112 Україна" розповів тричі екс-губернатор і 
чотири рази колишній начальник управлінь 
МВС Михайло Цимбалюк. "Наш ДЕНЬ" публікує 
ексклюзивну текстову версію цього інтерв'ю.
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 ЗАКІНЧЕННЯ. 
ПОЧ. НА 3-й СТОР.  

– Можна тільки судити про те, 
що мені говорили представники 
спецслужб: що ці плани форму-
валися в його кабінеті. Але час – 
найкращий лікар і суддя. Прийде 
реально період, коли я зможу це 
показати, розказати... Мені вида-
ється, зараз ще не час.

КОЛИ Я НАПИСАВ 
ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ 
З ПОСАДИ ГОЛОВИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА, 
ЯНУКОВИЧ ГОВОРИВ, 
ЩО Я ПРО ЦЕ 
ПОЖАЛКУЮ

– Якою була мета? Це була 
провокація особисто проти вас 
чи хотіли чогось більшого?

– Ні, це не було особисто про-
ти мене, просто відбувалося за 
моєю спиною. Вони прекрас-
но розуміли, що я як людина, 
яка народилася в Західній Укра-
їні, ніколи не піду на такі речі.  
Через це то була політична акція, 
щоби дискредитувати саме пред-
ставників галицької еліти і про-
демонструвати не тільки в Укра-
їні, а й північному сусідові, і Єв-
ропі, що місто Львів – не є тим 
містом, яке претендує на звання 
культурної столиці України.

– Яку роль у всьому цьому 
відіграла "Свобода"?

– Колись розкажу (усміхаєть-
ся).

– Після того як ви написа-
ли публічну заяву на звільнен-
ня, ви полетіли до Києва і мали 
розмову з Януковичем. Про що 
була ця розмова?

– Я не полетів тоді. Я через де-
кілька днів поїхав. Розмова була 
непростою...

– Він не хотів вас відпуска-
ти?

– Звичайно... Тільки дуже 
близькі мені люди знали, що від-
бувалося потім. Потім були не-
прості періоди, але я виконав те, 
що я обіцяв своїм землякам: ми за 
літо добудували об'єкти до Євро, 
дві дороги до кордону – і після 
того нарешті мене звільнили, ре-
алізуючи ту заяву, яка з травня 
лежала в Адміністрації Президен-
та.

– Що він вам тоді сказав?
– Що я про це пожалкую... Від-

бувалася дуже жорстка розмова...
– Тобто погрожував?
– Я б так не сказав (усміхаєть-

ся).
– Не намагався застосувати 

силу?
– Ні.
– Казали, що він любив і та-

кий метод.

– Я можу ствердно відповісти: 
ні, такого не було.

– Із точки зору вашої кар'єри, 
ви унікальна людина: ви тричі 
були губернатором Львівської 
області, двічі – Тернопільської, 
ще чотири рази були начальни-
ком обласних управлінь МВС, 
двічі – Львівського, Полтав-
ського та Рівненського.

– Так.
– До того ж ви виходець 

із Західної України, з Івано-
Франківської області. Тобто ви 
дуже добре знаєте західну час-
тину України та її менталітет. 
Сьогодні, коли, як на мене, гас-
ло "схід і захід разом" має бути 
на перших ролях, який уза-
галі є рецепт, щоб об'єднати 
східну й західну частини насе-
лення України? І чи є ці точки 
об'єднання? Тому що сьогод-
ні інколи такі гострі суперечки 
ведуться, що здається, це взага-
лі неможливо.

– Мабуть, найбільша біда в 
тому, що влада в усі роки неза-
лежності якраз говорила гасло 
"Схід і Захід разом". Говорила, де-
кларувала, але майже нічого для 
цього не робила. Ми бачили, що 
тільки декілька українських шкіл 
було у Криму за роки незалеж-
ності... Я пам'ятаю 2011 рік, коли 
оперний театр зі Львова поїхав у 
Харків – і це були перші гастро-
лі з початку 50-х років. І точно 
так само харків'яни приїхали до 
Львова вперше у повному скла-
ді. Саме такі гасла – "Схід і Захід 
разом" – розділяли (українців). 
Усі ці періоди ми шукали націо-
нальну ідею, яка може об'єднати. 
На жаль, її і сьогодні немає, тому 
що політична еліта, влада насам-
перед, її не сформувала. Є велике 
сподівання, що оце, що відбува-
ється на Сході, яке побудовано на 
крові українських патріотів, тих 
людей, які із самого початку піш-
ли на Майдан, а потім і на фронт, 
і це вже не 10, а більше тисяч лю-
дей, які загинули, – можливо, це 
має об'єднати нас...

На жаль, ми бачимо ситуа-
цію, коли суцільне зубожіння на-
селення, економічні проблеми 
стають причиною того, що люди 
розчаровуються. І ті, хто був на 
Майдані, а потім пішов на фронт, 
сьогодні розчарувалися. Ми бачи-
мо, що волонтерство зараз зали-
шилося тільки в руках великих 
людей, фанатів своєї справи, які 
й далі продовжують цим займа-
тися, бо розуміють, що влада на 
цьому паразитує. Тобто потрібно 
шукати... Немає сьогодні стриж-
ня, який би об'єднав, але потріб-
но його шукати...

– Ви знаєте, що може 
об'єднати?

– Безперечно. Нас може і має 
об'єднати бажання жити в єдиній 
могутній європейській державі, 
яка називається Україна.

У 2002–2004 РОКАХ 
БУРШТИН НІКОМУ  
НЕ БУВ ПОТРІБЕН, НИМ 
ПАЛИЛИ У ГРУБКАХ

– Коли ви очолювали мілі-
цію у Рівному, займалися те-
мою бурштину? Я згадую одну з 
розмов із Леонідом Кравчуком: 
він розповідав, що одного разу 
в Україну приїжджала китай-
ська делегація, і вони пораху-
вали: якщо легалізувати видо-
бування бурштину, то в держ-
бюджет України щороку могло 
б надходити приблизно $1–1,5 
млрд. Реально там обертають-
ся такі гроші?

– Я очолював міліцію Рівнен-
щини у 2002–2004 роках, а в той 
період – я можу реально сказати 
– бурштином палили у грубках. 
Тому що ця тема була ще не зро-
зумілою...

– Гроші були під ногами! 
(Усміхається).

– Безперечно. По-перше, не 
було такого попиту, а по-друге, 
працювало рівненське державне 
підприємство "Бурштинова фа-
брика", яке навіть не мало сиро-
вини, щоб виготовляти картини, 
ікони, сувенірні речі... І до тих пір, 
поки Китай не зацікавився цією 
темою, там було все тихо. А ті ра-
йони, які зараз активно викорис-
товують тему видобування бурш-
тину, були найбіднішими района-
ми області. Там велика кількість 
сільського населення, багатодіт-
ні сім'ї; вони виживали завдяки 
лісу, де збирали ягоди, гриби, але 
вони дуже активно працювали...

Цей бурштин нікому не був 
потрібен... Його просто на горо-
дах, у лісі знаходили, і реально 
ним інколи навіть палили в груб-
ках, тому що він має високу те-
пловіддачу. Тоді такої проблеми 
не було, але коли вона з'явилася, 
після 2005 року, влада – ні місце-
ва, ні центральна – нічого не зро-
била, щоби цю проблему цен-
тралізувати, дати людям можли-
вість легально заробляти і – най-
головніше – після цього прово-
дити рекультивацію територій. 
Сьогодні ми бачимо зйомки з цих 
місць – це страшні речі, там по-
трібно декілька десятків років, 
щоби ця природа могла віднови-
тися.

– Наскільки це небезпечно? 
– Є факти безвісти зниклих 

людей, яких, до речі, ніхто не роз-
шукує. Є ситуації, коли правоохо-
ронні органи там безсилі і відбу-
ваються масові зіткнення, і непо-

кора законній владі... І ми бачимо, 
наскільки там серйозна корупцій-
на складова: як органів місцево-
го самоврядування, так і правоо-
хоронних органів. Мабуть, це ви-
гідно всім. Зараз кажуть, що ніби 
там такої активності не спосте-
рігають, але тема ця не закрита, 
і вона є не публічною. Наша по-
літична сила, до речі, розробляє 
окремі законопроекти, для того 
щоб зберегти для державного бю-
джету цю галузь, але насамперед 
дати людям заробити. Є дуже про-
ста схема: створення артілей, коли 
держава дає людям, які видобува-
ють бурштин, певні кошти. Це ні-
кому не вигідно! Тому що там є 
чорний ринок видобування цього 
золотого каменю.

– Коли ви працювали на-
чальником львівської міліції, 
ви затримали рідну сестру ни-
нішнього спікера Верховної 
Ради Андрія Парубія. Вона тоді 
працювала в податковій, і ви її 
зловили на хабарі. Це не зіпсу-
вало ваших стосунків із Пару-
бієм?

– Хочу уточнити, що затриму-
вав не я, а співробітники управ-
ління з боротьби з організованою 
злочинністю. Усе це відбувалося 
на загальних підставах та згідно з 
чинним законодавством. Те, що це 
не було доведено до логічного за-
вершення, – проблема не тільки 
правоохоронної системи, а й суд-
дівської гілки влади. Я з паном Па-
рубієм ніколи не мав дружніх сто-
сунків, не підтримую їх і зараз, че-
рез те це не зіпсувало тих стосун-
ків – їх не було. Я завжди керував-
ся законом... Прізвища для мене не 
мали значення.

– Чим закінчилася справа?
– Практично нічим.

ПРАВООХОРОННА 
СИСТЕМА УКРАЇНИ 
ЗРУЙНОВАНА, А НА 
ЦЕ ЧИСТЕ ПОЛЕ НЕ 
ПРИЙШЛА ІНША 
ДЕРЖАВНА МАШИНА. 
ЙОГО ЗАПОВНЮЮТЬ 
ТАК ЗВАНІ ГРОМАДСЬКІ 
ФОРМУВАННЯ, ЯКІ НА 
ПЕРШИХ ПОРАХ МАЮТЬ 
ФОРМЕНИЙ ОДЯГ, 
ЗАВТРА У НИХ БУДУТЬ 
СПЕЦЗАСОБИ, ПОТІМ – 
ЗБРОЯ

– У мене до вас запитання як 
до генерал-лейтенанта міліції. 
Багато хто з експертів каже, що 
поліція та інші силові струк-
тури починають боятися при-
ватних армій, які в нас у кра-
їні з'являються, як гриби піс-
ля дощу. Чи справді існує така 
проблема і чим нам це загро-
жує?

– Звичайно, проблема існує. 
Вона полягає в тому, що правоохо-
ронна система України зруйнована, 
а на це чисте поле не прийшла інша 
державна машина. Через те, якщо 
є попит, обов'язково буде і пропо-
зиція; якщо є вакуумна ніша, вона 
буде заповнена. У цьому випадку 
її заповнюють ці так звані громад-
ські формування, які на перших по-
рах мають формений одяг, завтра 
у них будуть спецзасоби... До речі, 
чинне законодавство дозволяє їм 
оформляти право носіння та вико-
ристання пристроїв для відстрілу 
гумових куль. Тобто завтра вони бу-
дуть уже мати ці пристрої. А це – ре-
альна зброя. Я вважаю, що в Укра-
їні має бути закон, який чітко ре-
гламентує поле діяльності громад-
ських формувань.

Колись Геннадій Москаль, ще 
коли був народним депутатом, 
готував проект закону про фор-
мений одяг. Нині ми бачимо, що в 
державі всі, від лісників та еколо-
гів і закінчуючи козацькими гро-
мадськими формуваннями, но-
сять формений одяг, погони... Ря-
дових, до речі, мало, – у всіх гене-
ральські погони. Це не дозволено, 
але й не заборонено...

– А що не заборонено, те до-
зволено.

– Цілком вірно. Ми бачимо, 
скільки форменого одягу сьогод-
ні носять просто люди на вули-
цях. Це неправильно. Через те я 
вважаю, закон має  регламентува-
ти цю діяльність, в іншому разі це 
вже буде загрожувати владі в ці-
лому і зокрема тим самим право-
охоронним органам.

– Сьогодні це вже загрожує?
– Сьогодні це просто створює 

конкуренцію.
– Ми можемо сказати, у кого 

сьогодні найсильніші армії? В 
олігархів?

– Ми можемо сказати, що згід-
но з чинним законодавством дер-
жава має право на насилля. І най-
численніша правоохоронна гру-
па підпорядковується Міністер-
ству внутрішніх справ: це полі-
ція та Національна гвардія. Крім 
того, експерти говорять, що де-
які батальйони, які раніше були 
на фронті, а зараз перетворилися 
на громадські організації, можуть 
належати до тих чи інших народ-
них депутатів, які є у політичній 
силі "Народний фронт".

– Прізвища називати буде-
мо?

– Є (народний депутат Андрій) 
Білецький, який визнає, що одна 
громадська організація, можли-
во, може належати до них. Ми ба-
чимо, як добровольчий баталь-
йон "Донбас" також належить 
іншій політичній силі, і там ми 
теж бачимо народних депутатів.  

Михайло ЦИМБАЛЮК:            «Люди із Західної України
були першими на Майдані,               вони ж і розчарувалися першими. 
Військкомати Львівщини 
не виконують нормативів 
призову в АТО»
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Чи мають вони стосунок до олі-
гархів? Такі чутки теж ходять, але 
я як доктор юридичних наук...

– Ви обережна людина...
– Я обережний, тому що це 

тільки чутки, а керуватися чутка-
ми я не звик.

– Хто йде в такі армії? Із 
кого вони складаються? Це ті, 
хто був в АТО? Чого вони туди 
йдуть:  з ідеологічних мірку-
вань чи за гроші? Які зарпла-
ти приблизно в таких форму-
ваннях?

– Я хотів би почати з того, що 
держава втрачає контроль над 
тими людьми, які повернулися 
з фронту, які мають бойовий до-
свід і які не затребувані в цивіль-
ному житті. У державах, які мали 
такі конфлікти, війни (взяти, на-
приклад, Сполучені Штати, які 
не воюють, але їхні армії беруть 
участь у багатьох конфліктах), 
там є система реабілітації таких 
людей. Тобто цим людям потріб-
но давати поле для діяльності. 
Вони вміють воювати, у них заго-
стрене почуття справедливості, 
і вони дуже болісно реагують на 
багато речей. Держава у першу 
чергу має їх реабілітувати соці-
ально, а потім через центри соці-
алізації має їх улаштувати. Куди? 
У правоохоронні органи. А якщо 
туди не потрапили, вони йдуть 
у громадські або ось такі зброй-
ні формування. А це вже небез-
печно.

Про зарплати. Я чув, що вели-
ка кількість – це просто ідеологіч-
но переконані люди, які не на по-
стійній основі перебувають у та-
ких підрозділах. Коли вони по-
чнуть отримувати там зарплату, 
це стане реально небезпечно. Я 
чув про участь на добровільних 
засадах. Коли мова йде про гро-
ші, це вже професійна армія, яка 
заборонена чинним законодав-
ством.

– Чому тоді у нас такий стра-
шенний недобір у Національну 
поліцію? Там є гроші, є стабіль-
ність. Чому хлопці з АТО туди не 
йдуть?

– Проблема дуже глибока. 
У громадянського суспільства 
були високі очікування від но-
вої поліції, і ми пам'ятаємо, який 
був рівень довіри – майже 50%. 
Але перший етап реформи (по-
ліції) не вдався. Недавно ми чули 
керівника Волинської поліції, 
який заявив, що за останній рік 
майже половина співробітни-
ків патрульної поліції звільнила-
ся. Чому вони звільнилися? При-
йшли люди, їх навчали три міся-
ці... Це взагалі жахливо! За три мі-
сяці людині давали зброю, і вона 
йшла від імені держави наводити 
лад на вулиці. Ці люди не зрозу-
міли, куди вони потрапили. Пері-
од селфі вже закінчився. Цих мо-
лодих хлопців і дівчат влада від-
правляла на вірну смерть. Рівень 
злочинності на вулицях зрос-
тає, кількість незареєстрованої 
зброї на руках зростає, а ці мо-
лоді хлопці почали відчувати, як 
це все непросто. Крім того, у по-
ліцію почали потрапляти люди зі 

старої міліції, які не завжди були 
ідеальними в попередній служ-
бі...

– Пройшли переатестацію 
або побували в АТО...

– На жаль, процес переатес-
тації відбувався не на високому 
рівні. Ми бачили, хто входив у ті 
атестаційні комісії: як правило, 
це представники громадськос-
ті, які були далекі від професіо-
налізму. Через те ми побачили, 
як реформа пішла не в той бік. А 
тих професіоналів, яких потріб-
но було залишити, або принизи-
ли, і вони самі пішли, або сказа-
ли: "Їдьте в АТО – і ми вас зали-
шимо". Вони поїхали, повернули-
ся, а їм кажуть: "Ні, ми вас не за-
лишимо, бо ви були в попередній 
системі". І це сьогодні дуже вели-
ка проблема, тому що рівень роз-
криття злочинів (не кажучи вже 
про попередження) "зашкалює". 
Це торкнеться кожного, не тіль-
ки тих, хто сьогодні нібито є вла-
дою... Рівень злочинності сьогод-
ні настільки високий, і влада не 
контролює цих процесів.

ВІЙНА ВИГІДНА ТИМ, 
ХТО ПРИ ВЛАДІ.  
І ЛЮДИ ЦЕ  
ВІДЧУВАЮТЬ ЧУДОВО

Чому такий недобір? Ці хлоп-
ці не витримали, бо вони чека-
ли кращого. Але рівень зарплат 
– 10 тисяч гривень – для Західної 
України не маленький. Учителі, 
лікарі працюють за менші гроші. 
А ці хлопці відчули, що вони ре-
ально йдуть на вірну смерть. Ін-
коли.

– Під час Майдану головною 
рушійною силою були вихідці 
із західних областей. В АТО си-
туація така сама?

– Справді, представники За-
хідної України (це Львівська, Тер-
нопільська, Івано-Франківська, 
Рівненська, Чернівецька, Волин-
ська області) були першими на 
Майдані. Вони першими пішли 
на фронт захищати державу. Але 
через певний період – букваль-
но через півроку – вони відчули 
велике розчарування, вони зро-
зуміли, що їх обманули. Спочат-
ку це називалося АТО, тепер ні-
бито називається війною... Але ві-
йна вигідна тим, хто при владі. І 
люди прекрасно це відчувають. 
Там не тільки Збройні сили, не 
тільки Національна гвардія, там 
є ще і добровольчі батальйони. 
Іноді вони працюють навіть не на 
зарплату, а просто за патріотизм. 
І багато вихідців із Західної Укра-
їни розчарувалися першими. І те, 
що військкомати Львівської об-
ласті не виконують нормативи за 
призовом...

– Яка статистика?
– Військовий комісар навіть 

оприлюднив прізвища тих, хто 
нібито ухиляється від служби... 
Майже 30% людей не бажають 
служити на Сході. Про що це свід-
чить? Про те, що люди реально 
чекали іншого. Військовим обі-
цяли тисячу гривень у день – це 
30 тисяч гривень у місяць. Є ве-

лика кількість тих, які кажуть: 
"Ми готові на контрактній основі 
служити там, якщо буде така зар-
плата, яку нам обіцяв президент 
України, а інших – учителів, ме-
диків, інженерів – не призивайте. 
Нехай вони працюють. Ми готові 
тут залишатися, але щоб наші ро-
дини отримували достойну зарп-
лату". На жаль, цю обіцянку теж 
не виконано.

– Тобто сьогодні західні об-
ласті – у лідерах за кількістю 
тих, хто "косить" від армії? Усе 
так перевернулося?

– Я б не сказав, що вони "ко-
сять". Але відчувається велике 
розчарування. Ми бачимо зі ста-
тистики міграції, скільки людей, 
чоловіків насамперед, виїхало за 
кордон, щоб заробляти й утриму-
вати свою родину.

– До речі, скільки українців 
сьогодні їздить працювати до 
Польщі і до Росії?

– Західна Україна, звичай-
но, більше їздить на Захід. Це 
Польща. За різними підрахунка-
ми, це більше ніж 1,5 мільйонів 

[українців]. Італія, Португалія.  
Але, на жаль, є парадокс: люди їз-
дять на заробітки і в Росію. І це 
насамперед проблема влади, яка 
не створила їм умов, щоб вони 
працювали на своїй землі і жили 
зі своїми родинами. Владі це ви-
гідно. Чому? До речі, за різними 
підрахунками, минулого року за-
робітчани переказали в Україну 
$8 млрд. Це живі інвестиції. Ці ко-
шти працюють на економіку дер-
жави...

– Олігархи в країну не інвес-
тують, вони тільки виводять...

– Звичайно! А ті наші горе-
реформатори з-за кордону, які 
приїжджали і очолювали мініс-
терства і відомства, отримували 
зарплати, вибачте, по 1,5–2 міль-
йони на місяць – вони забирали 
те, що заробляли наші люди і пе-
редавали в Україну. Це інший вид 
заробітчанства, і про це теж треба 
відкрито говорити . Хто їх запро-
шував і хто поніс хоча б політич-
ну відповідальність за те, що ці 
реформатори прийшли і робили 
нам медичну реформу, реформу 
транспорту, Укрзалізниці, Мініс-
терства фінансів? Це все іноземці. 
Це так звані нові особи, які хтось 
хоче бачити. Пані Яресько, Гонта-
рева – це ж нові обличчя? Раніше 
їх у владі не було. Деканоїдзе, Згу-
ладзе – де вони сьогодні? Чи ця 
реформа вдалася? Якби вони ви-
йшли і відзвітували перед гро-
мадою: "Вибачте, ми це зробили, 
а цього зробити не вдалося, тому 
що ми не врахували української 
ментальності..." Але ні, вони ти-
хенько поїхали, а ми залишилися 
зі своїми проблемами.

АВТОМАТ МОЖНА 
ПРИДБАТИ ЗА $50, 
ГРАНАТИ ОПТОМ –  
ПО $100

– Ви вже сказали, що зараз 
дуже багато нелегальної зброї 
на руках у людей. А які розцін-
ки на чорному ринку? Що мож-
на зараз придбати і скільки це 
коштує?

– Це жахливі речі. Різне ка-
жуть... Я можу керуватися лише 
чутками – правоохоронці знають 
краще, тому що згідно з чинним 
законодавством, вони мають пра-
во здійснювати оперативну заку-
півлю. Купують гранату, ціна якої 
зараз доходить до $100... Оптом 
продають...

– Мені казали, що взагалі за 
200 гривень можна придбати...

– Залежно, скільки хто купує і 
на якому ринку. Уже й автомати, 
вибачте, по $50. Про що це свід-
чить? Що правоохоронці мають 
здійснювати оперативні закупів-
лі і виявляти цих людей. Але це 
якраз проблема реформування, 
бо втрачено все. ДАІ, яку ми ро-
ками критикували... Але колись 
були пости і перевіряли хоча б те, 
що вивозиться із зони АТО. Зараз 
нічого не контролюють – усі до-
роги відкриті. Ми говоримо про 
загальний рівень злочинності, 
але що твориться на дорогах? Ги-
нуть люди більше, ніж на фрон-
ті. Зараз обмежили швидкість у 
населених пунктах. А хто контр-
олює? У державі жодного серти-
фікованого приладу для вимірю-
вання швидкості... Чотири роки 
реформ... Про що ми говоримо? Я 
веду до того, що влада повинна 
чітко сказати: скільки ще будуть 
тривати реформи. Конкретно. Чи 
є план дій? Якщо щось не вдало-
ся, ми маємо це визнати, покара-
ти чи притягти до відповідаль-
ності винних і усувати недоліки... 
А у нас усе добре, усе красиво...

– Війна йде вже чотири 
роки. Вона перетворилася на 
бізнес?

– Однозначно. Це бізнес для 
багатьох людей при владі. І доти, 
доки буде ця влада, не закінчить-
ся ця торгівля на крові. Це сумно, 
але факт.

– Про які суми йде мова?
– Дуже просто подивити-

ся: державне замовлення "Укр-
оборонпрому" і які підприєм-
ства, що виробляють. Усе! Заро-
бляють на всьому. Ми, напри-
клад, говоримо про волонтер-
ство... До речі, волонтерство ре-
ально стримало агресора на по-
чатку війни. Усі люди скидалися, 
згадайте, із зарплати перерахову-
вали, через мобільні телефони... 
а потім це все обліковувалося, і 
є норми належності щодо харчу-
вання, щодо одягу – все це спи-
сувалося і списується до сьогод-
ні. Слава Богу, зараз ми маємо ар-
мію більш-менш одягнену, озбро-

єну... а заробляють шляхом замов-
лень... ми бачимо, яка якість... чу-
ємо скандали з медичною техні-
кою, яка виробляється на заво-
ді "Богдан"... були проблеми і на 
Львівському (бронетанковому) 
заводі, де виготовляли неякісну 
техніку... До речі, судові розбірки 
там тривають до сьогодні. Тобто 
фактів – маса.

– Із ким би ви пішли в роз-
відку?

– Насамперед, я не пішов би в 
розвідку з тими, про кого я казав 
"горе-реформатори". По-друге, 
я б не пішов у розвідку з нашим 
президентом, тому що він не ви-
конав як мінімум три обіцян-
ки: перше – це припинити АТО 
за кілька днів, друге – долар по 
12 (гривень), третє – зарплату 
військовим тисячу (гривень) на 
день. Я б не пішов у розвідку зі 
своєю дружиною. Не те щоб вона 
не витримала... Вона б витрима-
ла – вона пройшла зі мною непро-
стий шлях. Але вона мені дуже по-
трібна вдома, для тилу. Її молит-
ва, її чекання прискорять те, що 
я  повернуся швидше. Я вважаю, 
що не головне, з ким іти в розвід-
ку, важливо, з ким прийти, ще й 
виконати завдання. У нас багато 
хто каже, що піде в розвідку, але 
чи вони повернуться і виконають 
завдання – це велике питання.

– Що робити Україні з оку-
пованим Донбасом?

– Юлія Тимошенко чіт-
ко назвала ці речі: Організація 
Об'єднаних Націй повинна ухва-
лити резолюцію, де  будуть три 
питання. Перше – це введення 
миротворчих сил і можливість 
вивезти в Росію всіх, хто звідти 
прибув. Друге – введення цивіль-
них адміністрацій, а військові ста-
ють на російсько-українському 
кордоні. Третє – проведення ви-
борів за українськими законами. 
Це має бути чітко проведено в ча-
сових рамках. І, звичайно, залу-
чення міжнародних коштів, ство-
рення фонду, який допоможе від-
будувати Донбас спільними зу-
силлями.

– У вас багато різноманітних 
іпостасей, але ви, звичайно, не 
професійний економіст. Тим 
не менш, ви перед ефіром мені 
розповіли, що за розрахунка-
ми економістів "Батьківщини", 
долар має коштувати не 27–28 
гривень, а 15. Це такий перед-
виборчий лозунг чи реаль-
ність, якої можна досягти?

– Хотів би сказати, Олесю, що 
я вам відкрив таємницю (усміха-
ється). Ми не будемо забігати на-
перед. Юлія Тимошенко зі своєю 
командою готує план розвитку 
держави, найближчими місяця-
ми він буде презентований усьо-
му громадянському суспільству. У 
ньому буде чітко названо пропо-
зицію і шлях рішення з конкрет-
ними економічними розрахунка-
ми та обґрунтуваннями. Я впев-
нений, що це не популізм, бо це 
конкретні факти. До речі, про по-
пулізм. Влада казала, що монети-
зація субсидій – це популізм, а те-
пер каже, що буде монетизувати 
субсидії. Тільки ми про це говори-
ли три роки тому: що людині по-
трібно дати не надію, а дати (щоб 
вона сама навчилася економити) 
реальні гроші.

Михайло ЦИМБАЛЮК:            «Люди із Західної України
були першими на Майдані,               вони ж і розчарувалися першими. 

Олеся БАЦМАН, головний редактор Gordonua.com.
Записав Дмитро НЕЙМИРОК.

Фото: Ростислав ГОРДОН / Gordonua.com
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Євген ПУЦЕНТЕЛО, голо-
вний інженер проектів ТВП 
«Тернопільархпроект»:

— Я проти цієї забудови, бо 
Майдан Перемоги — це воро-
та в Тернопіль, це визначне міс-
це. Не можна там нічого буду-
вати! Це розв’язка доріг із Бе-
режан та зі Львова. Розмови 
щодо забудови Майдану Пере-
моги велися давно, але архітек-
тори завжди були проти. В іде-
алі там би мала бути певна ар-
хітектурна домінанта, скажімо, 
пам’ятник Івану Мазепі, який 
би «тримав» вертикаль май-
дану, а також — окультурений 
скверик із декоративними на-
садженнями. Тернопіль не є 
містом широких масштабів, де 
можна «втюхувати» все, що за-
вгодно, наше місто — компак-
тне, чим завжди цінувалося. У 
Тернополі вже забудували всю-
ди, де могли. Так робити не 
можна! Розумію комерційні на-
міри тих, хто нині лобіює будів-
ництво McDonalds, але існують 
поняття естетики, культури, на 
які потрібно зважати. У євро-
пейських містах розширюють 
простір, а ми навпаки все зату-
ляємо, нагромаджуємо, позбав-
ляємо атмосферності. 

Поруч з Майданом Перемо-
ги — вулиця Івана Мазепи, то 
логічно було б там поставити 
пам’ятник на честь гетьмана. 
Та на це ніхто не зважає. У Тер-
нополі взагалі відсутня логіка 
архітектурно-мистецького на-
прямку: пам’ятник Соломії Кру-
шельницькій  знаходиться не 
на вулиці на її честь, пам’ятник 
Данилу Галицькому — теж не 
на вулиці на його ймення… Не 
може все існувати в хаосі. Якщо 
забудують Майдан Перемоги, 
то завтра почнуть щось зводи-
ти на Збаразькому повороті, по-
тім — біля «Текстильника»… Ар-
хітектурна спільнота проти та-
кої забудови, тож місцевій вла-
ді варто прислухатися до думки 
фахівців, а не імітувати, нібито 
радяться з нами. Через комер-

ційну меркантильність у Тер-
нополі звели чимало бізнесових 
об’єктів, які не мають жодної ар-
хітектурної цінності, чим зіпсу-
вали обличчя міста. У Європі за-
будови регламентуються генп-
ланом, а у нас хто як хоче, так і 
малює під себе генплан. 

Ярослав ГОЛОВКО, голова 
правління Тернопільської об-
ласної організації Національ-
ної спілки архітекторів Укра-
їни:

— Кілька років воюємо про-
ти забудови Майдану Перемо-
ги. Під час засідання містобу-
дівної ради наші архітектори 
не погодили застосування за-
пропонованого проекту, але 
нас ніхто не слухає. Майдан Пе-
ремоги — місце для пам’ятника 
чи комунікативної зони, а не 
для будівлі. У тій частині міс-
та можлива забудова хіба що 
на місці кількох приватних бу-
динків нижче від райдержадмі-
ністрації. Якщо в місті не сфор-
мовані площі, майдани, скве-
ри, нема простору, то воно пе-
ретворюється у захалустя: при-
їхав — поїхав. Наші архітекто-
ри висловили аргументи щодо 
неможливого зведення будів-
лі на Майдані Перемоги колезі 
зі Львова, який розробив про-
ект McDonalds для Тернополя. 
Він погодився, визнав, що не 
врахував усіх моментів, але че-
рез тиждень… дав підписку на 
авторське право. Містобудівна 
рада — це дорадчий орган, до 
думки якого влада може при-
слухатися, а може не прислу-
хатися, але для архітектора це 
мав би бути закон. 

Збереження Майдану Пере-
моги — це не стереотипне мис-
лення, це фундаментальна річ 
для усіх часів та поколінь. Кра-
са, функція, стійкість — прин-
ципи створення архітектури. 
Якщо один із чинників відсут-
ній, постає питання про якість 
середовища міста. На жаль, тер-
нопільські архітектори нині 

програють бій щодо творен-
ня обличчя нашого міста. Так, 
парк ім. Т. Шевченка перетво-
рився на скверик, від гідропар-
ку скоро й сліду не залишиться, 
те, що побудували на Привок-
зальному майдані, — ганьба! У 
цивілізованих містах привок-
зальна площа — це обличчя, а 
у нас вокзал закрили скляною 
коробкою. Усі скандальні забу-
дови у нашому місті проекту-
вали чужі архітектори. Це вже 
«традиція». На Привокзально-
му майдані працювали архітек-
тори з Івано-Франківська та 
Чернівців, на Майдан Перемоги 
запросили архітектора зі Льво-
ва… Тернопільські архітектори 
знають проблеми нашого міста, 
тому стараються тримати все в 
рамках, але… Наразі ми не має-
мо потужного лобі, щоб впли-
нути на ситуацію. 

Ярослав СОКУЛЬСЬКИЙ, ко-
лишній заступник головного 
архітектора міста, член прав-
ління Тернопільськоі обласноі 
організації Національної спіл-
ки архітекторів України:

— Треба ставити не питан-
ня «можна чи не можна», а чи 
«доцільно там щось будувати»? 
Адже, якщо є бажання забуду-
вати певну територію, то нор-
ми завжди можна підігнати, 
але в усьому має бути здоровий 
глузд. Навіть на Театрально-
му майдані можна спроектува-
ти забудову, яка відповідатиме 
нормам, проте існують питан-
ня технічні, а є ще питання мо-
ральні — не менш важливі. Чи 
та будівля там потрібна? Чи 
вона там підходить? Зрештою, 
чи McDonalds для нашого міста 
є настільки суспільно необхід-
ний, щоб забудовувати майдан? 
Влада, яка себе поважає і дбає 
за своє місто, мала би радитися 
з архітекторами у таких питан-
нях. На Майдані Перемоги не 
можна нічого будувати, там по-
трібно здійснити благоустрій 
та облаштувати парковки. 

Данило ЧЕПІЛЬ, колиш-
ній головний архітектор міс-
та, лауреат державної премії 
в галузі архітектури:

— При нинішній зміні фор-
мації в Україні з’являються 
грошові пасіонарії, які «кула-
ком» просувають своє бачення 
розвитку держави. У своїх ко-
лах такі пасіонарії розказують 
про нібито невдах, які не здат-
ні самоутвердитися і водночас 
не дають розвиватися бізнесу 
в Україні. З їхньої точки зору, 
ніби все правильно. Але бачи-
мо, що ті «грошові мішки» по-
чинають тиснути і добивають-
ся неможливого, а то й абсурд-
ного. Територія поруч із ТНЕУ 
—місце придатне для ство-
рення McDonalds, адже гаран-
тована відвідуваність студен-
тів, проте, є й інша вагома річ, 
на яку треба зважати, — до-
тримання архітектурного ан-
самблю. Якщо ми йдемо до Єв-
ропи, то не повинні триматися 
за дрімуче хуторянство, а йти 
вперед, зокрема, й у напрям-
ку архітектури. А «вперед» 
— це означає створювати ан-
самбль. Не може кожен бізнес-
мен будувати там, де йому за-
манеться. У місті має бути «ди-
ригент», тоді пануватиме гар-
монія. Львівський архітектор 
Володимир Следзь привіз до 
Тернополя примітивний про-
ект — «скриню», яку хочуть 
втулити на Майдані Перемо-
ги. Коли нам представили цей 
проект на містобудівній раді, 
усі вибухнули: «Це повна не-
повага до Тернополя!». Більше 
з нами не радились, а відразу 
після того на Майдані Перемо-
ги з’явився паркан… Наші на-
ціоналісти віддавна виношу-
вали ідею встановлення там 
пам’ятника Івану Мазепі. Я не 
впевнений, що нині там потрі-
бен саме пам’ятник, бо час ве-
ликих монументів проходить, 
але з майданом однозначно 
потрібно щось робити, він не 
може залишатися у теперіш-

ньому невпорядкованому ви-
гляді. Навіть якщо б там по-
садити Мазепу на коня, то не 
знаю, чи зміг би він «тримати» 
площу.

Наразі на Майдані Перемо-
ги перемагає McDonalds, а це 
як подерті джинси на Велик-
день та подвійний біг-маг за-
мість пасхального кошика. Мо-
лодь, звісно, буде за біг-маг, і 
сходитиме з розуму, а націона-
лісти скажуть, що є святі місця 
і їх треба берегти. Майдан Пе-
ремоги мав би нести певну емо-
ційну наповненість. І в цьому 
контексті архітектори відпові-
дальні за виховання смаків міс-
тян та формування середови-
ща. Чи може бути запропонова-
на «скриня» візитною карткою 
Тернополя? Думаю, ні. Навіть 
розмови про Львівську браму 
виглядали цікавішими. Нічого 
не дозволяти зводити на Май-
дані Перемоги — не вихід, бо 
ми рухаємося вперед і не пови-
нні гальмувати розвиток урба-
ністики, але ця наповненість не 
може бути бездарною. «Дири-
гентом» не повинен бути «гро-
шовий мішок»! На Майдані Пе-
ремоги недостатньо місця для 
туристичного об’єкту, скажі-
мо, виставкового залу, до того 
ж Майдан зіпсований ринком, 
там має стояти гідний об’єкт, 
який би доповнював ансамбль, 
а не спотворював його.

Колишній міський голова 
Тернополя Анатолій Кучеренко 
свого часу хотів поставити там 
заправку, це була абсурдна ідея, 
до архітекторів тоді таки при-
слухалися. Колишній ректор 
ТАНГ Олександр Устенко про-
понував збудувати там заклад 
харчування, я тоді, як головний 
архітектор міста, сказав, що не 
готовий віддати Майдан на той 
об’єкт і запропонував звести за-
клад на території вишу. Устен-
ко прислухався. Нині наших ар-
хітекторів не чують… 

(Продовження на 7 стор.)

Минулого тижня відомий тернопільський підприємець 
та меценат Михайло Ратушняк поділився з нашими 
читачами своїми небайдужими роздумами щодо 
запланованої  забудови Майдану Перемоги. 
Відрадно, що до обговорення цього резонансного 
не лише для мешканців мікрорайону Дружба, а й 
для всієї тернопільської громади питання активно 
долучилися фахівці архітектурної справи, люди, які 
свого часу чимало зробили для збереження краси та 
неповторності нашого міста. 
Ось їхні аргументовані судження, їхня чітка позиція:

У продовження теми

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ АРХІТЕКТОРИ: 
«McDonalds на Майдані Перемоги – 
як потерті джинси на Великдень»

Фото зі спільноти «Урбаністика Тернополя»
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- Що стосується зростання 
відсоткових ставок за гривневи-
ми депозитами, то це зумовле-
но не бажанням банків платити 
більше, а підвищенням обліко-
вої ставки Національного бан-
ку України (ключової ставки на 
грошовому ринку) з 14,5 відсо-
тків станом на 15 грудня 2017 

року - до 17 відсотків станом на 
2 березня цього року - з метою 
зниження інфляційних тенден-
цій. Підвищення облікової став-
ки призвело до підвищення ста-
вок як за кредитами, так і за де-
позитами у національній та іно-
земній валютах. 

На сьогоднішній день про-

центна ставка за депозитами - 
18 відсотків у національній ва-
люті є позитивною по відно-
шенню до рівня інфляції, яка 
складає 14 відсотків. А це озна-
чає, що коли розмістити гроші 
на депозит, то можна отримати 
чотири відсотки прибутку у річ-
ному вимірі. Тобто різницю між 

процентною ставкою за депо-
зитами і рівнем інфляції (який 
означає рівень знецінення гро-
шей протягом року). Однак, не 
зважаючи на низьку прибутко-
вість депозитних вкладів, нести 
гривневі заощадження в банки 
варто, з метою заощадження та 
збереження їх вартості. Проте, 
при цьому необхідно правильно 
обирати банк.

- Щодо валютного сегмен-
ту - тут без змін: банки про-
довжують знижувати при-
бутковість за заощадження-
ми в доларах і євро. Щодо Тер-
нопільщини, то саме значна 
частина цих інвалют надхо-
дить в область від заробіт-
чан. Виходить, їх наразі не 
дуже вигідно класти на депо-
зити?

- Зниження відсоткових ста-
вок за депозитами в доларах і 
євро пов’язано з високими ва-
лютними ризиками в країні, а 
також зі зменшенням обсягів 
кредитування в іноземній ва-

люті. Однак, навіть при низьких 
процентних ставках валютні де-
позити є вигідними для вклад-
ників, зважаючи на «повзучу» 
девальвацію гривні. Адже, з од-
ного боку, забезпечують неве-
личкий дохід в іноземній валю-
ті. А з іншого - убезпечують від 
втрат від ревальвації (зміцнен-
ня) гривні, яка на три-чотири 
відсотки навряд чи відбудеться.

- Що б ви порадили і від 
чого застерегли наших краян, 
які вирішили вкласти свої за-
ощадження на депозити? 

- На мою думку, потрібно 
утриматися від розміщення за-
ощаджень у державних бан-
ках країни-окупанта. А також 
від заощаджень в одній валюті. 
Якщо є можливість розміщува-
ти великі суми на депозити, то 
їх необхідно диверсифікувати 
як за валютою, так і за банків-
ськими установами, що дозво-
лить значно знизити ризик від 
девальвації, інфляції та інших 
непередбачуваних обставин.

Класти гроші на депозит варто, 
головне - правильно обрати банк

Майже рік вітчизняні банки знижували ставки за вкла-
дами фізичних осіб. Однак, з приходом весни тренд змінив-
ся: депозити почали дорожчати, що означає - банки знову 
готові платити більше. Мінфін тим часом нагадує: мак-
симально висока ставка не гарантує в кінцевому підсумку 
таку ж прибутковість. Як відомо, з доходів за банківськими 
вкладами сплачується податок - цьогоріч він складає 18 від-
сотків. Плюс 1,5 відсотків військового збору. І все-таки, чи 
варто людям нести свої гривневі заощадження в банки, які 
пропонують вищі відсотки? 
На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає 
Віталій Ярославович РУДАН, кандидат 
економічних наук, старший викладач 
кафедри банківської справи Тернопільського 
національного економічного університету.

(Закінчення. Поч на 6 стор.)
Ігор ГЕБУРА, член Тернопільськоі об-

ласної організації Національної спілки 
архітекторів України:

— Нині я живу в Нью-Йорку. Закла-
ди McDonalds у США мають чималу інф-
раструктуру: виробничу базу, зал для від-
відувачів, заїзд, щоб забирати замовлен-
ня через вікно видачі, місця для паркуван-
ня авто, літній майданчик. Для усього цьо-
го потрібна велика площа. Здебільшого за-
клади швидкого харчування зводять біля 
вокзалів, де великий пасажиропотік. Не 
знаю, чим обґрунтовується проектуван-
ня McDonalds на Майдані Перемоги. Як на 
мене — це неправильно, бо завжди це місце 
було символічними воротами в Тернопіль. 

Майдан Перемоги у нинішньому ви-
гляді мені, як архітектору, дуже не подоба-
ється. Без докорінної реконструкції існую-
чої забудови зведення там McDonalds пе-
ретворить майдан на маленький Шанхай. 
Тернопіль нині вражає стихійними забудо-
вами. У США громадськість не допустила 
би такого хаосу.  

Василь БУДЗИК, колишній головний 
архітектор міста:

— Нинішня міська влада діє за принци-
пом — аби щось, аби чимскоріше. Світова 
практика показує, що сквери, площі, май-
дани залишаються недоторканими. В архі-
тектора повинна бути мораль, але шкода, 
що моралі немає у влади. Ми запропону-
вали і внесли до генерального плану Тер-
нополя, щоб Майдан Перемоги залишився 
незабудованим. Під реконструкцію пропо-
нували віддати приватний сектор між рай-
держадміністрацією та п’ятиповерхівкою. 
У 60-их роках минулого століття на ниніш-
ньому Майдані Перемоги стояв пам’ятник 
Богдану Хмельницькому, який згодом пе-
ренесли на Зборівщину. Потім там поста-
вили танк, а в 1994-му році мене, як голов-
ного архітектора міста, зобов’язали при-

брати його. У часи Незалежності України 
була пропозиція відновити там пам’ятник 
Богдану Хмельницькому або поставити 
Івану Мазепі. Думаю, нині там можна би 
встановити певний молодіжний чи сту-
дентський об’єкт. Наразі, не зробивши там 
нормальної транспортної розв’язки, нам 
пропонують звести заклад швидкого хар-
чування. Не секрет, хто лобіює це питан-
ня. Розумію, що зараз накинуться на архі-
текторів, мовляв, там міг бути McDonalds, 
а ви перешкоджаєте. Але невже задля того, 
щоб у Тернополі з’явився McDonalds, по-
трібно жертвувати Майданом Перемоги?! 
У Львові на облаштування площ оголошу-
ють конкурси, а в Тернополі все вирішують 
без місцевих архітекторів. Наше місто по-
ступово перетворюється на суцільний ба-
зар. Де тоді має відпочити людське око? Де 
простір, який би не навантажував людину? 
А ще дивує й обурює, що генплан Тернопо-
ля розробляють київські архітектори, які 
тут не живуть і яких не болить за наше міс-
то. Вони міряють Тернопіль лінійкою міста 
Києва, кажуть, що за розрахунковою нор-
мою у нас забагато… зелених насаджень 
на одного мешканця. Та хіба це погано?! На 
жаль, цей бій вже програно.

Анатолій ВОДОП’ЯН, багаторічний 
голова Тернопільськоі обласної органі-
зації Національної спілки архітекторів 
України:

— Не хочеться, щоб Майдан Перемоги 
перетворився на майдан McDonalds. В’їзд до 
Тернополя мав би бути вільний і незабудо-
ваний. Я живу неподалік на вул. Львівській, 
раніше було приємно прогулятися Майда-
ном Перемоги, та з кожним роком тут змен-
шується зелена зона, наростають торгові кі-
оски. Нині нам пропонують взагалі забуду-
вати частину дороги. Це абсурд! Невже по-
треба однієї людини щось вторгувати може 
замінити людям нормальний в’їзд у місто?! 
Ділянка в центрі Майдану Перемоги — для 
креативної ідеї, а не торговельного вирі-

шення. Це місце підходить під монумент 
та насадження. Проект будівлі McDonalds 
— це показуха, адже там все буде затисну-
то між транспортним потоком. Якщо зве-
дуть заклад, він закриє корпус університе-
ту. Львівський архітектор не врахував цих 
факторів, як і зауважень тернопільських ко-
лег, тому будемо клопотати, щоб його по-
збавили сертифікату.

Михайло НЕТРЕБ’ЯК, колишній го-
ловний архітектор міста, заслужений 
архітектор України, лауреат державної 
премії в галузі архітектури:

— У 2003-2004 роках розробляли про-
ект забудови Майдану Перемоги з підзем-
ними будівлями, як міський архітектор я 
був проти, бо так можна забудувати і Май-
дан Волі, і Театральний Майдан... Я катего-
рично проти і запланованої нині забудо-
ви Майдану Перемоги. Оскільки там в’їзд 
із боку Львова, то личила б мала архітек-
турна чи скульптурна форма, можливо, 
шпиль. За усіма генеральними планами 
Тернополя там не передбачено забудову, є 
певні містобудівні норми, які вказують на 
те, що на таких місцях не можна нічого бу-
дувати. Центральну частину міста треба 
зберегти, новобудови мали б зводити на 
околиці, а не серед майданів. Ущільнення 
не дає нічого доброго. Не кажу, що архітек-
тура не повинна змінюватися, але є місця, 
де може бути зведений будинок, а є такі, де 
категорично не може. Генеральний план 
не можна змінювати під когось. На Май-
дані Перемоги не повинна бути забудо-
ва, і тут не йде мова тільки про McDonalds. 
Майдан має залишатись майданом.

Олег ГОЛОВЧАК, багаторічний голо-
ва Тернопільськоі обласної організації 
Національної спілки архітекторів Укра-
їни:

— Моя думка незмінна: Майдан Пере-
моги забудовувати не можна! Там терито-
рія під пам’ятник та зелену зону. Колись 

там стояв пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому, потім поставили пам’ятник тоталі-
тарному режиму. Упродовж десятиліть ніх-
то не передбачав забудови даної зони, ар-
хітектори працювали над планувальною 
схемою міста, організовували Майдан Пе-
ремоги як в’їзд до Тернополя зі Львова та 
Бережан, і тільки нині, коли все продаєть-
ся, на майдан хочуть накласти лапу. І не 
йде мова, що від того збагатіє бюджет міс-
та, а радше хтось особисто скористається 
цим. Гляньте, що натворили на площі Ге-
роїв Євромайдану: забудували бібліотеку, 
пам’ятник Героям Небесної Сотні губить-
ся на фоні багатоповерхівок, хочуть забу-
дувати квітковий ринок, на вулиці Шеп-
тицького мала бути зупинка громадського 
транспорту з кіоском, а «виріс» цілий тор-
говий комплекс… Зрозуміло, що відвер-
то порушуються містобудівні норми. На 
жаль, нині усе вирішують гроші... Забудов-
ники плювати хотіли на красу нашого міс-
та. А потім будуть говорити, що винні ар-
хітектори. Нині у Тернополі головний ар-
хітектор — це міський голова. Мої колеги 
на містобудівних радах приймають рішен-
ня про те, що не можна будувати в тому чи 
іншому місці, але нас не слухають. Не за-
перечую, що є архітектори, які підіграють 
владі, тому влада часто цим маніпулює. 
Колись думку архітекторів поважали, але 
часи змінилися. Первинна ціль нинішніх 
бізнесменів — збагачення. І вони можуть 
подавати себе, як Пшонка в образі Цеза-
ря, заповнювати помешкання мистецьки-
ми творами, кидати певні подачки місту 
— гроші все роблять, але й роблять люди-
ну бездушною. На службі у влади є певна 
категорія людей, серед яких і бізнесмени, 
котрі отримують преференції. А потім нам 
кажуть, що колись місто було красивішим. 
Чому? Бо невігласи не лізли туди, куди не 
потрібно. Нині у Тернополі нонсенс щодо 
забудов. І нічого не зміниться, поки свідо-
ма громадськість не почне активно відсто-
ювати інтереси нашого міста.

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ АРХІТЕКТОРИ: «McDonalds на Майдані 
Перемоги – як потерті джинси на Великдень»
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Свою золоту медаль Тарас 
здобув у біатлонній гонці серед 
сидячих спортсменів на 12,5 кі-
лометрів. І став наймолодшим 
спортсменом збірної України, 
який за всю історію держави віз 
додому таку високу нагороду. 

18-річний хлопець з Терно-
пільщини не тільки взяв гору в 
непростому протистоянні з до-
лею, а й надихнув своїм прикла-
дом тисячі людей, для яких по-
вноцінне життя здавалася закін-
ченим. 

З Тарасом ми зустрілися у 
Тернополі, під час нагородження 
в обласній адміністрації. Спорт-
смена та його рідних чекала ще 
одна приємна звістка – у міській 
раді пообіцяли подарувати йому 
квартиру.

Худенький, середнього зрос-
ту Тарас зовні нічим не відрізня-
ється від однолітків. Усміхнений, 
скромний. У спортивній формі. 
На грудях, однак, – його заслуже-
на золота медаль. 

- Коли фінішував, було при-
ємно, що перший, але тоді ще 
не зовсім розумів, що виграв. А 
коли ввечері вручили медаль, то 
вже зрозумів. Це приємно, зви-
чайно, - з усмішкою каже хло-
пець.

"Ми з чоловіком казали – 
ти сильний, ти зможеш"

Тарас народився 1999 року 
в багатодітній тернопільській 
родині. До 14 років його життя 

було таким же, як у більшості од-
нолітків. І навіть гадки не було 
про спортивне майбутнє.   

Якось під час час канікул він 
порізав косою ногу, метал заче-
пив м'яз. Від лікування ставало 
тільки гірше, почалося загноєн-
ня. Ногу ампутували нижче від 
коліна.

У той момент ні про які змі-
ни життя на краще не могло йти 
і мови. Тарас і його рідні не при-
ховують, що спершу було дуже 
важко.

- Пригадую, як він вставав на 
милиці після оперування, його 
перше розчарування – мовляв, 
я не зможу ходити, - згадує мама 
чемпіона Наталія. – А ми з чоло-
віком казали – ти сильний, ти 
зможеш. Потім були перші кро-
ки в протезі, наново - їзда на ве-
лосипеді. Ми завжди казали – ми 
зможемо. Заклали таку ціль – і 
йдемо до неї.  

"За один сезон був уже 
другий у світі" 

Життя стало іншим, коли Та-
рас почав професійно займати-
ся спортом. Ще з дитинства зі 
старшим братом він ходив на 
футбол, веслування. Як і багато 
хлопців, займався баскетболом 
і волейболом. Але після травми 
спорт став для нього і основним 
заняттям, і його особистим по-
рятунком. 

Сусід завіз хлопця до терно-
пільського регіонального цен-

тру "Інваспорт". Тарас розпові-
дає, що до своєї травми взагалі 
не знав, що існує спорт для лю-
дей з особливими потребами.

Спробував себе у різних ви-
дах спорту, але найбільше до 
душі припали лижі й біатлон. 
Спочатку в хлопця нічого не ви-
ходило, але він не відступався. 
Вже за рік тренувань Тарас по-
чав їздити на всеукраїнські та 
міжнародні змагання. 

- У збірній, і взагалі на цих 
іграх, Тарас - один із  наймолод-
ших спортсменів, - каже тренер. 
- З 16-ти років він вже почав пер-
ші свої міжнародні старти. Спо-
чатку результати були не такі 
вагомі – це 7-8 місця. А наступ-
ного року, коли почав виступа-
ти в етапах кубку світу, почав по-
казувати набагато кращі резуль-
тати. За один сезон він був уже 
другий у світі. 

"Вірив у перемогу"
Тарас розповідає, що після 

прильоту до Пхьончхана легко 
перейшов на корейський час. 
За словами спортсмена, він ві-
рив у перемогу, хоча в своєму 
першому старті посів у біатлон-
ній гонці на 7,5 км лише четвер-
те місце. 

- Я спілкувалася з сином і ка-
зала – не розчаровуйся, - зау-
важує мама Наталія. - Четверте 
місце за три роки тренувань – це 
для нас неймовірно. А він казав – 
нічого, золото попереду. 

Щасливим для Тараса стало 
13 березня. Саме цього дня біат-
лоніст приніс Україні четверте 
золото на ХІІ зимовій Паралімпі-
аді-2018. Виграв насамперед за-
вдяки ідеальній стрільбі. В біат-
лонній гонці на 12,5 кілометрів 
чисто на всіх чотирьох вогне-
вих рубежах відпрацювали лише 
двоє спортсменів - Радь і срібний 
призер Даніель Кноссен зі США.

- Перша гонка була найсклад-
ніша, - згадує Тарас. – Звичайно, 
трохи переживав, що почав не 
дуже вдало. Але потім решту го-
нок дуже легко проїхав. На гонці 
на 12,5 кілометрів був сильний 
вітер, але в мене ніякого мандра-
жу не було. 

Збірна України за загальною 
кількістю нагород посіла на Па-
ралімпіаді четверте місце. Тарас 
каже: свою золоту медаль при-
святив усім, хто вболівав і вірив 
у перемогу українських спорт-
сменів.

- Сам я вірив у перемогу, - 
каже хлопець. - Хотілося медаль, 
і не одну. Я дуже радий, що здо-
був "золото".

"Коли взяв "золото",  
все село почуло"

Тренер чемпіона вболівав 
за свого вихованця вдома. Роз-
повідає: транслювали змагання 
вночі, так весь тиждень і минув 
– біля екрана телевізора.

- Трансляція починалася о 
третій годині, - розповідає Ві-

ктор Федорчак. - Щоночі вмикав 
телевізор, а вже в четвертій ран-
ку починали телефонувати зі 
всієї України – з Києва, Черніго-
ва, Житомира. Люди цікавилися, 
дивилися і переживали за наших 
спортсменів. 

Вболівали біля телевізорів і 
рідні Тараса. 

- Коли почалося відкриття, 
дивилися всією сім’єю. Не про-
пустили жодної трансляції, а 
коли він узяв золото, то все село 
почуло, - згадує з усмішкою бать-
ко чемпіона Михайло.

Вдома хлопця чекала душев-
на зустріч. Привітали його і ке-
рівники області. Голова облад-
міністрації Степан Барна пові-
домив, що міністерство молоді 
та спорту вже виплатило чемпі-
онам і призерам зимових Пара-
лімпійських ігор-2018 державні 
винагороди. Цього року за І міс-
це – 125 тисяч доларів США, які 
отримав і Тарас. А міська рада 
виділить переможцю квартиру, 
запевнив міський голова Сергій 
Надал.

Про перепони,  
бар’єри і бордюри

Уже зараз Тарас думає про 
майбутні перемоги. На наступ-
ній Паралімпіаді, каже він, хоче 
виступити набагато краще, ніж у 
Пхьончхані, здобути більше ме-
далей.

- Поза спортом себе наразі й 
не уявляю, - розповідає хлопець. 
- Я є студентом Тернопільсько-
го педуніверситету, навчаюся на 
кафедрі фізичного виховання. 
Трошки відпочину, а потім далі 
буду тренуватися.

Також Тарас думає про те, 
щоб придбати нового змагаль-
ного боба - пристрій, на якому, 
сидячи, їздять спортсмени. За 
словами багаторазової призер-
ки Паралімпіад Олени Акопян, 
яка коментувала події з Пхьонч-
хана, боби американців варту-
ють близько 50 тисяч доларів. 
В одному зі своїх інтерв’ю Тарас 
розповів, що для нього пристрій 
виготовив знайомий тренера – у 
Чернігові. Обійшлося це, якщо 
не враховувати матеріал, при-
близно у дві тисячі гривень. 

Тарас, який подолав власні 
бар’єри, переконує: це під силу 
кожному. Говорячи про бар’єри, 
зауважує, що найбільше їх відчу-
вають в Україні ті, хто їздить на 
візках. Адже їм доводиться дола-
ти матеріальні перешкоди – на-
приклад, бордюри чи сходинки 
автобусів, які неможливо пере-
тнути силою волі. 

Щоразу влада – і на рівні 
держави, й місцева – обіцяє, що 
виправить ситуацію. Але такі 
бар’єри, на жаль, чомусь і досі за-
лишаються нездоланними, поки 
наші паралім-
пійці привозять 
все нові й нові 
нагороди… 

Неймовірна історія тернопільського паралімпійця: 
втратити ногу, але знайти себе

Як трагедія 
змінила життя 
18-річного Тараса 
Радя, зробивши 
його наймолодшим 
в історії України 
чемпіоном 
Паралімпіади

- Спершу було 
дуже важко, 
бо уявіть собі, 

як це: ми його ставили 
на протез у лижі, 
- Віктор Федорчак, 
тренер Тараса, згадує, 
як почався шлях 
хлопця до спортивної 
слави. Від першого 
кроку – до перемоги 
на цьогорічній 
Паралімпіаді в 
Південній Кореї – 
минуло всього  
чотири роки.

Антоніна  
БРИК.

З мамою Наталіє.

Зустріч у Тернополі.
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Ви вільні у своєму 
виборі – не мусите 
підписувати 

декларацію за місцем 
прописки чи проживання. 
Однак лікар може 
відмовити вам, якщо він 
уже набрав оптимальну 
кількість пацієнтів.  
Як підписати декларацію 
– розповіли в Міністерстві 
охорони здоров’я. Читайте 
у покроковій інструкції, 
як без значних зусиль 
знайти свого лікаря та до 
чого слід бути готовими в 
межах реформи охорони 
здоров’я.

Крок перший –  
визначтеся з лікарем

Для того, щоб стати ва-
шим сімейним лікарем (але 
необов’язково всієї сім’ї, кожен 
член родини може мати різних 
медиків), він повинен мати спе-
ціалізацію сімейного лікаря або 
терапевта. Якщо вам ще немає 
18 років - сімейного лікаря чи 
педіатра.

Найпростіший варіант – ви 
знаєте хорошого медика, обслу-
говувались у нього і залиши-
лись задоволені результатами. 
Якщо ж такого лікаря ви поки 
не знайшли, поцікавтеся у роди-
чів, сусідів, друзів, колег – мож-
ливо, у них був позитивний до-
свід у амбулаторії сімейної ме-
дицини або поліклініці, яка під-
ходить вам географічно.

Ви також можете звернутись у 

місцевий відділ охорони здоров’я. 
Там вам розкажуть, які лікарі пра-
цюють у вашому населеному 
пункті чи районі. Інший варіант 
– просто зверніться у будь-який 
медичний заклад і познайомтеся 
з лікарями. Інформацію про них 
можна отримати у місцевому від-
ділі охорони здоров’я або безпо-
середньо в реєстратурі. Деякі ме-
дичні заклади мають свої власні 
сайти з такою інформацією.

Пам’ятайте, що зараз ви не 
мусите звертатись до лікаря 
«строго за пропискою» – можете 
обрати лікаря, який працює біля 
вашого дому, роботи.

Важливо: заклад, у якому 
працює обраний вами лікар, має 
бути підключеним до системи 
«Електронне здоров’я». Це мож-
на уточнити у реєстратурі або в 
лікаря, а також перевірити са-
мостійно на сайті: https://portal.
ehealth-ukraine.org/divisions.
html#/

Крок другий –  
підпишіть декларацію

Заклади первинної медичної 
допомоги, в яких працюють сі-
мейні лікарі, підписують контр-

акт з Національною службою 
здоров’я, а пацієнти – деклара-
цію з тими лікарями, яких самі 
собі обрали.

Декларація підписується 
безстроково, тобто вам не по-
трібно буде перепідписувати її 
щороку. З іншого боку, якщо ви 
вирішите підписати угоду з ін-
шим лікарем, зможете зроби-
ти це у будь-який час. У такому 
випадку не треба скасовувати 
попередню – достатньо просто 
укласти нову декларацію з об-
раним лікарем, а зміни автома-
тично зафіксуються у системі.

Документи, які знадоблять-
ся для підписання угоди з ліка-
рем, – ваш паспорт та ідентифі-
каційний номер. Якщо ж ви під-
писуєте декларацію з педіатром 
(чи сімейним лікарем, який буде 
обслуговувати вашу дитину), то 
також знадобиться свідоцтво 
про народження дитини та до-
кументи (паспорт та код) обох 
його батьків або опікунів. З со-
бою також потрібно мати свій 
мобільний телефон. 

Основний спосіб заповне-
ння декларації – електроний: 
лікар внесе ваші дані в систе-
му «Електронне здоров‘я». Важ-

ливо, що декларація з’явиться 
в системі після подвійної ав-
торизації: лікар попросить на-
звати код, який надійде вам 
смс-повідомленням. Потім лі-
кар роздрукує декларацію, яку 
ви підпишете у двох примірни-
ках (один із них залишається у 
вас), – і з цього моменту може-
те звертатись до лікаря у будь-
який час.

На випадок відпустки або 
хвороби у вашого лікаря має 
бути заміна – інший лікар пер-
винної ланки або черговий за-
клад первинної медичної допо-
моги. Якщо вам знадобиться до-
помога, а ви перебуваєте в ін-
шому місті, звертайтесь до най-
ближчого закладу первинної 
медичної допомоги.

Крок третій – 
звертайтесь за 
першої необхідності

Ви зможете звертатись до 
вашого лікаря з будь-якими 
питаннями, пов’язаними зі 
здоров’ям. Крім безпосередньо-
го обстеження і лікування, ліка-
рі первинної ланки в разі необ-
хідності будуть також видава-

ти направлення до вузькопро-
фільних спеціалістів, виписува-
ти рецепти на ліки, в т.ч. які під-
падають під програму «Доступ-
ні ліки» (безкоштовні ліки в ап-
теці, за які платить держава), та 
будь-які медичні довідки. Тож з 
цих міркувань краще обирати 
лікаря, який практикує поруч 
з вами – це скоротить витрати 
часу на дорогу.

Крок четвертий –  
не давайте хабарів

У 2018 році заклад, у якому 
працює сімейний лікар, почне 
отримувати пряму річну опла-
ту за обслуговування кожного 
пацієнта, який уклав з ним до-
говір. Як ми писали в попере-
дньому випуску «Нашого ДНЯ», 
планується, що наступного року 
середня виплата на первин-
ній ланці становитиме близь-
ко 370 гривень на одного паці-
єнта. Практика у 2000 пацієнтів 
може мати річний дохід від 740 
000 грн до 1 000 000 грн у 2018 
році. Близько половини цих ко-
штів – видатки практики, інше 
– зарплата працівників (лікаря, 
медсестер, фельдшерів). 

Жителі Тернопілля зможуть лікуватися 
незалежно від місця прописки 

Як і де шукати лікаря з 1 квітня: ІНСТРУКЦІЯ

У минулому випуску «Наш ДЕНЬ» писав 
про те, що вже з 1 квітня українці 
почнуть підписувати декларації  
з сімейними лікарями. Це - одне  
з нововведень медичної реформи.

Чого чекати мешканцям сіл?

Цьогоріч 
Тернопільщина 
отримає 178 

мільйонів гривень на 
покращення медичних 
послуг в сільській 
місцевості. Про це сьогодні 
під час прес-конференції 
повідомив голова 
обладміністрації Степан 
Барна. 

Сьогодні мережа первинної 
ланки області – це 20 центрів пер-
винної медико-санітарної допо-
моги, 215 амбулаторій загальної 
практики, 734 фельдшерсько-
акушерських і фельдшерських 
пункти. З них уже вдалося рекон-
струювати приблизно 45 об’єктів, 
розповів Степан Барна. 

- Планується здійснити будів-
ництво ще 18-ти амбулаторій за-
гальної практики сімейної меди-
цини, частина з них - із житлом 
для лікарів, - розповів він.  - При 
розрахунках виходили  з того, де є 
найбільш відчутна проблематика 
з якістю та умовами надання ме-
дичних послуг. До того ж в області 

планується реконструкція ще 47 
діючих амбулаторій. Водночас, ми 
розуміємо, що навіть з комфорт-
ними умовами, але без сучасного 
обладнання, лікар нічого не змо-
же вдіяти. Тому кошти також бу-
дуть спрямовані на придбання 
медичного устаткування.

За словами голова обладміні-
страції, розвиток сільської меди-
цини тісно пов'язаний з децен-
тралізацією. Відповідно, громади 
мають бути готові до співфінан-
сування.  

- Ресурси, котрі сьогодні вли-
ваються завдяки реформі місце-
вого самоврядування, також ма-
ють бути спрямовані на якісні 
медичні послуги. У регіоні вже 
створено 40 об’єднаних терито-
ріальних громад. Якщо держава 
бере на себе питання технічно-
го забезпечення, то громади ма-
ють відповідати за матеріальні 
або капітальні видатки, пов’язані 
з облаштуванням і створення 
умов для лікаря, – розповів Сте-
пан Барна. 

Він додав, що зараз в облас-
ті готуються до перетворення за-

кладів охорони здоров’я в кому-
нальні некомерційні підприєм-
ства. Це теж передбачено медич-
ною реформою.

- Багато хто скаже: невже ми 
комерціалізуємо медичну послу-
гу? Насправді, не йдеться про її 
комерціалізацію, - прокоментував 
голова обладміністрації. - Гово-
римо про те, що будь-яка послуга 
має ціну. Інше питання, хто буде 
за неї платити. На першому ета-
пі абсолютно повністю всі медич-
ні послуги «закриватиме» держа-
ва. На другому етапі, якщо ми пе-
рейдемо на рівень страхової ме-
дицини, – то страхові компанії. 
При цьому, суть медичної рефор-
ми у тому, щоб людина сама виби-
рала, де їй краще лікуватися, адже 
тепер гроші ітимуть за пацієнтом.

Вакансії для 
сімейних лікарів 
Тим часом на Тернопіллі не 

вистачає кваліфікованих медиків. 
Зараз в області зареєстровано 643 
штатних посади лікарів сімейної 
медицини, проте зайнято 567 по-
сад. Ще 76 вакансій - вільні.

Влада обіцяє відремонтувати старі амбулаторії, побудувати нові,  
а частину лікарів – забезпечити житлом. При цьому громади  

мають бути готові до співфінансування 

Медикам куплять автомобілі
На Тернопільщині до кінця року планують 
придбати 134 автомобілі для сільських 

амбулаторій і сімейних лікарів

Мешканці області не раз скаржились на 
доступність медичних послуг. Точніше – їх 
недоступність для сільських жителів. Аби 

лікарі могли оперативно добратися до пацієнтів, 
керівництво краю обіцяє придбати автомобілі.

Загалом, як порахували в обладміністрації, на Тернопіллі 
для сімейних лікарів необхідно 180 автівок. В адміністрації 
обіцяють: до кінця року планують придбати 134 автомобілі з 
розрахунку: одна амбулаторія – один автомобіль. 

Начальник обласного управління охорони здоров’я Воло-
димир Богайчук зазначив, що сімейні лікарі повинні мати во-
дійські права. Якщо є їх нема, то медик змушений буде найма-
ти також і водія.

- Це стосується і чоловіків, і жінок, це нормальна європей-
ська практика. Кошти на ремонт автомобілів закладено в ви-
плати, які отримуватимуть сімейні лікарі, – повідоми Володи-
мир Богайчук.
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*     *     *
...Ой, весни, весни... 
Що ж, здавались сном.
І слово чомусь плакало чимало.
Мовчазні квіти тихо відлітали
Пелюстками-вітрами за вікном.
...А слово знову зболене мовчало.
Тобі б ще трішки… почекати ще.
Та вже роз’ятрену хай душу припече -
Жаринками-вогнем колись палало...
І Слово знову веснами цвіло!
І бігло уперед, бо ж близько літо!
...На клумбі щедро майоріли квіти...
...А літо річечкою нишком відплило.

*     *     *
Березень маленькі жменьки снігу
Знов сипнув за пазуху весні,
Обійняв хмаринку пустотливу,
Підморгнув підсніжником в траві.
Вітром шепотів слова любові,
Залицявся дощиком по склі.
І пухнасті котики вербові
На столі моєму зацвіли.
Сонечком грайливо усміхався,
Та зітхав струмочком на горбку...
...Березень тихенько закохався
В незрадливу й лагідну весну...

Світлана ДЗУДЗИЛО-
ТРУХАНОВА.

*     *     *
Завесніло... Та ні, лиш здалося...
І шпаки рано так прилетіли.
Ще пір'їнки свої не зігріли,
А вже знов посивіє волосся.
Замете, загуляє завія
І мороз обійме, заморозить,
І пробачення в нас не попросить,
Що чекали не їх. Є надія,
Що прогнози таки недоречні.
Помилились, не те написали,
Не побачили, толком не знали,
Тільки це лиш ілюзії ґречні.
Завесніло...Запахло грядками.
Лише треба ще їм зачекати.
Краще піду насіння купляти,
Поки все не занесло снігами.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

*     *     *
Синів чекають матері з війни,
Спішать додому з вирію лелеки,
Щоб огорнути рідний край крильми,
І тільки воїни, рідненькі, 

так далеко…  
Веселі діточки у школу йдуть,
Усіх голубить ніжне сонце,
І перші квіточки цвітуть,
Лиш сива мати плаче у віконце.
Чекає сина ночі й дні,
Та чи обійме, приголубить? - 
А чи побачить лише в сні,
Того, кого найбільше любить.
Чекала в старості вона,
Що будуть внуки щебетати
У їхній хаті, а зосталася сама,
То ж, чи діждеться сина мати?..

Ірина ОСТАПЧУК.
с. Плотича Козівського району.

Є моменти в 
житті, коли 
хочеться 

оглянутися назад 
і крок за кроком 
пройти власною 
стежиною, яку 
напророкувала 
тобі доля. Ти 
ніколи не оминеш 
дитинства, 
запахів рідного 
саду, широти 
простору, де 
колись стояла 
своя хата на краю 
села, маминих 
лагідних рук, її 
ніжної, ласкавої 
усмішки. Перед 
тобою промчать 
шкільні роки. 

Але Чортків тобі не забути. 
Там, в педучилищі, тобі заклали 
основи твоєї мрії — працювати 
з дітьми, будити в їх оченятах 
цікавість до прекрасного, вести 
їх у життя людьми працьовити-
ми, небайдужими.

Село Залісці на Тернопіл-
лі дало тобі можливість стріти-
тися з дітворою, вести їх з кла-
су в клас — і наступний твій 
крок ставав усе впевненішим і 
виваженішим. Та чогось браку-
вало. Чи не того веселого сту-
дентського товариства, гамо-
ру на перервах, веселих вечірок. 
У селі було самотньо. Жила на 
квартирі у поштарки. Ото тіль-
ки  й зв’язку із світом, що допо-
магала у складанні газет. Гля-
неш  - на сторінках життя таке 
цікаве, але чомусь оминає тебе.

Осінь, кланяючись дівчи-
ні своїм жовтогарячим листям, 
підсилювало почуття самотнос-
ті. Однак... Не вірилось, але хло-
пець, високий, стрункий, май-
же ровесник, йшов назустріч 
і, побачивши, що Марія зі сво-
єю господинею несуть купи га-
зет додому, аби їх розкласти, а 
згодом рознести, запропону-
вав свою допомогу. Василеві, а 
саме так звали хлопця, військо-
вослужбовця, що приїхав з да-
лекого Забайкалля у відпустку, 
Марія сподобалась. Він з нетер-
пінням очікував, коли вона пе-
ревірить дитячі зошити і вони 
зможуть побути на самоті. Марії 
теж імпонувала його людяність, 
чемність. Чи не закохалася? Так, 
закохалася. Не уявляла собі по-
дальших вечорів без нього. Ва-
силь відчув це і запропонував 
поїхати з ним у Забайкалля.

«Доню, це такий необдума-
ний крок, це така далечінь, - від-
говорювала її мати, - одумай-
ся...»

І Марія дала згоду лише на 
листування, а там буде видно. 
Листи... Листи... На просьби Ва-
силя приїхати - постійні відмо-
ви. А час минав. Марія почала 
відчувати якийсь холодок у тих 
листах і, щоб не втрачати свою 
надію, своє щастя, як вона зро-
зуміла, єдине, незабутнє, зважи-
лася. Зважилася і написала, що 
кидає усе і приїде до нього на-
завжди.

Та лист ніби завис у часі. Від-
повіді не було. Лише згодом, че-
рез роки, довідалась, що лист по-
пав у руки тітки дівчини, з якою 
Василь хотів забути  самотність, 
своє попереднє кохання. Тітка 
прийняла правильне рішення: 

віддала хлопцеві того листа, хоч 
він міг бути вирішальним у долі 
її племінниці. Та Василь, глянув-
ши на адресу, вирішив його не 
читати... Видно, знову там буде 
те саме: ще почекай, приїду піз-
ніше... Він одружився.

Марія тим часом, перебува-
ючи у невідомості, вирішила ви-
їхати з того села, де не одна сте-
жина нагадувала їй Василя. За-
бути усе, забути... Згодом посту-
пила у Чернівецький універси-
тет на географічний факультет. 
Краса міста, а особливо рези-
денції, у якій знаходилося її міс-
це навчання, трохи відволікали, 
лікували душу. Там справді мож-
на було споглядати незвичайні 
архітектурні витвори і ніби опи-
нитися в іншому часовому вимі-
рі... Були цікаві вечори, студент-
ські танці, залицяння хлопців. 
Усе це не зачіпало душу. Здава-
лось, ніби бачить коло себе ко-
гось іншого,  невидимого... Що 
це, містика?

Закінчення вишу. Праця. 
Життя-буття. Різним воно було 
у різних школах. І так довгих 19 
років.

І ось одного разу тишу пере-
рвав несподіваний телефонний 
дзвінок. Двоюрідний брат Васи-
ля, що знав Марію з його розпо-
відей, повідомив, що Василь за-
раз служить у Німеччині і хотів 
би написати їй листа.

Роки не підвладні справжнім 
почуттям: вона очікувала того 
листа з великим нетерпінням.

Рідний почерк…. Взяла лис-
та тремтячими руками. Не ві-
рилось, що ще колись у своєму 
житті побачить Василя. Боялась 
починати читати. Наважилась. І 
перед її очима постала його сум-
на життєва доля без неї: смерть 
дружини, утоплена дочка. Само-
тні він і син. Обіцяв приїхати: не 
забув їхніх зустрічей, їхніх сто-
сунків. Та чи зрозуміє його?

І приїхав. Марії варто було 
побачити його усмішку, ніжну, 
приязну -  і вона зразу повер-
нулася у часи своєї молодості, в 
ту жовтогарячу повінь осінньо-
го листя, коли вони зустрілися 
вперше на вузькій сільській ву-
лиці. Ті незабутні, закохані очі, 
сяючі любов’ю.

Усе відбулося так швидко. 
Оформлення документів. Адже 
він повинен був відслужити у 
Німеччині ще п’ять років. Одру-
ження. Тепер уже не роздуму-
вала, як тоді, в ранній молодос-
ті. Поїхала з ним, найріднішим, 
наймилішим, у невідому та 

чужу країну. І все, що з ним було 
зв’язане, ставало Марії близь-
ким і рідним. У Німеччині   наро-
дився їхній синочок Андрій. Так 
і росли вони разом, тепер уже її 
два синочки.

Після закінчення служби у 
Німеччині повернулися в Дубно. 
Адже там їх очікувала квартира 
Василя, дана йому як афганцю. 
І ця сторінка його життя тепер 
відкрилася перед нею. О, скіль-
ки нового дізналася Марія про 
чоловіка...  Часу було вдосталь. 
Він — військовий пенсіонер.

- Не забувається його турбо-
та про німецького хлопця, який 
мріяв літати, а військовий на-
ставник усе не давав на це дозво-
лу. Василь вступився за хлопця 
— і той відчув те неперевершене 
почутття людини, коли ти сам на 
сам у піднебессі, як птах.. А чому 
так розумів молодих Василь? Бо 
для нього небо було рідною сти-
хією, без нього не мислив свого 
життя. Важко було йому розста-
тися з гелікоптером, для удоско-
налення польотів на якому сам 
доклав багато зусиль. Пам’ятає, 
якою вдячною була мати хлоп-
чика, за якого він заступився. Ва-
силь дбав про людей, захопле-
них окриленою мрією...

Марія цінувала його вива-
жені рішення, рішучість у не-
ординарних ситуаціях. Одного 
разу там, на афганській землі, 
наш молоденький боєць, недав-
но поранений, підлікувавшись, 
мріяв якнайшвидше вернутись 
на рідну землю. Та військові чи-
нуші, побачивши його у довго-
полій, забрудненій шинелі, вага-
лись, чи дати йому дозвіл у та-
кому вигляді вертатись у Союз, 
а Василь, незважаючи на ваган-
ня, вирішив посадити юнака у 
літак.

Залишили квартиру у Дуб-
но синові. Переїхали у Збараж. 
Марія працювала довгі роки в 
школі-інтернаті, виховуючи ді-
ток, яким так часто бракувало 
материнської ласки. Вони ста-
вали ніби її рідними. Василь 
був завжди її порадником у ба-
гатьох складних ситуаціях, осо-
бливо, коли це стосувалося 
хлопчиків.

Та хіба тільки там він був їй 
помічником? Вона пам’ятає ко-
жен крок його на подвірї, в хаті, 
на городі. Пам’ятає його ласка-
вий голос. Його усмішку... Вона 
живе пам”яттю про нього... 

Цього року йому було б 70... 
Олена РУТЕЦЬКА.

м. Збараж.

Ярина мріяла бути 
схожою на свою 
вчительку Марину 

Львівну. Вона носила 
взуття на підборах. Гарно 
одягалася. І прикрашала 
блузки та сукенки 
елегантними брошками. 
І це дуже подобалося 
дівчинці. 

Вчителька була молодень-
ка, щойно після інституту. Її ро-
дина жила у місті, в іншій облас-
ті. Вона ж мешкала в сусідньому 
селі, куди Ярина ходила до шко-
ли. Історію викладала.                 

Ярина гарно вчилася. Але де-
сятирічки не закінчила. Бо се-
редня школа - далеко. А вдома 
четверо молодших сестер і бра-
тів. Старша Ярина - за няньку. 

Марина Львівна пробувала 
поговорити з Ярининим бать-
ком, але той відрізав:

- Поки повернеться з тієї нау-
ки - темінь за очі візьме. А малі з 
ким будуть?  

Брати і сестри підросли. А 
батько став ще сердитішим. Час-
тіше кричав на матір: 

- Твої вишкребки їдять, як 
коні! І лахів їм не настарчиш! 
Грицько черевики порвав. Хай 
тепер босий ходить. А Ярина 
доки буде в дівках сидіти? Хай би 
вже вступилася… 

Але тин багатодітних і бідних 
Гнатиків - так у селі називали 
Ярининих батьків, хлопці не під-
пирали. Хоча Ярина вдалася вро-
дою. Тож коли Яків, старий пару-
бок із сусіднього села, куди рані-
ше ходила до школи, заслав сва-
тів, батьки зраділи. Та й достат-
ки в родині майбутнього зятя во-
дилися.  

Яків ревнував дружину до 
кожного стовпа і стовпчика. Не 
раз руку піднімав. Боялася све-
крам поскаржитися. А ті нічо-
го не знали, поки так побив, що 
молода жінка втратила первіст-
ка. Після того свекор пригрозив 
безпутному синові, що «заявить 
до органів, аби посадили». Све-
кри до невістки ставились до-

бре. І оскільки дітей, крім Якова, 
не мали, сподівалися, що догля-
датиме їх на старості Ярина.

Яків тихо ненавидів дружину. 
Але більше не бив. Вона ж зава-
гітніти вже не могла. 

Свекор допоміг Ярині вла-
штуватися санітаркою в місце-
ву лікарню. Коли закінчували-
ся городні роботи, жінка ходила 
до бібліотеки. Оселя свекрів була 
майже по-сусідству з книгозбір-
нею. Чоловік злостився, але тер-
пів Яринині вибрики. Так нази-
вав відвідини бібліотеки. А све-
кри тішилися. Все село знає, що 
їхня Ярина любить книжки чи-
тати. 

І головний лікар хвалить не-
вістку. Гарна працівниця, уваж-
на до хворих. Марина Львівна 
також часто заходила до бібліо-
теки. Там і подружилися колиш-
ня учениця зі своєю улюбленою 
вчителькою. Марина Львівна  за-
прошувала Ярину додому. Спер-
шу в селі дивувалися з їхньої 
дружби. Потім звикли.  

Ярині кортіло запитати, чому 
Марина Львівна залишилася 
вчителювати в селі. Щось про ро-
дину. Чому не вийшла заміж. Але 
не наважувалася. Мине час і вчи-
телька сама розповість Ярині 
свою таємницю…      

У тридцять п’ять Ярина овдо-
віла. 

- Ти не залишиш нас? - з три-
вогою запитала у невістки све-
круха після похорону сина.

- А ви цього хочете? 
- Ні-ні. Навіть не думай. З язи-

ка зірвалося. 
- Не залишу.  
- От і добре. Тепер ти - за гос-

подиню. Ось, тільки…

- Що?
- Нічого…
Свекри переживали, що в 

Ярини може з’явитися залицяль-
ник. Бо про жінку в селі ніхто ли-
хого слова не скаже. А вона й не 
думала про друге заміжжя. Хоча 
про справжнє кохання знала 
лише з книжок…      

Ярина доглянула свекрів. Уже 
й самій поза шістдесят. А Марина 
Львівна давно на пенсії. Як і ра-
ніше, приятельки навідуються 
до бібліотеки. Тепер їх у селі жар-
тома називають професорками. 
Або: Ярина і Марина.   

Навесні Марина Львівна за-
студилася. Ярина двічі на день 
провідувала хвору.   

- Ярино, маю сказати дещо 
важливе. Я записала на вас своє 
майно (вчителька усіх своїх ко-
лишніх учнів кликала на «ви» і 
навіть подругу). Не багато я його 
нажила. Але ж треба комусь за-
лишити.     

- Дякую, але, певно, у вас ро-
дичі є, - спантеличено мовила 
Ярина. - А я… Мені свого добра 
вистачає. Якби діти були, а так… 

- Нема в мене ближчої люди-
ни за вас, Ярино…   

…Марину взяли з дитбудин-
ку крихітним немовлям. А через 
два роки у прийомних батьків 
народилася власна донька. До 
Марини ставилися добре. Хоча 
рідній дитині тепер любові діс-
тавалося більше. Правди Мари-
на не знала, тому гадала, що над 
молодшими завжди більше тря-
суться. І Неля - не виняток. 

На останньому курсі інститу-
ту до Марини набивався в кава-
лери Руслан з фізмату. Хлопець 
їй не подобався, тому взаємніс-

тю не відповіла. Після цього по-
чав залицятися до молодшої Ма-
рининої сестри. Шукав вигідну 
партію. А ці дівчата саме те, що 
треба. Точніше, їхні батьки при 
посадах і статках. 

Не минуло й трьох місяців, 
відколи Неля з Русланом почали 
зустрічатися, як хлопець запро-
понував їй заміжжя. Дівчина від-
повіла згодою. 

Якось Руслан прийшов до їх-
ньої квартири, коли Марина була 
вдома сама. Від хлопця несло 
спиртним. Сказав, що прощався 
зі своїми холостяцькими будня-
ми. З цього дня усе й почалося. 
Сестрин наречений збезчестив 
Марину. І пригрозив, аби мовча-
ла, бо такий поголос пустить… 
Насправді ж, не хотів втрачати 
своє майбутнє сите життя. 

Вона ніколи й не зізналася б 
про цей сором, якби не завагіт-
ніла. Розповіла матері про Рус-
ланову витівку. А той звинува-
тив в усьому Марину, мовляв, по-
заздрила молодшій сестрі, спо-
кусила. І жінка не втрималася. У 
пориві гніву сказала Марині, що 
вона не рідна. 

- І негайно на аборт! А після 
закінчення інституту - в село на 
роботу. У найвіддаленіший ра-
йон! А краще - в іншу область. 
Подалі звідси. Назавжди! Ма-
буть, та, що тебе народила, така 
ж розпутна була. І щоб нікому ні 
слова! Спробуй лише зробити з 
нашої сім’ї посміховисько. 

А сестра зневажливо кинула:
- Повія! 
Лікарі попередили: більше ді-

тей у Марини не буде. А їй було 
боляче і байдуже. І хотілося втек-
ти світ за очі. Батьки через зна-
йомих знайшли роботу в сіль-
ській школі у сусідній області. І 
заборонили приїжджати додому. 

- Куди ж ви їздили влітку, під 
час відпустки? - здивовано запи-
тала Ярина.   

- До інститутської подруги. 
Дітей допомагала глядіти. Вона 
відразу після навчання вийшла 
заміж і народила двійню. А через 
півтора року - ще одну дитину. 
Катя сиротою була. Нікому до-
помогти. От я й проводила в неї 

«канікули». Дивно життя скла-
дається. Ми з Катею подружили-
ся на першому курсі. Вона - з ін-
тернату. Я - із забезпеченої сім’ї. 
Доля знає, кого з ким зводити. 
Вона у нас з Катею, як виявило-
ся, було схожою.  

- І ви більше ніколи не бачи-
лися з батьками? 

- Писала листи. Але відповіді 
не отримала. І їздила. Здаля ба-
чила батьків, сестру… А потім по-
мерла мама. Катя прочитала в га-
зеті співчуття і зателефонувала. 
Про похорон мене ніхто не пові-
домив. Це трапилось восени. Що-
йно почалися канікули, я поїхала 
до міста. Було надвечір’я. На лав-
ці напроти під’їзду сидів бать-
ко. Я присіла неподалік. Він кіль-
ка разів глянув у мій бік і не впіз-
нав. А, може, зробив вигляд. Тоді 
мені було сорок два… Батька та-
кож давно нема. А сестра й досі 
гнівається…

- Ви б Каті своє майно запи-
сали. 

- Нема її тут. Молодша донька 
закордоном живе. Забрала Катю 
до себе, коли та овдовіла.   

Ярина витирала сльози.
- Що ж ви плачете, наче уро-

ків не вивчили? - сумно пожарту-
вала Марина Львівна. 

А Ярина своє пригадала. Як 
боялася батькового гніву. Як хо-
тіла вчитися, а змушена була 
глядіти молодших братів і сес-
тер, які тепер про неї згадують 
вряди-годи. Як її молоде тіло 
гамселив підстаркуватий чоло-
вік. Але найбільше болить втра-
та дитини, за душу якої Ярина 
молиться все життя. А на Пасху     

пригощає крашанками чужих 
хлопчиків і дівчаток. Марина 
Львівна, за прикладом подруги, 
також дарує дітям свої писанки.    

…Ярина покрикує на курей, 
що розлінилися нестися. Треба 
ж назбирати яєць на свята. Ма-
рина Львівна їх розфарбує. В неї 
так гарно виходить. А на Велик-
день роздадуть біля церкви кра-
шанки дітям. Старі люди казали: 
якщо дати свячену крашанку чу-
жій дитині, то Господь пригос-
тить на Небесах і твоє дитя…      

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Надія Ткачук - завідуюча 
лановецькою перукарнею «Чародійка»; Галина Бирда, Тамара 
Фурман, Тетяна Полянко, Людмила Мельничук, Наталія Паламарчук, 
Євгенія Кухарчук, Альона Мельничук - майстри-перукарі.

Ярина і 
Марина

Вовча 
обіцянка
Вовк клянеться: «Вже овець 
Не буду душити!
Тільки прошу чабаном 
Мене залишити».
Він  і справді в ту хвилину
Був ніжний, слухняний,
Хоч прикладай сіроманця
Зубами до рани.
Цікавиться тваринами, 
Як живуть рунисті,
Чи їх часом не турбують
Злодюги «лисисті».
Розчулила довірлива
Увага така,
Що баранчик аж заблеяв:
«Вовк – за чабана!»
Підтримали хижаки
Бажання барана:
«З вовком, з вовком!» - 

диким ревом
Братія кричала.
На радощах за обранця
Вони за селом
Похмелились й закусили
Звісно, бараном.
Висновок такий з байчини,
Брати-українці,
Якщо пастух буде вовк – 
Зникатимуть вівці…

Вчений осел
Виступа осел: «Чому ми 
Й досі не багаті?
Дослідив: забули мову
Ще реформувати.
Не такий у нас правопис,
Акцент і так далі…
За кордоном допоможуть
Обсудить деталі!
Осел ревів звично довго,
Аж пінивсь пихатий,
Всі слухали, хоч і знали, 
Що він дурнуватий.
Висновок: терпимості – 
Слава і хвала!
Але краще стягніть, 

браття, 
З трибуни осла! 

Володимир 
КЛАПОЩУК.

с. Юськівці 
Лановецького району.

Байки

Вони зустрілися знову майже через 
двадцять літ, щоб уже стати щасливими

Доля 
розлучає 

і єднає

На життєвих перехрестях Доля
розлучає 

Доля
розлучає 

ДоляНа життєвих перехрестях

В «Чародійці» - справжні чарівниці -
Дарують їхні зачіски 

романтику й красу…
Поспішають до салону хлопці 

і дівчата, й молодиці,
Аби бути схожими 

на березень, весну…
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Де пройде 
ЧС-2026?

Міжнародна 
федерація 
футболу 

(ФІФА) оголосила про 
отримання другої 
заявки на проведення 
Чемпіонату світу 2026-
го року, передає УНН.

Об’єднану заявку подали 
США, Канада і Мексика. Раніше 
про бажання взяти участь у ви-
борах країни-господарки Мун-
діалю-2026 заявило Марокко.

Згодом ФІФА розпочне 
процес оцінки претенден-
тів. Спеціальна комісія від-
відає ці країни. Дати візитів 
будуть оприлюднені в уста-
новленому порядку, а зго-
дом підготують та оприлюд-
нять оціночні звіти. Рішення 
щодо країн (країни) прове-
дення Мундіалю-2026 буде 
прийнято 13 червня на 68-му 
Конгресі ФІФА.

До речі, Мексика вже має 
досвід прийняття ЧС у 1970 і 
1986 роках, США – в 1994. На-
томість, Канада жодного разу 
не приймала футбольний 
турнір планетарного рангу.

Також варто зазначи-
ти, що Чемпіонат світу-2026 
стане першим, в якому бра-
тимуть участь 48 національ-
них збірних. За регламентом 
команди будуть розділені на 
16 груп.

Спортивна слава ТНЕУ

Українські стрілки успішно виступи-
ли на міжнародному турнірі у німецько-
му Дортмунді. Анна Ільїна та Олег Царьков 
показали найкращі результати у стрільбі з 
пневматичної гвинтівки. Катерина Зелен-
ська та Олег Омельчук стали першими в 
стрільбі з пневматичного пістолета.

*     *     *
Українська фі-

гуристка Альона 
Савченко, яка ви-
ступає за Німеччи-
ну, стала шестира-
зовою чемпіонкою 
світу у парному ка-
танні. На змаганнях 
у Мілані вона у парі 
із Бруно Массо здо-
була впевнену пере-
могу, отримавши від суддів рекордні оцін-
ки у довільній програмі та за сумою висту-
пів. Срібні медалісти - росіяни Євгенія Та-
расова та Володимир Морозов відстали від 
переможців більш, ніж на 20 балів. 

*     *     *
Українець Сер-

гій Співак відстояв 
титул чемпіона сві-
ту WWFC зі зміша-
них єдиноборств у 
надважкій вазі. У 
Києві він виграв бій 
технічним нокаутом 
у хорвата Іво Кука 
вже у першому ра-

унді. Для 23-річного українського бійця 
ця перемога стала восьмою у професійній 
кар’єрі. Усі поєдинки наш боєць завершив 
достроково, сім з них - у стартовому раунді.

*     *     *
Стартує чемпіонат України з футболу 

у другій лізі. Поєдинок 20-го туру “Нива” 
Тернопіль - ФК “Львів” відбудеться у неді-
лю, 1 квітня, на стадіоні “Сокіл” у м. Львів. 
Початок зустрічі о 14:00

*     *     *
Напередодні у Москві на найбіль-

шому стадіоні “Лужники” відбувся то-
вариський матч з футболу між збірни-

ми Росії та Бразилії. Гра відбулася в рам-
ках підготовки до Чемпіонату світу 2018 
року та завершилася розгромною перемо-
гою гостей із рахунком 3:0. Загалом зустріч 
проходила за повної переваги “чарівники 
м’яча”, а росіяни традиційно нічого з цим 
не зуміли вдіяти. Справжній бразильський 
карнавал розпочався у другій 45-хвилинці. 
Спочатку відзначився бразильський захис-
ник Міранда, а згодом подвоїв перевагу пе-
ревагу Бразилії атакувальний півзахисник 
“Ліверпуля” Феліпе Коутіньо, який реалізу-
вав пенальті. Фінальну крапку на 66-й хви-
лині зробив бразильський нападник Паулі-
нью.

*     *     *
Чоловіча та жіноча збірні України, 

пропустивши заключний етап Кубка сві-
ту з біатлону в російської Тюмені, втра-
тили квоти на наступний сезон. Чолові-
ча збірна опустилася на 11 місце і зможе 
виставляти на гонках з роздільним стар-
том лише чотирьох біатлоністів.

Що стосується жіночої збірної, то вона, 
пропустивши етап в Тюмені, вилетіла з 
першої п’ятірки Кубка націй і втратила 
квоту у шість спортсменів на гонках з роз-
дільним стартом. У наступному сезоні тре-
нери команди зможуть заявляти на такі 
гонки лише п’ять спортсменок.

*     *     *
Ук р а ї н с ь к и й 

гімнаст Ігор Раді-
вілов вдало про-
вів етап Кубку сві-
ту у Досі (Катар). 
Після перемоги у 
вправах на кільцях, 
бронзовий при-
зер Лондона-2012 
тріумфував ще й в 
опорному стрибку, своїй коронній дисци-
пліні.  

*     *     *
З 2 до 10 квітня в австрійському Хох-

фільцені відбудеться Чемпіонат сві-
ту з біатлону серед військових. Украї-
ну на цій світовій першості представля-
тимуть представлятимуть вісім спортс-

менів. Попередній склад жіночої збірної: 
Юлія Джима, Ірина Варвинець, Марія Кру-
чова та Валерія Дмитренко. Чоловіча ко-
манда повністю складатиметься з лідерів 
національної збірної: Сергій Семенов, Ар-
тем Прима, Артем Тищенко та Руслан Тка-
ленко.

*     *     *

Чемпіон світу з боксу в другій напів-
легкій вазі за версією WBO, українець 
Василь Ломаченко подарував свої боксер-
ські рукавички Кріштіану Роналду – най-
кращому футболістові світу, володарю “Зо-
лотого м’яча”, форварду “Реала” і збірної 
Португалії. Про це у своєму Instagram пові-
домив менеджер українського боксера Егіс 
Клімас.

*     *     *
Якщо Ломаченко переможе Лінаре-

са, то стане першим в історії боксером, 
який вже за 12 боїв став чемпіоном сві-
ту у трьох вагових категоріях. Наразі ве-
несуелець поставив на кін лише власний 
пояс WBA. Також Лінарес має шанс ста-
ти чемпіоном ще й за версією WBC. Адже 
Майкі Гарсія піднявся на одну вагову ка-
тегорію вгору і залишив титул вакантним. 
Крім того, переможець може отримати ще 
й пояс від The Ring. Тож, якщо Василь Ло-
маченко переможе Лінареса, то впише 
своє ім’я в історію. Василь може стати пер-
шим боксером, який вже за 12 боїв стане 
чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах. 
Наразі рекорд належить японцю Кадзу-
то Іоці – 18 поєдинків. Нагадаємо, Василь 
Ломаченко з Хорке Лінаресом вийдуть на 
ринг 12 травня.

В іспанській Марбельї 
23 березня відбувся 
товариський 

поєдинок, в якому 
команда Андрія Шевченка 
розійшлася миром зі 
збірною Саудівської Аравії, 
що готується до фінальної 
частини ЧС-2018.

У стартовому складі синьо-
жовтих вийшов один дебютант 
– першу гру за національну ко-
манду провів голкіпер «Зорі» 
Андрій Лунін, який у віці 19 ро-
ків та 40 днів став наймолодшим 
воротарем в історії збірної Укра-
їни.

На 32-й хвилині подачу Євге-
на Коноплянки влучним ударом 
головою замкнув Артем Кра-

вець, але ще до перерви перший 
кутовий біля воріт Луніна при-
звів до голу у відповідь – відзна-
чився Аль-Мувалад.

Після перерви українці мали 
територіальну перевагу, але вті-
лити її у голи чи хоча б створи-
ти більш-менш небезпечний мо-
мент на мокрому від дощу полі 
їм довго не вдавалося. У той же 
час серйозно вступити у гру 
кілька разів довелося Луніну. У 
підсумку голів глядачі більше не 
побачили. На 89-й хвилині Бє-
сєдін та Буяльський були дуже 
близькі до успіху, проте, як за-
вжди, нашим футболістам не ви-
стачило майстерності. 

Учора у Бельгії синьо-жовті 
зіграли товариський матч зі 
збірною Японії і перемогли 2:1.

Упродовж 19-25 березня у 
польському Вроцлаві проходи-
ли міжнародні змагання з кульо-
вої стрільби. Переможцем цього 
турніру став студент факульте-
ту фінансів ТНЕУ Денис Воро-
на. Прицільно відстрілявшись, 
він виборов золоту медаль.

*     *     *
 У місті Софія (Болгарія) 

проходив 56-й Міжнародний 
рейтинговий турнір з греко-
римської, вільної та жіночої 
боротьби. У змаганнях взя-
ли участь 15 збірних команд 
(Азербайджан, Греція, Грузія, 

Польща, Молдова, Франція, 
Україна, Сербія, Італія, Руму-
нія, Турція, Корея, США, Япо-
нія та Болгарія).  У складі збір-
ної команди України висту-
пав студент факультету бан-
ківського бізнесу Андрій Ан-
тонюк, який виборов бронзо-
ву нагороду. 

*     *     *
19-22 березня відбули-

ся змагання з футзалу в за-
лік ІІ Відкритої Універсіади 
м. Тернополя. У турнірі взяли 
участь 7 команд: ТНЕУ, ТНПУ-
1, ТНПУ-2, ТНТУ, ТДМУ-1, 
ТДМУ-2, БАТІ.  Перемігши у 
фіналі команду політехніків, 
футзалісти економічного уні-
верситету завоювали золоті 
нагороди.

Сезон - новий, проблеми - старі

Спортивна арена
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- Євгене, в театрі випадкових людей 
не буває. Як ви потрапили сюди – мрія чи 
все ж таки випадок (щасливий для нас, 
В.С.)?

- Чиста випадковість. Але чим старший 
стаю і чим більше подій відбувається в мо-
єму житті, тим сильніш відчуваю присут-
ність Бога. Ніби взяв мене за руку і сюди 
привів – на акторський курс  В’ячеслава 
Хім’яка. Пройшов усі конкурси, співбесіду – 
і вступив. У мене непогані вокальні дані і я 
навіть збирався стати вокалістом, але саме 
на акторському курсі зрозумів, що тут мож-
на поєднати все: і тіло, і розум, і голос душі.

- Ви – актор широкого спектру, дуже 
органічний. Яке амплуа вам ближче? Як 
Вам працюється над ролями?

- У мене немає певного амплуа і я на-
віть не намагаюся використовувати це сло-
во в лексиконі. Вважаю, що воно є виправ-
данням для акторів, які не можуть зіграти 
того, що їм «не по нутру». У мене в дипло-
мі написано: актор драми, і я маю грати все. 

- Які у вас стосунки з режисерами? 
Чи підпорядковуєтесь беззастережно 
їхній волі, а чи можете посперечатись, 
привнести щось своє? 

- Я не дозволяю собі сперечатися з ре-
жисером. Можу запитати і попросити по-
яснити, бо коли не розумієш, що робиш 
на сцені – важко. Думаю, що недоцільно 
нав’язувати режисерові своє бачення, коли 
він його не сприймає, бо ти бачиш лише 
свою роль, а він – картину в цілому.

- Ваше покоління  - нинішнє обличчя 
театру. Від вас залежить, яким він є 
і чи знаходить тут глядач те, чого по-
требує його душа. Чи згодні, що на теа-
трі відбувається розмова душ глядачів 
і акторів, а це – найвищий рівень спілку-
вання і сприйняття?

- Абсолютно. У залі театру півтися-
чі місць. Я рідко собі дозволяю переходи-
ти межу четвертої стіни, але коли виходжу 
на сцену, а в залі є хтось близький, то вже 
за пару хвилин відчуваю, де він. Є магія те-
атру. Якби винайшли вимірювач енергети-
ки коливань у залі – було б цікаво, що відбу-
вається під час вистави. 

- Що хотіли би змінити, чим збага-
тити творче життя і глядацьку дові-

ру до театру?
- Чесно виконувати свою роботу, лю-

бити її і правдиво ставитись до неї – тоді й 
глядач буде сприймати тебе з чистою і від-
критою душею.  

- Здається, аби вразити публіку, ак-
торська майстерність, енергія і фанта-
зія мають фонтанувати. Де берете на-
снагу?

- Є вислів : «Щоби вражати, треба само-
му бути враженим». Шукаю наснагу і в му-
зиці, і у фільмах, але основними вважаю 
освіту, володіння професією, розуміння її, 
щоб себе акумулювати і  видати те, що ти 

повинен.
- Чи зі сценічним досвідом приходить 

здатність відкривати в собі щось неспо-
діване, найпотаємніше?

- Так. Буває, випустили виставу, граєш 
рік – і раптом щось змінюється, звідкись 
береться момент прозріння, що переверне 
все – і так схопить за душу, що прикипиш. 
Такі миті просвітління впливають на всі 
складові, що в сукупності називають талан-
том. Усе дається Всевишнім.

- Митець не може жити без болю. 
Що болить вас?

- Багато чого болить, починаючи з си-
туації в державі. Біль для актора – важли-
ва річ, дає багато різних відчуттів. Най-
сильнішим ударом для мене була есемес-
ка від дружини-військової з зони АТО: 
«Пам’ятайте  завжди, що я вас люблю». Я 
сполотнів від жаху, міцно притиснувши до 
себе донечку. Той біль у мені досі, хоча дру-
жина вже вдома. Але це емоційний досвід. 
Актори свідомо наражають себе на якусь 
модель чуттів, щоб використати їх при 
створенні різних образів. Я не колекціоную 
емоційних станів, однак у роботі це дуже 
допомагає.

- Чи могли б сказати, що ви сам собі 
і цензор, і суддя – в кожній клітині? Чи 
властиве вам самоїдство? Як справля-
єтесь?

- Я для себе не просто цензор, я кат. Не 
вмію тішитись тим, що зробив. Розумієте, 
що це означає? Або «з’їхати з котушок», або 

заробити інфаркт. Часом таке відчуття, що 
не у своєму вимірі  живу. У моїй свідомості 
компліменти затримуються недовго.

-  Чи є розуміння і потреба, як зберег-
ти свою індивідуальність, не вийти в 
тираж, не скотитись до «тамадуван-
ня»?

- Мені цього не дозволяє совість. Коли 
гримуюсь, то кожен мазок, кожен жест від-
гукується всередині мене, відчуваю, як на-
бираю рис твореного образу…

- Театр – ваша любов чи доля?
- Все взаємопов’язано.  Якщо актор ду-

має про щось більше, ніж про театр, то він 
не актор. Моя робота – це моє життя, мій 
свідомий вибір. 

- Ваше бачення майбутнього теа-
тру. У чому місія театру?

- Місія – доносити до людей ідеали, 
звертати їх увагу на себе, на життя, бути 
добрішими, щирішими, вчитись радіти 
життю(чого сам, на жаль, не вмію).

- Ваше сприйняття Шевченка колись  
і тепер, у процесі творення образу, хоча у 
виставі акценти розставлені більше на 
добі, в якій він жив і формувався, на його 
творчості, де – весь біль нашого народу.

- Я згадую себе хлопчиною, коли висту-
пав на Шевченківських концертах у сіль-
ському клубі. Коли йшла підготовка до них,  
приходили потомлені роботою люди з та-
ким світлом в очах!  А в мене горло тремті-
ло, не міг справитись зі своїм хвилюванням. 
Шевченківські концерти, як на мене, були у 
нас більшим святом, ніж Великдень. Я досі 
пам’ятаю запах тих вечорів. І дотепер для 
мене добрі вистави мають запах, і те, що 
вражає – теж. І ось раптом колосальна мож-
ливість знову діткнутись до Шевченка у ви-
ставі як до персонажа, зрозуміти вагу кож-
ного його слова, прожити його біль. Стає ще 
болючіше від того, що в нинішньому соціу-
мі нічого не змінилось… Тож весь Шевченко 
– в мені, розриває зсередини. Я наче й не пе-
реступав через себе, не ламав  нічого в собі, 
а він увійшов у мене, і я увібрав його з усі-
ма болями – і заварився такий якийсь див-
ний коктейль… 

- Я вас вітаю з іще однією знаковою 
роллю  і з Днем театру. Що побажаєте 
своїм колегам і глядачам?

- Дуже хотілось би, щоби ставлення вла-
ди до театру було іншим, адже ми не нічний 
клуб і намагаємось нести світло людям. Те-
атр – це велика освітня школа, що плекає 
духовність, дух інтелігентності (багато хто 
вважає це нині зайвим, але без неї людина 
перетвориться просто в носія інстинктів). 
Колегам зичу добрих ролей, взаємної до-
віри. І коли все це сходиться – з’являються 
дуже добрі роботи.  А всім нам – і акторам, 
і глядачам незабутній Михайло Форгель за-
лишив заповіт: «Любіть театр!».

- Дякую за розмову і приєднаюсь  до 
цих побажань рядками когось із людей 
театру: «За творчу радість і за біль, за 
вашу вдачу променисту, за оплески, що 
звідусіль – віват Театру і Артистам!»

Влада СОБУЦЬКА
Фото Михайла УРБАНСЬКОГО.  

27  березня – Міжнародний день театру

Віват театру 
і артистам!

Навесні, коли саме повітря повниться дивними флюїдами пробудження, онов-
лення, тріумфу життя святкує свої іменини чарівник і маг – театр. 

Для нас театр – це завжди свято, а 27 березня, хоча й не позначене святковим  
у календарі, зате проміниться живим теплом у душі кожного його шанувальни-
ка. Моя сьогоднішня розмова – з одним із творців сценічних див молодим талано-
витим актором тонкого душевного складу,  що весь, як оголений нерв.

Євген ЛАЦІК:
 «Я сам 
собі кат!»

Культура Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua 13
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Класична паска  
з родзинками  

і цукатами
ПОТРІБНО: 0,5 л молока, 1 кг 

муки, 150 г вершкового масла, 100 г 
маргарину, 75 г дріжджів, 2 скл. цу-
кру, 5 яєць, 150 г родзинок, 1 ст. л. ва-
нільного цукру, цедра одного апель-
сина, цедра половини лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: розчини-
ти у теплому молоці дріжджі, до-
дати одну склянку цукру і дві-три 
ложки борошна, усе перемішати 
до однорідної маси і залишити у 
теплому місці. Жовтки розтерти з 
цукром і ванільним цукром. Коли 
розчинене тісто збільшиться в 
два рази, додати до нього м’які 
масло і маргарин, розтерті жовт-
ки і решту борошна. Добре вимі-
шати тісто, якщо потрібно – під-
сипати ще борошна. Знову зали-
шити тісто підходити в теплому 
місці, накрити рушником.

Родзинки промити гарячою 
водою. А цедру лимона і апель-
сина (тільки жовту частину) – на-
терти. Білки збити до густої піни. 
Після цього родзинки, цедру і біл-
ки додати в тісто і добре виміша-
ти. Знову залишити тісто на 30 
хвилин, щоб підросло.

Форму для випічки змастити 
маслом. Заповнити наполовину 
тістом і дати йому підрости май-
же до краю форми. Якщо ви не 
будете використовувати цукро-
ву глазур для прикрашання пас-
ки, змастіть верх випічки збитим 
жовтком. Випікати при темпера-
турі 180 градусів до готовності 
(середня паска випікається 35-45 
хвилин ). Перші 20 хв. духовку не 
відчиняти. Готовність паски пере-
вірте дерев’яною паличкою (сір-
ником, зубочисткою), якщо па-
личка виходить суха, значить пас-
ку можна виймати з духовки.

Подільська паска

ПОТРІБНО:  400 мл молока 
кімнатної температури, 700 г бо-
рошна, 50 г свіжих дріжджів, 1 
ст. л. меду, 15 жовтків, 200 г цу-
кру, 1/2 ч. л. солі, 200 г вершково-
го масла, 1 стручок ванілі (тільки 
зернятка), 150 г сухофруктів (ро-
дзинки, курага, журавлина), 100 
мл міцного алкоголю (у мене міц-
на вишнева настоянка), 1 яйце 
для змащування поверхні.

БІЛКОВА ГЛАЗУР: 1 білок, 
120-150 г цукрової пудри, 1 ст. л. 
лимонного соку,  ¼ ч. л. мигдалево-
го екстракту або 1 крапля есенції.

ПРИГОТУВАННЯ: на початок 

приготування все має бути кім-
натної температури. Сухофрукти 
залити киплячою водою, залиши-
ти на 1 хвилину і відцідити. Зали-
ти алкоголем і залишити на 8 го-
дин. Відцідити, зберігаючи ріди-
ну. Довести до кипіння 300 мл мо-
лока. У миску помістити 125 гра-
мів борошна і залити його кипля-
чим молоком. Мішати до тих пір, 
поки грудок майже не залишить-
ся. Відставити масу в сторону для 
охолодження до кімнатної темпе-
ратури. Дріжджі розвести в решті 
молока, додати до заварної маси 
(після охолодження). Перемішати 
і залишити на 20 хвилин. Жовтки 
злегка збити з цукром і сіллю. Мас-
ло розтопити на повільному вогні, 
трохи остудити. Додати до опари 
решту борошна, ваніль, мед, жовт-
ки з цукром і вершкове масло. За-
місити липке тісто. Місити до тих 
пір, поки маса не буде гладкою, 6-8 
хвилин в планетарному міксері на 
середніх оборотах, 12-15 хвилин 
вручну (тісто липке і процес замі-
су вручну м'яко-кажучи не дуже 
приємний і легкий). Накрити мис-
ку з тістом вологим рушником і 
залишити на 1 годину 30 хвилин. 
Сухофрукти обкачати в борошні, 
щоб вони були повністю ним по-
криті. Ввести сухофрукти та ріди-
ну, в якій вони замочувались, в під-
росле тісто, гарненько вимішую-
чи його вдруге. Місити до рівно-
мірного розподілу сухофруктів в 
тісті. Духовку розігріти до 190  oС. 
Форми для пасок змастити рос-
линною олією. Якщо печете в па-
перових формах (дуже рекомен-
дую) змащувати не треба. Напо-
внити форми трохи більше, ніж 
наполовину (Трохи менше ніж на 
2/3). Накрити вологим рушни-
ком і залишити на 40-50 хвилин. 
Тісто має підрости майже довер-
ху. Змастити поверхню пасок зби-
тим яйцем і поставити в розігрі-
ту духовку. Перші 15 хвилин духо-
вку не відкривати. Час випікання 
залежить від розміру пасок. Верх 
повинен добре підрум'янитися. 
Можна зробити тест зубочисткою. 
Встромлена глибоко в центрі, вона 
повинна виходити чистою. Діста-
ти готові паски з духовки. Дати 10 
хвилин охолонути. Дістати з форм, 
якщо в них пекли. Якщо в папері, 
то так і залишити. Паски повинні 
повністю охолонути перед покри-
ванням глазур'ю. Білок збити до 
м'яких піків. Продовжуючи збива-
ти додавати порціями цукрову пу-
дру, а потім екстракт і лимонний 
сік. Якщо глазур здасться занадто 
густою, додати трохи води або ли-
монного соку і збити, якщо занад-
то рідкою, додати більше цукро-
вої пудри. Прикрасити Великодню 
паску глазур’ю, сухофруктами і го-
ріхами. 

Паска з мускатним 
горіхом

ПОТРІБНО: 5 яєць, 2 жовтки, 
250 г цукру, 1 склянка молока, ва-
ніль, мускатний горіх, натерта це-
дра 1 лимона, 50 мл коньяку або 
горілки, 40 г дріжджів, 1 кг бо-
рошна, 150 г вершкового масла.

ПРИГОТУВАННЯ: розтерти 5 
яєць і 2 жовтки з 200 г цукру, вили-
ти половину склянки теплого мо-
лока, всипати ваніль, мускатний 
горіх, натерту цедру одного вели-
кого лимона, додати 50 мл конья-
ку або міцної горілки. Потім дода-
ти родзинки і горіхи. В окремому 
посуді розчинити 40 г дріжджів 
та 50 г цукру в половині склян-
ки теплого молока до консистен-
ції сметани і відставити на 20 хв. 
Тим часом просіяти 1 кг борош-
на (обов'язково вищого ґатунку) 
й висипати його в підігріту кастру-
лю. Розтопити 50 г вершкового 
масла. Вилити в борошно всі рідкі 
суміші, вимісити тісто. Якщо воно 
занадто густе, долити трошки мо-
лока і знову вимісити. Не припи-
няйте вимішувати, поки в тісті не 
почнуть утворюватися великі пу-
хирці. Потім накрити його воло-
гою тканиною і дати підійти, роз-
класти у форми (не більше, як на 
третину висоти) і нехай знову піді-
йдуть. Змастити вироби маслом чи 
збитим яйцем і поставити в гарячу 
духовку. Випікати не менше 40 хв. 

Паска заварна
ПОТРІБНО: на 4 скл. борош-

на 1 скл. молока, 50 г свіжих дріж-
джів, 10 жовтків курячих, 200 
г розтопленого маргарину чи 
вершкового масла, 1 скл. цукру, 1 
ст л тертого мигдалю або кілька 
крапель мигдальної есенції чи па-
кетик ванільного цукру.

ПРИГОТУВАНН: Чверть бо-
рошна заварити склянкою гаря-
чого молока і розтерти, щоб не 
було грудочок. Коли маса вистиг-
не, додати добре розтерті жовтки, 
розведені у невеликій кількості 
теплого молока дріжджі й поста-
вити  у тепле місце. Після того, як 
опара підніметься, покласти сіль, 
додати решту борошна, добре ви-
мішати впродовж півгодини, вли-
ти розтоплене масло й знову ви-
мішувати півгодини. Наприкінці 
додати цукор, розтертий мигдаль 
або есенцію і знову вимішувати 
30 хвилин. Наповнити форми до 
половини, відкласти в тепле міс-
це. Випікати 1 годину.

Паска з сиру за  
рецептом Дарії Цвек

ПОТРІБНО:  1 кг свіжого сиру, 
5 яєць, 200 г вершкового масла, 
400 г сметани, 300 г цукру, 200 г 
родзинок, ваніль.

ПРИГОТУВАННЯ: сир пере-
терти через сито або змолоти на 
м’ясорубці з густим ситом, дода-
ти яйця, розтерті з цукром і ваніл-
лю на пухку масу, далі додати мас-
ло, сметану і розтерти до однорід-
ної маси, потім підігріти, не дово-
дячи до кипіння. Якщо з’явиться 
хоч одна бульбашка, зняти з вог-
ню і поставити в холодну воду, 
весь час помішуючи, поки не охо-
лоне. Потім додати цукор із ваніл-
лю та вимішати з помитими й об-
сушеними родзинками. Всю масу 
викласти на полотняну серветку і 
тримати під пресом, поки не сте-
че сироватка. Сиркову масу мож-
на викласти у новий керамічний 
горщик з діркою, вистелений сер-
веткою, і притиснути тягарем. 
Обережно викласти на скляну та-
рілку як “бабку”, посипати посіче-
ним підсмаженим мигдалем або 
арахісом. Перед подачею зберіга-
ти в холодному місці.

Цитрусова паска

ПОТРІБНО: 1 кг борошна, 3 
цілих яйця, 3 жовтки, 0,5 л моло-
ка, 1 пакетик сухих дріжджів, 200 
г вершкового масла, дрібка солі, 
200 г цукатів, 1 склянка цукру, це-
дра з 1 апельсина та 1 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: розчинити 
дріжджі в теплому молоці, дода-
ти туди одну столову ложку цукру 
та 0,5 кг борошна, перемішати. На-
крити рушником і залишити на 30-
40 хвилин (на поверхні опари по-
винні з’явитися бульбашки). Дода-

ти до опари решту цукру, жовтки, 
збиті яйця та дрібку солі. Ретель-
но вимісити. Додати масло та це-
дру. Потрохи додавати борошно й 
вимішувати тісто. Залишити його 
підходити, накривши рушником. 
Додати цукати, перемішати. Пере-
класти тісто у змащені форми, за-
повнивши форми на одну третю 
об’єму, залишити їх у теплому міс-
ці, щоб підійшли (майже до верху 
форми). Змастити паски збитим 
жовтком. Випікати за температури 
180 градусів протягом 40 хвилин.

Паска у хлібопічці: 
рецепт із цитрусами  

та горіхами
ПОТРІБНО: 400 г борошна, 

100 г вершкового масла, 4 яйця, 
100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 
50 мл апельсинового соку, 50 г го-
ріхів, 50 г цукатів, 15 г сухих дріж-
джів, 0,5 ч. ложки солі.

ПРИГОТУВАННЯ: на дно ві-
дерця хлібопічки висипати дріж-
джі. Зверху покласти просіяне бо-
рошно. Збити яйця з цукром і ва-
нільним цукром і також вилити у 
ємність. Додати інші інгредієнти: 
м’яке масло, сіль, горіхи і цукати. 
В останню чергу налийте апель-
синовий сік. Обрати режим «Со-
лодка випічка», час – приблизно 3 
години 50 хвилин.

Щоб у готовій пасці не було ді-
рочки від лопатки для замішуван-
ня, після  завершальних (повіль-
них!) обертальних рухів її можна 
вийняти з тіста змоченою у воді 
рукою, а тоді розрівняти поверх-
ню тіста і закрити кришку хлібо-
пічки для подальшого сходження 
і запікання. Готову паску обереж-
но дістати з форми, прикрасити, 
змастивши білковим кремом і по-
сипавши горішками.

Рецепти великодніх пасок,  
які завжди вдаються
Рецепти великодніх пасок, 
які завжди вдаються
Рецепти великодніх пасок, 
які завжди вдаються
Рецепти великодніх пасок, 

Наші ПАСОЧКИ смачні, 
духмяні і, як сонце, золоті

Щороку, готуючись до Великодня, кожна господиня береться до випікання пасок, 
наповнюючи дім ароматом родинного затишку та національних традицій. Деякі 
люблять рецепти, перевірені поколіннями, а хтось хоче здивувати своїх рідних 
новим смаком великоднього хліба. Залишилося зовсім небагато часу до Світлого 
Господнього Воскресіння, а це означає – саме час діставати формочки, запасатися 
якісним борошном, готувати дріжджі і вибирати рецепти великодньої паски.

Поради!
 Дріжджі мають бути свіжими, світлими та з приємним 

дріжджовим запахом.
	Духовка має бути як слід прогріта.
 Борошно має бути кращих сортів, сухе, просіяне.
 Масло має бути свіжим і вищих сортів. Перед закладан-

ням у тісто його потрібно розтопити, дати вистоятися, а потім 
теплим влити в тісто.
 Жовтки потрібно ретельно відділяти від білків, розби-

вати акуратно, процідити через сито і тільки потім ретельно 
збивати їх добіла.
	Якщо тісто випікається у формі, то заповнюється ним 

1/4 чи 1/3 форми, а в піч ставити тоді, коли заповнюється 3/4 
форми.
 Великі паски й бабки випікають при помірному вогні 

майже годину чи навіть півтори (якщо дуже високі).
 Паски й бабки краще пекти в розсувних формах, змаще-

них маслом і обсипаних сухарями, дно можна вистелити кру-
жальцем пергаментного паперу, просоченого маслом. 
 Виймати з форми виріб після випікання потрібно, дав-

ши трохи йому вистигнути, адже папір легше знімати, поки 
бабка чи паска тепла.
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Розшукую 
Олексій Олексійович Фриз розшу-

кує однокурсника Ігоря Володимирови-
ча Івасіва з Козови , з яким навчалися у 
Львівському сільськогосподарському ін-
ституті (випуск 1979 року). Якщо ви ма-
єте будь-яку інформацію про цю людину, 
зателефонуйте за номером (097) 597-82-
98  або зверніться в редакцію газети. 

Продаю
2-х кімнатну квартиру у Ланівцях 

на вул. Незалежності. Ціна договірна.
Телефон: (067) 6873841. 

*****
Соняшниковий макух, олію нерафі-

новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-
тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна договір-
на. Телефон: (068) 0472549. 

*****
Якісну цибулю (білу і синю) гуртом 

і вроздріб. Недорого.  с. Качанівка, Під-
волочиського району. 

Тел.: (066) 1903745.
*****

Картоплю ранню Рів’єра, «сорока-
денка».  Телефон: (098) 855-21-29.

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджає-

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

*****
Приймаємо різний склобій і маку-

латуру. Телефон: (067) 778-12-81.
*****

Буріння та чистка свердловин на 
воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

за адресою: місто Заліщики, 
вул. С. Бандери, 116Д

29.03.2018 р. 
о 9:00 год. 

відбудеться конференція 
Заліщицької районної організації  
Радикальної партії Олега Ляшка 

з метою висування кандидатів у депутати до 
Товстенської селищної та Дорогичівської сільської ОТГ

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 
Риштування та матеріали є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.

Пасічна є одним з 
найбільших мікрорайонів 
Івано-Франківська, де 

спостерігається позитивна 
динаміка збільшення житлових 
та комерційних новобудов. 
Причиною цього є декілька 
вагомих факторів, а саме: пряме 
сполучення з центром міста, зручна 
транспортна розв‘язка, розвинена 
інфраструктура, конкурентна ціна 
на нерухомість. Тож Аналітичний 
центр будівельної компанії “Благо” 
з’ясував, які ж квартири у Пасічній 
користуються найвищим попитом.

Статистика свідчить, що найбільшою 
популярністю серед покупців користують-
ся зручні і комфортні однокімнатні кварти-
ри площею 40-45кв.м та двокімнатні, пло-
щею до 70кв.м. Квартири з мансардами та 
довгими коридорами втратили популяр-
ність, поступившись практичним рішен-
ням і функціональному плануванню. Пере-
вага надається будинкам в житлових комп-
лексах з окремими кварталами, з якісною 
системою енергозбереження та безпеки 
території, підземним, чи окремим паркін-
гом і благоустроєм (найсучасніші спортив-
ні та дитячі майданчики, прогулянкові алеї 
тощо).

Важливою для покупця є лояльність 
будівельної компанії, що передбачає роз-
термінування виплати за квартиру як на 

період будівництва, так і на довший тер-
мін.

Зважаючи на останні тенденції попу-
лярності функціонального житла, невисо-
ку купівельну спроможність громадян, пер-
шість серед нерухомості мають квартири 
комфорт та економ-класу, смарт-квартири.

Недавні маркетингові дослідження 
стверджують, що найбільшу популярність 
за останній рік отримали двокімнатні квар-
тири, розраховані на сім‘ю з трьох осіб. Ціна 
за квадратний метр стартує від 9,9тис.грн. 
Аналітики прогнозують збільшення вар-
тості первинного житла у 2-му кварталі 
2018р. у зв’язку зі інфляцією та зростаням 
цін на будматеріали і рекомендують інвес-
тувати в нерухомість зараз для збереження 
заощаджень у майбутньому.

Купити вигідно квартири на Пасічній 
можна у ЖК “Cоборне” та “Comfort Park”.

Стосовно вторинного житла, яке посту-
пово втрачає позиції, то перевага надаєть-
ся квартирам площею 45-65 кв.м. До ува-
ги береться насамперед стан самого будин-
ку. Швидкі темпи забудови мікрорайону по-
збавили вторинну нерухомість перспекти-
ви конкуренції та активного попиту. Ціни на 
вторинному ринку не виправдовують по-
треб сучасного клієнта, інакше кажучи ціна 
не відповідає якості, а відсутність розтермі-
нування зменшує можливості здійснити ку-
півлю. Як результат, мешканці міста обира-
ють якісніше і комфортніше житло, стимулю-
ючи тим самим невпинну розбудову Пасічної.

На які  
квартири  
у Пасічній  
є попит?

Обережно, туберкульоз!
У 2018 році на Тернопіллі вже 

зареєстровано 67 випадків 
захворювання на цю недугу

За статистикою ВООЗ, Україна 
відноситься до країн з високим 
рівнем захворюваності на 

туберкульоз. Протягом останніх 
років епідемічна ситуація щодо 
туберкульозу, як і в державі 
загалом, так і в нашій області, 
незважаючи на зниження 
показників захворюваності 
та смертності, залишається 
напруженою. 

На Тернопільщині в 2017 році показ-
ник захворюваності всіма активними 
формами туберкульозу  становив 37,1 ви-
падків на 100 тис. населення, смертнос-
ті – 4,2 вип. на 100 тис. населення, повідо-
мляють в Тернопільському обласному ла-
бораторному центрі. 

- Захворювання викликається специ-
фічними збудниками (мікобактеріями) і 
характеризується переважним уражен-
ням легень та інших органів, - розповідає 
Ірина Кулачковська, завідувач санітарно-
карантинного відділу ДУ «Тернопіль-
ський обласний лабораторний центр 
МОЗ України». - Зараження туберкульо-
зом відбувається повітряно-крапельним, 
повітряно-пиловим, рідше харчовим, 
контактно-побутовим шляхами. Найчас-
тіше мікобактерії проникають в організм 
людини через дихальні шляхи, (80-90 %). 
Бактерії туберкульозу можуть виділяти-
ся під час кашлю з мокротинням, слиною, 
під час розмови. Краплини слини хворо-
го осідають на поверхні, висихають. У та-
кому вигляді мікобактерії туберкульозу 

можуть зберігатися тривалий час (до 12 
місяців), а потім під час прибирання при-
міщення піднімаються у повітря з пилом  
потрапляють в організм здорової люди-
ни. За добу хворий з активною формою 
туберкульозу виділяє 15-20 мільйонів 
бактерій, одна хвора людина може інфіку-
вати за рік 10-15 осіб. 

Фахівці лабораторного центру зазна-
чають, на туберкульоз може захворіти ко-
жен: незалежно від віку, статі, національ-
ної приналежності та соціального стано-
вища. Основними симптомами захворю-
вання є: покашлювання, що триває біль-
ше 3-4 тижнів; незначне підвищення тем-
ператури тіла (37,2°С)  у вечірні години; 
поганий апетит, постійна слабкість; без-
причинна втрата ваги; зниження працез-
датності; нервова вразливість; підвищена 
пітливість, особливо вночі; утруднене ди-
хання; біль в грудях; кровохаркання (наяв-
ність крові у мокротинні, що виділяється 
при кашлі).

- Щоб своєчасно виявити захворюван-
ня, дорослим потрібно регулярно про-
ходити флюрографічне обстеження, ді-
тям віком від 4 до 14 років – щорічну ту-
беркулінодіагностику (пробу Манту), - за-
значає Ірина Кулачковська. - Щоб не за-
хворіти на туберкульоз, необхідно уника-
ти прямих контактів з хворими, регуляр-
но провітрювати житло, не допускати на-
копичення пилу в приміщенні, турбува-
тись про своє здоров’я, повноцінно харчу-
ватись, регулярно відпочивати, виконува-
ти фізичні вправи, не палити, не вживати 
алкоголь, наркотиків.

Головне управління ДФС у 
Тернопільській області звер-
тається до всіх без винят-
ку суб’єктів господарювання, 
які здійснюють продаж техніч-
но складних побутових това-
рів, що підлягають гарантій-
ному ремонту, з нагадуванням 
про обов’язковість застосуван-
ня реєстраторів розрахункових 

операцій. Ця вимога передбаче-
на положеннями пункту 296.10 
статті 296 Податкового кодексу 
України та статті 9 Закону Укра-
їни «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг». 

Щодо переліку груп техніч-
но складних побутових товарів, 

які підлягають гарантійному ре-
монту (обслуговуванню) або га-
рантійній заміні, в цілях засто-
сування реєстраторів розрахун-
кових операцій, то його затвер-
джено постановою Кабміну від 
16.03.2017 №231, яка набрала 
чинності з 8 травня 2017. 

Таким чином, починаючи з 
цієї дати, всі технічно складні 

побутові товари, які є у цьому 
переліку, повинні продаватися 
виключно через касові апарати. 
Такі новації, перш за все, спри-
яють виведенню з «тіні» ринку 
побутової техніки та створен-
ню рівних умов для всіх суб’єктів 
господарювання цього сектору. 
Крім того, повне декларування 
платниками всіх отриманих від 

такого продажу доходів, дозво-
ляє залучити додаткові кошти 
до бюджету. 

Користь від нововведень 
отримують і споживачі, оскіль-
ки вони можуть тепер купувати 
легальну техніку і за наявності 
фіскального чека захистити свої 
права при купівлі неякісного то-
вару.

Гарантійний ремонт складної побутової техніки неможливий без фіскального чека 
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Вітаємо!
Свого класного керівника, учительку істо-
рії Великовікнинської школи на Збаражчині

 Ганну Володимирівну Козак 
з Днем народження!

Бажаєм добра на життєвій стежині
І пригорщі повні здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи!
Ніколи не залишайтесь в тузі – 
Творити й радіти спішіть,
Хай поряд будуть вірні друзі,
Весна й натхнення на душі. 
Хай серце втома не торкає,
Не забирає силу час,
Спасибі щире Вам за працю – 
Віншуємо сердечно Вас! 

З повагою - учні 10-го класу, 
батьки, а також колишні 

Ваші випускники.

Вітаємо!
Доброго кума, гарного 

батька і чоловіка
Олега Васильовича Герасиміва

з Кременця
з ювілеєм!

З ювілеєм сердечно вітаєм,
Нехай сонячний буде Ваш вік,
Ми всією душею бажаєм
Здоров’я, щастя і многая літ!
Скільки років Вам – не питаєм, 
Хай їх лічить зозуля в гаю,
Ми із тими роками вітаєм,
Що прийшли в цю чудову пору.
Зичим радості, щастя людського
І, звичайно ж, здоров’я міцного,
Любові, натхнення і нових сподівань,
Та здійснення усіх чудових бажань!

З повагою – куми Оля 
та Артур з Тернополя.  

Вітаємо!
Дорогого синочка, чудового 
братика, найкращого внука

 і правнука
Вадима Ванджуру

із с. Плотича Козівського району, 
якому 25 березня виповнилося 

5 рочків!
Ще днів Твоїх минуло небагато,
І часу є мужніти, і рости,
Тож в свято це Тобі бажаємо
Багато друзів вірних, як і  Ти. 
Любий Вадимчику, Ти – наша втіха,
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя Тебе обняли,
І ангели Божі Тебе берегли. 
Рости, роби добро, а зла – ніде, нікому,
І куди б не пролягала довга путь,
Не забувай, синочку, свого дому,
Ти добре знаєш – тут на Тебе ждуть!

З любов’ю – тато Віталій, мама Лілія, сестричка 
Єлизавета, бабусі Оля та Люба, дідусь Богдан, 

прадідусь Василь, прабабуся Ванда і вся родина.

Вітаємо!
Дорогу дружину, люблячу маму, бабусю, 

добру сваху, сестру, братову, дядину,
 колегу по роботі

 Наталію Федорівну Шимко
з с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження!
 Радості й щастя бажаєм багато,
Хай дім Ваш минає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Ще зичимо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай доля пошле Вам щирі хвилини, 
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають Вас зайві тривоги,
Хай стеляться гарні життєві дороги.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

З повагою і любов’ю – 
рідні та друзі.  

Вітаємо!
Доброго чоловіка і сина, турботливого 

батька, люблячого дідуся
 Ігоря Андрійовича Чорного 

із золотим ювілеєм!
Хай доля дарує довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру,
На многії і благії літа!
Хай добрий ангел дужими крильми
Завжди надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла охороняє!

 З любов’ю - дружина Галина, мама Ма-
рія, син Коля, невістка Мар’янка і внуч-
ка Яночка, похресниця Наталя з сім’єю, 

Альона,  Стьопа , Оля, вся родина і друзі.

Вітаємо! 
Добру сваху, люблячу маму

 Лесю Вікторівну Швед
з Великих Вікнин на Збаражчині

з ювілеєм!
Сонця Вам! За шибкою, в душі,
В настрої, у почуттях, у мріях.
 Хай достатком колосяться дні,
Щедрі лиш на радісні події.
Добрий ангел Вас нехай хранить,
Хай міцними будуть його крила,
Хай Вас діти радують щомить,
Будьте завжди радісні й щасливі. 
Хай роки і далі пливуть тихо,
Життя буяє весело навкруг,
Нехай ніколи в нім не буде лиха,
 Хай квітне доля, як весняний луг!
Зозуля нехай ще сто літ накує,
Спасибі за те, що Ви у нас є! 
З повагою і любов’ю - сваха Оксана, 

син Міша з дружиною Катею.

Вітаємо!
Найкращу маму, ласкаву бабусю, 

гарну сваху, сестру, сусідку
 Леніну Степанівну Коляду

з с. Вікнини на Збаражчині 
з Днем народження!

Бажаємо щастя, яке є у світі,
 Весняного настрою, радості, квітів.
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай сонце всміхається в кожній хвилині!
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя – без ліку!
Хай серце забуде про всякі тривоги,
Хай рястом барвистим проляжуть дороги.
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 і любов’ю –
 родина і сусіди.

ГОРОСКОП
З 28 березня по 3 квітня

ОВЕН 
Вашi любовні стосунки 

ряснiтимуть розставаннями і зу-
стрічами, образами і сварками і 
нерідко руйнуватимуться, навіть 
не зміцнівши. На це найчастіше 
впливатиме ваш складний харак-
тер.

ТЕЛЕЦЬ 
У родинi бiльше довiряйте 

один одному. Пам’ятайте, що то-
тальний контроль не приве-
де ні до чого хорошого, а тільки 
лише посилить хитке становище 
стосункiв.

БЛИЗНЮКИ 
Ви хочете мати друзiв, якi 

забезпеченi й мають певний со-
ціальний статус. У вас з’явиться 
шанс знайти покровителя та 
спонсора в одній особі.

РАК 
У цей період ви часто зривати-

метеся і шукатимете підтримки 
у впливових людей. І дійсно, під-
тримки слід очікувати саме з цьо-
го боку, оскiльки самостійно ви не 
зможете подолати всі можливі пе-
решкоди.

ЛЕВ 
Ваша невпевненість заважа-

тиме новим знайомствам. Вод-
ночас природна чарівність час-
то притягуватиме до вас людей, а 
значить, вони самі прагнутимуть 
завести з вами стосунки. З близь-
кими пануватиме тепло і довіра.

ДІВА 
Невдовзi з’ясується, що ви 

втягнуті в любовний трикутник, 
вам ще належить поборотися за 
любов близької людини. Це від-
криття зробить вас більш посту-
пливими і ніжними.

ТЕРЕЗИ 
Фінансове становище буде не 

найміцнішим. Перевірки та ін-
спекції закінчаться численними 
штрафами або хабарами, що зна-
чною мiрою збільшить ваші мате-
ріальні втрати.

СКОРПІОН 
Виникне додаткова необ-

хідність підживлювати бізнес, 
оскiльки зросте конкуренція. Та-
кож доведеться вирiшувати про-
блеми в сім’ї, через що навіть до-
ведеться відмовитися від відпо-
чинку.

 
СТРІЛЕЦЬ 
Вас очiкує чимало приємних 

хвилин. Усе складатиметься як-
найкраще й без особливих зусиль. 
Ви з легкiстю долатимете всі не-
гаразди.

КОЗЕРІГ 
Ви підтримуватимете матері-

ально не лише родину, а й близь-
ких людей. Тому витрачатися до-
ведеться на найнеобхідніше.

ВОДОЛІЙ 
Ваш характер дозволяє уника-

ти конфліктів, ви часто виступає-
те в ролі дипломата, залагоджує-
те навіть серйозні скандали.

РИБИ 
На вас чекає продуктивний 

перiод, під час якого ви можете 
поміняти місце проживання або 
навіть покинути країну в пошу-
ках кращої долі.

Світлий спомин
Пам’яті моєї учительки Софії Павлівни 

Вихрущ присвячую
(до 90-річчя з Дня народження)

 
  

У той злиденний повоєнний час
Учителькою Ви у нас були,
Софія Павлівна до нас 
Із Августівки прибули.
Ви йшли до нас – на Хоробрів,
Ми – бідні сільські діти,

Ви несли нам грушки
і яблука соковиті.
А ми - в штанятах на очкур,
В кого на гапличок – 
По-різному носили,
Спішили ми на Ваш урок,
Бо ми Вас так любили!
А тут дзвінок – і знов урок,
За парти ми сідали, 
Ми пані вчительку свою
Всі дуже поважали.
За щиру людяність її,
За вдачу працьовиту,

Ми знали, що коханого її
Десь тут недавно вбито.
Вона була для нас усіх,
Неначе рідна мама,
Ясним віконечком у світ,
І залишилась у пам’яті здавна.
Лишилися стежки її, 
Якими й ми ходили,
Нема лиш Вчительки моєї,
Яку ми так любили…
Микола Іванович ГАЛУНКА,

с. Хоробрів Козівського 
району. 

Напередодні свята Воскресіння Хрис-
тового, 4 квітня, у Тернополі роз-
почне роботу Великодній ярмарок, 

який триватиме до 15 квітня.
Більше 30-ти митців з Західної України роз-

містять сувенірну та святкову атрибутику у 
стилізованих торговельних будиночках та Те-
атральному майдані та бульварі Тараса Шев-
ченка. А задля відновлення стародавніх тради-
цій під час ярмарку заплановано провести пле-
нер серед мистецьких закладів міста «Розпису-
ємо писанку», фестиваль «Яйце-Райце», цикл 
майстер-класів «Великдень на порозі», Велико-
дні гаївки «Зав’яжемо вінець» та змагання «Най-
найміцніше яйце».

А 31 березня у Тернополі відбудуться перед-
великодні сільськогосподарські ярмарки. Про-
ходитимуть вони у трьох мікрорайонах міста 
за адресами: масив «Дружба»: майданчик на пе-

рехресті вул. Миру – Дружби; масив «Східний»: 
проспект Степана Бандери, 15 (площадка перед 
центральним стадіоном міста); вул. Протасеви-
ча, 12 (площадка перед рестораном «Галич»); 
масив «Сонячний»: вул. Леся Курбаса (площад-
ка біля ринку «Галицький»).

Охочих взяти участь у ярмарці за деталь-
ною інформацією просимо звертатися в управ-
ління торгівлі, побуту та захисту прав спожи-
вачів, вул. Коперника, 1, тел. 40 41 39.

До Великодня розмалюють писанки

Макети  для  розмальовування 
вже  встановили  у  місті




