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ВІД ПРОВІДНИХ ФІРМ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ГОЛОВНЕ

ПАРКУ «ЗАГРЕБЕЛЛЯ» – МЕЖІ, 
СТАВКАМ – НОВЕ ЖИТТЯ      с. 2

ХТО МОЖЕ КУПИТИ ЛІКИ 
ДЕШЕВШЕ                   с. 11

Ñòàâ ñòóäåíòîì ó 15 
ðîê³â

×èòàéòå НОВИНИ c. 7

×èòàéòå ГОЛОВНЕ c. 5

РОМАНТИЧНЕ ПОБАЧЕННЯРОМАНТИЧНЕ ПОБАЧЕННЯ
ЗАКІНЧИЛОСЯ ВБИВСТВОМЗАКІНЧИЛОСЯ ВБИВСТВОМ

З Лілею одружений львів’янин З Лілею одружений львів’янин 
познайомився у соцмережі. познайомився у соцмережі. 
Запросив на побачення у село, Запросив на побачення у село, 
де жила його сім’я.де жила його сім’я.
Йому – 25, їй було 38.Йому – 25, їй було 38.

Вагітна дружина тим часом Вагітна дружина тим часом 
була у пологовому. була у пологовому. 
А вдома чекав 4-річнийА вдома чекав 4-річний
малюк.малюк.

Íîâ³ ðåêîðäè 
Òåðíîïîëÿ
×èòàéòå РЕПОРТАЖc. 12-13
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ВИДАВНИЦТВО РІА

Çåëåí³ â Òåðíîïîë³ ñòàëî ñóò-
òºâî ìåíøå â 2012 ðîö³, êîëè 
ì³ñüêà ðàäà çàòâåðäèëà ìåæ³ 
òðüîõ ïàðê³â ó ì³ñò³, ëèøèâøè 
«òðîõè» íàñàäæåíü çà ïàðêîâîþ 
ìåæåþ, òîáòî ï³ä çð³çêó é çàáó-
äîâó. Ïîìåíøàëè ïëîù³ é çåëå-
íèõ çîí ó ñàìîìó ì³ñò³: ñêâåðè, 
ðîçä³ëüí³ ë³ñîñìóãè ÷è ïðîñòî 
çåëåí³ ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ 
îêóïóâàëè çàáóäîâíèêè ÷è òî ï³ä 
æèòëîâ³, ÷è òî ï³ä êîìåðö³éí³ 
ïðîåêòè.

Íàñòóïíîãî ðîêó, éìîâ³ðíî, 
â³äáóäåòüñÿ ïîâîðîòíèé ìîìåíò: 
âëàäà ïî÷íå ðåàá³ë³òîâóâàòèñü 
çà ñêîºíå. Òàê³ âèñíîâêè ìîæíà 
çðîáèòè ç îô³ö³éíèõ äîðó÷åíü é  
ðîçïîðÿäæåíü, ÿê³ ëóíàëè íà ñå-
ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îñíîâíèé ïîçèòèâíèé íà-
ì³ð — âñòàíîâëåííÿ ìåæ ïàðêó 
«Çàãðåáåëëÿ».

— Íà öå âæå º â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ òà êîøòè â áþäæåò³. 
Íàâ³òü â³äáóâàþòüñÿ ðîáîòè, — 
êàæå ãîëîâà çåìåëüíî¿ äåïóòàò-
ñüêî¿ êîì³ñ³¿, äåïóòàò ì³ñüêî¿ 
ðàäè Àíäð³é Øêóëà. — Ðîáëÿòü 
óñå ÷åðåç âèêîíàâ÷³ îðãàíè, àëå 
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ öå ïèòàííÿ 
òàêîæ êîíòðîëþâàòèìå. Íàéá³ëü-
øèé ó ì³ñò³ ïàðê «îáùèïàëè», ÿê 
ìîãëè. Öå â³ääàí³ ãåêòàðè ë³ñó 
äîâêîëà êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî 

Що останнім часом вас схвилювало найбільше?ЕКСПЕРТИ RIA ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

ПАРКИ МІСТА  Зменшення площ зелених 
насаджень міста, а також занехаяний 
стан існуючих парків – актуальна 
проблем останніх років. Її, судячи з дій 
та планів міської ради та не без участі 
громади, візьмуться вирішувати

ЗАГРЕБЕЛЛЮ – МЕЖІ, СТАВКАМ – НОВЕ ЖИТТЯ

«Найбільший парк у місті 
«общипали», як могли. 
Це віддані гектари лісу 
довкола колишнього 

дитячого табору, «човнова 
станція», а на ділі – 
приватні котеджі...»

òàáîðó ³ «÷îâíîâà ñòàíö³ÿ» íàä 
âîäîþ, à íà ä³ë³ — ïðèâàòí³ êî-
òåäæ³ ³ «çàìîê» â³äîìîãî çàáó-
äîâíèêà á³ëÿ Äàëüíüîãî ïëÿæó 
³ âåëè÷åçíèé ìàñèâ çåìë³, ÿêèé 
çàêð³ïèëè çà ðîçâàëèíàìè êî-
ëèøí³õ êîìóíàëüíèõ îá’ºêò³â.

Âèïðàâèòè ïîïåðåäí³ ä³¿ íà-
âðÿä ÷è âäàñòüñÿ, à îò çàõèñòèòè 
çåëåíó çîíó â³ä ìàéáóòí³õ äåðè-
áàí³â — áóäå ïðîñò³øå.

Ïðåäñòàâíèêàì âëàäè òà çàáó-
äîâíèêàì, ÿêèì âñå æ çàêîðòèòü 
³ íàäàë³ «ï³äùèïóâàòè» çåëåí³ íà-
ñàäæåííÿ â ì³ñò³, ðîáèòè öå áóäå 
âàæêóâàòî. Ïðè÷èíà — ³í³ö³àòèâà 
ì³ñöåâèõ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â åêî-
ëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.

— Ãðîìàäà íåîäíîðàçîâî 
ñòàâèëà ïèòàííÿ îáë³êó òà çáå-
ðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó 
Òåðíîïîë³, — êàæå ãîëîâà ÃÎ 
«Åêîàëüÿíñ» Îëåêñàíäð Ô³ëü. 
— Äî öüîãî ÷àñó êîìïëåêñíîãî 
ð³øåííÿ íåìàº, òîìó íåáàéäó-
æ³ ôàõ³âö³ ïðàöþþòü íàä ïðî-
ãðàìîþ ³íâåíòàðèçàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü.

Íå ìåíø âàæëèâèì º ³ íàì³ð 
äîâåñòè äî ïóòòÿ âñ³ âíóòð³øí³ 
âîäîéìè ïàðê³â ì³ñòà. Íà ìè-
íóë³é ñåñ³¿ òàêó ³äåþ îçâó÷èëè 
äåïóòàòè, à ì³ñüêèé ãîëîâà ñôîð-
ìóâàâ äîðó÷åííÿ. 

Òàêèì ÷èíîì, åêîëîãè òà 
ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿêå îï³êóºòüñÿ ïàð-
êàìè, ïðîâåäóòü äîñë³äæåííÿ 
ùîäî ôðîíòó çàõîä³â òà ðîá³ò, 
àáè âîäà íå «öâ³ëà òà ïàõëà», 
à òåðíîïîëÿíè ìîãëè êîìôîðòíî 
â³äïî÷èâàòè íà áåðåãàõ âîäîéì, 
ñèäÿ÷è íà ëàâî÷êàõ òà ïðè ñâ³ò-
ë³ ë³õòàð³â. Íà öå âñå ìàþòü é 
êîøòè ïåðåäáà÷èòè.

— Ìè öå îôîðìèìî ïðîòî-
êîëüíèì äîðó÷åííÿì, ³ âîíî áóäå 
âèêîíàíî â 2018 ðîö³. Öå ä³éñíî  
ïîòð³áíî çðîáèòè, — ï³äñóìóâàâ 
Ñåðã³é Íàäàë.

Äîëó÷èòèñÿ äî îáëàãîðîäæåí-
íÿ ñòàâê³â ãîòîâ³ é ì³ñöåâ³ ï³ä-
ïðèºìö³.

— Äàâíî ïðî öå äóìàâ, ä³-
ëèâñÿ ³äåºþ ³ ç êåð³âíèöòâîì 
ì³ñòà, ³ ç äåïóòàòàìè. ß ãîòî-
âèé çàðèáíèòè îäíó ç âîäîéì 
äåêîðàòèâíèìè ïîðîäàìè ðèáè, 
ïðèì³ðîì êî³, — êàæå ì³ñöåâèé 

ï³äïðèºìåöü Îëåêñàíäð Ëüîò-
êîâñüêèé. — Ãîëîâíå, àáè âî-
äîéìà ñòàëà ïðèäàòíîþ, áî 
çàðàç º ïðîáëåìè. ² ùå îäíå 
ïîáàæàííÿ, àáè òåðíîïîëÿíè 
òèõ ðèá íå âèëîâëþâàëè, áî ö³ 
ð³çíîáàðâí³ ðèáè äóæå íåäåøå-
â³. Äóìàþ, äî òàêèõ îáëàãîðî-
äæåíü áåç ÿêèõîñü ô³íàíñîâèõ 

ìîòèâ³â âñå æ òàêè äîëó÷èòüñÿ 
áàãàòî ï³äïðèºìö³â. Àäæå ìè âñ³ 
â öüîìó ì³ñò³ æèâåìî. 

Ñïîä³âàºìîñü, ùî âñå çàïëàíî-
âàíå òà ñêàçàíå çðåàë³çóºòüñÿ, áî 
òà òåíäåíö³ÿ, ùî ïàíóº â ì³ñò³, 
âæå ðîêàìè âåäå äî åêîëîã³÷íî-
ãî ëèõà. À ôàéíå ì³ñòî ïîâèííå 
áóòè çåëåíèì!

Андрій ВАЦИК (40 р.), 
журналіст:

— У жеку «Мрія», який об-
слуговує центр, директором 
став Василь Гетьман. Біля 
смітників одразу з’явилася 
огорожа з накриттям, над 
входом у під’їзд — дашок. 
«Свіжа кров» дає результат. 
А от керівництву управління 
ЖКГ тієї свіжої крові бракує. 
Старі кадри, схоже, вже вто-
милися від своєї роботи, че-
рез що не вирішують навіть 
дріб’язкових проблем.

Микола ЛАЗАРОВИЧ 
(54 р.), професор, 
викладач:

— Із завмиранням серця 
слухаю зведення з російсько-
української війни. Найгір-
ше — це загибель захисників. 
Найкраща новина: «За мину-
лу добу жоден український 
вояк не постраждав»! Вра-
жає сухість: загинули, пора-
нені. Чому не додавати людя-
ності: «Із сумом повідомляє-
мо» — про втрати чи «Слава 
Богові» — як втрат немає?

Світлана НАКОНЕЧНА 
(23 р.), ведуча весіль:

— Мені подобається, що 
почали розкопки муру зам-
ку і що для туристів відкрили 
підземелля. Та, гадаю, за-
мок варто використовувати 
не тільки як спортивні зали, 
а, наприклад, проводити там 
розпис молодят. І ще поміти-
ла біля нашого РАЦСу багато 
ромів і бомжів, які випрошу-
ють грошей у гостей молодих. 
Невже поліція нічого не може 
з цим зробити?

Любов ВОВК (35 р.), 
журналіст:

— Коли проходила біля Ставу 
і там тривали водно-моторні 
змагання, то аж мурашки 
по шкірі з’являлися. Бо це 
велика гордість для мене 
за Тернопіль, що до нас 
з’їжджаються спортсмени з 
різних країн світу. Радію, що 
наше озеро ожило і поверну-
лася традиція таких змагань. 
Жителі почали активно ціка-
витися перегонами на воді. 
Це дуже видовищно.

Ірина ПАПУША (41 р.), 
керівник літературної 
частини драмтеатру:

— З 17 по 24 вересня у нас 
буде XV фестиваль «Терно-
пільські театральні вечори. 
Дебют». До нас приїдуть 
колективи з Києва, Львова, 
Луцька, Рівного, Чернівців. 
Вистави будуть і на великій, і 
на малій сценах, а також у те-
атрі актора і ляльки. З нетер-
пінням чекаємо фестиваль і 
запрошуємо всіх на головну 
мистецьку подію року.

Сергій КАЧУРІВСЬКИЙ 
(33 р.), будівельник:

— Україна — країна чудес, 
зокрема, дивує ситуація 
у будівельній сфері — вона 
в нас парадоксальна. У кра-
їні, де триває війна, стрімко 
падає рівень життя та ста-
більна економічна криза, 
триває будівельний бум. 
А ціни на нове житло навіть 
не знижуються, при тому, 
що рівень доходу громадян 
у нашому місті найнижчий 
у країні.
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ЮЛІЯ НІКІТІНА, 098– 872-87-81, 
JVOLNIKITITA@GMAIL. COM

Ïðî ñìåðòü Âîëîäèìèðà Ñòàþ-
ðè ñòàëî â³äîìî 26 ñåðïíÿ, éîìó 
áóâ 51 ð³ê. 

Ïðî öå îãîëîñèëè äåïóòàòàì 
ì³ñüêðàäè ï³ä ÷àñ îäíîãî ³ç çà-
õîä³â äî Äíÿ ì³ñòà. ²íôîðìàö³þ 
ï³äòâåðäèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Âñå-
óêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñâî-
áîäà».

Àêòèâíèé áîðåöü 
çà ñïðàâåäëèâ³ñòü, 
÷åñòü ³ ñâîáîäó

— ßñêðàâèé òà õàðèçìàòè÷-
íèé ïîë³òèê, ëþäèíà ñëîâà òà 
àêòèâíèé áîðåöü çà ñïðàâåäëè-
â³ñòü, ÷åñòü ³ ñâîáîäó, — êàæóòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³. — Çðàçêîâèé 
ñ³ì’ÿíèí, ìóæí³é ÷îëîâ³ê ³ Ëþ-
äèíà ç âåëèêî¿ ë³òåðè! 

Ïîáðàòèìè ùèðî ñóìóþòü 
çà âòðàòîþ î÷³ëüíèêà íàö³îíàë³ñò³â 
Òåðíîïîëÿ òà âèñëîâëþþòü ñï³â-
÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîáðà-
òèìà. Ñïî÷èâàé ó ñïîêî¿, äðóæå!

— Ó Òåðíîïîë³ ÿ áà÷èâ Âîëî-
äþ îäíèì ç îñòàíí³õ, áî ÿêðàç 
ïî¿õàâ ïðîâîäæàòè éîãî íà ïî-
¿çä, — êàæå îäíîïàðò³ºöü òà äðóã 
Îëåêñàíäð Áàøòà. — Â³í ïî¿õàâ 
â³äïî÷èâàòè ³ç ñ³ì’ºþ â ªãèïåò. 
Ïðèãàäóþ, êîëè ìè âîñòàííº 
áà÷èëèñü, òðîõè ïîñâàðëèñÿ 
ïî-äðóæíüîìó, áî ÿ âæå äàâíî 
â³äìîâëÿâ éîãî â³ä êóð³ííÿ, ùîá 
â³í íå øêîäèâ ñâîºìó çäîðîâ’þ. 
Ïîáàæàâ éîìó ùàñëèâî¿ äîðîãè. 
À ïîò³ì ïðèéøëà öÿ ñóìíà çâ³ñò-
êà â³ä ïîáðàòèì³â, ìåí³ é äîñ³ 
íå â³ðèòüñÿ. Ùî ç íèì òðàïè-
ëîñü, ïîêè í³õòî íå êàæå. Çíàþ 
Âîëîäþ äóæå äàâíî, áàãàòî ÷åðåç 
ùî ïðîéøëè ðàçîì. Êîëèñü ïå-
ðåæèâàâ çà íüîãî â ÀÒÎ, à ëèõî 
ñòàëîñü, êîëè í³õòî é ïîäóìàòè 
íå ì³ã.

Ïåðøèì ï³äíÿâ 
ïðàïîð íàä ðàäîþ

Âîëîäèìèð Ñòàþðà ó 2009 ðîö³ 
ñòàâ äåïóòàòîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ 

ÃÎËÎÂÍÅ

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Редакція «RIA плюс« та «20 хвилин« 43-00-50
Пожежно-рятувальна служба  101
Міліція   102
Швидка медична допомога 103
Аварійна газу.  51-51-26
Аварійна водоканалу  25-26-10

Аварійна тепломереж    25-48-10
Чергова міської ради            1580
Довідкова залізничного вокзалу            1505
Довідкова автовокзалу           1504
Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09
Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління захисту прав споживачів 52-16-65
Управління транспорту  52-15-14
Перевірка якості продуктів  52-23-87
Довідка міськвиконкому 23-63-97
Головавтоінспекція  52-47-38
Аварійна електромереж 52-24-66

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує жур-
наліст Ірина Белякова. Зі своїми запитаннями та 
інформацією ви можете звернутися за телефоном 
43-00-50, 43-00-56 або надіслати їх нам на елек-
тронну адресу 20hvylyn@gmail.com.

Сьогодні на сайті 

20minut.ua

ВТРАТА  У суботу, 
26 серпня 2017 
року, обірвалося 
життя 51-річного 
очільника міської 
організаціі 
Всеукраїнського 
об’єднання 
«Свобода», 
депутата 
Тернопільської 
міської ради 
Володимира 
Стаюри

Під час позачергової 
сесії міської ради 28 
серпня Володимиру 
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ЛИН»
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ми та 
оном 
елек-

îáëàñíî¿ ðàäè ï’ÿòîãî ñêëèêàí-
íÿ. Íàäàë³ î÷îëþâàâ Òåðíîï³ëü-
ñüêó îáëàñíó ³ ì³ñüêó îðãàí³çàö³¿ 
ÂÎ «Ñâîáîäà». Çà ðåçóëüòàòàìè 
ì³ñöåâèõ âèáîð³â ó 2015 ðîö³ 
ñòàâ äåïóòàòîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. 

²ç ïî÷àòêîì ðîñ³éñüêî-óêðà¿í-
ñüêî¿ â³éíè Âîëîäèìèð Ñòàþðà 
ïåðåáóâàâ ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷î-
ãî áàòàëüéîíó «Ñ³÷», çãîäîì áóâ 
çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà ðîòè 
«Êàðïàòñüêà Ñ³÷» 93-¿ ÎÌÁð 
ÇÑÓ. Âîëîäèìèð Ñòàþðà ïåð-
øèì ï³äí³ìàâ óêðà¿íñüêèé ïðà-

ïîð íàä Òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ â 1990 ðîö³, àêòèâíèé 
ó÷àñíèê Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³, «ãî-
ëîñ Ìàéäàíó», êåð³âíèê Øòàáó 
íàö³îíàëüíîãî ñïðîòèâó.

Òåðíîï³ëü âòðàòèâ 
äåïóòàòà, ÿêèì 
ïèøàëèñÿ

Âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ³ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë, 
ÿêèé áóâ éîãî îäíîïàðò³éöåì.

— Òåðíîï³ëü âòðàòèâ äåïóòàòà, 
ÿêèì òåðíîïîëÿíè ïèøàëèñÿ ³ 
áóäóòü ïèøàòèñÿ, — çàçíà÷èâ 

ì³ñüêèé ãîëîâà. — Ðîäèíà Âî-
ëîäèìèðà âòðàòèëà ñèíà, ÷îëî-
â³êà, áðàòà òà áàòüêà. Öå íåéìî-
â³ðíî âåëè÷åçíà âòðàòà. Âòðàòà 
Ëþäèíè, Âî¿íà, äîáðîãî äðóãà, 
çðàçêîâîãî ñ³ì’ÿíèíà ³ ãðîìàäÿ-
íèíà ñâîº¿ êðà¿íè. 

Âîëîäèìèð áóâ íàö³îíàë³ñòîì, 
ëþäèíîþ, äëÿ ÿêî¿ ñëîâà «Óêðà-
¿íà ïîíàä Óñå» áóëè íå ïðîñòî 
ãàñëîì, à äîðîãîâêàçîì òà ïðèí-
öèïîì æèòòÿ. 

— Âîëîäèìèð ï³øîâ íà ôðîíò 
ó íàéâàæ÷³ ÷àñè. Òîä³ ñàìå òàê³ 
Ãåðî¿ çóïèíèëè íàñòóï ðåãóëÿð-

íèõ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê. Çàâäÿêè 
òàêèì, ÿê â³í, óêðà¿íñüêà íàö³ÿ 
ñòàëà ì³öíîþ, ÿê ñòàëü, ³ çàâ³ò 
Êîíîâàëüöÿ ñòàâ ðåàëüí³ñòþ. 
Ñüîãîäí³ ÿ âòðàòèâ ñâîãî ïîáðà-
òèìà, — çàçíà÷èâ Ñåðã³é Íàäàë.

Ïàíàõèäà çà óïîê³é äóø³ Âîëî-
äèìèðà Ñòàþðè â³äáóëàñü ó íåä³-
ëþ, 27 ñåðïíÿ, ó Àðõèêàòåäð³.

Ìàâ ïðîáëåìè 
³ç ñåðöåì

Îô³ö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
ñòàëî ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ïîë³òèêà, 
íàðàç³ íåìàº. Ó ÌÇÑ êîìåíòàð³â 

íàðàç³ íå íàäàëè. Ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ «Ñâîáîäè» ïîâ³äîìèëè, ùî 
ïðè÷èíîþ ñìåðò³ º ïðîáëåìè 
³ç ñåðöåì, ïðîòå äî â³äïî÷èíêó 
ó ªãèïò³ ïîë³òèê íà çäîðîâ’ÿ 
íå ñêàðæèâñÿ.

Ï³ä ÷àñ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè 28 ñåðïíÿ Âîëîäèìè-
ðó Ñòàþð³ ïîñìåðòíî ïðèñâî¿ëè 
çâàííÿ «Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà 
Òåðíîïîëÿ».

Ò³ëî çàòðèìóþòü 
÷åðåç ñâÿòêóâàííÿ ó 
ªãèïò³

Íàðàç³ ò³ëî äåïóòàòà Âîëîäè-
ìèðà Ñòàþðè íå ìîæóòü äîïðà-
âèòè ó Òåðíîï³ëü ÷åðåç ñâÿòêó-
âàííÿ Êóðáàí-áàéðàì ó ªãèïò³.

— Çàòðèìêà äîïðàâëåííÿ ò³ëà 
â³äáóëàñü ÷åðåç ñâÿòêóâàííÿ 
â ªãèïò³ îäíîãî ç äâîõ ãîëîâ-
íèõ ìóñóëüìàíñüêèõ ñâÿò Êóð-
áàí-áàéðàì, — êîìåíòóº ãîëîâà 
ïðåñ-ñëóæáè «Ñâîáîäè» ó Òåðíî-
ïîë³ Àíäð³é Òåðíîï³ëüñüêèé. — 
Ö³ëà êðà¿íà ìàéæå íå ïðàöþº 
ç 30 ñåðïíÿ äî 30 âåðåñíÿ. Àëå 
ïåðåãîâîðè ç êîíñóëüñòâîì 
Óêðà¿íè â ªãèïò³ òðèâàþòü. Ò³ëî 
Âîëîäèìèðà Ñòàþðè ìàþòü äî-
ïðàâèòè òà ïîõîâàòè ó Òåðíîïîë³ 
äî ïî÷àòêó âåðåñíÿ. Íàñê³ëüêè 
ìåí³ â³äîìî, äðóæèíà òà ñèí âæå 
ïîâåðíóëèñÿ â Òåðíîï³ëü.

Êîëåêòèâ «20 õâèëèí» âèñëþ-
âëþº ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà äðó-
çÿì Âîëîäèìèðà Ñòàþðè… Â³÷íà 
éîìó ïàì’ÿòü…

Íàé÷àñò³øå 
÷èòàþòü:
Триместрів у тернопільських 
школах не буде. А іногороднім 
дітям нараховуватимуть повну 
вартість за харчування
На Об’їзній зіткнулось три 
авто. Серед потерпілих є і 
дитина
Тернополяни обурені пове-
дінкою ромів і бояться, що ті 
захоплять місто
Знайшли дівчинку, яку роз-
шукували майже два місяці
«Мене хочуть знищити, 
щоб я їм не заважав». Батько 
вбитого сина може опинитися 
за ґратами
На Тернопільщині переки-
нувся автомобіль: водій загинув
Володимиру Стаюрі присво-
їли звання «Почесного грома-
дянина Тернополя». Посмертно
На перший рейс потяга 
«Київ – Перемишль» розкупи-
ли усі квитки
Тіло загиблого у Єгипті 
депутата зможуть доставити в 
Україну лише у вересні
На Набережній уже запусти-
ли аераційний фонтан 
На «БАМі» зіткнулись 
«Фольцваген» і «Субару»
Як зробити вдалі кадри біля 
літер I love Ternopil
53-річний чоловік у Терно-
полі віджався на пальцях на 
цвяхах 50 разів

Íàéá³ëüøå
êîìåíòóþòü:
Тернополяни просять деко-
мунізувати фасад «Вчитись, 
Вчитись, Вчитись»
На Крушельницької ДТП: 
Skoda ледь не збила дитину на 
тротуарі
До Дня міста відкриють 
оновлену «Співучку»
В Єгипті раптово помер 
очільник міської «Свободи» 
Володимир Стаюра (оновлене)
Тернополяни обурені пове-
дінкою ромів і бояться, що ті 
захоплять місто
На зупинках наклеять схему 
руху транспорту
Тернополянка пропонує 
заборонити водіям їздити по 
дамбі
Пішохідний фонтан з ба-
сейном ще не відкрили, а біля 
нього вже фотографуються
П’яний водій казав патруль-
ним, щоб називали його «мой 
господин»
Молодята попросили гостей 
замість квітів та цукерок дару-
вати корм для собак

Володимир Стаюра першим піднімав український прапор
над Тернопільською міською радою в 1990 році, активний

учасник Революції гідності, «голос Майдану», керівник
Штабу національного спротиву
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äçåðêàëüíèõ ôîòîàïàðàò³â äî ïðè-
áëèçíî 28 ì³ë³ìåòð³â ó ñìàðòôîíàõ. 
Ùî öå îçíà÷àº?

Ö³ â³ääàë³ âèçíà÷àþòü êóò çéîì-
êè, ïîÿñíþº ôîòîãðàô. Ïðè ïåâí³é 
ôîêóñí³é â³ääàë³ òðåáà â³ä³éòè â³ä 
îá’ºêòà íà ïåâíó â³äñòàíü, 28 ìì — 
öå êóò 75 ãðàäóñ³â.

— Äàë³ éäå ïðîñòåíüêà çàäà÷êà 
ç ãåîìåòð³¿ ç³ øê³ëüíîãî êóðñó ç 
âèçíà÷åííÿ ö³º¿ â³äñòàí³, — ïðîäîâ-
æóº ôîòîãðàô. — À îñê³ëüêè íàïèñ 
äîâîë³ äîâãèé ³ òåðàñà íàäòî âóçü-
êà, òî â³ä³éòè â³ä ë³òåð íà ïîòð³áíó 
â³äñòàíü íàì íå âäàñòüñÿ. Òîìó, 

Поради  Робити 
фотосесії біля знака 
потрібно не раніше 
першої години 
дня. Тоді сонце 
освітлюватиме 
обличчя людини на 
фоні напису 

ЯК ЗРОБИТИ ВДАЛІ КАДРИ БІЛЯ ЛІТЕРЯК ЗРОБИТИ ВДАЛІ КАДРИ БІЛЯ ЛІТЕР
I LOVE TERNOPIL I LOVE TERNOPIL 

Один з варіантів фото на фоні літер 
I love Ternopil – стати на нижній терасі, 
тоді напис поміститься повністю
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МАР’ЯНА ДОХВАТ, 097– 783-53-39, 
MARJANA.DOKHVAT@GMAIL.COM

Øèðèíà íàïèñó íà «ªëèñåé-
ñüêèõ ïîëÿõ» — 16 ìåòð³â, à âèñîòà 
1,80 ì. Òàê³ ãàáàðèòè, ÿê ââàæàº 
ôîòîãðàô Òàðàñ Õë³áîâè÷, äåùî 
çàâåëèê³. Òîìó, ùîá çðîáèòè 
âäàëèé êàäð, â ÿêèé ïîì³ñòÿòüñÿ 
³ ë³òåðè, ³ ëþäèíà áóäå íå ì³ë³-
ìåòðîâîþ, äîâåäåòüñÿ ïîøóêàòè 
ïîòð³áíèé ðàêóðñ.

Íàãàäàºìî, íàïèñ ì³ñòó ïîäàðó-
âàëè ðîäèíè äâîõ òåðíîï³ëüñüêèõ 
ï³äïðèºìö³â. Â³äêðèòòÿ â³äáóëîñü 
1 ñåðïíÿ. Ó ñîöìåðåæàõ óæå º ÷è-
ìàëî ôîòî â³ä òåðíîïîëÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà íà ôîí³ ö³º¿ êîíñòðóêö³¿. 
Àáè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ çíàêà, 
ÿêèé ñòàâ ñèìâîëîì ì³ñòà, ëþäè 
ñòàþòü ó ÷åðãè.

— Âèãëÿäàº òàê, ùî ðîçòàøóâàí-
íÿ áóêâ í³õòî íå ïðîðàõîâóâàâ, — 
ïîÿñíþº ôîòîãðàô Òàðàñ Õë³áî-
âè÷. — Ñïðàâà ó äâîõ ðå÷àõ. Êîæåí 
äåâàéñ, ôîòîàïàðàò ÷è ôîòîàïàðàò 
íà ñìàðòôîíàõ ìàº ïåâíó ôîêóñíó 
â³ääàëü. Öå â³ä 18 ì³ë³ìåòð³â äëÿ àáè çíÿòè êîãîñü íà ôîí³ ïîâíîãî íàïèñó, òðåáà ÿê ì³í³ìóì â³ä³éòè 

РЕКЛАМА

На фото з близької відстані перед буквами, 
як часто фотографуються тернополяни та 

гості міста, будуть лише люди в серці

íà íèæ÷ó òåðàñó.
Ùå îäíà ïðîáëåìà ïðè ôîòîãðà-

ôóâàíí³ íà ôîí³ ë³òåð, çà ñëîâàìè 
ôîòîãðàôà, — ñîíöå.

— Ùîá ëþäèíà áóëà äîáðå 
îñâ³òëåíà äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ, 
íà ¿¿ îáëè÷÷ÿ ìàº ïàäàòè ñâ³òëî 
â³ä ñîíöÿ, — êàæå Òàðàñ Õë³áî-
âè÷. — Âîíî íå ìîæå áóòè çà ëþ-
äèíîþ, áî îòðèìàºìî òåìíèé 
êîíòóð. Ùîá ñîíöå îñâ³òèëî îá-
ëè÷÷ÿ ëþäèíè íà ôîí³ íàïèñó, 
ôîòîãðàôóâàòè òðåáà íå ðàí³øå 
ïåðøî¿ ãîäèíè äíÿ. Àáè ïîâí³-
ñòþ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³òëîâèé 
äåíü äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ íà ôîí³ 
íàïèñó, òîé íàïèñ ìàâ áè áóòè 
îð³ºíòîâàíèé ïåðïåíäèêóëÿðíî 
äî Ã³äðîïàðêó.

«На обличчя має падати 
світло від сонця. Воно не

 може бути за людиною, бо
 отримаємо темний контур.

 Щоб сонце освітило 
обличчя на фоні напису,

фотографувати треба 
не раніше 13-ї години»

На далекій відстані 
люди будуть 
виглядати малими

Щоб зробити вдале селфі на 
фоні літер, потрібно стати на 

дальній бік нижньої тераси 
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Кримінал  
Львів’янину 
Андрію Теслюку 
оголосили підозру 
у скоєнні злочину, 
кваліфікованого за 
частиною 1 статті 
115 Кримінального 
кодексу України – 
умисне вбивство

ãîâîìó íà çáåðåæåíí³. 38-ð³÷íà 
çàãèáëà ðîäîì ³ç Ñîêàëÿ Ëüâ³â-
ñüêî¿ îáëàñò³. Íà ïîáà÷åííÿ 
âîíà ïðè¿õàëà áëèçüêî îï³âíî÷³ 
â ÷åòâåð, 17 ñåðïíÿ. Àâòîáóñîì 
äîáðàëàñÿ äî Çîëî÷åâà, à çâ³ä-
òè — íà òàêñ³.

— Âáèâöÿ ãîòóâàâñÿ äî çóñòð³-
÷³ ³ç æ³íêîþ, ïðèäáàâ ïëÿøêó 
âèíà ³ øîêîëàäêó, àëå äî õàòè ¿¿ 
çàïðîøóâàòè íå ñòàâ ÷åðåç äè-
òèíó, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê 
Óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó 
ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñ-
ò³ Àíàòîë³é Ãóñêà. — Íà áåðåç³ 
ñòàâêà âîíè ðîçïèëè àëêîãîëü, 
ïîêóïàëèñÿ, à äàë³ æ³íêà çàò³-
ÿëà ñóïåðå÷êó, áî ÷îëîâ³ê êà-
òåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ âåñòè ¿¿ 
äî áóäèíêó.

ßê êàæóòü ó ïîë³-
ö³¿, ï³äîçðþâàíèé, 
ïðèãàäóþ÷è òó í³÷, 
íå ìîæå ïîÿñíèòè 
ïðè÷èí ñâîº¿ àãðå-
ñ³¿. Àëå òîä³ âäàðèâ 
æ³íêó êóëàêîì 
â îáëè÷÷ÿ, à êîëè 
âîíà ïðèãðîçè-
ëà çâåðíåííÿì 
â ïîë³ö³þ, ïî÷àâ 
äóøèòè ðóêàìè. 
Ðîò æåðòâè çà-
êðèâ êëåéêîþ 
ñòð³÷êîþ, ÿêó 
ç í à é ø î â 
í å ï î ä à -
ë³ê. Êîëè 
æ³íêà ïå-
ðåñòàëà äè-
õàòè, ñêè-
íóâ ó âîäó. 
Ðîçïîâ³äàº, 

ùî ò³ëî îäðàçó ñïëèâëî, â³äòàê 
ï³äíÿâ ç âîäè 14-ê³ëîãðàìîâèé 
êàì³íü é çàìîòàâ ó ôóòáîëêó 
æåðòâè. Ñêèíóâ ò³ëî ç äàìáè 
ó ñòàâîê ³ ï³øîâ äî äèòèíè 
ñïàòè.

— Ï³äîçðþâàíèé, ìàáóòü, áóâ 
âïåâíåíèé, ùî ò³ëî ùå äîâãî í³-
õòî íå çíàéäå, áî íà äåÿêèé ÷àñ 
çàëèøèâñÿ â Êàëèí³âö³, — êàæå 
Àíàòîë³é Ãóñêà. — Äî Ëüâîâà ïî-
ñï³øèâ ó íåä³ëþ, êîëè íà ñòàâêó 

çíàéøëè òðóï ³ 
ïðè¿õàëè ïîë³-
öåéñüê³.

Ëüâ³â’ÿíè-
íó Àíäð³þ 
Ò å ñ ë þ ê ó 
î ã î ë î ñ è -
ëè ï³äîçðó 
ó ñêîºíí³ 

çëî÷è-
í ó , 

êâàë³ô³êîâàíîãî çà ÷àñòèíîþ 
1 ñòàòò³ 115 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè — óìèñíå âáèâ-
ñòâî.

Ïðîñèâ ïðî 
äîìàøí³é àðåøò 

Î 21.00 22 ñåðïíÿ â Òåðíî-
ï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³ 
îáèðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó 
äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ñóä çàëèøèâ 
éîãî ï³ä âàðòîþ íà 60 äí³â áåç 
àëüòåðíàòèâè âíåñåííÿ çàñòàâè.

Ç³ ñë³â ïðîêóðîðà, Àíäð³é ïî-
çíàéîìèâñÿ ç Ë³ë³ºþ â ñîöìå-
ðåæàõ. Çàïðîñèâ ó Êàëèí³âêó, 
êóäè âîíà ïðè¿õàëà íà òàêñ³ 
³ç Çîëî÷åâà. Çàïëàòèâ çà òàêñ³ 
160 ãðèâåíü, ãðîøåé çàáðàêëî, 
òîìó äàâ òàêñèñòîâ³ ñâ³é ìîá³ëü-
íèé ÿê çàñòàâó. Àíäð³é ³ Ë³ë³ÿ 
ðîçïèâàëè àëêîãîëü, ³ ì³æ íèìè 
âèíèê ñëîâåñíèé êîíôë³êò. ² â³í 
¿¿ âáèâ.

Ï³ñëÿ îçâó÷åííÿ çâèíóâà÷åíü, 
ñóääÿ çàïèòàëà â Àíäð³ÿ, ÷è õî÷å 
â³í ùîñü äîäàòè. Â³í äîâãî ìîâ-
÷àâ, à ïîò³ì ïðîñèâ ïðî äîìàø-
í³é àðåøò. Ñóääÿ çàïèòóâàëà, ÷è 
ðîçóì³º â³í, ó ÷îìó éîãî çâè-
íóâà÷óþòü. Ï³äîçðþâàíèé â³ä-

ВБИВ ЛІЛІЮ НА ПОБАЧЕННІ, БО ВОНА 
НАПРОШУВАЛАСЬ У ГОСТІ ДОДОМУ

МАР’ЯНА ДОХВАТ, 097– 783-53-39, 
MARJANA.DOKHVAT@GMAIL.COM

25-ð³÷íèé îäðóæåíèé ëüâ³â’ÿ-
íèí çàïðîñèâ íà ïîáà÷åííÿ 
ó ñåëî, äå æèëà éîãî ñ³ì’ÿ, æ³íêó, 
ç ÿêîþ ïîçíàéîìèâñÿ ó ñîöìå-
ðåæ³. ² æîðñòêîãî âáèâ ¿¿ — ñïî-
÷àòêó çàäóøèâ, çàêëå¿â îáëè÷÷ÿ 
ñêîò÷åì, à ïîò³ì âòîïèâ ò³ëî, 
ïðèâ’ÿçàâøè 14-ê³ëîãðàìîâèé 
êàì³íü. 

Âáèòó æ³íêó çâàëè Ë³ë³ºþ, 
ï³äîçðþâàíèé — Àíäð³é. Â³í 
1991 ðîêó íàðîäæåííÿ, ïðà-
öþº âàíòàæíèêîì, îäðóæåíèé, 
éîãî äðóæèíà âàã³òíà. Ñàì â³í 
ç Ëüâ³âùèíè, òàì ³ ïðîæèâàâ. 
Ïåð³îäè÷íî ïðè¿æäæàâ äî äðó-
æèíè ó Êàëèí³âêó Çáîð³âñüêî-
ãî ðàéîíó. Ðàí³øå â³í óæå ìàâ 
óìîâíó ñóäèì³ñòü çà êðàä³æêó. 
Ó ïðîöåñ³ äîïèò³â ÷îëîâ³ê âè-
çíàâ, ùî âáèâ ëþäèíó ³ áóâ 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
Åêñïåðòè âñòàíîâèëè, ùî ïðè-
÷èíà ñìåðò³ — óäóøåííÿ.

Âáèâ, áî æ³íêà 
çàò³ÿëà ñâàðêó 

20 ñåðïíÿ äî Çáîð³âñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ æèòåëü ñåëà 
Êàëèí³âêà ïîâ³äîìèâ ïðî òå, 
ùî ó ì³ñöåâîìó ñòàâêó â³í çíàé-
øîâ ò³ëî íåâ³äîìî¿ éîìó æ³íêè. 
Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè ïîë³ö³¿, 
æ³íêà ïîìåðëà íàñèëüíèöüêîþ 
ñìåðòþ, àäæå ó ôóòáîëêó áóâ çà-
ìîòàíèé êàì³íü âàãîþ 14 êã. Ï³ä 
÷àñ îãëÿäó òðóïà âèÿâèëè ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ — ðàíè âåðõíüî¿ 
òà íèæíüî¿ ãóáè, à òàêîæ ïîë³-
ìåðíîþ ñòð³÷êîþ áóëà îáìîòàíà 
øèÿ. Ï³äîçðþâàíîãî ó âáèâñòâ³ 
æ³íêè çàòðèìàëè 22 ñåðïíÿ 
ó Ëüâîâ³.

ßê ïîâ³äîìèëè ó ÃÓ Íàöïîë³-
ö³¿ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, ï³ä-
îçðþâàíèé ó âáèâñòâ³ — ëüâ³â’ÿ-
íèí. Ó òîé äåíü â³í áóâ íà ðî-
äèííîìó îá³éñò³ â Êàëèí³âö³ 
Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó ç 4-ð³÷-
íèì ìàëþêîì. Âàã³òíà äðóæèíà 
íà ìîìåíò âáèâñòâà áóëà â ïîëî-

ïîâ³â: «Òàê» — ³ çíîâó ïðîñèâ 
ïðî äîìàøí³é àðåøò. Ïîâåä³íêà 
ï³äîçðþâàíîãî çäàëàñü äèâíîþ 
ñóää³ — íà çàïèòàííÿ â³äïîâ³-
äàâ íå ÷³òêî, äîâãî ³ äóæå òèõî. 
² ëèøå ïðîñèâ ïðî äîìàøí³é 
àðåøò. Ñóääÿ çàïèòóâàëà, ÷è 
íå áóëî íà íüîãî òèñêó ç³ ñòî-
ðîíè ïðàâîîõîðîíö³â ï³ä ÷àñ 
äîïèòó. Òîé â³äïîâ³â: «Í³».

Àäâîêàò ïîâ³äîìèâ íà ñóä³, ùî 
ï³äîçðþâàíèé ñï³âïðàöþâàâ ç³ 
ñë³äñòâîì, ïîêàçàâ, äå ëåæàòü 
äîêàçè. Òîìó ïðîñèòü äëÿ íüî-
ãî äîìàøí³é àðåøò, áî ââàæàº, 
ùî ï³äîçðþâàíèé í³ÿê íå âïëèíå 
íà ñâ³äê³â, äîêàçè íå çíèùèòü, 
áî ñàì ¿õ ³ ïîêàçàâ. À òàêîæ 
ó íüîãî âàã³òíà äðóæèíà âäîìà, 
ÿêà ìàº ùå îäíó äèòèíó â³ä ïåð-
øîãî øëþáó. Ïðîòå ñóä çàëè-
øèâ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ 
íà 60 äí³â.

Ó Êàëèí³âö³ ïðî ï³äîçðþâà-
íîãî ðîçïîâ³ñòè í³÷îãî íå ìî-
æóòü, áî êàæóòü, ùî ïîãàíî éîãî 
çíàþòü.

— Â³í íåì³ñöåâèé, ð³äêî ïðè-
¿æäæàâ äî äðóæèíè, — êàæóòü 
ó ñåë³. — ßêà â³í ëþäèíà — íà-
âðÿä ÷è õòîñü ñêàæå.

Після озвучення звинувачень суддя запитала 
в Андрія, чи хоче він щось додати. Він довго 

мовчав, а потім просив про домашній арешт

Він готувався до зустрічі 
із жінкою, придбав вино 

і шоколадку, але до хати її 
не запрошув через дитину.

 На березі ставка вони 
розпили алкоголь, а далі 

жінка затіяла суперечку, бо 
кавалер не вів її до будинку

Óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó 
ÃÓÍÏ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñ-
ò³ Àíàòîë³é Ãóñêà. — Íà áåðåç³ 
ñòàâêà âîíè ðîçïèëè àëêîãîëü, 
ïîêóïàëèñÿ, à äàë³ æ³íêà çàò³-
ÿëà ñóïåðå÷êó, áî ÷îëîâ³ê êà-
òåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ âåñòè ¿¿ 
äî áóäèíêó.

ßê êàæóòü ó ïîë³-
ö³¿, ï³äîçðþâàíèé, 
ïðèãàäóþ÷è òó í³÷, 
íå ìîæå ïîÿñíèòè 
ïðè÷èí ñâîº¿ àãðå-
ñ³¿. Àëå òîä³ âäàðèâ 
æ³íêó êóëàêîì 
â îáëè÷÷ÿ, à êîëè 
âîíà ïðèãðîçè-
ëà çâåðíåííÿì 
â ïîë³ö³þ, ïî÷àâ 
äóøèòè ðóêàìè. 
Ðîò æåðòâè çà-
êðèâ êëåéêîþ 
ñòð³÷êîþ, ÿêó 
ç í à é ø î â 
í å ï î ä à -
ë³ê. Êîëè 
æ³íêà ïå-
ðåñòàëà äè-
õàòè, ñêè-
íóâ ó âîäó. 
Ðîçïîâ³äàº,

çíàéøëè òðóï ³ 
ïðè¿õàëè ïîë³-
öåéñüê³.

Ëüâ³â’ÿíè-
íó Àíäð³þ 
Ò å ñ ë þ ê ó 
î ã î ë î ñ è -
ëè ï³äîçðó 
ó ñêîºíí³ 

çëî÷è-
í ó ,

Суддя запитувала, чи розуміє підозроюваний, у чому його 
звинувачують. Він відповів: «Так»

Клейку стрічку 
підозрюваний 
знайшов 
неподалік місця, 
де виник конфлікт 
із жертвою
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Нагороди  
З нагоди Дня 
Незалежності 
та Дня міста 
оголосили подяку 
175 тернополянам

СЕРЕД КРАЩИХ ТЕРНОПОЛЯН – ВІЙСЬКОВІ, СЕРЕД КРАЩИХ ТЕРНОПОЛЯН – ВІЙСЬКОВІ, 
ВЧИТЕЛІ ТА ДВІРНИКИВЧИТЕЛІ ТА ДВІРНИКИ

Відомі люди очима дітей
«RIA плюс» продовжує рубрику «Відомі люди очима дітей». Задля експерименту наш кореспондент показала дітям фото 
політиків, високопосадовців і відомих тернополян

Тарас Йордан – фотограф

Софійка (5 р.):ффффффф
 — Цей дядько танцює під 

музику. Як танцює? Руками ма-
хає, ногами, підстрибує, головою 
крутить. І ще щось співає. 

Віталік (5,5 р.):та
 — Цей дядько працює біз-

несменом. Він пече хліб і про-
дає його. І так заробляє гроші. 
А потім тратить їх на маленькі 
автомобілі, яким можна гратися. 

Олег Дутка – майстер-при-
ймальник 

Іринка (5 р.):ррррррррррррррррррр
 — Цей дядько працює на та-

кій роботі, де постійно потрібно 
розмовляти по телефону і щось 
друкувати у комп‛ютері. 

Тарасик (5 р.):рррр
 — Цей дядько працює му-

зикантом. Він грає на барабанах  
«бам-бум-бам-парам-пам-бам».  
І ще він знімає те на відео. 

Анджела Кардинал – голова 
Тернопільського прес-клубу

Таня (5 р.):
 — Ця тьотя працює на роботі. 

Вона має магазин, де є багато 
одягу і продає його. Дівчатка 
постійно приходять до неї і мі-
ряють різні сукні.

Остапчик (5 р.):
 — Ця тьотя малює дуже гарні 

картини, квіти, воду. А ще може 
намалювати обличчя людини.

Віктор Туркула – тренер з 
волейболу

Іринка (5 р.):ррррррррррррррррррр
 — Цей дядько працює ліка-

рем. Але не простим – він важить 
дітей, міряє їх ріст. І дає їм дуже 
смачні, солодкі вітамінки.

Юрчик (5 р.):ррррррррррр
 — Цей дядько грає у фут-

бол. Він дуже крутий футболіст 
і забиває сто голів за раз. І його 
команда завжди перемагає. 

Андрій Пушкар – чемпіон 
України, Європи та світу

Андрійко (5 р.):д
 — Цей дядько дуже сильний. 

Він – боксер. Має сині рукавиці і 
шолом на голову. І він б‛є своїх 
суперників.

Ася (5 р.):
 — Цей дядько вміє грати на 

скрипці. Він дуже гарно грає. Ще 
він має зошит і ручку з блискітка-
ми, щоб писати ноти. 

ЮЛІЯ НІКІТІНА, 098– 872-87-81, 
JVOLNIKITITA@GMAIL. COM

Çà ñóìë³ííó ïðàöþ íà áëàãî 
ãðîìàäè ì³ñòà, äîáðîñîâ³ñíå âè-
êîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, 
îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçáóäî-
âó äåðæàâè, à òàêîæ ç íàãîäè 
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ òà Äíÿ ì³ñòà 
â ì³ñüê³é ðàä³ íàãîðîäèëè íàé-
êðàùèõ òåðíîïîëÿí.

Ïîäÿêàìè, ãðàìîòàìè òà ïîäà-
ðóíêîâèìè ïàêåòàìè â³äçíà÷èëè 
íå ò³ëüêè ÷èíîâíèê³â, ïðàâîîõî-
ðîíö³â, â÷èòåë³â òà ë³êàð³â, à é 
ñëþñàð³â-ñàíòåõí³ê³â, ìàëÿð³â, 
ïðàö³âíèê³â ðèòóàëüíî¿ ñëóæ-
áè, òðàêòîðèñò³â òà äâ³ðíèê³â. 
Äåêîãî íàâ³òü â³äçíà÷èëè ãî-
äèííèêàìè é çíà÷êàìè ì³ñüêîãî 
ãîëîâè.

— Òå, ùî ìåíå âèçíàëè îä-
íèì ç êðàùèõ òåðíîïîëÿí, áóëî 
äëÿ ìåíå âåëè÷åçíîþ íåî÷³êó-
âàí³ñòþ, — êàæå ìàëÿð Ðîìàí 
Á³ëîóñ. — ß íå çðîáèâ ÷îãîñü 
íàäçâè÷àéíîãî, ïðîñòî â³äïîâ³-
äàëüíî ñòàâèâñÿ äî ñâîº¿ ðîáî-
òè. Ïðàöþþ ìàëÿðîì ïðèáëèç-
íî ï’ÿòü ðîê³â, ðîáèâ ðåìîíòè 

â ì³ñò³, ïàíäóñè âñòàíîâëþâàâ, 
ìàëþâàâ ï³ä’¿çäè. Ìîºþ ðîáîòîþ 
íà÷àëüñòâî çàäîâîëåíå, ³íàêøå 
ìåíå òóò íå áóëî á ñåðåä òàêèõ 
ïîâàæíèõ ëþäåé.

Òàêîæ íàãîðîäèëè ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é òà âîëîíòåð³â. Çî-
êðåìà, ãðàìîòè âðó÷èëè ð³äíèì 
çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é: 
ìàòåð³ ãåðîÿ Îëåêñàíäð³ Îðëÿê, 
áàòüêó ãåðîÿ Ïåòðîâ³ Ãóðíÿêó, 
äðóæèí³ ãåðîÿ Àëë³ Âîâê.

— ß â³äñòàâíèé ïîëêîâ-

íèê ì³ë³ö³¿, ó÷àñíèê áîéîâèõ 
ä³é â Ñåðåäí³é Àç³¿, îòðèìàâ 
òàì äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³, ³ 
â 2001 ðîö³ ï³øîâ íà ïåíñ³þ, — 
ðîçïîâ³äàº â³éñüêîâèé ²âàí Ñîë-
äàê. — À êîëè ïî÷àâñÿ Ìàéäàí, 
à ïîò³ì â³éíà, íå ì³ã âñèä³òè 
âäîìà, íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é 
ñòàí çäîðîâ’ÿ. Ìîëîä³, â ÿêèõ 
ùå æèòòÿ ïîïåðåäó, òàì ãè-
íóòü, à ÿ òåëåâ³çîð äèâèòèìóñü? 
Ïî¿õàâ ÿê äîáðîâîëåöü íà Ñõ³ä, 
áî ÿ íåïðèçèâíèé, â áàòàëüéîí 

«Ñâÿòà Ìàð³ÿ». Ï³øîâ ÿê çâè÷àé-
íèé ðÿäîâèé. À êîëè êîìàíäèð 
ä³çíàâñÿ, ùî ÿ áóâ ïîëêîâíèêîì, 
õîò³â çðîáèòè ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì. 
Ïðèºìíî, ùî ìî¿ çàñëóãè òàêè 
âèçíàëè ³ ìåíå íàãîðîäèëè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî òàê³ íà-
ãîðîäæåííÿ îáõîäÿòüñÿ òåðíî-
ï³ëüñüêèì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â 
íåäåøåâî. Ëèøå íà çàêóï³âëþ 
íàðó÷íèõ ãîäèííèê³â öüîãî ðîêó 
ì³ñüêà ðàäà âèòðàòèëà 70 òèñ. ãðí, 
íà êíèãè — çàãàëîì  63 òèñ. ãðí, 

íà â³òàëüí³ ëèñò³âêè — 30 òèñ. 
ãðí, ôóòáîëêè — 16 òèñ. ãðí, 
òêàí³ ñåðâåòêè — 10 òèñ. ãðí, 
íà äðóê ãðàìîò — 5,2 òèñ. ãðí, 
íà ìàãí³òè-ñóâåí³ðè — 4 òèñ. 
ãðí, íà ðó÷êè ç íàïèñîì «Òåð-
íîï³ëü» — 3 òèñ. ãðí, çàçíà÷å-
íî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè.

Ñê³ëüêè âèòðàòèëè íà öüîãî-
ð³÷íå íàãîðîäæåííÿ äî Äíÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ òà Äíÿ ì³ñòà, â ì³ñüê³é 
ðàä³ íå êîìåíòóþòü.

Відзначили 
не лише чиновників,

 правоохоронців, вчителів
та лікарів, а й слюсарів-

сантехніків, малярів,
працівників ритуальної

служби, двірників

Грамоту міськради 
за активну 

громадянську 
позицію та вагомий 
внесок у військово-

патріотичне 
виховання 

підростаючого 
покоління отримала 

мати героя 
Олександра Орляк 

Учасник  
бойових дій 
Олександр 
Синьовський 
отримав 
грамоту 
міської ради

Декого відзначили 
значками міського 
голови та цінними 
годинниками

Добровольця 
Івана Солдака 

нагородили 
годинником
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ЄВГЕНІЯ ЦЕБРІЙ, 096– 915-39-23,
TSEBRIJ@GMAIL.COM

Òåðíîïîëÿíèí Ìèðîñëàâ Êî-
ðèöüêèé ó 15 ðîê³â ñòàâ ñòóäåí-
òîì âèøó. Õëîïåöü âñòóïèâ äî 
íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó 
ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèí ³ì. Áîãäàíà Ãàâðèëèøèíà 
ÒÍÅÓ. Ïðèºìíó çâ³ñòêó ïðî òå, 
ùî â³í ïðîéøîâ íà äåðæàâíó ôîð-
ìó íàâ÷àííÿ, îòðèìàâ 24 ñåðïíÿ 
íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³. À âæå íà-
ñòóïíîãî äíÿ âçÿâ ó÷àñòü ó çéîìêàõ 
ïðîãðàìè «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî» 

íà «²íòåð»³ ó Êèºâ³. Òåìà ïðîãðà-
ìè «Âóíäåðê³íäè», ¿¿ ïîêàæóòü 
òåëåãëÿäà÷àì 1 âåðåñíÿ.

ßê ìè âæå ïèñàëè, Ìèðîñëàâ 
Êîðèöüêèé çàê³í÷èâ øêîëó íà äâà 

А
РХ

ІВ
 М

И
РО

С
Л

А
В

А
 К

О
РИ

Ц
Ь

К
О

ГОМолодець  
Тернополянин 
пішов до школи в 
п’ять з половиною 
років, у 15 закінчив 
школу екстерном та 
вступив до вишу

ðîêè øâèäøå çà ñâî¿õ îäíîë³òê³â. 
15-ð³÷íèé õëîïåöü åêñòåðíîì çäàâ 
âñ³ ³ñïèòè òà ÇÍÎ. Äîêóìåíòè äëÿ 
âñòóïó â³í ïîäàâ ó äâà âèø³ — 
íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåòó ïåäó-

í³âåðñèòåòó òà íà ï’ÿòü ôàêóëüòåò³â 
ÒÍÅÓ. 

— ß ñïåðøó íå ïðîéøîâ íà äåð-
æàâíó ôîðìó íàâ÷àííÿ, — ðîçïîâ³-
äàº Ìèðîñëàâ. — Àëå ìè íàïèñà-

ëè êëîïîòàííÿ â Ì³íîñâ³òè. ² îñü 
24 ñåðïíÿ âæå îô³ö³éíî âñå ï³ä-
ïèñàëè — ìåíå âçÿëè íà äåðæàâíó 
ôîðìó. Ì³í³ñòåðñòâî âèä³ëèëî ùå 
îäíå ì³ñöå ó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîìó 
³íñòèòóò³ ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí ³ì. Á.Ãàâðèëèøèíà.

×îìó â Ì³íñòåðñòâ³ ï³øëè íà-
çóñòð³÷, Ìèðîñëàâ íå çíàº. Àëå 
ïðèïóñêàº, ùî, ìîæëèâî, çâåð-
íóëè óâàãó íà þíèé â³ê òà ãðà-
ìîòè, áî òðåáà áóëî ïîäàòè êîï³¿ 
âñ³õ íàãîðîä. À ¿õ çà øê³ëüí³ ðîêè 
íàçáèðàëîñÿ á³ëÿ 50-òè.

Ìèðîñëàâ Êîðèöüêèé ðîçïîâ³-
äàº, ùî íå áóâ â³äì³ííèêîì ó øêî-
ë³. Àëå äóæå äîáðå çíàâ ãåîãðàô³þ 
òà ³ñòîð³þ, ùî äîïîìîãëî éîìó 

óñï³øíî ñêëàñòè ÇÍÎ, äî ÿêîãî, 
äî ðå÷³, ãîòóâàâñÿ áåç ðåïåòèòîðà.

— Ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ìåíå òÿã-
íóëè âíèç àíãë³éñüêà ³ ô³çêóëüòóðà, 
áî ÿ áóâ íà ð³ê ìîëîäøèé, — ïðè-
ãàäóº õëîïåöü.

Çàðàç Ìèðîñëàâ äîäàòêîâî âè-
â÷àº í³ìåöüêó ìîâó, àäæå âîíà áóäå 
îñíîâíîþ íà éîãî ôàêóëüòåò³. Äëÿ 
âäîñêîíàëåííÿ ìîâè âæå ïîáóâàâ 
ó ï’ÿòè í³ìåöüêîìîâíèõ òàáîðàõ.

— ß åòí³÷íèé í³ìåöü, ìî¿ ïðàä³-
äóñü ³ ïðàáàáóñÿ ïî ìàìèí³é ë³í³¿ 
áóëè í³ìöÿìè, — êàæå õëîïåöü. — ² 
áóëî á íåêóëüòóðíî íå çíàòè îäíó 
ç³ ñâî¿õ ð³äíèõ ìîâ.

Äàë³ Ìèðîñëàâ Êîðèöüêèé õî÷å 
â÷èòèñÿ ó í³ìåöüêîìó âóç³.

МАВ БИ БУТИ В 10-МУ КЛАСІ, А ВЖЕ 
СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ

— Ôàêóëüòåò, íà ÿêîìó ÿ áóäó 
íàâ÷àòèñÿ, äàº ìîæëèâ³ñòü ï³ñëÿ 
äðóãîãî êóðñó âñòóïèòè ó Äðåç-
äåíñüêèé óí³âåðñèòåò, — êàæå 
â³í. — Òðåáà äîáðå â÷èòüñÿ ³ çíàòè 
í³ìåöüêó. Ùå õîò³â áè âñòóïèòè 
â Ëåéïöèçüêèé ³íñòèòóò íà ñïîð-
òèâíèé ìåíåäæìåíò. Ó ö³é ñôåð³ 
ÿ õîò³â áè ïðàöþâàòè ó ìàéáóò-
íüîìó.

Íàãàäàºìî, Ìèðîñëàâ Êîðèöü-
êèé çàê³í÷èâ øêîëó ¹ 24 ó Òåð-
íîïîë³. Â³í áóâ íàéìîëîäøèì 
ó÷íåì ó êëàñ³. Äî øêîëè ï³øîâ 
ó ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â — ïðî-
ïóñòèâ ñåðåäíþ ãðóïó ó ñàäêó, áî 
áóëî íåö³êàâî. Éîãî îäíîë³òêè 
çàê³í÷èëè ëèøå 9 êëàñ.

У планах 
Мирослава 

Корицького 
навчання у 

німецьких вишах. 
Хлопець хотів 

би працювати у 
сфері спортивного 

менеджменту

«Атмосферу кінотеатру нічим не заміниш»
ЮЛІЯ НІКІТІНА, 098– 872-87-81, 
JVOLNIKITITA@GMAIL. COM

Ïðî æèòòÿ ³ ñïðàâè ðîçïîâ³äàº 
äèðåêòîð ê³íîòåàòðó «Ñ³íåìà Ñ³ò³ 
Òåðíîï³ëü» Òåòÿíà Áàñàëèãà.

— Êîëè â³äêðèëè ê³íîòåàòð? ×îìó 
âèð³øèëè çàéìàòèñÿ öèì á³çíåñîì?

— Â³äêðèâñÿ ê³íîòåàòð ó 
2010 ðîö³. Òîãî æ ðîêó ÿ ñòàëà 
äèðåêòîðîì. Òîä³ âñ³ ñïðèéíÿëè 
«Ñ³íåìà Ñ³ò³» ñêåïòè÷íî, ìîâëÿâ, 
ç ê³íî íå ìîæíà çðîáèòè á³çíåñ. 
Íà òîé ÷àñ ó Òåðíîïîë³ êóëüòóðà 
ïîõîäó â ê³íî áóëà íà çàíåäáàíîìó, 
ùå ðàäÿíñüêîìó ð³âí³. Áàãàòî õòî 
çàäàâàâñÿ ïèòàííÿì: «Íàâ³ùî éòè 
â ê³íîòåàòð çà ãðîø³, ÿêùî ô³ëüìè 
ìîæíà ³ âäîìà ïîäèâèòèñü?». Ïðî-
òå çàðàç âñ³ ðîçóì³þòü, ùî àòìîñ-
ôåðó ê³íîòåàòðó í³÷èì íå çàì³íèø.

— Õòî º âàøèì êë³ºíòîì?
— ßêùî âçÿòè êîëèøíüîãî ãëÿ-

äà÷à ñ³ì ðîê³â òîìó ³ ïîð³âíÿòè ç 
òåïåð³øí³ì — âîíè êàðäèíàëüíî 
â³äð³çíÿþòüñÿ. Íàñàìïåðåä, íàø 
ãëÿäà÷ ñòàâ ñòàðøèì. Íà ïî÷àòêàõ 
íàøîþ àóäèòîð³ºþ áóëè ä³òè, ÿê³ 
âæå ïîò³ì òÿãíóëè ç ñîáîþ â ê³-
íîòåàòð ñâî¿õ áàòüê³â. Çàðàç íàøà 
àóäèòîð³ÿ ïåðåâàæíî â³ä 4-îõ 
äî 35 ðîê³â, àëå áóâàþòü ³ ëþäè 
á³ëüø ñòàðøîãî â³êó. Òà â³äñîòîê 
ëþäåé, ÿê³ íå õîäèëè òà íå õîäÿòü 
â ê³íî, âñå æ çàëèøèâñÿ.

— ßê³ ô³ëüìè âè òðàíñëþºòå òà 

ÿê ¿õ îáèðàºòå?
— Ñ³íåìà Ñ³ò³ ïîêàçóº íàéá³ëüø³ 

íîâèíêè ñâ³òîâîãî òà óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî. Ùî÷åòâåðãà â³äáóâàþòüñÿ 
ïðåì’ºðè. Ó íàñ º çîáîâ’ÿçàííÿ ïå-
ðåä äèñòðèá’þòîðàìè, òîìó ô³ëüì 
«êàòàºòüñÿ» â³ä îäíîãî äî ÷îòèðüîõ 
òèæí³â. Òà ìè íå ìîæåìî ïîêàçó-
âàòè âñ³ ô³ëüìè, áî º ëèøå ÷îòè-
ðè çàëè. Ïðîòå íàø ãëÿäà÷ áà÷èòü 
íàéêðàùå.

— Îñòàíí³ ðîêè ó âàñ òðàíñëþ-
ºòüñÿ áàãàòî óêðà¿íñüêîãî ïðîäóêòó.

— Çàðàç ìè é ñïðàâä³ ðîáèìî 
àêöåíò íà óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè, ³ öüî-
ãîð³÷ áóäå ÷èìàëî ö³êàâîãî. Òàêîæ 
ïî÷àëà â³äðîäæóâàòèñü óêðà¿íñüêà 
àí³ìàö³ÿ — îäíà ñòð³÷êà íàâ³òü îò-
ðèìàëà â³äçíàêó íà Áåðë³íñüêîìó 
ê³íîôåñòèâàë³, ³ íàø ãëÿäà÷ ïîáà-
÷èòü ¿¿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Ìîæ-
ëèâî, óêðà¿íñüêå íàðàç³ íå òàê 
ïðîäàºòüñÿ, ÿê çàêîðäîííå, àëå 
ìîäó ê³íî ïðèâèâàº ñàìå ê³íîòåàòð. 
Â óêðà¿íñüêîãî ê³íî íå áóäå ìàé-
áóòíüîãî, ÿêùî ê³íîòåàòð íå áóäå 
éîãî ï³äòðèìóâàòè. Äî ê³íöÿ ðîêó 
ïëàíóºìî ïîêàçàòè íå ìåíøå 13 
óêðà¿íñüêèõ ïðåì’ºð, äåÿê³ ç íèõ çà 
ó÷àñò³ àêòîð³â òà ðåæèñåð³â ô³ëüì³â.

— À Âè ÿê³ ô³ëüìè ëþáèòå?
— Óëþáëåíîãî æàíðó íå ìàþ, 

ïðîñòî ëþáëþ äèâèòèñü ÿê³ñíèé 
ïðîäóêò. Ïðàâäà, íå äóæå ëþáëþ 
ôàíòàñòèêó. Íàéá³ëüøå ô³ëüì³â 
äèâëþñÿ, êîëè ¿æäæó íà ê³íî-
ôåñòèâàë³. ²íêîëè äèñòðèá’þòîðè 

ïîêàçóþòü äèðåêòîðàì ê³íîòåàòð³â 
íîâèíêè ê³íåìàòîãðàôó íà ï³âðîêó 
÷è ð³ê ñêîð³øå. Òà òàêå áóâàº ð³äêî.

— À ÿê ó ê³íîòåàòð³ ñòàâëÿòüñÿ 
äî «ï³ðàòñòâà»?

— Ï³ðàòñòâî ñòàâèòü ï³ä çàãðî-
çó ³ñíóâàííÿ ê³íîòåàòðó ÿê òàêîãî. 
Ïåðåñ³÷íîìó ãëÿäà÷åâ³ íå âèäíî, 
ùî êîæåí ô³ëüì çàêîäîâàíèé íà 
åêðàí³. ² âèçíà÷èòè, â ÿêîìó ê³íî-
òåàòð³ çíÿòî ï³ðàòñüêó êîï³þ, äóæå 
ëåãêî. Êð³ì òîãî, ùî ê³íîòåàòðó çà-
ãðîæóº øòðàô, ùå é äèñòðèá’þòî-
ðè ìîæóòü ïðèçóïèíèòè íàäàâàòè 
ô³ëüìè. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â íàøî-
ìó ê³íîòåàòð³ õòîñü â³äçíÿâ óðèâîê 
³ âèêëàâ öå â ²íòåðíåò — òîä³ ìè 
ìàëè âåëèê³ ïðîáëåìè. Íà ùàñòÿ, 
óñå âèð³øèëîñü.

— ×è áóâàþòü ó âàñ ñêëàäíîù³ 
â ðîáîò³?

— Çàðàç öåé ðîáî÷èé ïðîöåñ íà-
ëàãîäæåíèé. Àëå áóâàþòü íåâåëè÷-
ê³ êàçóñè. Íàïðèêëàä, íå âñòèãàþòü 
ïðàâà ïåðåäàòè íà ô³ëüì — à âæå 
äåíü ïðåì’ºðè, êâèòêè ïðîäàí³. ×è 
ÿê³ñü òåõí³÷í³ íåïîëàäêè.

— ×è âàæêî áóëî çíàéòè êâàë³-
ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â?

— Êîëåêòèâ «Ñ³íåìà Ñ³ò³» — 
45 ÷îëîâ³ê, õî÷à é äëÿ ïåðåñ³÷-
íîãî ãëÿäà÷à öå íå ïîì³òíî. Âñ³ 
äóìàþòü, ùî º ëèøå êàñèð, êîíòð-
îëåð ³ ïðîäàâåöü ïîïêîðíó. Àëå 
ê³íîòåàòð — öå çëàãîäæåíà ðîáîòà 
ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ëþäåé. Äåÿê³ ïðà-
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ö³âíèêè çì³íþþòüñÿ, àëå «îñíîâà» 
ê³íîòåàòðó ïðàöþº â³ä ñàìîãî ïî-
÷àòêó. Çà öåé ÷àñ ìè âñ³ «ïðèòåð-
ëèñü» ³ ñòàëè ÿê îäíà ñ³ì’ÿ.

— ×è º ó âàñ âëàñíà ôîðìóëà 
óñï³õó?

— Çëàãîäæåíèé êîëåêòèâ òà 
ñàìîðîçâèòîê. Ðàç íà ð³ê óñ³ ïðà-
ö³âíèêè ïðîõîäÿòü ð³çíîìàí³òí³ 
òðåí³íãè. Òàêîæ äîáðå ñòèìóëþº 
áàæàííÿ áóòè ïåðøèì. Ìè ïðàöþ-
ºìî äëÿ â³äâ³äóâà÷à òà äëÿ âëàñíîãî 
çàäîâîëåííÿ.

Директор кінотеатру 
Тетяна Басалига 
каже, що любить 
дивитися якісне кіно. 
Жанр - не головне

Òåòÿíà Áàñàëèãà íàðîäèëàñü 
1980 ðîêó â Òåðíîïîë³.

Ñ³ìåéíèé ñòàí — ðîçëó÷åíà, 
º äîíüêà. 

Õîá³ — ñïîðò, àêòèâíèé â³ä-
ïî÷èíîê.

Îñâ³òà — âèùà, çàê³í÷èëà 

ÒÍÅÓ çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ì³æ-
íàðîäíà åêîíîì³êà».

Òåðíîïîëÿíè âèçíàëè çàêëàä 
«Ñ³íåìà Ñ³ò³ Òåðíîï³ëü» íàéêðà-
ùèì ðîçâàæàëüíèì çàêëàäîì ó 
ùîð³÷íîìó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé 
Áðåíä 2016».

ДОВІДКА “RIA ПЛЮС”

«Факультет, на якому я буду навчатися, дає можливість
після другого курсу вступити у Дрезденський університет.

Щоб туди потрапити, треба добре вчитися і знати німецьку
мову. Ще хотів би вступити в Лейпцизький інститут»

Мирослав Корицький взяв участь у зйомках 
програми на Інтері «Стосується кожного». На фото 
хлопець разом з молодшими братом і сестрою
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Комуналка  Тернополянка 
переконана, що у водоканалі дописали 
фактично проживаючих у квартирі її 
батька. А відтак й нарахували оплату 
ще за двох людей. Юристи кажуть, що 
шукати правду після появи судового 
наказу вже трохи запізно, але можна 
спробувати діяти

÷îëîâ³ê æèâ ñàì.
— Ó 2015 ðîö³ ï³ñëÿ â³äíîâëåí-

íÿ ñï³ëêóâàííÿ ìè ä³çíàºìîñü, ùî 
ó áàòüêà — áîðã ïåðåä âîäîêàíà-
ëîì, — äîäàº ïàí³ ²ðèíà. — Áî ë³-
÷èëüíèêà íà âîäó íå áóëî, à í³áèòî 
ó 2013 ðîö³ âîäîêàíàë ³ç æåêîì ðî-
áèëè ïåðåâ³ðêó, ñêëàëè àêò, ³ ñóñ³äè 
ï³äïèñàëè, ùî ó áàòüêîâ³é êâàðòèð³ 
ïðîæèâàþòü òðîº ëþäåé. Â³äòàê 
çðîáèëè ïåðåðàõóíîê íà òðüîõ ëþ-
äåé çà ø³ñòü ì³ñÿö³â. Áàòüêî íå 
áóâ çã³äíèé. Ïîïðîñèâ ïðîâåñòè 
ïåðåâ³ðêó ùå ðàç — ïåðåâ³ðèëè 
³ íàïèñàëè: ïîñò³éíî ïðîæèâàº 
îäíà ëþäèíà, à äâîº òî æèâóòü, 
òî íå æèâóòü. Òî ùî öå çà òàêà 
ïåðåâ³ðêà — òî æèâóòü òðîº ÷è í³? 
Áàòüêî ïëàòèâ çà îäíó ëþäèíó, à 
äàë³ ï³øëî-ïî¿õàëî ç òèì áîðãîì. 
Âîäîêàíàë çâåðíóâñÿ â ñóä, ìè äâ³-
÷³ ñêàñîâóâàëè ñóäîâ³ íàêàçè. Àëå 
âîíè ïîäàëè âòðåòº, ìåíå íå áóëî 
òóò ³, â³äïîâ³äíî, í³õòî öèì ïèòàí-
íÿì íå çàéìàâñÿ. Òîæ ³ç 1 ñ³÷íÿ 
2017 ðîêó âèêîíàâ÷à ñòÿãóº ç ïåíñ³¿ 
áàòüêà 244 ãðèâí³.

Æ³íêà êàæå, ùî õîò³ëà áà÷è-
òè ïåðøèé àêò, äå íàïèñàëè, ùî 
ó êâàðòèð³ ïðîæèâàº òðîº. Îä-
íàê ó âîäîêàíàë³ ñêàçàëè, ùî 
òîé äîêóìåíò ìîæå âèòðåáóâà-
òè ò³ëüêè ñóä. Àëå îäèí ³ç ïðà-
ö³âíèê³â âîäîêàíàëó, âî÷åâèäü 
íå äóæå ðîç³áðàâøèñü â òåì³, 
÷èñòî ïî-ëþäñüêè ñêàçàâ æ³íö³, 
ùî â àêò³ éäåòüñÿ, ùî ³ç áàòüêîì 
ïðîæèâàº æ³íêà ³ äîíüêà.

— Òîáòî, âèõîäèòü, ùî âîíè íà-
ïèñàëè, ùî öå ÿ òàì ç íèì ³ ìàìà 
ïðîæèâàëè, — êàæå âîíà. — À ÿê 
³íàêøå òðàêòóâàòè? Ó òîé æå ÷àñ º 
êóïà ñâ³äê³â, ÿê³ ìîæóòü ï³äòâåðäè-
òè, ùî ìè íàâ³òü íå ñï³ëêóâàëèñü ³ 
òèì á³ëüøå íå æèëè òàì. Êâàðòè-
ðàíò³â òàì íå áóëî, ³íøî¿ äîíüêè 
ó íüîãî íåìà. Òà é õàðàêòåð ó íüîãî 

íåïðîñòèé, àáè õòîñü ÷óæèé ïîãî-
äèâñÿ ç íèì æèòè.

Ó 2015 ðîö³ ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ 

ñï³ëêóâàííÿ ä³òè òàêè ïîñòàâèëè 
ë³÷èëüíèêè ó áàòüêîâ³é êâàðòèð³.

— Áîðã, çà ¿õí³ìè ï³äðàõóíêàìè, 

НЕ ВІРЯТЬ, ЩО БОРГ, НАРАХОВАНИЙ 
ВОДОКАНАЛОМ, РЕАЛЬНИЙ

СВІТЛАНА ГРИВАС, 0–96– 709-74-60, 
SVITLANA.GRUVAS@GMAIL.COM

«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» íàðàõóâàâ 
òåðíîï³ëüñüêîìó ïåíñ³îíåðó áîðã ³ 
ïîäàâ äî ñóäó. Òîé ó ñóä³ íå âñòèã 
îñêàðæèòè. Òåïåð áîðã ç ì³í³ìàëü-
íî¿ ïåíñ³¿ ñòÿãóº âèêîíàâ÷à ñëóæáà. 
×åðåç òîé æå áîðã ÷îëîâ³êó íå äà-
þòü ñóáñèä³¿. Òà ïèòàííÿ â ³íøîìó, 
÷è áóâ áîðã âçàãàë³?

Ä³òè ñóìí³âàþòüñÿ ó òîìó, ùî 
áîðã ðåàëüíèé. À ãëÿíóòè íà ñïè-

ñîê òèõ, õòî «äîïîì³ã» âîäîêàíàëó 
«âèðàõóâàòè» áîðã, íå ìîæóòü — 
âîäîêàíàë êàæå, ùî öå òàºìíèöÿ.

— ß ïî÷àëà ñï³ëêóâàòèñü ç 
áàòüêîì ó 2015 ðîö³, êîëè ñó-
ñ³äè ïî÷àëè ãîâîðèòè, ùî äåñü 
éîãî íå âèäíî âæå áàãàòî äí³â, — 
ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà 
Ñàá³òîâà. — Òîä³ ï³øëè äî íüîãî 
ó êâàðòèðó ³ çíàéøëè éîãî õâî-
ðèì. Äî òîãî ÷àñó ÿ íå ñï³ëêó-
âàëàñü ç íèì, áî áàòüêî ï³øîâ 
³ç ñ³ì’¿. Çðîçóì³ëî, ùî ÿ áóëà 
îáðàæåíà.

Ïðî æèòòÿ áàòüêà çíàëà âñå — 
ëþäè ðîçïîâ³äàëè. Òèì á³ëüøå, 
ùî ÷îëîâ³ê æèâ â îñòàíí³ ðîêè 
ó òîìó æ áóäèíêó, ùî ³ ìàòè ç 
²ðèíîþ, àëå â ³íøîìó ï³ä’¿çä³. 
Ó 2010 ðîö³ ïîìåðëà öèâ³ëüíà 
äðóæèíà, ñï³ëüíèõ ä³òåé íå áóëî, 

ïëþñ ñóäîâ³ âèòðàòè ñòàíîâëÿòü 
ïîíàä òðè òèñÿ÷³, — äîäàº æ³í-
êà. — Âèêîíàâ÷à ùîì³ñÿöÿ ñòÿ-
ãóº ïî 244 ãðèâí³ óæå ñ³ì ì³ñÿö³â, 
àëå íà ðàõóíîê âîäîêàíàëó ç òîãî 
÷àñó ïðèéøëî ò³ëüêè 300 ãðè-
âåíü. Â³äïîâ³äíî, ÷åðåç òîé áîðã 
â³í íå ìîæå îòðèìàòè ñóáñèä³¿. 
À çàáåð³òü ç ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ 
ùîì³ñÿöÿ 200 ãðèâåíü, ðåøòó ³ 
òàê çà êîìóíàëêó ïëàòèòè òðåáà, 
à æèòè éîìó çà ùî?

Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè ìîãëè á äåñü 
çíàéòè äîäàòêîâ³ êîøòè ³ îïëà-
òèòè, àáè áàòüêó íå â³äêëþ÷èëè 
âîäó, ïðî ùî âæå ïðèõîäÿòü ïîïå-
ðåäæåííÿ. Àëå òîä³ âèõîäèòü, ùî 
ðîäèíà çã³äíà ç òèì áîðãîì, ÿêîãî, 
íà ¿õíþ äóìêó, íå áóëî.

— Áàòüêîâ³ ñóñ³äè ãîòîâ³ ï³äòâåð-
äèòè, ùî â³í ïðîæèâàâ îäèí ³ ùî 
í³õòî ç íèõ íå ï³äïèñóâàâ ó 2013-
ìó àêò, — äîäàº âîíà.

Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» 
íà çàïèòàííÿ, ÷è ô³êñóþòü ðî-
äèííó ñïîð³äíåí³ñòü ó òàêèõ àê-
òàõ, ÷è çàçíà÷àþòü, õòî êîìó êèì 
äîâîäèòüñÿ òà ÷è ìîæíà îòðèìàòè 
êîï³þ öüîãî àêòà âëàñíèêó æèòëà, 
ïîÿñíèëè: â àêòàõ çàçíà÷àþòü ëèøå 
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â áåç áóäü-ÿêèõ 
äàíèõ, âêàçóâàííÿ ñòóïåíÿ ñïîð³ä-
íåíîñò³ ³ òàê äàë³. Îçíàéîìèòèñü 
òà íàâ³òü îòðèìàòè êîï³þ àêòà 
âëàñíèê ìîæå, íàïèñàâøè â³äïî-
â³äíó çàÿâó. Óò³ì, ó ö³é êîï³¿ äàíèõ 
ñóñ³ä³â, ùî ï³äïèñàëèñü, íå áóäå — 
äàí³ âèëó÷àþòü. 

Íà ìîìåíò çäà÷³ ãàçåòè ñòàëî 
â³äîìî, ùî âîäîêàíàë ï³øîâ íà 
ïåâí³ ïîñòóïêè áàòüêîâ³ ïàí³ ²ðè-
íè. Ñòîðîíè çíàéøëè êîìïðîì³ñ.

– Батькові 
сусіди готові 
підтвердити, 
що він 
проживав 
один і ніхто 
з них не 
підписував 
у 2013-му 
акт, – каже 
тернополянка 
Ірина Сабітова

Ë³÷èëüíèê ïîòð³áíî ðåºñòðóâàòè íå ï³çí³øå 
ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ àêòà

— Â³äïîâ³äí³ îáñòåæåííÿ ïî-
ìåøêàíü ãðîìàäÿí, äå â³äñóò-
í³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàñîáè îáë³êó 
ñïîæèòèõ ïîñëóã, ïðîâîäÿòü äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïðîæèâàþ÷èõ îñ³á, — ðîçïîâ³äàº 
³íæåíåð â³ää³ëó ðîçðàõóíê³â íà-
ñåëåííÿ ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêà-
íàë» Îëåã Êîïàíñüêèé. — Ïðà-
âîâîþ ï³äñòàâîþ ïðîâåäåííÿ 
îáñòåæåíü º ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.12.2012 ðîêó 
çà ¹ 2082, ÿêèì çàòâåðäæåíî 
Çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà âäîñêî-
íàëåííÿ ìåõàí³çìó íàðàõóâàííÿ 
ïëàòè çà íàäàí³ æèòëîâî-êî-

ìóíàëüí³ ïîñëóãè ó âèïàäêó 
ðîçá³æíîñòåé ì³æ ôàêòè÷íîþ 
ê³ëüê³ñòþ ïðîæèâàþ÷èõ òà çà-
ðåºñòðîâàíèõ îñ³á, ó ïîìåø-
êàííÿõ ñïîæèâà÷³â, äå â³äñóòí³ 
³íäèâ³äóàëüí³ çàñîáè îáë³êó 
ñïîæèòèõ ïîñëóã. Äàíèìè çà-
õîäàìè ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ 
íàðàõóâàíü çã³äíî ç³ âñòàíîâ-
ëåíèìè ôàêòàìè ðîçá³æíîñòåé 
ì³æ ôàêòè÷íîþ ê³ëüê³ñòþ îñ³á, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü, òà ê³ëüê³ñòþ 
çàðåºñòðîâàíèõ ó ïîìåøêàíí³ 
ãðîìàäÿí çà âåñü ïåð³îä, àëå 
íå á³ëüøå òåðì³íó ïîçîâíî¿ 
äàâíîñò³. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ 

âèçíà÷åííÿ ïåð³îäó ïðîæèâàííÿ 
îñ³á áåç ðåºñòðàö³¿ íàðàõóâàííÿ 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðîâî-
äÿòü, ïî÷èíàþ÷è ç øåñòèì³-
ñÿ÷íîãî ïåð³îäó, ùî ïåðåäóº 
äàò³ ñêëàäàííÿ àêòà. Äîíàðà-
õóâàííÿ íå ïðîâîäÿòü ó ðàç³, 
ÿêùî ñïîæèâà÷åì ó ì³ñÿ÷íèé 
òåðì³í ç äàòè ñêëàäàííÿ àêòà 
ïðî íåçàðåºñòðîâàíèõ îñ³á áóäå 
âñòàíîâëåíî òà çàðåºñòðîâàíî 
³íäèâ³äóàëüíèé çàñ³á îáë³êó 
âîäè. Ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèêà 
ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ éîãî 
îïëîìáóâàííÿ êîíòðîëåðîì ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë».

ÏÐÎÁËÅÌÈ

П’яного водія колектив «відмазував» двічі на місяць
СВІТЛАНА ГРИВАС, 0–96– 709-74-60, 
SVITLANA.GRUVAS@GMAIL.COM

Çà ë³òî Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñüêðà-
éîííèé ñóä 10 ðàç³â «ïîìèëóâàâ» 
ï’ÿíèõ âîä³¿â. Â³í âèçíàâ ¿õ âèí-
íèìè ó â÷èíåíí³ àäì³íïðàâîïîðó-
øåííÿ çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ, çâ³ëüíèâ 
ïðè öüîìó â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà 
íà ï³äñòàâ³ ñò. 21 ÊÓïÀÏ, ïåðåäàâ 
ìàòåð³àëè íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî êî-
ëåêòèâó äëÿ çàñòîñóâàííÿ «çàõîä³â 
ãðîìàäñüêîãî âïëèâó».

Â³äìîâ ó «ãðîìàäñüêîìó ñóä³» 
â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü ìè çíàéøëè ò³ëüêè 
äâ³ — ³ òî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâ 
â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³.

Òîæ âèõîäèòü, ÿêùî îäí³ ïî-

ðóøíèêè ñïëà÷óþòü øòðàôè ó ðîç-
ì³ð³ 10 200 ãðí ³ âòðà÷àþòü ïðàâî 
êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì íà ïåâíèé 
÷àñ, ³íø³ ïîãîäæóþòüñÿ íà ãðîìàä-
ñüê³ ðîáîòè ÷è îòðèìóþòü ê³ëü-
êà ä³á àäì³íàðåøòó, º ³ êàòåãîð³ÿ 
ùàñëèâ÷èê³â, ÷èé âèä ïîêàðàííÿ 
âèçíà÷àþòü ¿õí³ æ êîëåãè.

Ó ñïèñêó «ïîìèëóâàíèõ» — 
êóð’ºð, îõîðîíåöü, âîä³¿, áóõãàë-
òåð, ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò, ìåíå-
äæåð-ëîã³ñò òà ³í., ó ÷è¿ îáîâ’ÿçêè, 
â³äïîâ³äíî äî êëîïîòàíü ðîáîòî-
äàâö³â ÷è ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, âõîäèòü âîä³ííÿ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â. Ïðè öüîìó, õòîñü ³ç 
íèõ ïîãîäæóâàâñÿ ïðîéòè îãëÿä 
íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ çà äîïîìîãîþ 
òåõïðèëàäó ãàçîàíàë³çàòîðà Drager 

ï³ä ÷àñ çóïèíêè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
à õòîñü ³ â³äìîâëÿâñÿ â ïðèñóòíîñò³ 
ñâ³äê³â.

Äî ðå÷³, ñåðåä «ïîìèëóâà-
íèõ» îñ³á º íàâ³òü âîä³é, ÿêèé 
ïîïàäàâñÿ ï’ÿíèì ïàòðóëüíèì 
äâà ðàçè ï³äðÿä. ×îëîâ³ê, êåðó-
þ÷è BMW, «ñïàëèâñÿ» äâ³÷³ — 
13 òðàâíÿ â ñìò Áåðåçîâèöÿ î 3-é 
íî÷³, îãëÿä íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ 
ïðîâîäèëè â íàðêîäèñïàíñåð³ òà 
28 òðàâíÿ ó Òåðíîïîë³ — Drager 
ïîêàçàâ 1,16 ïðîì³ëå àëêîãîëþ 
â êðîâ³. Ñóä îá’ºäíàâ ñïðàâè 
â îäíå ïðîâàäæåííÿ. Ðåçóëüòàò 
ÿêîãî — íà ï³äñòàâ³ ñò. 21 ÊÓ-
ïÀÏ ñóä ïåðåäàâ ìàòåð³àëè 
íà ðîçãëÿä êîëåêòèâó äëÿ çà-
ñòîñóâàííÿ çàõîä³â ãðîìàäñüêîãî 

âïëèâó.
×è íîðìàëüíà òàêà ñèòóàö³ÿ 

³ç «ïîìèëóâàííÿì» íà ï³äñòàâ³ 
ñòàòò³ 21 òà ùî öå çà òàê³ «çà-
õîäè ãðîìàäñüêîãî âïëèâó», ìè 
ïîö³êàâèëèñü ó ôàõ³âö³â.

— ×èííèé ÊÓïÀÏ º ãàíü-
áîþ ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî 
ïðàâà, — êàæå þðèñò Ðîñòèñëàâ 
Íåáåëüñüêèé. — Éîãî ïðèéíÿëè 
ó 1984 ðîö³. Â³í ïåðåïîâíåíèé 
ðàäÿíñüêèìè ðóäèìåíòàìè, ÿêèì 
³ º íàïðàâëåííÿ àäì³íñïðàâè òðó-
äîâîìó êîëåêòèâó äëÿ çàñòîñó-
âàííÿ çàõîä³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
âïëèâó. Ïåðåë³ê òàêèõ çàõîä³â — 
â³äñóòí³é, ÿê ³ åôåêò â³ä òàêî¿ 
ïðîöåäóðè. Ç óðàõóâàííÿì í³-
êóäèøíüîãî ñòàíó ñóää³âñüêîãî 

êîðïóñó, íîðìà ñò. 21 ÊÓïÀÏó 
º çîëîòèì ïðîëàçîì â³ä â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ³ óñ³õ íàñë³äê³â â³ä 
ïðèòÿãíåííÿ äî íå¿.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñóääÿ ìîæå 
ÿê ñàì âèð³øèòè ïåðåäàòè ìàòå-
ð³àëè íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî êî-
ëåêòèâó, òàê ³ çà êëîïîòàííÿì 
îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî àä-
ì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³.

— Çàõîäè ãðîìàäñüêîãî âïëèâó  
ìîæóòü áóòè òàê³: îñóä, ïîïåðå-
äæåííÿ, çàóâàæåííÿ, ïóáë³÷íå 
ïîêàÿííÿ, — äîäàº þðèñò. — 
Ïðîòå òðóäîâèé êîëåêòèâ ìîæå 
â³äìîâèòèñü çàñòîñîâóâàòè çàõî-
äè. Íà öüîìó âñå ³ çàê³í÷óºòüñÿ, 
áî âîðîòòÿ íåìà, ³ ìîæëèâîñò³ 
â³äíîâèòè ñïðàâó òåæ.

Ухвалу потрібно оскаржувати
 Âàñèëü ÊÎÃÓÒ, þðèñò:
— Ïðîáëåìà òðîõè çàòÿãíóëàñü, àäæå éäåòüñÿ ïðî 
àêò ùå 2013 ðîêó. Â³äòàê çàðàç ñë³ä çðîáèòè âñå 
ìîæëèâå, àáè òàêè îñêàðæèòè óõâàëó, ïðèçóïèíèòè 
âèêîíàííÿ ñóäîâîãî íàêàçó. À äàë³ âæå çâåðòàòèñü 
äî ñóäó ³ îñêàðæóâàòè àêò, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî áóëî 
çä³éñíåíå íàðàõóâàííÿ. Òàì óæå âèìàãàòè âñ³ äî-
êóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äáóëîñü íàðàõóâàííÿ.

Коментар«Ми навіть не спілкувалися
 з ним і тим більше не жили
 там. Квартирантів там не

 було, іншої доньки у нього
 нема. Та й характер 

у нього непростий, аби
 хтось жив із ним»
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ШКОЛА З ДВОМА ТЕАТРАМИ
Освіта  «RIA 
плюс» продовжує 
розповідати про 
особливості шкіл 
нашого міста. Ми 
розкажемо, як 
вони живуть і чим 
пишаються

ЛЕСЯ ЗАМОРСЬКА, 0–97– 504-25-48, 
LESIA. ZAMORSKA@GMAIL. COM

Äâà øê³ëüíèõ òåàòðè «Ãðàé-
ëèê» ³ «Îâàö³ÿ», ìóçåé «²ñòîð³ÿ 
íåñêîðåíèõ» òà ìóçåé ³ñòîð³¿ 
øêîëè, ÿêèé â³äêðèþòü ç íàãî-
äè 35-ð³÷÷ÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, 
ðàä³îðóáêà, êëàñèêè íà ï³äëîç³ 
â êîðèäîð³ ìîëîäøî¿ øêîëè, 
ñâÿòî îäíîêàøíèê³â, äí³ òîëå-
ðàíòíîñò³ òà êîëüîðîâ³ äí³ — âñå 
öå âèð³çíÿº Òåðíîï³ëüñüêó øêî-
ëó ¹ 20 ç-ïîì³æ ³íøèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ì³ñòà.

Ñâÿòêóâàòèìóòü 
35-ð³÷÷ÿ øêîëè 

Öüîãî ðîêó øêîëà ñâÿòêóâàòè-
ìå 35-ð³÷÷ÿ. 1 âåðåñíÿ 1982 ðîêó 
ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïðèéøëî 
1850 ó÷í³â. Ïåðøèì äèðåêòîðîì 
øêîëè áóâ Ïåòðî Ñóñëà.

×åðåç ð³ê íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
î÷îëèâ ßðîñëàâ Êîíîíþêà.

²ç 1990 ðîêó ó÷í³ òà â÷èòåë³ 
ðîçïî÷àëè ïîøóêîâó ðîáîòó 

íàâêîëî æèòòÿ ³ ë³òåðàòóðíîãî 
äîðîáêó óêðà¿íñüêîãî ïîåòà-ïà-
òð³îòà Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà. ×åðåç 
ð³ê ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ â³ä-
êðèëè «Ñâ³òëèöþ Ñèìîíåíêà». 
12 êâ³òíÿ 1991 ðîêó ð³øåííÿì 
ðàäè øêîëè òà çà ï³äòðèìêè Òåð-
íîï³ëüñüêèõ ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ 
ðàä øêîë³ ïðèñâî¿ëè ³ì’ÿ Âàñèëÿ 
Ñèìîíåíêà. 

Äëÿ ï³äíÿòòÿ ïðåñòèæó çíàíü 
é àâòîðèòåòó ³ç 1993 ðîêó âñ³õ 
ìåäàë³ñò³â íàãîðîäæóþòü äèïëî-
ìîì òà ïðåì³ºþ ³ì. Â. Ñèìîíåí-
êà. Ïåðøèì äèïëîìàíòîì ñòàëà 
ìàò³ð Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà. Íà äà-
íèé ÷àñ ïðåì³éîâàíî 88 âèïóñ-
êíèê³â-ìåäàë³ñò³â.

Ñåðåä â³äîìèõ âèïóñêíè-
ê³â øêîëè — ìàéñòðè ïîåòè÷-
íîãî ñëîâà Àíàòîë³é Àñòàô’ºâ 
(Äí³ñòðîâèé) òà Â³òàë³é Ãàéäà, 
æóðíàë³ñò Ä³àíà Äóöèê, ñï³âà-
êè-âîêàë³ñòè ²ãîð Ãàâðèëþê òà 
Âîëîäèìèð Òðà÷, êàíäèäàòè 
íàóê, âèêëàäà÷³ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â — Ðóñëàí Àâãóñòèí, 
Ãàëèíà Âåíãåð, Àíäð³é Ãåðö, 
Òåòÿíà Ìàíüêîâñüêà, Êîñòÿí-
òèí Ôë³ññàê, Îëüãà Ïåòðèøèíà, 
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê Ðîìàí 
Êóéá³äà, äèçàéíåð, ìàéñòðèíÿ 
Îêñàíà ×ìèëåíêî (Êàëèíÿê).

Ó÷í³ –
çàêîíîñëóõíÿí³ 

²ç 2009 ðîêó øêîëó ¹ 20 î÷î-
ëþº Ç³íîâ³é Ô³ðìàí. 31 ð³ê òîìó 
â³í ïðèéøîâ ñþäè â÷èòåëåì 
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, â³äòîä³ öåé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñòàâ éîãî äðó-

ãîþ äîì³âêîþ.
Íàðàç³ ó øêîë³ íàâ÷àºòüñÿ 

610 ó÷í³â ó 23 êëàñàõ. Ïðàöþº 
55 ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. 
Ç íèõ 8 ó÷èòåë³â-ìåòîäèñò³â, 
22 ñòàðøèõ ó÷èòåë³â, âèùó êà-
òåãîð³þ ìàº 41 ïåäàãîã. Áàãàòî  
ç íèõ ìàþòü âëàñí³ ìåòîäè÷í³ 
íàïðàöþâàííÿ.

— Íàø³ ó÷í³ çàéìàþòü ïðèçî-
â³ ì³ñöÿ íà ì³ñüêèõ òà îáëàñíèõ 
îë³ìï³àäàõ ³ êîíêóðñàõ, — êàæå 
äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
Ç³íîâ³é Ô³ðìàí. — ß ãîðäæóñÿ  
òèì, ùî ó íàñ íåìàº ó÷í³â, ÿê³ 
çä³éñíþþòü ïðàâîïîðóøåííÿ 

÷è êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè. Öüîãî 
ðåçóëüòàòó ìè äîñÿãëè çàâäÿêè 
âåëèê³é ïðåâåíòèâí³é ðîáîò³, 
ðîç’ÿñíåííÿì, çàëó÷åííÿì äî âè-
õîâíîãî ïðîöåñó ïðåäñòàâíèê³â 
þñòèö³¿ òà ïðàâîîõîðîíö³â.

Øê³ëüíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çëà-
ãîäæåíî ñï³âïðàöþº ç ïåäàãî-
ã³÷íèì êîëåêòèâîì, ó÷í³âñüêèì 
ñàìîâðÿäóâàííÿì, ðàäîþ øêîëè, 
áàòüêàìè.

— Øêîëÿð³ ç ïåðøîãî êëà-
ñó âèâ÷àþòü äâ³ ³íîçåìí³ ìîâè 
íà âèá³ð — í³ìåöüêó àáî àíãë³é-
ñüêó, — çàçíà÷àº çàñòóïíèê äè-
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ðåêòîðà øêîëè ç íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíî¿ ðîáîòè ²âàííà Ãîðìàí-
ñüêà. — Ñòàðø³ êëàñè — ïðîô³ëü-
í³, ó÷í³ ïîãëèáëåíî âèâ÷àþòü 
óêðà¿íñüêó ô³ëîëîã³þ. Öüîãî 
ðîêó äåñÿòèé êëàñ ïîãëèáëåíî 
âèâ÷àòèìå ³ñòîð³þ Óêðà¿íè.

Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñï³âïðàöþº 
ç áàãàòüìà ãðîìàäñüêèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè. Ó÷í³ áåðóòü ó÷àñòü 
ó ð³çíîìàí³òíèõ áëàãîä³éíèõ 
àêö³ÿõ, çàéìàþòüñÿ âîëîíòåð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, äîïîìàãàþòü 
âî¿íàì ÀÒÎ.

Ðàä³îðóáêà ³ 
ñïîðòèâíà øêîëà 

Ó øêîë³ ¹ 20 º ðàä³î, ÿêå 
âèêîðèñòîâóþòü ï³ä ÷àñ ð³çíèõ 
ñâÿòêóâàíü. Ùîïîíåä³ëêà ÷å-
ðåç ðàä³îðóáêó çâó÷èòü Äåðæàâ-
íèé Ã³ìí Óêðà¿íè. Íà ï³äíÿòòÿ 
Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà ïðèõîäèòü 
ëèøå ÷åðãîâèé êëàñ, âñ³ ³íø³ 
ñëóõàþòü ³ âèêîíóþòü ã³ìí ó íà-
â÷àëüíèõ êàá³íåòàõ.

Íåùîäàâíî ó ïðèì³ùåíí³ ìî-
ëîäøî¿ øêîëè çðîáèëè êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò, îíîâèëè âñ³ âáè-
ðàëüí³. Ó÷í³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
ìàþòü ñâ³é êîìï’þòåðíèé êëàñ, 
à òàêîæ ñïàëüíþ. Ó êëàñàõ º òå-
ëåâ³çîðè. À ùå â êîðèäîð³ íàé-
ìåíø³ øêîëÿðèêè ìîæóòü ãðàòè 
â êëàñèêè — äëÿ öüîãî íà ï³äëîç³ 
íàìàëþâàëè ñïåö³àëüí³ êâàäðàòè 
ç öèôðàìè.

Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ º õî-
ðîøèé ñïîðòçàë. Éîãî îðåíäóº 
ã³ðñüêîëèæíà ñïîðòèâíà øêîëà 

«Åêñòðèì». 
— Íà çàíÿòòÿ õîäÿòü ³ íàø³ 

ó÷í³, — êàæå Çåíîâ³é Ôóðìàí. — 
Ñåðåä íèõ º ïðèçåðè òà ïåðåìîæ-
ö³ âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàíü, êàíäèäàòè â ìàéñòðè 
ñïîðòó, ìàéñòðè ñïîðòó.

Ìàíäðè ³ ñâÿòî 
îäíîêàøíèê³â 

Ùîðîêó ó÷í³ òà â÷èòåë³ øêîëè 
¹ 20 ïîäîðîæóþòü. Íà ð³çí³ åêñ-
êóðñ³¿ ó÷í³ ¿çäÿòü ðàçîì ç êëàñíè-
ìè êåð³âíèêàìè. Òðàäèö³éíèìè 
âæå ñòàëè îêðåì³ ïîäîðîæ³ â÷è-
òåëüñüêîãî êîëåêòèâó íà ÷îë³ ç 
äèðåêòîðîì.

— Ç ó÷íÿìè ìè ¿çäèëè â Êðà-
ê³â ó ã³ìíàç³þ ¹ 24, — êàæå 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà øêîëè 
ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè Ëþäìèëà ßðåöü. — Ïîëÿêè 
ïëàíóâàëè ïðè¿õàòè äî íàñ, àëå 
íå çìîãëè ç ïåâíèõ ïðè÷èí. Òà-
êîæ íàø³ ó÷í³ ðàçîì ³ç â÷èòåëÿ-
ìè ¿çäèëè íà åêñêóðñ³¿ â Àâñòð³þ 
òà Óãîðùèíó. Ùîðîêó áóâàºìî 
â Êàðïàòàõ.

Ïåðøèé òà îñòàíí³é äçâîíèêè 
â øêîë³ ¹ 20 ïðîõîäÿòü ó ö³-
êàâ³é ôîðì³. Ó÷íÿì âðó÷àþòü 
íàéâèçíà÷í³ø³ íàãîðîäè, ï³ñëÿ 
öüîãî â³äáóâàºòüñÿ òåàòðàëüíå 
ä³éñòâî. Ùå îäí³ºþ «ðîäçèíêîþ» 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º ñâÿòî îä-
íîêàøíèê³â, êîëè îäèíàäöÿòè-
êëàñíèêè ðàçîì ³ç ïåðøîêëàñ-
íèêàìè ¿äÿòü êàøó. 

Òðàäèö³éíî òóò ïðîâîäÿòü äí³ 
òîëåðàíòíîñò³, êîëüîðîâ³ äí³, 

«Вже стало доброю традицією на День учителя щороку
показувати нову виставу, в якій задіяні вчителі і

директор. Вже було дві вчительські вистави – «Як наші
діди парубкували» та «Ніч перед Різдвом»

Незабутні святкування своїм учителям щороку організовують одинадцятикласники, які на День учителя 
проводять уроки в початкових класах, а також готують чимало інших приємних несподіванок для педагогів

êîíêóðñ òàíöþâàëüíèõ êîëåêòè-
â³â êëàñ³â «Âåñíÿíèé áàë», äåíü 
óêðà¿íñüêîãî ñòðîþ, óðîê ãðî-
ìàäÿíñüêîñò³ äëÿ ó÷í³â ïåðøèõ 
êëàñ³â, äå øêîëÿðèêàì âðó÷àþòü 
ó÷í³âñüê³ êâèòêè, ñâÿòà îñåí³ òà 
âåñíè òîùî.

Äâà òåàòðè 
³ øê³ëüí³ ìóçå¿ 

Ó øêîë³ ¹ 20 º äâà òåàòðè. Ó÷í³ 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ðîçâèâàþòü ñâî¿ 
òàëàíòè â òåàòð³ «Ãðàéëèê», à ñå-
ðåäí³õ ³ ñòàðøèõ êëàñ³â — ó òåàòð³ 
«Îâàö³ÿ». Ïîëþáëÿþòü ïåðåâò³ëþ-
âàòèñÿ íà àêòîð³â ³ â÷èòåë³.

— Âæå ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ 
íà Äåíü â÷èòåëÿ ùîðîêó ïîêàçó-
âàòè íîâó âèñòàâó, â ÿê³é çàä³ÿí³ 
â÷èòåë³ ³ äèðåêòîð, — ðîçïîâ³äàº  
Ëþäìèëà ßðåöü. — Âæå áóëî äâ³ 
â÷èòåëüñüê³ âèñòàâè — «ßê íàø³ 
ä³äè ïàðóáêóâàëè» òà «Í³÷ ïåðåä 
Ð³çäâîì».

Ó æîâòí³ öüîãî ðîêó ç íàãîäè 
75-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ÓÏÀ â øêîë³ 
¹ 20 â³äêðèþòü øê³ëüíèé ìóçåé 
«²ñòîð³ÿ íåñêîðåíèõ».

— Öåé çàäóì ÿ âèíîøóâàâ äàâ-
íî, à äî 35-ð³÷÷ÿ øêîëè íàðåøò³ 
âäàëîñÿ éîãî ðåàë³çóâàòè, — êàæå 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà øêîëè ç âè-
õîâíî¿ ðîáîòè Àíäð³é Ìàõ³íêà. — 
Ñòåíäè âæå ãîòîâ³. Âîíè âèñâ³òëþ-
âàòèìóòü ³ñòîð³þ ÓÏÀ, Ìàéäàí, 
Ðåâîëþö³þ Ã³äíîñò³ ³ ÀÒÎ.

Òàêîæ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ãî-
òóþòü ìàòåð³àëè äëÿ ìóçåþ ³ñòîð³¿ 
øêîëè, ÿêèé ðîçì³ñòÿòü ó õîë³, ïî-
áëèçó ìóçåþ «²ñòîð³ÿ íåñêîðåíèõ».

У школі № 20 є два учнівські театри – «Грайлик» і 
«Овація». Вже дві вистави до свого професійного 
свята підготували й вчителі разом із директором

Розвивають свої акторські 
здібності й учні середніх та 

старших класів, граючи в 
постановках театру «Овація»
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«У ГРУЗІЇ ПІСЛЯ ТАКИХ РЕФОРМ «У ГРУЗІЇ ПІСЛЯ ТАКИХ РЕФОРМ 
У ЛІКАРНЯХ ПОБІЛЬШАЛО ПАЦІЄНТІВ»У ЛІКАРНЯХ ПОБІЛЬШАЛО ПАЦІЄНТІВ»
Медицина  
Реєстр ліків, за 
якими держава 
частково чи 
повністю повертає 
кошти пацієнтам, 
поповнили новими 
препаратами. 
Найдорожчі – 
для хворих на 
бронхіальну астму

ДІАНА ОЛІЙНИК, 0–67– 346-52-39, 
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM

ßê³ ë³êè äîäàëè äî ïåðåë³êó ïðå-
ïàðàò³â, çà ÿê³ äåðæàâà â³äøêîäî-
âóº êîøòè, ÷è çì³íèëîñÿ ùîñü äëÿ 
ïàö³ºíò³â, ÿê ó Òåðíîïîë³ ïðàöþº 
ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ ë³êè» ³ ñê³ëüêè 
òåðíîïîëÿí óæå íåþ ñêîðèñòàëèñÿ, 
ðîçìîâëÿºìî ç ãîëîâíèì ë³êàðåì 
«Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè» Ìèêîëîþ Ìåä-
âåäåì.

— Íåùîäàâíî äîäàëè 42 êîìåð-
ö³éí³ íàçâè ë³ê³â äî ïåðåë³êó ïðåïà-
ðàò³â, çà ÿê³ äåðæàâà ÷àñòêîâî ÷è 
ïîâí³ñòþ â³äøêîäîâóº ãðîø³ ëþäÿì. 
Ïîÿñí³òü ö³ çì³íè. Ïàö³ºíò³â ç ÿêèìè 
õâîðîáàìè öå òîðêíóëîñÿ?

— Òàê, 26 ëèïíÿ âíåñëè çì³-
íè äî ïåðåë³êó ë³ê³â ó ïðîãðàì³ 
«Äîñòóïí³ ë³êè». Íàãàäàþ, ùî 
öåé ïåðåë³ê ïðåïàðàò³â ñòâîðè-
ëè â êâ³òí³ öüîãî ðîêó. Ñïî÷àòêó 
ó íüîìó áóëî 157 ïðåïàðàò³â. Âè-
ðîáíèêè ë³ê³â — Óêðà¿íà, êðà¿íè 
ªÑ, ²íä³ÿ òà ²çðà¿ëü. ßê ³ ðàí³øå, 
ïåðåäáà÷åí³ ïðåïàðàòè äëÿ ë³êó-
âàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ õâîðîá, 
öóêðîâîãî ä³àáåòó äðóãîãî òèïó ³ 
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. Öå 21 ì³æ-
íàðîäíà õ³ì³÷íà íàçâà: 16 — äëÿ 
ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ õâî-
ðîá, 2 — öóêðîâîãî ä³àáåòó äðóãîãî 
òèïó òà 3 — áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. 
À îäí³é ì³æíàðîäí³é íàçâ³ ìîæå 
â³äïîâ³äàòè 10-12 òîðãîâåëüíèõ 
íàçâ ïðåïàðàò³â. Ó ÷îìó ð³çíèöÿ? 
Áóëî 157 ïðåïàðàò³â, ñòàëî 199.

Ö³ 42 íàçâè ë³ê³â ðîçïîä³ëåí³ òàê: 
äëÿ ë³êóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ 
õâîðîá äîäàëè 33 ïðåïàðàòè, äëÿ 
öóêðîâîãî ä³àáåòó äðóãîãî òèïó — 
5 ïðåïàðàò³â, ³ 4 — äëÿ ë³êóâàííÿ 
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. À ïðèíöèïîâà 
ð³çíèöÿ, êð³ì òîãî, ùî çá³ëüøè-
ëè ê³ëüê³ñòü âèðîáíèê³â,  ó òîìó, 
ùî êîëè â ïîïåðåäíüîìó ðåºñòð³ 
áóëà ëèøå îäíà ïîçèö³ÿ, çà ÿêîþ 
áóëî íóëüîâå â³äøêîäóâàííÿ äëÿ 
ïàö³ºíòà, òî â íîâîìó ðåºñòð³ òà-
êèõ ïîçèö³é º ê³ëüêà. Öå çðîáèëè 
äëÿ òîãî, ùîá áóëà åëåìåíòàðíà 
êîíêóðåíö³ÿ ³ âèá³ð äëÿ ïàö³ºíòà.

— Ó ïåðåë³ê ïîòðàïèëè äîñèòü 
âàðò³ñí³ ïðåïàðàòè. Ñêàæ³ìî, çà îäí³ 
ë³êè äëÿ õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñò-
ìó äåðæàâà â³äøêîäîâóº 852 ãðèâí³.

— Íàéá³ëüø âàðò³ñí³ ïðåïàðàòè 
â ïåðåë³êó — äëÿ õâîðèõ íà áðîíõ³-
àëüíó àñòìó. Äëÿ ë³êóâàííÿ ñåðöå-
âî-ñóäèííèõ õâîðîá ë³êè íå äóæå 
äîðîã³. Äîïëàòà çà óïàêîâêó íåçíà-
÷íà, âîíà äîñòóïíà äëÿ òîãî, ùîá 
îòðèìàòè ïðåïàðàòè. Ïðîãðàìó 
ñòâîðèëè äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè 

ë³êóâàííÿ íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
çàõâîðþâàíü äîñòóïíèì íå ëèøå 
äëÿ ï³ëüãîâèê³â, à é äëÿ òèõ, õòî 
íå ìàº ï³ëüã. Ùîá ëþäèíà íàâ³òü 
áåç ³íâàë³äíîñò³, ³íøèõ ñîö³àëü-
íèõ ï³ëüã ìîãëà ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ çà íàÿâíîñò³ âèçíà÷å-
íèõ çàõâîðþâàíü ³ ðîçïî÷àòè ë³-
êóâàííÿ.

Åêîíîì³÷íèé ôàêòîð ó ïðîöåñ³ 
ë³êóâàííÿ çíèæóº ñâ³é ïðåñ. Çíàº-
òå, êîëè ìè âèâ÷àëè äîñâ³ä Áàòóì³, 
à â íèõ ìåäè÷íó ðåôîðìó çðîáèëè 
áàãàòî ðîê³â òîìó, òî îäèí ãîëîâ-
íèé ë³êàð ñêàçàâ íàì, ùî ï³ñëÿ 
ðåôîðìè ïîë³êë³í³êè íàðåøò³ îò-
ðèìàëè ïàö³ºíò³â. ßê ò³ëüêè çì³-
íèëàñÿ ñèñòåìà íàäàííÿ äîïîìîãè, 
ÿêà ìàº ô³íàíñîâå ï³äêð³ïëåííÿ, 
â ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ï³øëè õâîð³. 
Öå ò³ ëþäè, ÿê³ ðîêàìè íå õîäèëè 
äî ë³êàðÿ.

Íà æàëü, â³äøêîäóâàííÿ ïå-
ðåäáà÷åí³ ëèøå íà ö³ òðè ãðóïè 
çàõâîðþâàííÿ ³ â ìåæàõ öüîãî 
ðåºñòðó. Òà âñå îäíî — öå äóæå 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â. Íà ñåð-
öåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ ñòðàæ-
äàº 60% íàñåëåííÿ, öóêðîâèé ä³à-
áåò «ìîëîäøàº», ³ öå âæå ì³ëüéîí 
íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³.

— ×è äîñòàòíüî âèä³ëÿþòü êî-
øò³â?

— Ó Òåðíîïîë³ ç 1 êâ³òíÿ ìè îò-
ðèìàëè 2 ì³ëüéîíè 42 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü íà öþ ïðîãðàìó. Íà 18 ñåðï-
íÿ âèêîðèñòàëè 1 ì³ëüéîí 25 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, ó ê³íö³ ëèïíÿ 
ïðèéíÿëè ïîïðàâêè äî äåðæáþ-
äæåòó ³ íà «Äîñòóïí³ ë³êè» ÌÎÇ 
îòðèìàëî ùå äîäàòêîâî 200 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Áóëî 500 ì³ëüéîí³â 
³ äîäàëè ùå 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Òîìó ìè î÷³êóºìî íîâ³ íàäõîäæåí-
íÿ êîøò³â. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî çà-
ðàç êîøò³â âèñòà÷àº. Òîìó òåðíî-

ïîëÿíè, ÿê³ ìàþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
çàõâîðþâàííÿ àáî öóêðîâèé ä³à-
áåò äðóãîãî òèïó, àáî áðîíõ³àëüíó 
àñòìó, ìàþòü çâåðíóòèñÿ äî ñâî-
ãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Çà íàÿâíîñò³ 
ìåäè÷íèõ ïîêàç³â âçÿòè ðåöåïò ³ 
çâåðíóòèñÿ â àïòåêó. Ó íàñ âæå 
45 àïòåê ó Òåðíîïîë³ â³äïóñêàþòü 
ë³êè çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ. Ë³êè 

ìîæíà îòðèìàòè àáî áåç äîïëàòè 
ç òîãî ðåºñòðó, àáî äîïëàòèâøè 
÷³òêî âèçíà÷åíó ñóìó. Ãîëîâíà 
ìåòà ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè» — 
çàëó÷èòè ïàö³ºíò³â äî ë³êóâàííÿ. 
Ó íàñ º ëþäè, ÿê³ çàáóëè äîðîãó 
â ïîë³êë³í³êó, áî íå ìàþòü çà ùî 
ë³êóâàòèñÿ. Öèõ ïàö³ºíò³â ÿ óìîâíî 
ïîä³ëèâ áè íà ê³ëüêà ãðóï.

Ïåðøà — öå ò³, ÿê³ íå çíàþòü, 
ùî â íèõ º ïåâíå çàõâîðþâàííÿ, áî 
íå çâåðòàþòüñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ. Òà âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñ³-
ìåéíèé ë³êàð ìîæå ä³àãíîñòóâàòè 
õâîðîáó íàâ³òü áåç âèêîðèñòàííÿ 
äîðîãî îáëàäíàííÿ. Äëÿ ïðèêëà-
äó, ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà: ä³àãíîç 
âñòàíîâëþþòü íà îñíîâ³ ñêàðã, âè-
ì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, 
íå òðåáà ÊÒ ÷è ÌÐÒ. ×è öóêðîâèé 
ä³àáåò — äîñòàòíüî àíàë³çó êðîâ³ 
íà öóêîð ç íàâàíòàæåííÿì â äèíà-
ì³ö³ — ³ º ä³àãíîç. Íà ïåðâèííîìó 
ð³âí³ ñêðèí³íãè äîçâîëÿþòü âèÿâ-
ëÿòè ö³ òðè çàõâîðþâàííÿ. 

Äðóãà ÷àñòèíà ïàö³ºíò³â — öå ò³, 
ÿê³ çíàþòü ïðî ñâîº çàõâîðþâàííÿ, 
àëå ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå ë³êóþòüñÿ 
àáî ë³êóþòüñÿ ÷àñ â³ä ÷àñó, êîëè 
ïîã³ðøèâñÿ ñòàí. Òîä³ âîíè ïðè-
éìàþòü ë³êè, ÿê³ ¿ì ïðèçíà÷àëè 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ³ ÿê³ ùå çàâàëÿ-
ëèñÿ â òóìáî÷ö³, ÷è ùå ã³ðøå — áå-
ðóòü ÿê³ñü ë³êè çà ïîðàäîþ ñóñ³äà. 

² òðåòÿ ãðóïà — öå ïàö³ºíòè, ÿê³ 
êîðèñòóþòüñÿ ãóãë-òåðàï³ºþ. 

Òîìó öÿ ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà 
íà òå, ùîá ëþäè âðåøò³ çâåðíóëè-

ñÿ äî ë³êàð³â ³ îòðèìàëè äîñòóïíå 
ë³êóâàííÿ. Ïàö³ºíòè êîæíî¿ ç öèõ 
ãðóï çàõâîðþâàíü âèìàãàþòü ïî-
ñò³éíî¿ óâàãè äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ. 
Òîæ ãðîøåé íà ë³êè âèñòà÷àº. Ìè 
ìàºìî êîøòè, ÿê³ âèä³ëèëè â êâ³ò-
í³. Çàðàç ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá 
ìè îòðèìàëè ùå äîäàòêîâî âèä³-
ëåí³ êîøòè. ² ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî 
â òîìó ðåæèì³, ç ÿêèì ìè ïðàöþ-
ºìî âæå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â, 
à ìè éäåìî ç íàðîñòàþ÷èì òåìïîì, 
âñå á³ëüøå ïàö³ºíò³â çâåðòàòèìåòü-
ñÿ äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

— ßê³ ñêàðãè áóëè â³ä ïàö³ºíò³â 
çà ö³ 4,5 ì³ñÿö³?

— Íà ïî÷àòêó ä³¿ ïðîãðàìè ñêàð-
ãè áóëè íà ò³ ðå÷³, íà ÿê³ ìè âïëè-
íóòè íå ìîãëè, — íà íàÿâíèé àñîð-
òèìåíò ë³ê³â â àïòåêàõ. Íà àäðåñó 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ñêàðã íå áóëî. 
Ìè ÷³òêî çðîçóì³ëè çàâäàííÿ. 
Íà ïåðøèõ ïîðàõ íå çàâæäè áóëè 
ò³ ìåäèêàìåíòè, ÿê³ õîò³ëè îòðè-
ìàòè ïàö³ºíòè. Àëå çàðàç ñèòóàö³ÿ 
âèïðàâèëàñÿ. Äîñâ³äó íàáóâàþòü 
óñ³, â òîìó ÷èñë³ ³ àïòå÷íà ìåðå-
æà — áà÷àòü, ùî òðåáà çàìîâëÿòè, 
â ÿê³é ê³ëüêîñò³, ùî êîðèñòóºòüñÿ 
ïîïèòîì. Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ï³ä ðóêîþ 
ìàþòü ðåºñòð ë³ê³â, ìîæóòü ï³äêà-
çàòè âèðîáíèê³â ³ ñóìè äîïëàòè, 
ùîá ëþäè çíàëè, ñê³ëüêè ãðîøåé 
òðåáà âçÿòè â àïòåêó, ÿêùî õî÷óòü 
ë³êè ç äîïëàòîþ.

— Íàãàäàéòå, ùî òðåáà çðîáèòè 
ïàö³ºíòó, ùîá îòðèìàòè ðåöåïò, 
çà ÿêèì ìîæíà ïëàòèòè ìåíøå 
çà ë³êè àáî îòðèìàòè ¿õ áåçêî-
øòîâíî?

— Ïîòð³áíî ïðèéòè íà ïðè-
éîì äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. 
Ðåöåïò âèïèñóþòü íà ì³ñÿ÷íèé 
êóðñ — òàê îáóìîâëþº íàêàç. 
Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ — íà òðè 
ì³ñÿö³, ÿêùî ëþäèíà ¿äå ó òðè-
âàëå â³äðÿäæåííÿ. ×îìó íà ì³-
ñÿöü? Áî ÷åðåç ì³ñÿöü ë³êàð çíîâó 
îáñòåæóº ïàö³ºíòà, äèâèòüñÿ, ÿê 
âïëèâàº ïîïåðåäíüî ïðèçíà÷åíå 
ë³êóâàííÿ, êîðèãóº äîçó, êðàò-
í³ñòü ïðèéîìó, çì³íþº ë³êè ÷è 
çàëèøàº âñå áåç çì³í, ÿêùî ï³-

«Головна мета програми «Доступні ліки» – залучити
пацієнтів до лікування. У нас є люди, які забули дорогу 

в поліклініку, бо не мають за що лікуватися. 
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ä³áðàâ ñõåìó ë³êóâàííÿ äëÿ êîí-
êðåòíîãî ïàö³ºíòà.

— Âñ³ ë³êè º â àïòåö³?
— Äëÿ óòî÷íåííÿ àñîðòèìåíòó 

ë³ê³â òðåáà çâåðòàòèñÿ â àïòåêó. 
Ïåðåë³ê àïòåê, ÿê³ ïðàöþþòü çà 
ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè», ç 
àäðåñàìè ³ òåëåôîíàìè º ³ íà íà-
øîìó ñàéò³ www.medical.te.ua, ³ 
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íàãàäàþ, 
ùî â ðåöåïò³ ë³êàð âèïèñóº ò³ëüêè 
ä³þ÷ó ðå÷îâèíó — ì³æíàðîäíó çà-
ïàòåíòîâàíó íàçâó. À ïàö³ºíò ìàº 
âèá³ð — àáî âçÿòè ë³êè ç íóëüîâîþ 
äîïëàòîþ, àáî ³íøèé ïðåïàðàò ç 
äîïëàòîþ. ×àñòî ïàö³ºíòè çàëèøà-
þòü ðåöåïòè â àïòåö³ ³ çà äâà-òðè 
äí³ çàáèðàþòü ë³êè. Áî ìàòè â àï-
òåö³ 199 íàéìåíóâàíü ïðåïàðàò³â 
âàæêî ³ íåäîö³ëüíî. Äåðæàâà çî-
áîâ’ÿçóº àïòåêè ìàòè ïðåïàðàòè ç 
íóëüîâèì â³äøêîäóâàííÿì, à ³íø³ 
ë³êè ç äîïëàòîþ âîíè áåðóòü ï³ä 
çàìîâëåííÿ. Çðåøòîþ, öå íîâèé 
ïðîöåñ, ³ äî íüîãî âñ³ ïðèçâè÷àþ-
þòüñÿ. Íà ïî÷àòêó ä³¿ ïðîãðàìè 
áóëè ïðîáëåìè ³ç çàáåçïå÷åííÿì 
ë³êàìè, çà ÿêèìè áóëî íóëüîâå â³ä-
øêîäóâàííÿ. Áî òðåáà ðîçóì³òè, 
ùî ïîòðåáà â òàêèõ ïðåïàðàòàõ 
çá³ëüøèëàñÿ â ñîòí³ ðàç³â ðàïòîâî. 
Òîìó ïðîáëåìè áóëè. Àëå íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ñêàðã â³ä ïàö³ºíò³â, 
ùî âîíè íå ìîæóòü îòîâàðèòè ðå-
öåïò, íå áóëî.

— Áàãàòüîõ ïàö³ºíò³â õâèëþº 
ïèòàííÿ, ñê³ëüêè ÷àñó ä³ÿòèìå öÿ 
ïðîãðàìà?

— Ó ïîñòàíîâ³, ÿêà çàïóñêàëà 
ïðîãðàìó äîñòóïíèõ ë³ê³â, éøëî-
ñÿ, ùî ïåðøèé ïåðåãëÿä ðåºñòðó 
áóäå â ëèïí³, ³ òàê ³ â³äáóëîñÿ. Ùî 
áóäå â ìàéáóòíüîìó? Ìîæó ñêàçàòè 
ëèøå ïðî òàê³ ôàêòè: áþäæåòíà ðå-
çîëþö³ÿ ïðèéíÿòà àæ äî 2020 ðîêó. 
Íà íàñòóïí³ ðîêè óðÿä çàïëàíóâàâ 
ïî 1 ì³ëüÿðäó ãðèâåíü íà ðåàë³çà-
ö³þ ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè». Äó-
ìàþ, ùî ì³ëüÿðä ãðèâåíü äëÿ âñ³º¿ 
Óêðà¿íè — öå ìàëî. Àëå ïîð³âíÿíî 
ç òèì, êîëè íå áóëî í³÷îãî, òî öå 
íåìàëî. Ó ê³íöåâîìó âàð³àíò³ ìè 
ìàëè á ïåðåéòè íà 100% ðåöåï-
òóðíå îáñëóãîâóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç 
ðå³ìáóðñàö³ºþ ç áîêó äåðæàâè. Àëå 
âæå çàðàç öÿ ïðîãðàìà äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïî÷àòè ë³êóâàííÿ ëþäèí³ 
íàâ³òü áåç ï³ëüã.

— ßêèõ ïðåïàðàò³â íà âàøó äóìêó 
íå âèñòà÷àº â öüîìó ïåðåë³êó?

— Âàæêî ñêàçàòè. Âñ³õ õâîðîá 
íå îõîïèø. Äëÿ ïî÷àòêó âçÿëè ò³ 
çàõâîðþâàííÿ, â³ä ÿêèõ íàéá³ëüøå 
ñòðàæäàº ëþäåé, ð³âåíü ïîøèðå-
íîñò³ ÿêèõ, ³íâàë³äèçàö³ÿ â³ä ÿêèõ 
³ ñìåðòí³ñòü º íàéá³ëüøîþ, — öå 
ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàí-
íÿ, àäæå öå ó âñüîìó ñâ³ò³ òàê. Àñò-
ìà ìîëîä³º, ³ óñêëàäíåííÿ ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ, òîìó öÿ õâîðîáà ïîòðàïèëà 
äî ïðîãðàìè, à ä³àáåò — áî ïðîãðå-
ñèâíî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü õâî-
ðèõ. Òðåáà çðîçóì³òè îäíó ð³÷: ÿê 
³ îêðåìî âçÿòà ñ³ì’ÿ, äåðæàâà ìàº 
æèòè çà ñâî¿ìè çàñîáàìè, çà òèìè 
ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ º íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü. Çá³ëüøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü 
ìîæëèâîñòåé — ñòàíå á³ëüøå íî-
çîëîã³é, ³ ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ³ 
òîðãîâåëüíèõ íàçâ. Ïîêè º ìîæ-
ëèâ³ñòü ó òàêîìó âèãëÿä³. Çà 4,5 ì³-
ñÿö³ ó íàñ îòîâàðåíî 25761 ðåöåïò, 
ñêîðèñòàëîñÿ äîñòóïíèìè ë³êàìè 
21200 òåðíîïîëÿí. Ìåäèêàìåíò³â 
â³äïóñòèëè íà 1 ì³ëüéîí 25 òèñÿ÷ 
730 ãðèâåíü.
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Головний лікар Центру первинної 
медико-санітарної роботи Микола 
Медвідь закликає усіх пацієнтів з 
серцево-судинними захворюваннями, 
цукровим діабетом другого типу та 
бронхіальною астмою звернутися до 
свого сімейного лікаря. Кошти на ліки є 

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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ЮЛІЯ НІКІТІНА, МАР’ЯНА ДОХВАТ, СВІТЛАНА ГРИВАС, ВІТАЛІЙ ОНИСЬКІВ,
ДІАНА ОЛІЙНИК, 098-872-87-81, JVOLNIKITITA@GMAIL.COM

ЯК ТЕРНОПОЛЯНИ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ
Свята  Святкування Дня Незалежності 
та Дня міста проходили цьогоріч у 
Тернополі не дуже гучно і велелюдно, 
людей суттєво поменшало у місті. 
Найбільше тернополяни святкували 
у вихідні – 26 та 27 серпня – гуляли в 
парках та Центрі, слухали концерти 
просто неба, смакували страви на 
«Галицькій дефіляді», милувалися 
новими фонтанами та відривалися на 
концертах Степана Гіги та Kozak System

Дитячий спортивний фестиваль 
до Дня Незалежності 

влаштували на Театральному 
майдані у середу, 24 серпня. 

Такий захід провели вперше, 
каже директор міського центру 

фізичного здоров’я населення 
Галина Федорович. До 

фестивалю долучилось багато 
різних спортивних організацій, 

колективів та шкіл. Під час 
заходу волонтери роздавали 

спортивну карту, на якій можна 
знайти місце у Тернополі, де є 

безкоштовний спорт

— На дитячому спортивному святі виступило більше 
ста дітей з різних секцій, — каже Галина Федорович. 

— Ми таким чином хочемо показати, які є можливості 
у нашому місті для дітей. Починається вересень, 

навчання, і батьки запитують, куди віддати малечу. А 
тут вони можуть вибрати якийсь спорт для своєї дитини 

На День 
Незалежності 
журналістка 

Наталія 
Єднак 

одягнула 
вишивану 

сукню.
 — Вишите 

плаття мені 
подарували 

минулого 
року батьки,  

і сьогодні 
я одягнула 

його вперше, 
— розповіла 

дівчина. — 
Якщо чесно, 

було дуже 
холодно. 

Але, як 
кажуть, 

краса 
потребує 

жертв
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Новий фонтан у парку Нацвідродження швидко став 
там родзинкою. Біля нього завжди багато охочих 
сфотографуватися, особливо ввечері, коли вмикають кольорову 
ілюмінацію. Новинка в парку обійшлася місту в 3,5 млн грн

Через Тернопіль 24 серпня здійснив свій перший рейс 
швидкісний потяг № 715/716 «Київ - Перемишль».  

Вартість квитків на потяг з Тернополя у першому 
класі — 370 грн, у другому — 265. У нашому місті цей 
потяг має зупинку всього дві хвилини — прибуває о 

12.12, а о 12.14 відправляється. Загалом перший рейс 
не обійшовся без спільних фото чи селфі пасажирів 

на його фоні. За повідомленням «Укрзалізниці», 
усі квитки на цей  перший рейс викупили. Причому 

майже половина пасажирів їхали до кінцевої зупинки
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НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ДЕНЬ МІСТА
Арт-куб розміром 

6 на 6 метрів, що 
мандрує містами 
України, побував 
і в Тернополі. Він 

складається з 
понад 85 картин 
15 авторів. Тепер 
в ньому є роботи 
і тернопільських 

художників.
До проекту 

залучили митців, 
які працюють у 
різних стилях – 
від реалізму до 

експериментальних 
форм

Київські ходулісти з вуличного театру «Хайлайтс» виступили на Театралці 26 серпня. 50 
образів змінили дев’ять акторів упродовж свого виступу. Артисти танцювали та виконували 

акробатичні трюки. Висота ходулів від 60 см до 1,3 м. 
— Наша «фішка» в тому, що ми не просто ходимо на величезній висоті, а й розважаємо публіку 

трюками, танцями, акторською грою, — розповідає керівник вуличного театру ходулістів 
Олександр Світляков. — Про падіння в ходулістів говорити не прийнято. Скажу лише, що наші 

акторки говорять, що ходити на 15-сантиметрових підборах для них — як у кросівках
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28 серпня щороку в храм Успення Богородиці 
приходять сотні, а то й тисячі тернополян та гостей 
міста для того, аби відсвяткувати празник. На 
головний тернопільський празник парафіяни прийшли 
цілими родинами. Багато хто був у вишиванках

На всіх святкуваннях 
традиційними 
стравами на вулиці 
були шашлики, смажені 
ковбаски та картопля

Рекорд Тернополя 
з посткроссінгу 
«Наймасовіша розсилка 
листівок з видами 
Тернополя» встановили 
біля головного відділення 
«Укрпошти» 28 серпня. 
Листівки полетять до 
130 міст 28-ми країн 
світу. Листівки урочисто 
погасили двома печатками 
«День міста Тернополя» та 
«Файне місто Тернопіль»

50 разів на п’ятьох 
цвяхах віджався 
Василь Шевчук (53 
р.) із Хоросткова і 
встановив рекорд. 
Віджимався 
чоловік на 
пальцях, 
спершись на 
цвяхи, вбиті в 
дощечки. Пан 
Василь займається 
спортом з юних 
літ. Раніше 
працював 
тренером з 
важкої атлетики, 
а зараз часто 
організовує 
спортивні 
змагання для 
дітей. Торік 
встановив 
рекорд України 
з віджимання на 
пальцях
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ЛЕСЯ ЗАМОРСЬКА, 0–97– 504-25-48,
LESIA. ZAMORSKA@GMAIL. COM

Ãóìîðèñòè÷íèé êîíöåðò 
«Ë³ãà Ñì³õó. Çàõ³ä», ì³æíà-
ðîäíà ôàí-çóñòð³÷ AC/DC — 
TERNOPIL OR BUST, Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü åëåêòðîííî¿ 
ìóçèêè X-Fest, ÕV Âñåóêðà¿í-
ñüêèé ôåñòèâàëü «Òåðíîï³ëüñüê³ 
òåàòðàëüí³ âå÷îðè», «Ôåñòèâàëü 
ñàëà ³ ñàìîãîíó, Ì³æíàðîäíèé 
ôåñòèâàëü ðåòðîàâòîìîá³ë³â «Çî-
ëîòà ï³äêîâà» â³äáóäóòüñÿ â Òåð-
íîïîë³ ó âåðåñí³.

Âæå 7 âåðåñíÿ î 19.00 òåðíîïî-
ëÿí òà ãîñòåé ì³ñòà çàïðîøóþòü 
ó ÏÊ «Áåðåç³ëü» íà ãóìîðèñ-
òè÷íå øîó «Ë³ãà ñì³õó. Çàõ³ä». 
Ãëÿäà÷³ ä³çíàþòüñÿ, õòî ñòàíå 
ïåðøèì ÷åìï³îíîì «Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ Ë³ãè Ñì³õó». Ç³ ñöåíè 
çâó÷àòèìóòü íàéñì³øí³ø³ æàðòè. 
Êîìàíäè îá³öÿþòü íåéìîâ³ðíå 
øîó. Êâèòêè — ó êàñ³ ÏÊ «Áå-
ðåç³ëü», ÖÓÌ (â³ä Konica.), ì-í 
Konica (âóë. Êè¿âñüêà). Äîâ³äêè 
çà òåë.: 096 701 76 00.

Âïåðøå â Óêðà¿í³ îô³ö³éíèé 
ôàí-êëóá AC/DC â Óêðà¿í³ ïðî-
âåäå çóñòð³÷ äëÿ âñ³õ ôàí³â ãóðòó 
â áàð³ «Êîçà» 9 âåðåñíÿ î 20.00. 
Ó ïðîãðàì³: ìåòðîâèé òîðò 
AC/DC, ôàºð-øîó, ñåëô³ ç âñåñ-
â³òíüîâ³äîìîþ áëÿøàíêîþ  òà 
«ìîðå» ìóçèêè ëåãåíäàðíîãî ãóð-

òó. Ïðè¿äå ùîíàéìåíøå 30 ôàí³â 
ç Àíãë³¿ òà Í³ìå÷÷èíè. Òàêîæ 
çàõ³ä â³äâ³äàº êîëåêö³îíåð íà-
øèâîê AC/DC, ÿêèõ â íüîãî âæå 
íàçáèðàëîñü ïîíàä 3000 øòóê. 
Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü, ùî 
áóäå «ãàðÿ÷å». Çóñòð³÷ ïðîõî-
äèòèìå ï³ä ãàñëîì TERNOPIL 
OR BUST (â³ä íàçâè àëüáîìó 
AC/DC Rock or Bust — ïðèì. 
ðåä.). Âõ³ä íà ôàí-çóñòð³÷ ó áàð³ 

«Êîçà» ïëàòíèé. Êâèòêè ìîæíà 
ïðèäáàòè â ÖÓÌ³ çà 150 ãðí.

Îäí³ºþ ³ç íàéî÷³êóâàí³øèõ 
ìèñòåöüêèõ ïîä³é âåðåñíÿ 
ñòàíå ÕV Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñ-
òèâàëü «Òåðíîï³ëüñüê³ òåàòðàëü-
í³ âå÷îðè. Äåáþò», ïðèñâÿ÷åíèé 
130-ð³÷÷þ Ëåñÿ Êóðáàñà. Öüîãî 
ðîêó â³í â³äáóäåòüñÿ 17-25 âå-
ðåñíÿ â Òåðíîï³ëüñüêîìó àêà-
äåì³÷íîìó îáëàñíîìó äðàìòåàòð³ 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà íà âåëèê³é òà 
ìàë³é ñöåíàõ, à òàêîæ íà ñöåí³ 
Òåðíîï³ëüñüêîãî àêàäåì³÷íîãî 
îáëàñíîãî òåàòðó àêòîðà ³ ëÿëüêè. 
Ôåñòèâàëü ñòàâèòü çà ìåòó ïî-

Знайшли щось для себе? Досі шукаєте? Зазирніть на
 сайт МоеMisto, адже вмістити усі цікавинки у ТОП-5

 неможливо. У вересні відбуватимуться ще й свята замків, 
міжнародний фест електронної музики та інші події

ТОП-5 КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ ВЕРЕСНЯ

Розваги  Вересень у Тернополі 
буде дуже насиченим різноманітними 
культурними подіями – знайдуться 
розваги на будь-який смак. Дізнайтесь 
про найяскравіші події разом із сайтом 
MoeMisto

øóê ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ óêðà-
¿íñüêèõ ðåæèñåð³â, ñöåíîãðàô³â, 
õóäîæíèê³â, êîìïîçèòîð³â, äðà-
ìàòóðã³â, àêòîð³â äëÿ â³äñë³äêî-
âóâàííÿ ñó÷àñíîãî òåàòðàëüíîãî 
ïðîöåñó â ð³çíîìàí³òíîñò³ éîãî 
íàïðÿìê³â, ñòèë³â.

Â³äêðèº ôåñòèâàëü Êè¿âñüêèé 
àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî» êî-
ìåä³ºþ «Áëàæåííèé îñòð³â, àáî 
Îòàê çàãèíóâ Ãóñêà» (Ì. Êó-
ë³ø) — 17 âåðåñíÿ î 19.00. Âî-
ëèíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé 
óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íèé òåàòð ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà 
ïðèâåçå êîìåä³þ 18+ À. Í³êîëà¿ 
«Ëþáîâ äî ñêîíó» — 18 âåðåñíÿ 
î 19.00. Ð³âíåíñüêèé àêàäåì³÷-
íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé ìó-
çè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ïðåä-
ñòàâèòü ðîê-îïåðó Ã. Òàòàð÷åíêà 
òà Þ. Ðèá÷èíñüêîãî «Á³ëà âîðî-
íà» — 19 âåðåñíÿ î 19.00.

Äèêèé òåàòð: òåàòð, ùî ïðî-

âîêóº (ì. Êè¿â) ïðèâåçå ó Òåð-
íîï³ëü âèñòàâó ïðî æ³íîê 18+ 
Þ. Òóï³ê³íà «Áóòè çíèçó» — 
20 âåðåñíÿ î 19.00. Òåàòð «Çîëî-
ò³ âîðîòà» (ì. Êè¿â) çàïðîïîíóº 
äî óâàãè òåðíîïîëÿí æèâó ³ñòî-
ð³þ Ï. Àð’º «Êîëüîðè» — 21 âå-
ðåñíÿ î 19.00. ×åðí³âåöüêèé àêà-
äåì³÷íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð 
³ì. Î. Êîáèëÿíñüêî¿ ðåïðåçåí-
òóº ëþáîâíó ³ñòîð³þ ç àíòðàêòîì 
çà ìîòèâàìè ï’ºñè À. Ìåí÷åëëà 
«Ñÿé, ì³é áîæåâ³ëüíèé ä³àìàí-
òå!» — 22 âåðåñíÿ î 19.00. Ëüâ³â-
ñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé 

óêðà¿íñüêèé äðàìàòè÷íèé òåàòð 
³ì. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿ ïðèâå-
çå äðàìó ². Ôðàíêà «Óêðàäåíå 
ùàñòÿ» — 23 âåðåñíÿ î 19.00. 
Çàêðèþòü ôåñòèâàëü ãîñïîäàð³ 
ñâÿòà 24 âåðåñíÿ î 19.00 ìóçè÷-
íîþ êîìåä³ºþ çà Ì. Ãîãîëåì 
«Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê».

Äâ³ âèñòàâè â³äáóäóòüñÿ 
íà ìàë³é ñöåí³ äðàìòåàòðó. Òàê, 
17 âåðåñíÿ î 16.00 áóäå òðàãåä³ÿ 
Ô. Ã. Ëîðêè «Êðèâàâå âåñ³ëëÿ», 
ÿêó ïðåäñòàâèòü Ïåðôîìàòèâ-
íèé òåàòð BEDLAM (ì. Êè¿â). 
À 20 âåðåñíÿ î 16.00 Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêèé òåàòðàëüíèé öåíòð 
«ÏÀÑ²ÊÀ» òà Òåàòðàëüíà ñòóä³ÿ 
«Â²Ê» çàïðîïîíóþòü äî óâàãè 
ïóáë³êè àíåêäîò ç àíòðàêòîì 
Ì. Ãåðøåíçîíà «Õåëåìñüê³ ìó-
äðåö³». 

Ùå äâ³ âèñòàâè ïîêàæóòü 
íà ñöåí³ Òåðíîï³ëüñüêîãî àêà-
äåì³÷íîãî îáëàñíîãî òåàòðó 
àêòîðà ³ ëÿëüêè. Çîêðåìà, àê-
òîðè öüîãî òåàòðó 17 âåðåñíÿ 
î 12.00 ç³ãðàþòü ïðåì’ºðíó êàç-
êó ïðî ìàìèíå áëàãîñëîâåííÿ 
Î. Äìèòð³ºâà «Âàñèëèíà». 24 âå-
ðåñíÿ î 16.00 Íåçàëåæíà òâîð÷à 
ìàéñòåðíÿ «ñ²íåìÀòîãðàôÜ» (ì. 
Êè¿â) ïðåäñòàâèòü äðàìó-ôåº-
ð³þ ². Êàðïåíêà-Êàðîãî «Ïðè-
ñòðàñòü».

×åðãîâèé ñìà÷íèé çàõ³ä «Ôåñ-
òèâàëü ñàëà ³ ñàìîãîíó» ÷åêàº 
íà òåðíîïîëÿí 22-24 âåðåñíÿ 
íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ ì³ñòà. 
Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü çðîáèòè 
éîãî íàñè÷åíèì ð³çíîìàí³òíè-
ìè êóë³íàðíèìè ö³êàâèíêàìè. 
×èì äèâóâàòèìóòü ðåñòîðàòîðè 
ãîñòåé ñâÿòà, ïîêè çàëèøàºòüñÿ 
â òàºìíèö³.

Çàêëþ÷íîþ ìèñòåöüêîþ ïîä³-
ºþ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ îñåí³ ñòàíå 
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ðåòðî-
àâòîìîá³ë³â «Çîëîòà ï³äêîâà», ùî 
â³äáóäåòüñÿ 29 âåðåñíÿ-1 æîâòíÿ 

íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ Òåð-
íîïîëÿ. 

²äåÿ öüîãî ôåñòèâàëþ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùîáè ðàçîì ç ïðîïàãó-
âàííÿì ñòàðîæèòí³õ àâòî îãëÿ-
íóòè âñ³ çàìêè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿-
íè, à òàêîæ çì³ñòîâíî ïðîâåñòè 
÷àñ. Ëüâ³âñüêèé àâòî-ôàí-êëóá 
«ÇÀÇ-êîçàê» ïðîâîäèòü éîãî 
âîñüìèé ð³ê ïîñï³ëü. 

Ó íàøîìó êðà¿ öåé çàõ³ä â³ä-
áóâñÿ âòðåòº. Ï³âñîòí³ ðàðèòåò-
íèõ àâòî ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó ïî-
äîëàþòü ÷èìàëó â³äñòàíü, ùîá 
âçÿòè ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó 
ôåñòèâàë³. Ãîëîâíà âèìîãà äî àâ-
òîâëàñíèê³â — â³ê ¿õí³õ ìàøèí 
ùîíàéìåíøå 35 ðîê³â. Äî ðå÷³, 
ó÷àñíèêàìè ìèíóëîð³÷íîãî ôåñ-
òèâàëþ «Çîëîòà ï³äêîâà» áóëè 
50 ³ñòîðè÷íèõ àâòîìîá³ë³â. 

Ðåòðîïðîá³ã áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 
òâîð÷îñò³ ²îàííà Ãåîðãà Ï³íçåëÿ 
òà ñâ³òë³é ïàì’ÿò³ Â³ðè Ñòåöüêî, 
ÿêà äîñë³äæóâàëà ôåíîìåí íàøî-
ãî âèäàòíîãî çåìëÿêà. Ó òðàâí³ 
2016 ð. ó Òåðíîïîë³ â³äêðèëè ìó-
çåé «Ðåòðîêîðòåæ». Òàêèõ ìóçå¿â 
ëèøå ï’ÿòü â Óêðà¿í³.

Çíàéøëè ùîñü äëÿ ñåáå? Äîñ³ 
øóêàºòå? Çàçèðí³òü íà ñàéò 
MoeMisto, àäæå âì³ñòèòè âñ³ 
ö³êàâèíêè ó ÒÎÏ-5 íåìîæëè-
âî. Òàêîæ ó âåðåñí³ íà Òåðíî-
ï³ëüùèí³ â³äáóâàòèìóòüñÿ ñâÿòà 
çàìê³â, Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü 
åëåêòðîííî¿ ìóçèêè X-Fest òà 
÷èìàëî ³íøèõ êóëüòóðíèõ çà-
õîä³â.

Õî÷åòå ä³çíàòèñü á³ëüøå ïðî 
ö³ òà ³íø³ ïîä³¿ — moemisto.ua 
äîïîìîæå âàì ó öüîìó. Ï³äïè-
ø³òüñÿ íà ùîòèæíåâó ðîçñèëêó 
íîâèí, ùîá íå ïðîïóñòèòè âàð-
òîãî óâàãè. Çíàºòå ïðî ö³êàâó 
ïîä³þ — ïîä³ë³òüñÿ íåþ ç íàìè 
÷åðåç çðó÷íå ³íòó¿òèâíå ìåíþ 
«Äîäàòè ñâîþ ïîä³þ» íà ñàéò³ 
MoeMisto.

На гумористичному шоу 
«Ліга Сміху. Захід» вперше 
виступлять тренери з новими 
командами

Однією із найочікуваніших 
мистецьких подій вересня 
стане ХV Всеукраїнський 
фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют», 
присвячений 130-річчю Леся 
Курбаса

На першу в Україні 
міжнародну зустріч фанів 
легендарного гурту AC/DC 
приїдуть 30 фанів з Англії та 
Німеччини

Черговий смачний захід 
«Фестиваль сала і самогону» 
чекає на тернополян 22-24 
вересня на Театральному 
майдані міста

Вже втретє на Театральному 
майдані Тернополя 
відбудеться Міжнародний 
фестиваль ретроавтомобілів 
«Золота підкова»
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Колонка

Àóêö³îí ç ïðîäàæó 
äåðæàâíîãî ïàêåòó àêö³é 
îáëåíåðãî ç îäíèì ó÷àñ-
íèêîì… ì³ëüéîíí³ ïðåì³¿ 
ïðàö³âíèêàì Ì³íþñòó… 
ìàéæå ïîëîâèíà äîòàö³é 
àãðàð³ÿì â îäí³ ðóêè…

Àïåòèòè çðîñòàþòü, ³ ¿õ 
ïîòð³áíî ÷èìîñü âòàìîâó-

âàòè. Íå çäèâóþñÿ, ÿêùî 
íåçàáàðîì íàñ ÷åêàº çàïðî-
âàäæåííÿ ïîäàòêó íà ñîö³-
àëüíå óòðèìàíñòâî (òóí³ÿä-
ñòâî), çàïðîâàäæåííÿ ïî-
äàòêó íà ñïëà÷åí³ ïîäàòêè, 
çàïðîâàäæåííÿ ïàíùèíè. 
À ùå — æîðñòêà öåíçóðà, 
â óñüîìó.Н
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СЕРГІЙ ЛУПІЙЧУК, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

Податок на податки

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

ІГОР ДУДА

Õî÷ íå õî÷, 
à çíîâó äîâîäèòüñÿ âåñòè 
ìîâó ïðî áèäëî. Íó ÿê æå 
áåç íüîãî, ð³äíîãî? Êóäè æ 
â³ä íüîãî ïîä³òèñÿ, ÿêùî — 
îñü âîíî, íà êîæíîìó êðîö³, 
â óñ³é ñâî¿é íåçð³âíÿíí³é 
êðàñ³. Îäèí ³ç ïîøèðå-
íèõ ïðîÿâ³â öüîãî ÿâèùà 
ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè 
âèñëîâîì «êóì êîðîëþ ³ 
ñâàò ì³í³ñòðó». Öå êîëè 
ïðåäñòàâíèê îòîãî áèäëÿ-
÷îãî ïëåìåí³, ïðèì³ðîì, 
ïðèâñåëþäíî ïîïëåñêóº 
ïî ïëå÷ó ïðàâîîõîðîíöÿ ç 
âåëèêèìè ç³ðêàìè íà ïîãî-
íàõ ³ ïðè öüîìó íå çàáóâàº 
êîñèòè î÷èìà: ÷è áà÷àòü 
³íø³, ÿê ôàì³ëüÿðíî â³í 

ìîæå îáõîäèòèñÿ ç âèñîêèì 
ïîë³öåéñüêèì ÷èíîì. Òàêèì 
÷èíîì í³ê÷åìí³ñòü îòðèìóº 
ïðèâ³ä äëÿ çëîâò³øíîãî çà-
äîâîëåííÿ — îñü, ìîâëÿâ, 
ÿêèé ÿ «êðóòèé», ìîæó çà-
òêàòè çà ïîÿñ áóäü-êîãî, ³ 
í³õòî ìåí³ íå óêàç.

Áåçóìîâíî, «íîãè» öüîãî 
ÿâèùà ðîñòóòü ³ç ñîâäåï³â-
ñüêèõ ÷àñ³â, íîìåíêëàòóðíî¿ 
³ºðàðõ³¿ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ 
ïðèâ³ëå¿â. Òîä³ äð³áíåíüêèé 
ãâèíòèê, çàçâè÷àé, íå ì³ã ³ 
ïèñíóòè; ñèä³â òèõåíüêî, 
ÿê ìèøà ï³ä ì³òëîþ ³ ëèøå 
ìàëþâàâ ó ñâî¿é óÿâ³ ðîæåâ³ 
êàðòèíè òîãî, ÿê êîëèñü â³í 
çìîæå êåðóâàòè ³ íàêàçóâàòè. 
À ùå ñåðåä òîä³øíüîãî áèä-
ëà ââàæàëîñÿ ëåäü íå ãàíü-
áîþ íîñèòè, ñïîæèâàòè 
÷è ïðîñòî êîðèñòóâàòèñÿ 
òèì, ùî áóëî ó øèðîêîìó 

âæèòêó ³ äîñòóïíå âñ³ì. 
Õâîðîáëèâèé ãîíîð áèäëà 
âèìàãàâ âèð³çíÿòèñÿ ñåðåä 
ñ³ðî¿ ìàñè: îòîâàðþâàòèñÿ 
ó ñïåöìàãàçèíàõ, ïîïðàâ-
ëÿòè ñâîº äîðîãîö³ííå çäî-
ðîâ’ÿ ó ñïåöë³êàðíÿõ, â³ä-
ïî÷èâàòè ó ñïåöñàíàòîð³ÿõ. 

Çàãíàíå ó ï³äñâ³äîì³ñòü 
â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ í³ê÷åìíîñò³ 
äèâîâèæíèì ÷èíîì ðó÷êà-
ëîñÿ ç íåïîì³ðíîþ ïèõàò³-
ñòþ. À îò â óìîâàõ â³äíîñíî¿ 
ñâîáîäè, çì³øóâàííÿ íà ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é ïà-
ë³òð³ öèõ äâîõ ÿêîñòåé äàëî 
æèâîïèñíèé ïîðòðåò íîâ³ò-
íüîãî áèäëÿêà ç ïîâàäêàìè 
ñíîáà. Íèí³øíº ïàíóâàííÿ 
òàêèõ òèï³â íà øêîäó á³ëü-
øîñò³ ñóñï³ëüñòâà — çàéâå 
ñâ³ä÷åííÿ íà êîðèñòü òîãî, 
ùî æèòè â åïîõó ïåðåì³í 
äóæå íåçàòèøíî. Ìîæíà 

áóòè ïåâíèì, ùî, äîðâàâ-
øèñü çàâäÿêè íàõàáñòâó, 
ïðèíöèïó «ðóêà ðóêó ìèº» 
³ â³äñóòíîñò³ åôåêòèâíèõ 
ñîö³àëüíèõ ô³ëüòð³â äî ÿêî-
¿ñü çíà÷óùî¿ ïîñàäè, îòàêå 
ñîòâîð³ííÿ ñòàíå ÷óäîâèì 
ïîæèâíèì ñåðåäîâèùåì äëÿ 
êîðóïö³¿, êóì³âñòâà òà ³íøî¿ 
ïîä³áíî¿ çàðàçè, à òàêîæ — 
íàä³éíèì ãàëüìîì äëÿ óñüî-
ãî, ùî ìîãëî á ïîñòàâèòè 
ï³ä çàãðîçó éîãî ñòàíîâèùå. 
Ùå Ñåíåêà ï³äì³òèâ, ùî êî-
ëèøí³é ðàá íå ïðàãíå âîë³ 
– â³í õî÷å ìàòè âëàñíèõ 
ðàá³â. Â³í — ïðîäóêò ³ äèòÿ 
ñâîãî ÷àñó, ³ íàä³é íà òå, ùî 
ùîñü çäàòíå çì³íèòè éîãî 
íèí³øí³ óñòàíîâêè, íåìàº. 
Ïðèíàéìí³ éîãî ñàìîçàäî-
âîëåíà ô³ç³îíîì³ÿ ñâ³ä÷èòü, 
ùî òåïåð³øíº status quo éîãî 
âëàøòîâóº.

Îëåêñàíäðà 
Â²ËÜ×ÈÍÑÜÊÎÃÎ

Колонка

Íàâ³òü ÿêùî íå ðîñ³ÿíè çðîáèëè öå ó Êèºâ³ 
íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³, òî÷í³øå íå ¿õíÿ àãåí-
òóðà, òî âñå îäíî áóäóòü äóìàòè íà íèõ. Ìàþ 
íà óâàç³ âèáóõ ³ç ïîñòðàæäàëèìè íà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, âáèâñòâî ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëÿ é ï³äïàë 
ñòàðîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Ëüâ³âñüê³é. Áî æ ³ 
â Êðèìó â 14-ìó «³õòàìíåò³â» íå áóëî, ³ çàðàç 
íà Äîíáàñ³ íåìà… Ùîñü ìè äîâãî ç íèìè ïàíü-
êàºìîñÿ. Îò õî÷à á ³ç òèì áåçâ³çîì ç Ðîñ³ºþ, 
ÿêèé òðåá’ëî â³äì³íèòè ùå â÷îðà. À ùå êðà-
ùå âçàãàë³ ðîç³ðâàòè äèïëîìàòè÷í³ ñòîñóíêè ç 
êðà¿íîþ-àãðåñîðîì. Ùîäî æèòåë³â òèì÷àñîâî 
îêóïîâàíîãî Êðèìó, ÿê³, ìîâëÿâ, ï³ñëÿ öüî-
ãî íå çìîæóòü â³ëüíî ïåðåòèíàòè òèì÷àñîâèé 
êîðäîí, òî ìîæíà ³ òóò çíàéòè âèõ³ä. 

Íàïðèêëàä, çàëèøèòè â³ëüíèé â’¿çä ëèøå 
òèì ç íèõ, õòî çìîæå ïðåä’ÿâèòè óêðà¿íñüêèé 
ïàñïîðò, à òàêîæ ¿õí³ì íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì. 
ßêùî æ ïàñïîðòà íå çáåð³ã, îòæå, êîëàáîðàíò, 
òàêèõ ³ íå òðåáà âïóñêàòè. ×è ç òèì ðèíêîì 
çåìë³. Õòî ïðîòè ïðàâà ïðîäàâàòè çåìëþ, òî âñå 
îäíî, ùî ïðîòè ÍÀÒÎ. Áî ó âñ³õ êðà¿íàõ öè-
â³ë³çîâàíîãî ñâ³òó òàêå ïðàâî º. Íåìà â Ðîñ³¿ 
³ â ÊÍÄÐ, ùå íà Êóá³, çäàºòüñÿ. Àëå Êóáà ³ 
ÊÍÄÐ äàëåêî, à Ðîñ³ÿ ïîðÿä. Îò ³ âèõîäèòü: õòî 
ïðîòè çàïðîâàäæåííÿ ðèíêó çåìë³, òîé ÷åêàº 
Ïóò³íà. À ÿê ³íàêøå öå ðîçóì³òè? Ïîïóë³çì 
ïîïóë³çìîì, àëå æ íå íàñò³ëüêè âæå. À êîëè 
áóäå ðèíîê çåìë³, òî, íàïðèêëàä, ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ êðåäèòè ñòàíóòü ó ðàç³â ï’ÿòü äåøåâø³, 
í³æ ò³, ùî äàþòü òåïåð ï³ä ìàéáóòí³é óðîæàé. 
Îòîæ «çàë³çíà çàâ³ñà» àáî õî÷à á â³çè íà êîð-
äîí³ ç ðàøêîþ é çàïðîâàäæåííÿ ïîâíîö³ííîãî 
ðèíêó çåìë³ ³ íàñïðàâä³ º òèìè ðåôîðìàìè, ùî 
ïîòÿãíóòü çà ñîáîþ ³íø³.

Земля і НАТО

Дитя свого часу

Підвели... мешта
Çìîäåëþºìî ñèòóàö³þ: âóëèöÿ, êðàä³æêà, 

çëîä³ÿ ïîì³÷àþòü çâ³äê³ëÿ íå â³çüìèñü ïîë³-
öåéñüê³.... Ïîì³÷àþòü çëî÷èíöÿ — ïàäëþêó òàêó.

Ïîë³ñìåíè, øî æ ïîðîáèø, âäàþòüñÿ äî ïî-
ãîí³. Ôåºðè÷íèì ãàëîïîì âîíè ì÷àòü çà êðà-
ä³ºì. Äèñòàíö³ÿ òî ñêîðî÷óºòüñÿ, òî â³ääàëÿ-
ºòüñÿ, òî çíîâó ñêîðî÷óºòüñÿ. Â³òåð êóéîâäèòü 
ïîë³öåéñüêó ëèñèíó. Çëîä³é óæå â³ä÷óâàº ïîçàä 
ñåáå âàæêå, ïðèì³ðîì, ëåéòåíàíòîâå äèõàííÿ 
ðàíêîâîãî áóòåðáðîäà ç êîâáàñîþ. Äèõàííÿ ñòàº 
âñå áëèæ÷èì. Êð³ì áóòåðáîðîäà, âëîâëþºòüñÿ 
êèñëèíêà â³ä ñâ³æî âèñìàëåíîãî «â³íñòîíà» ³ 
àâòîìàòíî¿ êàâè. Çëîä³é âòèñêàº ó ïëå÷³ øèþ — 
ðîçóì³º, çàðàç â³í ïîïàäåòüñÿ ó ñóâîð³, àëå ñïðà-
âåäëèâ³ ðóêè çàêîíó… ² òóò — áàö, áóì, áåáåâõ…

Ëåéòåíàíò ãåïàºòüñÿ «ñîëäàòèêîì» íà çàïè-
ëþ÷åíèé òðîòóàð. Çëî÷èíåöü çíèêàº çà ïîâîðî-
òîì. Ëåéòåíàíò îáòð³ïóº øòàíèíó ³ ö³äèòü êð³çü 
çóáè íàéëþò³øó äîá³ðêó ç³ ñòàòåé êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó — íå ìàòþêàííÿ æ, íó ÷åñíå ñëîâî.

Àëå ì³ã áóòè ãåòü ³íøèì ó ö³é çìîäåëüîâàí³é 
ñèòóàö³é ô³íàë. Ì³ã! Àâæåæ, çã³äíî ç àòåñòà-
ö³éíèìè äàíèìè, öåé ëåéòåíàíò — â³äì³ííèê 
ð³çíèõ ï³äãîòîâîê. ²íàêø³ àòåñòàö³þ íå ïðî-
éøëè! Ïðîòå ùî æ — çàðàäè óñ³õ ñâÿòèõ ãåíå-
ðàë³â — çàâàäèëî çàòðèìàííþ?

Óñå — äî íóäîòè áàíàëüíî. Öå — íàâ³òü 
íå ï³äñòóïíà áàíäèòñüêà âèò³âêà. Âàðòîâîãî 
çàêîíó ï³äâåëè… ìåøòà, âçóòòÿ, øò³áëºòè. Âèí-
í³ — «òàêòè÷í³» ìåøòà øòèáó «Àëàää³í. Ïîë³-
öåéñüêà âåðñ³ÿ ¹ 911»! Âîíè êðàñ³â³, âèãðàþòü 
ñîíÿ÷íèìè çàé÷èêàìè íà ââ³ðåí³é ëåéòåíàíòó 
òåðèòîð³¿. Âîíè ëè÷àòü ³ äî âåñ³ëüíèõ áðþê, ³ 
íàâ³òü äî ïëÿæíèõ øîðò³â, äî ïîë³öåéñüêî¿ ôîð-
ìè íîâîãî âç³ðöÿ. Âîíè — ÿê çâ³çäè íà ïîãîíàõ. 
×èì äîâøèé ³ çàêðó÷åí³øèé íîñîê øò³áëºò³â — 
òèì, éìîâ³ðíî, âèùèé ïîñàäîâèé ñòàòóñ… 

«²íàêøå õ³áà á ¿õ âçóâàâ ÷è íå âåñü â³ää³ëîê. 
Òà é ñóñ³äí³é òåæ, ³ ñóñ³äí³é ñóñ³ä³â…», — æó-
ðèòüñÿ çìîäåëüîâàíèé ëåéòåíàíò.
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ßê æå öå âñå-òàêè 
íåéìîâ³ðíî, ùî ñïî÷àòêó 
âèáóõ, ïîò³ì çîðÿíèé ïèë, 
ïîò³ì ãàëàêòèêè ³ ïëàíå-
òè... ² îò çàðàç ìè ñâÿòêó-
ºìî Äåíü Íåçàëåæíîñò³ 
äóæå êðèõêîãî, àëå äóæå 
ð³äíîãî äåðæàâíîãî óòâî-
ðåííÿ — êðà¿íè âàðåíèê³â, 
ï³ñåíü, ïîñì³øîê ³ õë³áà.

Íåâ³äîìî ñê³ëüêè âîíà 
³ñíóâàòèìå íà äóæå ì³íëè-
â³é êàðò³ ñâ³òó, áî æ ì³ëüÿð-
äè ðîê³â äî òîãî ¿¿ íå áóëî, 
Àëå âîíà óòâîðèëàñü ³ óòâî-
ðèëà âñ³õ íàñ, ñîëîâ’¿íî-
ìîâíèõ ³ ãðèâíåâîïëàòíèõ, 
æîâòî-áëàêèòíèõ ³ ãîðäèõ 
àæ äî ñë³ç.

Ìè âñ³ çàãàëîì òàê³ 
ùèð³, ³íîä³ àæ äî ïðèì³-

òèâíîãî áåçïîñåðåäí³. ßê 
ä³òÿì, íàì ÷àñòî ìîæå 
ðàïòîâî øîñü çàéòè, ³ ÿê 
ä³òè, çà õâèëèíó ìè çàáó-
âàºìî ïðî îáðàçó ³ ðàä³ñíî 
êðè÷èìî «Øåâàààààà» ÷è 
«Äæàìàëààààà».

Ìè ãîðä³ çà êîæíîãî 
óêðà¿íöÿ, ÿêèé âò³ê ç ö³º¿ 
êðà¿íè ³ äåñü òàì ÷îãîñü 
äîáèâñÿ, ³ óêðà¿íåöü, ùî 
äîáèâñÿ, òåæ ãîðäèé ³ òðî-
õè ã³ðêèé, áî í³êîëè íå çà-
áóäå, ùî â³í óêðà¿íåöü. ² 
íà óñ³õ ïóáë³÷íèõ âèñòóïàõ 
òðîõè íåäîëóãî âèòÿãóâàòè-
ìå æîâòî-áëàêèòíó ñòð³÷êó, 
÷è âñòàâëÿòèìå óêðà¿íñüê³ 
ñëîâà, âäÿãíå ôóòáîëêó, ÷è 
çãàäàº ïðî êîðåí³ — ³ éîìó 
ùåìíî ³ íàì àæ äî ñë³ç.

ВОЛОДИМИР ГЕВКО,
РЕКЛАМІСТ:

Ми забуваємо про образу

СВІТЛАНА ГУМЕННА, 
ЖУРНАЛІСТ:
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— «Òè æ ìåíå ï³äìà-
íóëà, òè æ ìåíå ï³äâåëà. 
Ïðà? Íº. Íó, òî äÿêóâàòè 
Áîãó!» 

Â³í çàéøîâ äî ìåíå 
ó øîëîì³ òà êðóòèõ, ìà-
áóòü, áàéêåðñüêèõ ðóêà-
âèöÿõ. Çíÿòè ïëîìáè ç 
ë³÷èëüíèê³â. À ùå çàáðàòè 
íà ïåðåâ³ðêó.

«Íó òî ÿê, ï³äìàíóëà?» 
«×óäíèé», — ïîäóìêè. 

À âãîëîñ:
— Êîãî ÿê, — æàðòîìà 

îçâàëàñü ÿ.
«Òî÷íî äóðàê, Ãîñïîäè 

ïðîñòè»… Âñÿêå òàêå çíî-
âó ë³çå â ãîëîâó…

— ßê âàñ çâàòè?
— Ðîìàí, Ðî-ìà-í, — ³ 

òàê ñàìî îçâó÷èâ ïð³çâèùå.
— Äîáðå. ß — Ñâ³òëàíà. 

Ïîòð³áíî çíÿòè ïëîìáè ç 
ë³÷èëüíèê³â, à òàêîæ çäàòè 
¿õ íà ïåðåâ³ðêó.

— Òè êàçàëà ó ñóáîòó 
âèéäåø ðàíî íà ðîáîòó, 
ùî, ãà? Äîáðå, çðîçóì³ëî.

Íó, äóìàþ, õî÷ áè òîé 
Ðî-ìà-í á³äè íå íàðîáèâ ç 
òèìè ë³÷èëüíèêàìè. ßêèì-
ñü â³í íàäòî äèâíèì âèäàâ-
ñÿ òîãî ÷åòâåðãîâîãî äíÿ.

..÷åðåç òèæäåíü — äçâ³-
íîê ó äâåð³. Ïðàö³âíèê ç 
òîãî æ ï³äïðèºìñòâà, àëå 
³íøèé.

Êàæó, ìîâëÿâ, äèâíèé 
âàø òîé Ðî-ìà-í.

Ñòàðøèé ÷îëîâ³ê — 
ãîäèòüñÿ ìåí³ ó áàòüêè — 
ìîâèâ. Êîðîòêî. Òèõî. ² 
òàê  — àæ ìîðîç ïî øê³ð³…

— Ðîìàí ó ë³êàðí³. 
Øâèäêà çàáðàëà. Ó íüîãî 
òîé, ÿê éîãî, êàðä³îñòèìó-
ëÿòîð ñ³â. Òàì ÿêîñü éîãî 
çàðÿäæàþòü. Â³í ïîñò³é-
íî òàê. Äîáðå, ùî ìàë³é 
íå ïåðåäàëîñü îòàêå áî-
ëºçí³ííå. Ìàë³é éîãî òðè 
ðî÷êè. Êóìåäíà ìàëà, âñÿ 
â íüîãî. À âè íå äèâóéòåñü. 
Â³í òàêèé ïî æèòò³. À æèò-
òÿ â íüîãî îõ ÿêå (!) — â ³í-
òåðíàò³. Ìàìà éîãî — àë-
êîãîë³÷êà. Ìàëþñ³íüêèõ 
áèëà. Éîãî ³ ñåñòðè÷îê. 
Òî âîíè âñ³ â ³íòåðíàò³ 
áóëè. À òåïåð äåñü ç’ÿâè-
ëàñü ìàìàøà éîãî, êàçàëà, 
ùî çàáåðå ìàëèõ äî ñåáå, 
áî ãðîøåé òðå. À â³í çàáðàâ 
¿õ âñ³õ. Äî ñåáå. ×è â³ðí³-
øå, äî æ³íêè. Áî æ ó çÿòÿõ. 
Òîæ âè íå äèâóéòåñü. Â³í 
ÿê äèòèíà. Äîáðèé. Âñ³ ä³òè 
äîáð³. ² ñåðöå ìàº äîáðå. 
Ò³ëüêå òå ñåðöå ï³äçàðÿä-
æàòè ïîñò³éíî òðåáà…

Ñüîãîäí³ Ðî-ìà-í ïðè-
õîäèâ. Âçÿëà â íüîãî íî-
ìåð òåëåôîíó. ² äàëà ãðî-
ø³. Õî÷ íå ìóñ³ëà. ² â³í 
íå õîò³â. Àëå â íüîãî ñâ³-
òèëèñÿ î÷³. ² ñåðöå òðåáà 
çàðÿäæàòè ëèøå äîáðèìè 
ñïðàâàìè.

«А життя в нього ох яке»

ІГОР КАЧМАРСЬКИЙ, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:
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×èòàþ õðîí³êó òðàã³÷íèõ 
âèïàäê³â ³ òèõî øèç³þ. Çà-
ãèáë³, ïîêàë³÷åí³ äîðîñë³ ³ 
ä³òè. Ãîðå â ðîäèíàõ, ïîõî-
ðîíè, îïåðàö³¿, çá³ð êîøò³â.

Íàá³ð áàíàëüíèõ ðå÷åé, 
ÿê³ òðåáà ðîáèòè, ïðî ÿê³ 
âñ³ çíàþòü, àëå ÷àñòî íå ðî-
áëÿòü.

1.Ç³áðàëèñÿ ïîïëàâàòè 
íà ÷îâí³, êàòàìàðàí³ — 
íå ïèéòå. Âçàãàë³! Õòîñü 
íå âì³º ïëàâàòè — îäÿãí³òü 
íà íüîãî æèëåò àáî ëèø³òü 
íà áåðåç³.

2. Éäåòå íà ð³÷êó, îçåðî 
³ âçÿëè ä³òåé — íå ïèéòå. 
Âçàãàë³.

3. Ìàºòå äåñü ¿õàòè 
íà ìàøèí³ ç ä³òüìè — 
ïðèñòåáí³òü ¿õ. Íåìà ïàñê³â 
áåçïåêè/ïîëàìàí³ — âè ïî-
òåíö³éíèé âáèâöÿ.

4. Âæå çàïàêóâàëè ä³òåé 
â ìàøèíó áåç ïàñê³â áåçïå-
êè? Àëå æ íå ï’ÿòåðî íà çà-
äíüîìó ñèä³íí³ ³ íåìîâëÿ 

íà ðóêàõ ñïåðåäó, áî ñóñ³äè 
ïîïðîñèëè ï³äâåçòè.

5. Ìàëþê äóæå ëþáèòü 
á³ëÿ òàòêà çà êåðìîì ïî-
ñèä³òè? Ïîêàòàéòå â äâîð³, 
êîëè ëþäåé íåìà. Çà äåíü 
áà÷ó ê³ëüêà ìàøèí, äå ÷àäî 
â òàòà ì³æ íîãàìè ïîìàãàº 
ðóëþâàòè.

6. Ëþáèòå ìóçèêó ³ ðî-
âåðà? Ëþá³òü ïî ÷åðç³. 
Ï³äë³òîê ó íàâóøíèêàõ 
íà äîðîç³ — ïîòåíö³éíèé 
òðóï. Í³÷îãî íå ÷óº, ìåí-
øå áà÷èòü ³ ïîãàíî îö³íþº. 
Öå ³ ï³øîõîä³â ñòîñóºòüñÿ 
Íå ò³ëüêè ï³äë³òê³â. 

7. Íà ïåðåõîä³ âåä³òü 
ðîâåðà ï³øêè. Ó ñèòóàö³¿ 
àëÿðìó âè â³äñêî÷èòå, ïî-
ñòðàæäàº ðîâåð ³ àâòîìî-
á³ëü, ìîæå, ïî ïèñêó äà-
äóòü, çàòå ðóêè-íîãè ö³ë³. 
Ñïåö³àëüíî ðàõóâàâ îëåí³â 
íà ðîâåðàõ íà íåðåãóëüîâà-
íèõ ïåðåõîäàõ: 55 çà äåíü, 
ïîëîâèíà â íàâóøíèêàõ... 

Читаю хронічку і… шизію
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«Нагороджує не мер чи депутати, це робить громада»
 Àíäð³é Øêóëà, ÷ëåí êîì³ñ³¿, ÿêà îïðàöüîâóâàëà ïåðåë³ê êàíäèäàò³â 
äî íàãîðîäæåííÿ, äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè:
— Âèçíà÷åííÿ òèõ, êîãî ³ ÿê íàãîðîäèòè, òðàäèö³éíî, ïðîñòèì íå áóëî, 
áî æ êàíäèäàò³â çàçâè÷àé á³ëüøå, àí³æ íàãîðîäæåíèõ, à ïîäàí³ êàíäè-
äàòóðè âñ³ì ïîäîáàòèñü íå ìîæóòü. Àëå ê³íöåâèé ïåðåë³ê ïîãîäæåíèé 
âñ³ìà, ç ÷èì ³ â³òàºìî íàøèõ çåìëÿê³â. Ñòàòóñ «ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí» 
÷è â³äçíàêà ì³ñüêî¿ ðàäè — öå íå ÿêàñü òàì ôîðìàëüí³ñòü äî Äíÿ 
ì³ñòà. Íàãîðîäæåííþ ïåðåäóâàâ çá³ð ïðîïîçèö³é, íå îäíå çàñ³äàííÿ 

ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, îáãîâîðåííÿ, ñåñ³éíå ãîëîñóâàííÿ. Â³äçíà÷èëè òèõ ëþäåé, ÿê³ 
çðîáèëè ùîñü âàãîìå äëÿ Òåðíîïîëÿ, çì³íèëè ì³ñòî ÷è â³ääàëè æèòòÿ çà äåðæàâó. Òàê³ 
â³äçíàêè ïîòð³áí³. Âîíè ïîêàçóþòü ãðîìàä³ ïðèêëàäè, ìîòèâóþòü, äàþòü íàòõíåííÿ òèì, 
õòî ¿õ îòðèìàâ. Íàãîðîäæóº íå ìåð ÷è äåïóòàòè, öå ðîáèòü ñàìà ãðîìàäà ÷åðåç ñâî¿õ 
ïðåäñòàâíèê³â. Ãîðäèé, ùî â ì³ñò³ º òàê³ ëþäè, ³ äëÿ ìåíå ÷åñòü ¿õ çíàòè.

Коментар
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Ïðåì’ºðíèé ïîêàç ô³ëüìó «×åð-
âîíèé» â³äáóâñÿ íà Äåíü Íåçàëåæ-
íîñò³ â «Ñ³íåìà Ñ³ò³». 

Â îñíîâ³ ñòð³÷êè çà ìîòèâàìè 
ðîìàíó Àíäð³ÿ Êîêîòþõè «×åð-
âîíèé» — ðåàëüí³ ïîä³¿.

— Áóëî òàêå Íîðèëüñüêå ïîâ-
ñòàííÿ, â ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü âî-
ÿêè ÓÏÀ, ëèòîâñüê³ áðàòòÿ, ³íø³ 
íàö³îíàëüíîñò³. Ìè ðîáèìî àêöåíò 
íà óï³âöÿõ, — ðîçïîâ³â ó Òåðíîïî-

ë³ ïðîäþñåð ñòð³÷êè Âîëîäèìèð 
Ô³ë³ïïîâ, — Âîíè áóëè çàñóäæåí³ 
ÿê ðàäÿíñüê³ ãðîìàäÿíè, àëå ââà-
æàëè ñåáå â³éñüêîâîïîëîíåíèìè. 
² â òàáîðàõ âîíè çáåð³ãàëè âåëèê³ 
îñåðåäêè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Öå 
äàëî ìîæëèâ³ñòü çëàìàòè ñèñòåìó 
ÃÓËÀÃó. Öå ïîâñòàííÿ — çíàêî-
âà ïîä³ÿ â ³ñòîð³¿ — âîíî áàãàòî 
÷îãî çì³íèëî â ³ñòîð³¿ ³ â ñâîºìó 
êðàéíüîìó ïðîÿâ³, ìîæíà ñêàçàòè, 
çðóéíóâàëî ÑÐÑÐ. ÃÓËÀÃ íå âè-
òðèìàâ ïðàãíåííÿ ñâîáîäè, ÿêå 
ïîêàçàëè óêðà¿íö³.

Íà ðîëü ãîëîâíîãî ãåðîÿ Äàíèëà 
×åðâîíîãî ðåæèñåð âèáðàâ ëüâ³â-
ñüêîãî àêòîðà Ìèêîëó Áåðåçó.

— ß ïîáà÷èâ ôîòîãðàô³þ, øó-
êàâ ñâîãî ãåðîÿ ñåðåä àêòîð³â. Â³í 
ìåíå çàö³êàâèâ, — ðîçïîâ³â ðåæè-
ñåð ñòð³÷êè Çàçà Áóàäçå. — Ïîò³ì 
ïîáà÷èâ â³äåî, íà ÿêîìó â³í ÷èòàº 
Øåâ÷åíêà. Ìåí³ çäàëîñÿ, ùî öå 
ñàìå â³í. Ìè çóñòð³ëèñÿ â Êèºâ³, 
³ ï³ñëÿ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ÿ çðîçóì³â, 
ùî ìàþ ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Á³ëüøå 
íà ðîëü Äàíèëà ìè í³êîãî íå ïðî-
áóâàëè. ² äÿêóþ ïðîäþñåðó, ÿêèé 
ïîâ³ðèâ ìåí³. ß ñâîºþ â³ðîþ «çà-
ðàçèâ» éîãî. ² ïîò³ì, êîëè çðîáè-
ëè ãðèì, êîñòþì, ñòâîðèëè îáðàç, 
ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî öå ñàìå â³í.

Âåñíà ìèíóëà 
íåäàðåìíî 

— ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ö³ òðè ì³-
ñÿö³ âåñíè â Êðèâîìó Ðîç³ ìèíóëè 
íåäàðåìíî, — çàçíà÷èâ âèêîíà-
âåöü ðîë³ ×åðâîíîãî àêòîð Ìè-
êîëà Áåðåçà. — Äëÿ ìåíå òî÷íî 
öåé ÷àñ ìèíóâ íåäàðåìíî, áî öå 

áóëè çàõîïëþþ÷³ çéîìêè, ïðîöåñ 
÷àñàìè íåëåãêèé. ß çàâæäè ïðî 
ö³ ìîìåíòè çàáóâàþ, à â Òåðíîïî³ 
÷è íå âïåðøå ñêàæó ïðî íàéâàæ÷³ 
ìîìåíòè. Ìè ïî÷èíàëè çí³ìàòè 
íà ëîêàö³¿, ÿêà ìàº ñèìâîë³÷íó íàç-
âó «Ïðîâàë ÑÐÑÐ», äå º ÷óäîâèé 
òåðèêîí, íà ÿêèé íàì äîâåëîñÿ 

ï³äí³ìàòèñÿ. Äóáë³â áóëî áàãàòî. 
Òåðèêîí ñïðàâä³ áóâ âèñîêèé, àá-
ñîëþòíî íå ïîõèëèé. Äåÿê³ àêòî-
ðè, ïåðåïðîøóþ çà òàê³ ïîäðîáèö³, 
ëåäâå ëåãåí³ íå âèïëüîâóâàëè, àëå 
í³÷îãî, çí³ìàëèñÿ. Ïî÷àòîê áóâ òà-
êèé áðàâèé, òà é ðåøòà ïðîöåñó 
òåæ í³÷îãî.

Àêòîð ðîçïîâ³â, ùî äîïîìàãàëî 
íàëàøòóâàòèñÿ íà ðîëü.

— Ìåí³ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè 
íà ðîë³ çàâæäè ùàñòèëî, — ðîçïî-
â³äàº àêòîð Ìèêîëà Áåðåçà. — Êð³ì 
ïåðøîäæåðåë, ðîìàíó Êîêîòþõè, 
íà çí³ìàëüíèé ìàéäàí÷èê äî íàñ 
ïðè¿õàâ îíóê ªâãåíà Ãðèöÿêà, îä-
íîãî ç îðãàí³çàòîð³â Íîðèëüñüêîãî 

ïîâñòàííÿ. Ó ñåáå ó Ëüâîâ³ ä³çíà-
âàâñÿ áàãàòî, áî ìàþ ìîæëèâ³ñòü 
÷åðïàòè äåòàë³ â³ä íàøîãî óï³âöÿ 
Îëåñÿ Ãóìåíþêà, ÿêèé áóâ ó Íî-
ðèëüñüêó. Àêòîðè çàâæäè ïî-ð³çíî-
ìó íàëàøòîâóþòüñÿ íà ðîëü. Áóëî 
òàê ³ ç ðîëëþ ×åðâîíîãî. Äîñòàò-
íüî áóëî çãàäàòè íàøèõ ëèöàð³â, 
ÿê³ çàðàç òðèìàþòü ôðîíò íà ñõî-
ä³ Óêðà¿íè. Ìåí³ âèïàäàëî ¿çäèòè 
â Ìàð³óïîëü ³ áà÷èòèñÿ ç á³éöÿìè 
òóò. ² áóâàëî, ùî îò ìè ¿äåìî òóäè ç 
òåàòðîì ï³äòðèìóâàòè á³éö³â, à íà-
ñïðàâä³ ¿äåìî íàáèðàòèñÿ òîãî äóõó. 

«Íàì òåðì³íîâî 
ïîòð³áíà Ïàñõà» 

Ñöåíàð³é óâåñü ÷àñ äîïðàöüî-
âóâàëè. Äî ñëîâà, ñöåíàðèñòîì 
ñòð³÷êè º àâòîð ðîìàíó Àíäð³é 
Êîêîòþõà.

— Ìè çí³ìàëè íàâåñí³ íàïåðå-
äîäí³ Ïàñõè, — ïðèãàäóº Çàçà Áó-
àäçå.— Óæå ï³ä ðàíîê ìè ¿äåìî ç³ 
çéîìîê ó ãîòåëü. À ìåí³ íå äàâàëî 
ñïîêîþ öå â³ä÷óòòÿ Ïàñõè. Ó ãîëîâ³ 
ïîñò³éíî êðóòèëîñÿ: «Ïàñõà, Ïàñ-
õà, Ïàñõà». ² ÿ ñêàçàâ ïðîäþñåðàì, 
ùî íàì ïîòð³áíà Ïàñõà â êàðòè-
í³. Âîëîäÿ î 5-é ÷è î 6-é ðàíêó 
äçâîíèòü äî Êîêîòþõè. Ìîâëÿâ, 
Àíäð³é, òåðì³íîâî ïðè¿æäæàé, íàì 
òåðì³íîâî ïîòð³áíà Ïàñõà. Àíäð³é 

ïðè¿õàâ, ³ ï³ñëÿ ðîçìîâè íàïèñàâ 
óâåñü áëîê, ÿêèé ñòàâ êóëüì³íàö³-
ºþ ô³ëüìó. Áàãàòî ÷îãî íàðîäæóâà-
ëîñÿ òàêîãî, ÷îãî íåìàº â ðîìàí³. 
Öå æèâèé ïðîöåñ, ³ ÿ çàäîâîëåíèé, 
ùî âñå âäàëîñÿ, áî ìè âñå ðîáèëè 
â³ä ñåðöÿ.

Íîâ³ ç³ðêè ê³íî 
Êàñòèíãè áóëè ïî âñ³é Óêðà¿í³. 

Ëèøå íåáàãàòî àêòîð³â ìàëè äîñâ³ä 
ðîáîòè ïåðåä êàìåðîþ.

— Ò³ëüêè Ìèêîëó â³äðàçó çà-
òâåðäèëè íà ðîëü ³ Âîðîíà òàêîæ 
(àêòîðà Îëåãà Ñòåôàíà — ïðèì. 
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ðåä.). Âîíè, äî ðå÷³, ç îäíîãî òå-
àòðó — Ëüâ³âñüêîãî òåàòðó ³ìåí³ 
Êóðáàñà. À ³íøèõ ìè äîâãî øóêà-
ëè, — ðîçïîâ³â Ðåæèñåð. — Ó ðå-
çóëüòàò³ ñêëàëàñÿ êîìàíäà ³ç ñåìè 
ì³ñò. Âîíè, ÿê êàæóòü, øèðîêî 
â³äîì³ ó âóçüêèõ òåàòðàëüíèõ êî-
ëàõ. Îëåêñàíäð Ìàâð³ö — ç³ð-
êà óæãîðîäñüêîãî òåàòðó. Îëåã 
Øóëüãà — ïðèìà-àêòîð ìàëåíüî-
ãî òåàòðó â Äí³ïð³. Âñ³ âîíè ç 
ìàëèõ òåàòð³â. Àëå âè ñàì³ áà÷è-
òå, ÿêîãî ä³àïàçîíó ³ ïîòåíö³àëó 
ö³ àêòîðè. ¯õ óñ³õ ó ò³ì’ÿ÷êî Áîã 
ïîö³ëóâàâ. 

«Актори по-різному налаштовуються на роль. Так було і 
з роллю Червоного. Достатньо згадати наших лицарів, які 
зараз тримають фронт на сході. Бувало, їздили з театром 

підтримувати бійців, а насправді ми набиралися того духу»

Одна з локацій наступного фільму про Червоного може бути у тернопільському музеї політв’язнів

«×åðâîíèé» ìàòèìå ïðîäîâæåííÿ
Äî ñëîâà, ³ñòîð³ÿ ïðî ×åðâîíîãî 

ö³ºþ ñòð³÷êîþ íå çàâåðøóºòüñÿ. 
Áóäå ïðîäîâæåííÿ. À òî÷í³øå — 
ïåðåä³ñòîð³ÿ ×åðâîíîãî.

— Ó öüîìó ô³ëüì³ ×åðâîíèé 
ïðèõîäèòü ÿê ãåðîé, çì³íþº 
âñå íàâêîëî ³ éäå ÿê ãåðîé. Àëå 
çàâæäè ö³êàâî, çâ³äêè áåðóòüñÿ 
òàê³ ãåðî¿ — âîíè íå ïàäàþòü 
ç íåáà. Ùî ïåðåòâîðþº ïðîñòó 
ëþäèíó â ãåðîÿ? Öå â³äð³çîê 
÷àñó ç 1936 ðîêó ³ äî 1945 ðîêó. 
Ñïî÷àòêó â 1936-ìó ×åðâîíèé — 
ñòóäåíò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, 
à â 45 — ïåðåä àðåøòîì — â³í 
õîðóíæèé ÓÏÀ. Òîìó íîâèé 
ô³ëüì áóäå çà ìîòèâàìè ðîìà-
íó ³ íå ò³ëüêè, áàãàòî áóäå òîãî, 
÷îãî íåìàº â ðîìàí³, — çàçíà÷èâ 
ðåæèñåð ñòð³÷êè. 

Óæå âîñåíè òâîð÷à ãðóïà ïî÷è-
íàº âèðîáíèöòâî íîâî¿ ÷àñòèíè 
ïðî ×åðâîíîãî. Öå áóäå ñòð³÷-
êà çà ìîòèâàìè ïåðøèõ äâîõ 
ãëàâ ðîìàíó — äîòàá³ðíà ³ñòîð³ÿ 
×åðâîíîãî «×åðâîíèé áåç ë³í³¿ 
ôðîíòó». Äî ñëîâà, áóäå ³ âåðñ³ÿ 
äëÿ òåëåáà÷åííÿ — ÷îòèðè ñåð³¿.

— Ìè çóì³ëè âì³ñòèòè áàãàòî 
ìàòåð³àëó â îäèí ô³ëüì, àäæå 
ñêëàäíî áóëî ðîáèòè âèá³ð ïðî òå, 
ùî âàæëèâ³øå — ïîêàçàòè ðîëü 
îñîáèñòîñò³ ÷è ìàñøòàá òðàãåä³¿. 
² â òåëåâåðñ³¿ áóäóòü á³ëüø ðîç-
ãîðíóò³ äðàìàòóðã³÷í³ ë³í³¿. Áî êî-
æåí, õòî âèéøîâ ç òàáîðó ç ö³º¿ 
êîìàíäè ç ×åðâîíèì, ìàº ñâîþ 
âëàñíó ³ñòîð³þ, ÿêà ðîç³â’ºòüñÿ 

â òåëåâåðñ³¿.
Äî ñëîâà, ïðîäîâæåííÿ «×åð-

âîíîãî» ìîæóòü çí³ìàòè íàâ³òü 
ó Òåðíîïîë³. ßê ðîçïîâ³ëè ïðî-
äþñåðè ñòð³÷êè, çàðàç øóêàþòü 
ëîêàö³¿ äëÿ çéîìîê. Çàö³êàâëåí-
íÿ ì³ñòà â öüîìó ïèòàíí³ º. ßê 
çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Íàäàë, ì³ñòî çàïðîøóº ê³íîìèò-
ö³â íå ëèøå íà ïðåì’ºðè ñâî¿õ 
ô³ëüì³â, àëå ³ ÿê íà çí³ìàëüíèé 
ìàéäàí÷èê ñâî¿õ êàðòèí. Ïðî-
äîâæåííÿ «×åðâîíîãî» ìîæóòü 
çí³ìàòè ó ìóçå¿ ïîë³òâ’ÿçí³â.

— Òåìà ÓÏÀ çîâñ³ì íå ðîçêðè-
òà â óêðà¿íñüê³é ê³íåìàòîãðàô³¿, — 
ââàæàº ïðîäþñåð Âîëîäèìèð 
Ô³ë³ïïîâ. Öå òàêà òåìà, ïðî ÿêó 
ìè çíàºìî ëèøå ç ³íøèõ äæåðåë, 
ÿê³ ³íêîëè îä³îçíî ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî ö³ ïîä³¿. Íàì ïîòð³áíî ñâîº 
ê³íî, íåçààíãàæîâàíå, íåçàïîë³-
òèçîâàíå, à òàêå, ÿêå äàëî á â³ä-
ïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ — ÷îìó ÷îëîâ³ê 
éäå áîðîòèñÿ çà ñâîþ ñâîáîäó. ² 
â íîâîìó ô³ëüì³ ïðî ×åðâîíî-
ãî — «×åðâîíèé áåç ë³í³¿ ôðîíòó» 
ñàìå áóäå ïðî Êîëê³âñüêó ðåñïó-
áë³êó — áàãàòî õòî ïðî öå âçàãàë³ 
í³÷îãî íå çíàº. À íà Âîëèí³ ï³ä 
÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òðè 
ì³ñÿö³ ³ñíóâàëà öÿ ðåñïóáë³êà. 
Âîÿêè ÓÏÀ çðîáèëè îñåðåäîê 
äåìîêðàòè÷íî¿ âëàäè. Òà ÑÐÑÐ 
çì³â ¿¿ ç ëèöÿ çåìë³. Ìè ï³äí³ìà-
ºìî òåìè, ÿê³ ùå íå ï³äí³ìàëè â 
óêðà¿íñüêîìó ê³íî, òà é çàãàëîì â 
³ñòîð³¿, ³ â³äêðèâàºìî ¿¿ ÷îðí³ ä³ðè.

Лише Миколу Березу 
(зліва) та Олега Стефана 

на ролі затвердили 
одразу. Інших акторів 
обирали на кастингах
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Читаю, 
бо мені це 
подобається

АЙЗЕК АЗІМОВ «ФУНДАЦІЯ» 

Кирило Підвальний, історик:
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ð³çíîãî 

ðîäó ³ñòîðè÷íà ë³òåðàòóðà. Ñàìå 
òîìó, êîëè äî ìî¿õ ðóê ïîòðà-
ïèâ ðîìàí «Ôóíäàö³ÿ», ÿ ³ç çà-
ö³êàâëåííÿì âçÿâñÿ éîãî ÷èòàòè. 
Êíèæêà çàõîïèëà ç ïåðøî¿ ñòî-
ð³íêè. Ãàëàêòè÷íà ³ìïåð³ÿ ïåðå-
áóâàº íà øëÿõó äî ñâîãî çàíåïàäó. 
Ïîïåðåäó òèñÿ÷îë³òòÿ âàðâàðñòâà 
³ â³éí. Óíèêíóòè öüîãî ñòðàõ³òòÿ 
íåìîæëèâî, àëå º øàíñ ñêîðî-
òèòè ïåð³îä ðó¿íè. Ïñèõî³ñòîðèê 
Ãàð³ Ñåëäîí çíàº, ÿê öå çðîáèòè. 
Ñàìå â³í ïåðåêîíóº ³ìïåðàòîðà 
ñòâîðèòè Ôóíäàö³þ — ñêàðáíè-
öþ íàäáàíü ëþäñòâà, ç ÿêî¿ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ íàðîäæåííÿ íîâèíêè 
âåëè÷íî¿ ³ìïåð³¿. Ïëàí Ñåëäîíà 
ñïðàöüîâóº, ïðîòå æàãà äî âëàäè 
³ ãðîøåé ñòàº ïåðåïîíîþ â ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà. Íàñòóïíèêè 
â÷åíîãî ïðàãíóòü ñêåðóâàòè ðóõ 
³ñòîð³¿ â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó. 
Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è âäàñòüñÿ ¿ì 
öå çðîáèòè, ðàäæó ïî÷èòàòè öåé 
ðîìàí.

ДЖОРДЖО МОЙЄС «ПАРИЖ ДЛЯ САМОТНІХ» 

Світлана Малінович, студентка:
— Ó Ïàðèæ³ ÿ í³êîëè íå áóëà, 

õî÷ äóæå íàä³þñü íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì òóäè ïî¿õàòè, à ïîêè ùî 
÷èòàþ ïðî öå ðîìàíòè÷íå ì³ñòî 
ð³çí³ êíèãè. Íåùîäàâíî ïðî÷èòà-
ëà «Ïàðèæ äëÿ ñàìîòí³õ» – çàõî-
ïëèâó, ðîìàíòè÷íó ³ñòîð³þ ç ãó-
ìîðîì. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ — Íåëë. 
¯é äâàäöÿòü ø³ñòü ðîê³â, ³ âîíà 
í³êîëè íå áóëà â Ïàðèæ³. Êîëè 
êîõàíèé Ï³ò çàïðîøóº ¿¿ íà ðî-
ìàíòè÷í³ ì³í³-êàí³êóëè äî ñòî-
ëèö³ Ôðàíö³¿, öÿ ³äåÿ íåàáèÿê 
íàäèõàº ä³â÷èíó. Àëå âñå ñêëàäà-
ºòüñÿ íå òàê, ÿê âîíà ìð³ÿëà: Ï³ò 
ïðîñòî íå ïðèõîäèòü íà âîêçàë, 
îá³öÿº ïðè¿õàòè íàñòóïíèì ïîòÿ-
ãîì. À äàë³ — äçâ³íîê: «Ïðîáà÷, 
êðèõ³òêî. Í³ÿê íå âèõîäèòü. Áà-
æàþ ãàðíî ïðîâåñòè ÷àñ». Çàëè-
øèâøèñü ñàìà-îäíà â Ïàðèæ³, 
ä³â÷èíà â³äêðèâàº íîâó ñåáå — 
òàêó, ÿêî¿ í³êîëè íå çíàëà, ÿêó 
í³êîëè íå âèïóñêàëà íàçîâí³, 
ÿêîþ áîÿëàñÿ áóòè.
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ЧИМ УНІКАЛЬНА 
ЗАКАРПАТСЬКА «ВЕРЕТА»
Виставки  
Чотири 
закарпатські 
художниці, 
які входять 
до Асоціації 
творчих жінок 
«Нова форма», 
поєднали подорожі 
обласними 
центрами з 
презентаціями 
виставок 
своїх картин у 
рамках проекту 
«Мистецтво єднає 
Україну»

ЛЕСЯ ЗАМОРСЬКА, 0–97– 504-25-48,
LESIA. ZAMORSKA@GMAIL. COM

Ï³âñîòí³ êàðòèí ç óí³êàëüíèì 
êîëîðèòîì â³ä ÷îòèðüîõ çàêàð-
ïàòñüêèõ õóäîæíèöü — Ëþäìè-
ëè Êîðæ-Ðàäüêî, Îäàðêè Äîë-
ãîø-Ñîáêî, Íàä³¿ Ïîíîìàðåíêî 

òà Îëåíè Êîíäðàòþê äî ê³íöÿ 
ñåðïíÿ ìîæíà îãëÿíóòè â Òåð-
íîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó õóäîæ-
íüîìó ìóçå¿. Åêñïîçèö³ÿ ìàº íàç-
âó «Âåðåòà» (âèä ïîêðèâàëà ÷è 
ðÿäíèíè àáî ð³çíîêîëüîðîâèé 
êèëèì ç ãðóáî¿ âîâíè — ïðèì. 
àâò.). Àâòîðêè ðîá³ò — ÷ëåíè 

Àñîö³àö³¿ òâîð÷èõ æ³íîê «Íîâà 
ôîðìà».

Ð³äê³ñíà åêñïîçèö³ÿ 
Ñâî¿ ïîëîòíà õóäîæíèö³ 

âïåðøå ïðåäñòàâèëè â Òåðíî-
ïîë³ ó ëèïí³ öüîãî ðîêó â ðàì-
êàõ ïðîåêòó «Ìèñòåöòâî ºäíàº 
Óêðà¿íó» â ãàëåðå¿ îáëàñíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè 
õóäîæíèê³â Óêðà¿íè. Ïðàâäà, 
íà â³äêðèòòÿ ïîïåðåäíüî¿ åêñïî-
çèö³¿ õóäîæíèö³ íå ïðè¿æäæàëè. 
Öüîãî æ ðàçó òåðíîïîëÿíè ìàëè 
íàãîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Îäàð-
êîþ Äîëãîø-Ñîáêî òà Îëåíîþ 
Êîíäðàòþê.

Äî ðå÷³, ìèòö³ ³ç Çàêàðïàò-
òÿ ïðèâîçÿòü ó Òåðíîï³ëü ñâî¿ 
âèñòàâêè äóæå ð³äêî, òîìó òåð-
íîïîëÿíè ìàþòü ÷óäîâó íàãîäó 
îçíàéîìèòèñü ç ¿õíüîþ òâîð-
÷³ñòþ ³ ä³çíàòèñÿ, ÷èì îñîáëèâ³ 
ö³ ïîëîòíà ³ ùî ñàìå âèð³çíÿº 
çàêàðïàòñüêèõ õóäîæíèê³â ç-ïî-
ì³æ ³íøèõ.

— Ó íàñ äîñèòü íåîðäèíàðíà 
ïîä³ÿ, áî äî íàñ ïðè¿õàëî äàëåêå 

Çàêàðïàòòÿ, — çàçíà÷èâ äèðåê-
òîð Òåðíîï³ëüñüêîãî õóäîæíüîãî 
ìóçåþ ²ãîð Äóäà. — Öå ÷îòèðè 
ïðåäñòàâíèö³ çàêàðïàòñüêî¿ 
õóäîæíüî¿ øêîëè, ÿêà çàâæäè 
âèð³çíÿëàñÿ ñâîºþ òåìàòèêîþ ³ 
æèâîïèñíèìè ÿêîñòÿìè ÷åðåç òå, 
ùî âîíà íàéáëèæ÷å äî çàõ³äíî¿ 
ªâðîïè. Öÿ øêîëà, íåçâàæàþ÷è 
íà âàæê³ òîòàë³òàðí³ ÷àñè, çóì³ëà 
çáåðåãòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü.

Æ³íî÷èé ïîãëÿä 
íà ìèñòåöòâî 

Ïðîåêò «Ìèñòåöòâî ºäíàº 
Óêðà¿íó» ñòàðòóâàâ ó Â³ííèö³. 
Ï³ñëÿ Òåðíîïîëÿ âèñòàâêà ïî-
ìàíäðóº â ×åðí³âö³ òà Ëüâ³â.

— Åêñïîçèö³ÿ «Âåðåòà» ïðåä-
ñòàâëÿº æ³íî÷èé ïîãëÿä íà ìèñ-
òåöòâî, — êàæå íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ êóëüòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Â³êòîð³ÿ Ôðîëîâà. — Êîæíà 
ç öèõ ÷îòèðüîõ õóäîæíèöü º ³í-
äèâ³äóàëüí³ñòþ. Âîíè ð³çíÿòüñÿ 
ì³æ ñîáîþ òåõí³êîþ âèêîíàííÿ, 
âëàñíèì áà÷åííÿì, òåìàòèêîþ, 
àëå ¿õ îá’ºäíóº ëþáîâ äî ñâîãî 

Під час презентації Олег Пастухов 
прочитав із десяток перекладів 

відомих рок-композицій

Виставка «Верета» 
зацікавила тернополян 
своєю різноплановістю, 
адже кожна з чотирьох 

художниць творить свій 
унікальний мистецький світ

ð³äíîãî êðàþ ³ òâîð÷³ñòü.
Òàëàíîâèò³ æ³íêè âæå ïîíàä 

15 ðîê³â îðãàí³çîâóþòü ñï³ëüí³ 
ïðîåêòè, â³äêðèâàþòü çá³ðí³ âè-
ñòàâêè ³ ìàþòü âåëèêèé óñï³õ. 
Äî ðå÷³, ¿õ ââàæàþòü íàéêðàùè-
ìè õóäîæíèöÿìè Çàêàðïàòòÿ. 
Ïîëîòíà ìàéñòðèíü âðàæàþòü 
ñâî¿ì ð³çíîáàðâ’ÿì êàðïàòñüêèõ 
ìîòèâ³â, à ïðèðîäà íàáóâàº æ³íî-
÷î¿ òóæëèâî¿ í³æíîñò³. Ïîïðè òå, 
ùî õóäîæíèö³ ð³çí³ â ñâî¿é òâîð-
÷îñò³, àëå ¿õ îá’ºäíóº âèøóêàíèé 
ñìàê ³ òàëàíò, òîìó åêñïîçèö³ÿ 
º ö³ëüíîþ.

— Æ³íî÷å íà÷àëî êàðòèí, ÿê³ 
åêñïîíóþòüñÿ íà ö³é âèñòàâö³, 
â³ä÷óòíå ó âñüîìó, — çàçíà÷èâ 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êóëüòó-
ðè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåêñàíäð Ñìèê. — ßê íå äèâ-
íî, àëå ñàìå â³éíà, ùî òðèâàº 
íà Äîíáàñ³, äàëà ³íøèé ðîçâèòîê 
Çàêàðïàòòþ. Âîíî ñòàëî ìåêêîþ 
äëÿ òóðèñò³â, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ 
íå ëèøå ìàëüîâíè÷èìè êðàºâè-
äàìè, à é æèâîïèñíîþ ñïàäùè-
íîþ. Òîìó áóëî á äîáðå çðîáèòè 
ìóçå¿-ñàäèáè õóäîæíèê³â.

Картини Одарки 
Долгош-
Собко із серії 
«Закарпатські 
хрести» та 
«Мереживо часу» 
вражають своєю 
філігранністю 
і глибоким 
філософським 
змістом

«Експозиція «Верета» 
представляє жіночий погляд

 на мистецтво. Художниці 
різняться технікою 

виконання, тематикою, 
але їх об’єднує любов до 
рідного краю і творчість»

На відкриття виставки в Тернопільському обласному музеї 
завітали начальник управління культури Закарпатської 
обласної державної адміністрації Вікторія Фролова та 

художниці Олена Кондратюк і Одарка Долгош-Собко
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Стосунки   Для 
багатьох пар ліжко 
слугує місцем, де 
закохані можуть 
усамітнитися 
та проявити 
ніжність один до 
одного. Спати 
окремо більше 
полюбляють люди 
старшого віку. 
Втім, психологи не 
радять затягувати 
процес роздільного 
сну, аби не 
віддалитися один 
від одного

ЛІЗА СОЛОДКА,
20HVYLYN@GMAIL.COM

Ï³ñëÿ âèñíàæëèâîãî ðîáî÷îãî 
äíÿ íåð³äêî ÷àñ, êîëè ïîäðóææÿ 
ìîæå óñàì³òíèòèñü, ç’ÿâëÿºòüñÿ 
óæå â ë³æêó ïåðåä ñíîì. Òîä³ ÷îëî-
â³ê ³ æ³íêà ìîæóòü áóòè åìîö³éíî 
áëèçüêèìè òà íàðåøò³ ïðèä³ëèòè 
÷àñ îäèí îäíîìó. Àäæå, êîëè â ðî-
äèí³ âæå º ä³òè ³ óâåñü äåíü áàòüêè 
ìàþòü êóïó îáîâ’ÿçê³â, òî äëÿ í³æ-
íîñò³ â íèõ ÷àñòî íåìàº í³ ñèë, í³ 
ìîæëèâîñò³. ªäèíèé ìîìåíò, êîëè 
ìîæíà çãàäàòè ïðî ñâîþ äðóãó ïî-
ëîâèíêó, — ó ë³æêó.

— Äóæå âàæêî çà ä³òüìè, ðî-
áîòîþ òà ìàñîþ äîìàøí³õ ñðàâ 
çíàéòè ãîäèíè, êîëè ìè ìîæå-
ìî ïîáóòè íàîäèíö³ ç ÷îëîâ³-
êîì, òîìó ïèòàííÿ — ñïàòè ÷è 
íå ñïàòè ðàçîì — çí³ìàºòüñÿ 
àâòîìàòè÷íî, — ðîçïîâ³äàº òåð-

íîïîëÿíêà Ëþäìèëà Õ. — Êîëè 
óâ³ ñí³ ÷îëîâ³ê ì³öíî îá³éìàº 
ìåíå òà ç³ãð³âàº òåïëîì ñâîãî 
ò³ëà, ÿ çàáóâàþ ïðî âñ³ íåãàðàçäè. 
Çíàþ, ùî â ìåíå º êîõàíà ëþäè-
íà, ÿêà çàõèñòèòü ìåíå â³ä óñüîãî 
ïîãàíîãî. ² â³ä òàêîãî â³ä÷óòòÿ 
ÿ í³ çà ùî íå õî÷ó â³äìîâëÿòèñü.

Çàáðàòè ³íø³ ë³æêà 
Ìîëîä³ ïàðè âêðàé ð³äêî â³ä-

ìîâëÿþòüñÿ ñïàòè ðàçîì. Òîæ 
íåäèâíî, ùî íàøå ïèòàííÿ äëÿ 
îáãîâîðåííÿ íà ñàéò³ «20 õâè-
ëèí» äåõòî ñïðèéíÿâ çàíàäòî 
êðèòè÷íî. Àäæå ëîã³÷íî: íó ÿê 
çàêîõàí³, ó ÿêèõ êðîâ çàêèïàº 
ïðè äîòèêó îäèí îäíîãî, ìî-
æóòü âçàãàë³ ïîäóìàòè ïðî òå, 
ùîá ñïàòè îêðåìî?! Í³æíîñò³ ³ 
ëàñêè, ÿê³ âîíè ïðîÿâëÿþòü îäèí 
äî îäíîãî ó ë³æêó, — îñü ¿õí³é 
àðãóìåíò.

— Ìåí³ 20, ìîºìó õëîïöþ – 
24, ³ ìè íå óÿâëÿºìî, ÿê öå ñïàòè 
îêðåìî, — íàãîëîøóº Êàòåðèíà. — 
À ÿê æå ³íòèì? Êîëè êîõàòèñÿ?

² Êàòåðèíà ìàº ðàö³þ… 
Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, âèá³ð 
íà êîðèñòü ðîçä³ëüíîãî ñíó ÷à-
ñò³øå ðîáëÿòü ïàðè, ÿê³ ïðîæèëè 

â øëþá³ ïîíàä 10 ðîê³â, à òî é 
á³ëüøå.

— Ìàìà ç òàòîì çàâæäè ñïà-
ëè îêðåìî, àëå ïðè öüîìó âîíè 
íå ïåðåñòàâàëè ëþáèòè îäèí îä-
íîãî, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 
²ðèíà Â. — Àëå öå ð³øåííÿ, ñêîð³ø 
çà âñå, áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ¿õí³ìè áóä-
íÿìè. Ìàìà äóæå âòîìëþâàëàñü 
íà ðîáîò³ ³ õîò³ëà â³äïî÷èòè. À òàòî 
âîë³â ïî÷èòàòè ïåðåä ñíîì. Òîìó, 
ùîá íå çàâàæàòè í³êîìó, ëÿãàâ 

â ³íø³é ê³ìíàò³ ³ ÷èòàâ äîï³çíà.
Âèá³ð ñâî¿õ áàòüê³â ²ðèíà ðîçó-

ì³º, îäíàê ïåðåíîñèòè öåé ïðè-
êëàä ó ñâîº æèòòÿ íå ïîñï³øàº.

— Çàêîõàí³ ìàþòü ñïàòè ðà-
çîì — ìîÿ äóìêà íåçì³ííà, — 
íàãîëîøóº âîíà. — Áî êîëè ùå 
çíàéòè ÷àñ äëÿ óñàì³òíåííÿ, òèì 
ïà÷å, ëþäè, ÿê³ ÷àñòî îá³éìà-
þòü îäèí îäíîãî, ö³ëóþòü ïåðåä 
ñíîì, ïî÷óâàþòüñÿ á³ëüø ùàñëè-
âèìè, ïîòð³áíèìè, áàæàíèìè. 
Îñîáëèâî öå âàæëèâî äëÿ æ³íîê, 
ÿê³ àïð³îð³ õî÷óòü ïî÷óâàòèñÿ 
í³æíèìè ³ òåíä³òíèìè â ðóêàõ 
ñâîãî ñèëüíîãî ïàðòíåðà.

²ðèíà ç³çíàºòüñÿ, ùî êîëè âîíè 
ç ÷îëîâ³êîì ñèëüíî ïîñâàðÿòü-
ñÿ, òî â³í ìîæå ñïàòè íà äèâàí³. 
Îêðåìèé äèâàí — öå âæå ÿê ìå-
òîä «ïîêàðàííÿ» ÷è «ãîíîðîâîãî 
ïðîÿâó ñâîãî ÿ». Ó òàê³ ìîìåíòè, 
íà äóìêó ñï³âðîçìîâíèö³, êîí-
ôë³êò ëèøå çàãîñòðþºòüñÿ.

— Êðàùå ìîâ÷êè îá³éíÿòè êî-
õàíó ëþäèíó ïåðåä ñíîì. ßêùî 
âîíà âèííà, òî çðîçóì³º, ùî ¿¿ 
ìîæóòü ïðîáà÷àòè, áî êîõàþòü. 
ßêùî âèíóâàòåöü ïðîÿâëÿº 
í³æí³ñòü — çíà÷èòü, â³í ùèðî 
ðîçêàþºòüñÿ. ² ñëîâà áóäóòü çà-

éâèìè, — êàæå òåðíîïîëÿíêà. — 
À ùå êðàùå — âçàãàë³ íå òðèìà-
òè â ïîìåøêàíí³ çàéâèõ ë³æîê, 
àáè íå áóëî êóäè ò³êàòè.

Ñïëÿòü ³ç ä³òüìè 
×åðåç ð³çí³ îáñòàâèíè ïîäðóæ-

æÿ ÷àñòî ñïèòü ðàçîì ³ç ä³òüìè.
— Ìàëåíüêà äèòèíà çàâæäè õî÷å 

â³ä÷óâàòè ìàìèíå òåïëî, òîìó òàòî-
â³ í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ, ÿê ïðè-
éíÿòè â ë³æêî ùå áåá³, — ðîçïîâ³-
äàº Îëüãà À. — Ïåðøèé ñèí ñïàâ 
³ç íàìè äî òðüîõ ðîê³â. Ùîïðàâäà, 
ìè á³ëÿ íàøîãî ë³æêà ïîñòàâèëè 
äèòÿ÷å, àáè ïåðåêëàñòè Àðòåìà, 
êîëè â³í çàñíå. Ìåíøîìó ñèíî-
â³ — íèí³ äâà. ² â³í òàêîæ ñïèòü 
ç íàìè. Ìè ç ÷îëîâ³êîì ìð³ºìî 
ïðî ÷àñ, êîëè â³í íå áîÿòèìåòüñÿ 
ñïàòè îêðåìî.

Ïðî ñï³ëüíèé ñîí ³ç ä³òüìè ìîæ-
íà ãîâîðèòè äóæå áàãàòî. ² öå îê-
ðåìà òåìà äëÿ ³íøîãî ìàòåð³àëó. 
ßêùî ãîâîðèòè êîðîòêî, òî òóò 
º ðÿä ïëþñ³â ³ ì³íóñ³â. ² ÿêùî 
â íàø³é êðà¿í³ äî öüîãî ñòàâëÿòü-

ñÿ á³ëüø ëîÿëüíî, òî â îêðåìèõ 
êðà¿íàõ ïðî öå íå ìîæå áóòè é 
ìîâè.

— Ìîÿ ïîäðóæêà æèâå â Í³-
ìå÷÷èí³, ³ ç ñàìîãî ìàëå÷êó âîíè 
ç ÷îëîâ³êîì ïðèâ÷àëè äèòèíó 
íå òå, ùîá ñïàòè îêðåìî, à âçàãà-
ë³ — â ³íø³é ê³ìíàò³, — ãîâîðèòü 

СПАТИ ЧИ НЕ СПАТИ РАЗОМ

Àííà Ê. — Áàòüêè îäðàçó êóïèëè 
«Ðàä³îíÿíþ» ç ìîæëèâ³ñòþ â³äòâî-
ðþâàòè â³äåî. Òî æ äèòèíà çà ñò³-
íîþ ó íèõ çàâæäè ïåðåä î÷èìà. 
Í³ìö³ íå ðîçóì³þòü, ÿê áàòüêè 
ìîæóòü ìàòè ïîâíîö³íí³ ³íòèìí³ 
ñòîñóíêè, êîëè ïîðó÷ ëåæèòü äè-
òèíà.

Подружнє ложе для більшості є символом щасливого
і міцного шлюбу. Дійсно, багато хто просто не може

уявити собі ідеальні стосунки без міцних обіймів перед
сном. Однак є й такі пари, які обирають роздільний сон

Áðèòàíö³ êàæóòü, ùî ñï³ëüíèé ñîí ìîæå øêîäèòè
Ïðèãîëîìøëèâèé âèñíî-

âîê, ùî ñï³ëüíèé ñîí øêîäèòü 
çäîðîâ’þ òà ñòîñóíêàì çàêîõà-
íèõ, çðîáèëè áðèòàíñüê³ â÷åí³. 
Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ñï³ëüíèé ñîí 
ìîæå âèêëèêàòè ñâàðêè ³ ðîçá³æ-
íîñò³ ç ïðèâîäó õðîï³ííÿ, ïåðå-
òÿãóâàííÿ êîâäðè ³ øòîâõàííÿ 
îäèí îäíîãî âíî÷³. Ïðîâåäåíå 
äîñë³äæåííÿ òàêîæ ïîêàçàëî, 
ùî ó ïîäðóææÿ áóëî âäâ³÷³ á³ëü-
øå íåâäîâîëåííÿ îäèí îäíèì, 
êîëè âîíè ñïàëè â îäíîìó ë³æêó. 
Çà ñëîâàìè äîñë³äíèê³â, ïîãàíèé 
ñîí ñòàº ïðè÷èíîþ äåïðåñ³é, 
ñåðöåâèõ çàõâîðþâàíü, ³íñóëü-
ò³â, ïîðóøåííÿ ðîáîòè ëåãåí³â, 
à òàêîæ çàòîð³â íà äîðîãàõ, àâ-
òîìîá³ëüíèõ àâàð³é ³ ðîçëó÷åíü, 
ïðîòå òðàäèö³éíî ³ãíîðóºòüñÿ ÿê 
âàæëèâà ñêëàäîâà çäîðîâîãî ñïî-

ñîáó æèòòÿ, ïåðåäàº BBC.
«Ëþäè çàçâè÷àé ïî÷óâàþòüñÿ 

íàáàãàòî êîìôîðòí³øå, êîëè 
ñïëÿòü ç³ ñâî¿ì ïàðòíåðîì, îä-
íàê íàøå äîñë³äæåííÿ äîâîäèòü 
çâîðîòíå», — â³äçíà÷èâ îäèí ç 
ó÷åíèõ. 

Â³í ïîð³âíÿâ â³ä÷óòòÿ 40 ïî-
äðóæí³õ ïàð, êîëè âîíè ñïëÿòü 
ðàçîì ³ êîëè ïðîâîäÿòü í³÷ 
íà ðîçä³ëüíèõ ë³æêàõ. Ïðè öüîìó 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî 50% òèõ, õòî ñïàâ 
ðàçîì, áóëè ÷èìîñü ðîçäðàòîâàí³ 
àáî ñòóðáîâàí³.

²íøèé ³ç àâòîð³â äîñë³äæåííÿ, 
ÿêèé, çà éîãî ñëîâàìè, ñïèòü ç³ 
ñâîºþ äðóæèíîþ îêðåìî, â³äçíà-
÷àº, ùî ³ñòîðè÷íî ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà 
ñïàëè â ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Ñó÷àñíà æ 
òðàäèö³ÿ ñïàòè â îäíîìó ë³æêó 
ñòàëà ïîïóëÿðíîþ ç ïðèõîäîì 

³íäóñòð³àëüíî¿ ðåâîëþö³¿, êîëè 
ëþäè ñòàëè ïåðåáèðàòèñÿ â ì³-
ñòà, à â ìàëåñåíüêèõ êâàðòèðêàõ 
áóâ äóæå îáìåæåíèé æèòëîâèé 
ïðîñò³ð.

Ó Â³êòîð³àíñüêó åïîõó ñåðåä 
ñ³ìåéíèõ áðèòàíö³â ñïàòè â îä-
íîìó ë³æêó áóëî íåïîïóëÿðíî, 
à â Äðåâíüîìó Ðèì³ ïîäðóæíº 
ëîæå âèêîðèñòîâóâàëîñÿ íå äëÿ 
ñíó, à âèêëþ÷íî äëÿ ëþáîâíèõ 
óò³õ. Íà äóìêó äîñë³äíèê³â, ñó-
÷àñí³ ïàðè ïîâèíí³ ñë³äóâàòè 
ìóäðîìó ïðèêëàäó ïðåäê³â. 

«Öå ùîñü ïîä³áíå äî òîãî, ùî 
ðîáèòü òåáå ùàñëèâèì. ßêùî âè 
ñïèòå ðàçîì ³ âàì í³÷îãî íå çà-
âàæàº, íó ùî æ, ïðîäîâæóéòå 
â òîìó æ äóñ³. À ÿêùî öå íå òàê, 
òî íå á³éòåñÿ âñå ïîì³íÿòè», — 
ãîâîðèòü ñïåö³àë³ñò.

Роздільний сон ще більше роз’єднує та віддаляє

 Àíòîí³íà ÁÎÃÀ×ÓÊ, ïñèõîëîã:
— Ìîæóòü áóòè ð³çí³ ïðè÷èíè, ÷îìó ïîäðóææÿ 
âèð³øóº ñïàòè îêðåìî: ð³çíèé ðåæèì ñíó, ïîÿâà 
íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè, ñâàðêè ÷è íåñòà÷à äóøåâíî¿ 
áëèçüêîñò³. Òàêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè íà âèçíà÷åíèé 
÷è íà íåâèçíà÷åíèé ïåð³îä. ßêùî öå ìîæå áóòè 
òèì÷àñîâî, ÿê íàïðèêëàä ó ñèòóàö³¿ ç íîâîíàðîä-
æåíîþ äèòèíîþ, äî ÿêî¿ ìàìà ïîâèííà âñòàâàòè 

ê³ëüêà ðàç³â çà í³÷, òî ó öüîìó ìîæíà çíàéòè ³ ïëþñè äëÿ çì³öíåííÿ 
ñòîñóíê³â. Àëå ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í, 
òî âè ðèçèêóºòå á³ëüøå íå îïèíèòèñÿ â îäíîìó ë³æêó. Àäæå êîëè âè 
ñïèòå îêðåìî, ñòðàæäàº ñôåðà ³íòèìíîãî æèòòÿ ïàðòíåð³â, òàêîæ öå 
åìîö³éíî âàñ ùå á³ëüøå ðîç’ºäíóº òà â³ääàëÿº.

Коментар
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ALLURE CLUB
просп. Злуки, 45, 
тел. 098-757-57-57

Найкращі ведучі
Вечірку "Кращі МС України" 
проводять щосуботи. На 
від відува чів  чекають МС з 
усієї країни, весела атмос-
фера, хіти та кон курси. 
Початок – о 22.00. 
Вхід: для  дів чат – 50 грн, 
для хлопців – 80.

«Містер Штейн іде в онлайн»
Комедія, 30 серпня-5 верес-
ня, поч. – 14.30
«Тюльпанова лихоманка»
Драма, мелодрама, 
30 серпня-5 вересня
«Термінатор 2: Судний день»
Бойовик, фантастика, 30 серп-
ня-5 вересня, поч. – 21.05
«На драйві»
Бойовик, кримінал, екшн, 
30 серпня-5 вересня, 
поч. – 10.00, 12.20, 14.40, 
17.00, 19.20, 21.40, 23.55

«Тілоохоронець кілера»
Бойовик, комедія, еротика, 
30 серпня-5 вересня, поч. – 
12.10, 16.40, 19.00, 21.20
«Емоджі Муві»
Комедія, сімейний, анімація, 
30 серпня-5 вересня , поч. – 
12.30, 13.50, 17.30, 19.15
«Реальна білка»
Комедія, пригоди, сімейний, 
30 серпня-5 вересня, поч. – 
10.30, 11.50, 15.40
«Анабель: Створення»
Жахи, 30 серпня-5 вересня, 
поч. –23.40

ФІЛАРМОНІЯ

Філармонія відкриває сезон
Відкриття нового концертного 
сезону Тернопільської облас-
ної філармонії відбудеться 30 
серпня о 18.30 в залі філармонії. 
Прозвучать «Перша симфонія» 
В. Каліннікова та«Концерт № 
2» Г. Венявського у виконанні 
симфонічного оркестру облас-
ної філармонії. Спеціальний 
гість – скрипаль-віртуоз, заслу-
жений артист України Назарій 
Пилатюк.

ВИСТАВКИ
«Проникнення»

Виставка творчих робіт львів-
ської мисткині Ярини Мовчан, 
галерея «Бункермуз»

«Живопис»
Виставка картин Михайла Кузі-
ва, Український дім «Перемога»

«Верета»
Виставка картин чотирьох закар-
патських художниць, Тернопіль-
ський обласний художній музей

«Живопис»
Виставка творчих робіт поль-
ських художників (м. Ельблонг), 
галерея Тернопільської обласної 
організації НСХУ

«Макети церков та замків Тер-
нопілля»
Виставка творчих робіт Володи-
мира Крісака, Тернопільський 
замок
«Палітра осінніх Карпат»
Виставка робіт учасників худож-
ньо-мистецьких пленерів «Па-
літра осінніх Карпат», «Палітра 
буковинського краю», «Зберег-
ти збережене», Тернопільський 
замок
«Як у нас на Україні»
Етновиставка робіт декора-
тивно-ужиткового мистецтва 
позашкільних закладів міста
«110-річчя народження Романа 
Шухевича – «Тараса Чуприн-
ки»: від столиці воюючої Укра-
їни (ОУН – УПА – УГВР), село 
Бишки на Тернопіллі до столиці 
незалежної України, Київ»
Виставка філателістичних 
знаків тернополян Василя 
Штокала та Василя Дідуха, 
краєзнавчий музей
«Акварельна прозорість Стад-
ничука»

Проект «Багатолиста гілка 
мистців Тернопільщини», із фо-
ндів музею, краєзнавчий музей

«Девіз його життя – дошукува-
тися істини»
Фотодокументальна виставка 
пам’яті Заслуженого праців-
ника культури України Бог-
дана-Романа Хаварівського, 
краєзнавчий музей

«Життя, віддане у жертву ідеї 
української державності»
Виставка з фондів музею до 
330-ї річниці обрання Івана 
Мазепи гетьманом України, 
краєзнавчий музей

«Найвищі вежі духовності 
ждуть твого шаленого штурму»
Виставка з фондів музею до 
110-річчя з дня народження 
Олега Кандиби (Ольжича) по-
ета, археолога та політичного 
діяча (1907-1944), краєзнавчий 
музей

ê³íîòåàòð 

 Сінема Сіті

ê³íîòåàòð

Палац кіно
тел. 52-33-33, квитки – 40 грн

КІНО

«Червоний штат»
Драма, 30 серпня-5 вересня, 
поч. – 14.20, 19.20, 21.35, 
23.50

«Сім сестер»
Трилер, фантастика, 
з 31 серпня

тел. 47-77-37, квитки — 55-80 грн

КЛУБИ

«Секрети домашніх тварин»
Мультфільм, комедія, 
30 серпня-5 вересня, 
поч. – 12.50

RIVERPOOL CLUB
вул. Чумацька, 14, 
тел. 067-350-18-81

The Subbotage Party
Щосуботи клуб запрошує 
потусуватися під найкращу 
за останні 30 років музику. 

До 23.00 – вхід безкоштовний, 
після 23.00 дівчатам – 40 грн, 
хлопцям – 80 грн.

Discohouse Friday Night
Щоп’ятниці для тернополян – 
вечори хаусу та лотерея для 
перших 99 відвідувачів 
із призами. 
До 23.00 – вхід безкош товний, 

після 23.00 – дівчатам – 30 грн, 
хлопцям – 60.

БУНКЕРМУЗ
бульвар ім. Т. Шевченка, 1, 
тел. 067-350-22-10

Щосуботи запальні сети готу-
ють dj з різних куточків Украї-
ни. Потужні біти та яскраві 
емоції чекають усіх на вечірці. 
Щосереди у закладі заточують 
підбори під запальні ритми 
латино. 
Для тернополян – сальса, 
бачата і меренге. 
Початок розваг – о 20.00. 
Приходьте з друзями і заряд-
жайтесь позитивом. 

Вхід – вільний.

OPERA 
Клуб-ресторан щотижня про-
понує такі вечірки: щочет-
верга – студентські вечірки 
(вхід 30 грн), щоп’ятниці 
– вечірки у стилі Maxim, 
щосуботи – Opera Club 
Show (вхід для хлопців – 
50 грн, для дівчат – 30 грн). 
Упродовж тижня відвідувачі 
можуть взяти участь 
у карао ке-вечірках. Початок 
розваг – щодня о 20.00.

«Лелеки»
Комедійний мультфільм, 30 
серпня-5 вересня, поч. – 14.30
«Лапа»
Художній фільм, 30 серпня-
5 вересня, поч. – 16.00

У Львові буде 24-й Форум 
видавців
24-й Форум видавців від-
будеться у Львові 13-17 
вересня. Упродовж п’яти 
відбудеться понад 1000 по-
дій в різних закладах Льво-
ва. Головна цьогорічна тема 
– “Точка творення”. Місце 
проведення –палац По-
тоцьких. Вартість квитка на 
усі чотири дні – 80 гривень. 
Для студентів по студквитку 
на 14-15 вересня можна 
пройти за 20 гривень (на 
два дні). Групи студентів від 
десяти осіб заходять безко-
штовно. Не платять за вхід 
на Форум пенсіонери, особи 
з інвалідністю, учасники 
АТО, переселенці та бага-
тодітні родини (за наявності 
посвідчень).

На Тернопільщині – свята замків
На Тернопільщині відбудуться свя-
та замків. Зокрема: у с. Сидорів 
Гусятинського р-ну (20 серпня), 
в м. Збараж (24 серпня), у с. 
Підзамочок Бучацького р-ну (3 
вересня), в. м. Чорткові (9 верес-
ня), в смт Микулинці (17 вересня), 
у с.Токи Підволочиського р-ну 
(30 вересня), у смт Вишнівець 
Збаразького району (14 жовтня). 

Зустріч християнської молоді
Зустріч християнської молоді від-
будеться у Тернополі 3 вересня о 
15.00 в Архикатедральному соборі 
Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці. Вхід вільний. У про-
грамі свята – флешмоб, презен-
тація християнських спільнот та 
організацій,  форум молоді, Літур-
гія, мистецько-духовна програма 
та конкурс-лотерея.

Концерт «Золоте перевесло»
Концерт «Золоте перевесло» від-
будеться 5 вересня о 18.30 в залі 
Тернопільської обласної філар-
монії. Своє мистецтво демонстру-
ватимуть академічний ансамбль 
народного танцю «Надзбручанка» 
та академічний ансамбль народ-
ної музики «Візерунок». Ведуча 
– заслужена артистка України 
Адріана Онуфрійчук.

Концерт «Ліга Сміху. Захід»
ПК «Березіль» запрошує на гумо-
ристичне шоу «Ліга Сміху. Захід» 
7 вересня о 19.00. «Ліга Сміху» 
– найбільший гумористичний 
проект в Україні, який проводить 
щорічно «Студія Квартал-95». 
Квитки – у касі «Березолю», ЦУМ 
(від. Konica.), м-н Konica (вул. 
Київська). Довідки за тел.: 096 
701 76 00.

Фестиваль борщу та борщівської 
вишиванки
Фольклорно-мистецький фести-
валь «Борщівські вишиванки» 
відбудеться 9-10 вересня в м. 
Борщів. Його проводять з метою 
відродити техніку вишиття борщів-
ської сорочки, зберегти автентич-
ність українського національного 
костюма. Гостей чекають народні 
пісні, танці і борщ.

«Тернопільські театральні ве-
чори»
Цього року 17-25 вересня в драм-
театрі відбудеться ХV Всеукраїн-
ський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори». Фестиваль 
відкриють тернопільські актори 
прем’єрою героїчної трагікомедії 
П. Ар’є «Слава героям», що відбу-
деться 17 вересня о 19.00.
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МОЛОДЯТАМ ЗАМІСТЬ КВІТІВ ТА ЦУКЕРОК 
ДАРУВАЛИ КОРМ ДЛЯ СОБАК
Приклад  На весіллі нареченим 
вдалося зібрати 135 кілограмів
корму для собак. Його передали
у Центр допомоги безпритульним 
тваринам «Вірні друзі»

ЄВГЕНІЯ ЦЕБРІЙ, 0-96-915-39-23, 
TSEBRIJ@GMAIL.COM

Äîáðó ñïðàâó íà ñâîºìó âåñ³ëë³ 
çðîáèëè òåðíîï³ëüñüê³ ìîëîäÿòà 
Þë³ÿ ³ Þð³é Ïàíîâèêè. Âîíè âè-
ð³øèëè â³äìîâèòèñÿ â³ä êâ³ò³â òà 
öóêåðîê ³ ïîïðîñèëè ãîñòåé ïðè-
íåñòè ¿ì íàòîì³ñòü êîðì äëÿ ñîáàê. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè âñ³õ çàçäàëåã³äü 
ó çàïðîøåííÿõ íà âåñ³ëëÿ.

Ãîñò³ áóëè çäèâîâàí³, àëå ï³äòðè-
ìàëè òàêó ³í³ö³àòèâó. Ó ðåçóëüòàò³ 
âäàëîñÿ ç³áðàòè 135 ê³ëîãðàì³â êîð-
ìó äëÿ ñîáàê. Éîãî ïàðà ïåðåäàëà 
ó Öåíòð äîïîìîãè áåçïðèòóëüíèì 
òâàðèíàì «Â³ðí³ äðóç³».

Ç³áðàëè 
135 ê³ëîãðàì³â êîðìó 

²äåÿ äîïîìîãòè áåçïðèòóëüíèì 
ñîáàêàì âèíèêëà ó Þë³¿. Ïðî ïî-
ä³áíå âîíà ÿêîñü ïðî÷èòàëà â ³í-
òåðíåò³ ³ âèð³øèëà, ùî òåæ òàêå 
çðîáèòü íà ñâîºìó âåñ³ëëÿ. Þëÿ 
äóæå ëþáèòü ñîáàê, ó íå¿ ñàìî¿ º 
öâåðãøíàóöåð íà êëè÷êó Êàïð³. 
À îñîáëèâî ¿é æàëü áåçäîìíèõ 
òâàðèí.

— Öå áóëî ïåðøîþ ìîºþ óìî-
âîþ, ùî íà âåñ³ëëÿ íàì áóäóòü 
äàðóâàòè êîðì äëÿ ñîáàê. Þðà 
îäðàçó ïîãîäèâñÿ, — êàæå âîíà. — 
Íà çàïðîøåíí³ ìè íàïèñàëè òàê: 
«Ïðîõàííÿ â³ä ìîëîäèõ. Çàì³ñòü 
êâ³ò³â ³ öóêåðîê äàðóâàòè êîðì äëÿ 
ñîáàê. Öå áóäå íàø ñï³ëüíèé äàðó-
íîê äëÿ áåçäîìíèõ ñîáàê. Äÿêóºìî 
çà ðîçóì³ííÿ».

Íà âåñ³ëë³ áóëè 144 ãîñòåé. Âîíè 
ïðèíåñëè 135 ê³ëîãðàì³â êîðìó. 
Òà íå âñ³ ñïðèéíÿëè öå ïðîõàííÿ 
âñåðéîç. Òîìó äåõòî òàêè âçÿâ öó-
êåðêè, êâ³òè òà ñïèðòíå. Àëå á³ëü-
ø³ñòü ãîñòåé ïðîõàííÿ âèêîíàëè.

— Õòîñü ïðèí³ñ 10 ê³ëîãðàì³â 
êîðìó, õòîñü ï³âê³ëîãðàìà, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ. — Äåÿêèì ãîñòÿì 
áóäî íåçðó÷íî, ñîðîìèëèñÿ, äóìà-
ëè, ùî öå æàðò. Âàãàëèñÿ: à ìîæå 
öå çàïðîøåíííÿ íåïðàâäèâå. Ïå-
ðåæèâàëè: à ÿê öå áóäå âèãëÿäàòè, 
áî ùå òàêîãî íå ÷óëè. Õòî â òîð-
áèíêó ïîêëàâ êîðì, õòî ñôîðìóâàâ 
ïîäàðóíî÷îê.

Çàãàëîì Þð³é ³ Þë³ÿ çàäîâî-
ëåí³, ùî ¿ì âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè 
çàäóìàíå.

Çàñíîâíèêè Öåíòðó äîïîìîãè 
áåçïðèòóëüíèì òâàðèíàì «Â³ðí³ 
äðóç³» Êîñòÿíòèí òà Àëëà Ëÿïàí-
äðè êàæóòü, ùî ç³áðàíå õàð÷óâàííÿ 
äëÿ ¿õí³õ ï³äîï³÷íèõ äóæå ïîòð³áíå.

— Âîíè íàñ çíàéøëè ÷åðåç ³í-

òåðíåò, — êàæå Àëëà Ëÿïàíäðà. — 
Íàïèñàëè íàì íå òîä³, êîëè ïðèäó-
ìàëè öþ äîáðó ñïðàâó, à êîëè âæå 
âñå çðîáèëè. Ìåíå äóæå âðàçèâ ¿õ 
â÷èíîê. Àäæå ïðî áåçïðèòóëüíèõ 
òâàðèí íå êîæåí âçàãàë³ çãàäàº, ùî 
âæå êàçàòè ïðî ïåð³îä ïåðåäâåñ³ëü-
íèõ êëîïîò³â. Ùèðî äÿêóþ òàêîæ 
ìàòóñÿì ìîëîäÿò, ÿê³ ï³äòðèìàëè 
³äåþ ñâî¿õ ä³òåé, ìîæëèâî, äèâíó 
äëÿ áàãàòüîõ, àëå ÷óäîâó ³ ïîêè 
áåçïðåöåäåíòíó â Òåðíîïîë³.

âîëüºð, ³ ìè òàì çàëèøàºìî òâàðè-
íó. Àëå âñå îäíî âîíà çàëèøàòüñÿ 
ï³ä íàøîþ îï³êîþ, ìè ¿¿ ãîäóºìî. 
Ó íàñ çàðàç º òðîº òàêèõ ñîáàê, ÿê³ 
æèâóòü íà ï³äïðèºìñòâàõ.

Äîë³ òâàðèí – ñóìí³ 
Äîë³ òâàðèí, ÿêèìè îï³êóþòüñÿ 

â Öåíòð³ «Â³ðí³ äðóç³», — ñóìí³. 
Öå ñîáàêè ³ êîòè, ÿêèõ çíàõîäÿòü 
íà âóëèöÿõ. ×àñòî öå òâàðèíè, ÿê³ 
ðàí³øå áóëè äîìàøí³ìè, à ïîò³ì ç 
ïåâíèõ ïðè÷èí ñòàëè íåïîòð³áíè-
ìè ñâî¿ì ãîñïîäàðÿì ³ îïèíèëèñÿ 
íà âóëèö³. ×àñòî áóâàº, ùî òâàðèí 
çàëèøàòü, êîëè ïåðå¿æäæàþòü.

Îäíà ç ï³äîï³÷íèõ Öåíòðó «Â³ðí³ 
äðóç» — ñîáàêà Ä³íà.

— ¯¿ ÷îëîâ³ê ï³ä³áðàâ íà áàçà-
ð³, ¿¿ çáèëà ìàøèíà, êîëè ¿é áóëî 
ï’ÿòü ì³ñÿö³â, — êàæå Àëëà Ëÿ-
ïàíäðà. — Ìè ¿¿ âèõîäèëè, ¿é âæå 
äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Çàðàç Ä³íà 
æèâå íà òåðèòîð³¿ îäíîãî ç ï³äïðè-
ºìñòâ, àëå ï³ä íàøîþ îï³êîþ, ìàº 
ïàñïîðò, âñ³ âàêöèíàö³¿.

Äî ñëîâà, Öåíòð äîïîìîãè 
áåçïðèòóëüíèì òâàðèíàì «Â³ðí³ 
äðóç³» ó Òåðíîïîë³ îô³ö³éíî ³ñíóº 

âæå á³ëüøå äâîõ ðîê³â, ïðîòå éîãî 
çàñíîâíèêè çàéìàþòüñÿ òàêîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ íàáàãàòî äîâøå.

— Ìè õî÷åìî äîíåñòè äî ëþäåé, 
ùî òâàðèíà — äðóã. ² äðóãîì ìîæå 
áóòè ³ áåçïîðîäíà ñîáà÷êà. Âîíà 
âàðòà òîãî, ùîá ¿¿ ëþáèëè, — êàæå 
Àëëà Ëÿïàíäðà.
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Юлія Пановик 
дуже любить 
собак, в неї є 

цвергшнауцер 
на кличку 
Капрі. На 

весілля його 
одягнули в 
святковий 

костюм

Юля і Юрій Пановик 
передали зібраний 

корм для бездомних 
собак, якими 

опікується Центр 
«Вірні друзі»

Собаку Діну 
врятували 
засновники 
центру 
«Вірні друзі» 
Костянтин 
та Алла 
Лапандри. 
Тварину 
знайшли 
на ринку, її 
збила машина

²íôîðìàö³þ ïðî Öåíòð «Â³ðí³ 
äðóç³» ìîæíà çíàéòè íà ñàé-
ò³ virnidruzi.com.ua. Êîøòè 
íà ñòâîðåííÿ ïðèòóëêó äëÿ 
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ìîæ-
íà ïåðåðàõîâóâàòè íà êàðòî÷-
êó — 5168 7423 5314 0993 — Ëÿ-
ïàíäðà Êîñòÿíòèí ²ãîðîâè÷ 
(Ïðèâàò Áàíê).
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Ïîòð³áåí ïðèòóëîê 
Òåðíîï³ëü ÷è íå ºäèíå ì³ñòî 

â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, äå íåìàº ïðè-
òóëêó äëÿ áåçäîìíèõ ñîáàê. Çàðàç 
òðèâàº çá³ð êîøò³â íà ñòâîðåííÿ 
òàêîãî ïðèòóëêó. Òèì ÷àñîì áåç-
äîìíèìè ñîáàêàìè òà êîòàìè îï³-
êóºòüñÿ Öåíòð «Â³ðí³ äðóç³».

— Îñíîâíà ÷àñòèíà òâàðèí âäî-
ìà ó íàñ òà ó íåáàéäóæèõ ëþäåé, — 
êàæå Àëëà Ëÿïàíäðà. — Êîëè ìè 
äàºìî òâàðèí íà ïåðåòðèìêó, ìè 
áåðåìî íà ñåáå ¿õ óòðèìàííÿ — 
ë³êóâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Òîìó ïè-
òàííÿ ç êîðìîì äëÿ íàñ º çàâæäè 
àêòóàëüíèì.

Çàðàç ï³ä îï³êîþ Öåíòðó 13 êîò³â 
³ áëèçüêî äåñÿòêà ñîáàê. Àëå ÷à-
ñòèíà ç íèõ ³íâàë³äè. Îäèí ñîáàêà 
íà ³íâàë³äíîìó â³çêó, ³íøèé — áåç 
ëàï. ª ñîáà÷êà, â ÿêî¿ ñòàô³ëîêîê. 
×àñ â³ä ÷àñó õâîðîáà çàãîñòðþºòü-
ñÿ, ³ ïîòð³áíå ë³êóâàííÿ, áî òâàðè-
íà ïðîñòî âòðà÷àº øåðñòü.

— Òî÷íî¿ öèôðè òâàðèí ìè 
íå ìîæåìî íàçâàòè, àäæå ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïîñò³éíî ì³íÿºòüñÿ, — êàæå 
Àëëà Ëÿïàíäðà. — Òâàðèíîê, ÿê³ 
á³ëüø-ìåíø çäîðîâ³, âäàºòüñÿ ïðè-
ëàøòóâàòè, à ò³, ÿê³ í³êîìó íå ïî-
òð³áí³, â íàñ òàê ³ çàëèøàþòüñÿ. 
ª ñîáàêè, ÿêèì ìè çíàõîäèìî 
ïðèñòàíîâèùå. Ïðèì³ðîì, ï³ä-
ïðèºìñòâî äîçâîëÿº íàì ïîñòàâèòè 

«Хтось приніс 10 кілограмів
 корму, хтось півкілограма. 

Деяким гостям будо 
незручно, соромилися, 

думали, що це жарт. 
Вагалися: а може, це 

запрошення неправдиве»
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ÍÎÂÈÍÈ
С П О Р Т И В Н І

«Íèâà» ç³ãðàëà 
âí³÷èþ ç 
«Áóêîâèíîþ»

• Ó âîñüìîìó òóð³ ÷åìï³îíàòó 
Äðóãî¿ ë³ãè ç ôóòáîëó, ùî â³ä-
áóâñÿ 26 ñåðïíÿ, òåðíîï³ëüñüêà 
«Íèâà» ðîç³éøëàñÿ ìèðîì ³ç ÷åð-
í³âåöüêîþ «Áóêîâèíîþ» – 0:0.

Ìàò÷ â³äáóâñÿ íà äîìàøíüîìó 
ñòàä³îí³ òåðíîïîëÿí ó Âèøí³â-
ö³. Áëèæ÷èìè äî ïåðåìîãè áóëè 
ñàìå ãîñïîäàð³. Äâ³÷³ êîìàíäó ç 
×åðí³âö³â ðÿòóâàëà ñò³éêà âîð³ò. 
Ñïî÷àòêó êàðêàñ ïåðåâ³ðèâ íà 
ì³öí³ñòü ²ãîð Âîíñ, à ó äðóãîìó 
òàéì³ â øòàíãó âëó÷èâ Âîëîäè-
ìèð Ïðèøí³âñüêèé.

Ó íàñòóïíîìó òóð³, ùî â³äáó-
äåòüñÿ 30 ñåðïíÿ, òåðíîïîëÿíè 
ç³ãðàþòü íà âè¿çä³ ïðîòè ë³äå-
ðà Äðóãî¿ ë³ãè – âîëî÷èñüêîãî 
«Àãðîá³çíåñà».

«Êðèñòàë» çàçíàâ 
ðîçãðîìíî¿ ïîðàçêè

• Ó ïåðåíåñåíîìó ìàò÷³ ïåðøîãî 
òóðó ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóò-
áîëó ñåðåä àìàòîð³â ÷îðòê³âñüêèé 
«Êðèñòàë» ïîñòóïèâñÿ íà âè¿çä³ 
ÔÊ «Õìåëüíèöüêèé» – 4:1.

Äîëþ ïðîòèñòîÿííÿ õìåëüíè-
÷àíè âèð³øèëè ùå äî ïåðåðâè, 
â³äïðàâèâøè ó âîðîòà ÷îðòê³â-
ñüêî¿ êîìàíäè òðè ì’ÿ÷³. Ùî-
ïðàâäà, «Êðèñòàë» ñïðîì³ãñÿ 
îäèí ãîë â³ä³ãðàòè. Â³äçíà÷èâñÿ 
Ìèõàéëî Âîéöåùóê.

Ïåðåëàìàòè õ³ä çóñòð³÷³ ó äðó-
ãîìó òàéì³ ï³äîï³÷íèì Âàñèëÿ 
²âåãåøà íå âäàëîñÿ. ßê íàñë³äîê, 
«Êðèñòàë» ïðîïóñòèâ â÷åòâåðòå. Ó 
òóðí³ðí³é òàáëèö³ ÷îðòê³âö³ ïîñ³äà-
þòü ñüîìå ì³ñöå ç äåâ’ÿòè êîìàíä.

«ÄÑÎ-Ïîä³ëëÿ» 
– âîëîäàð Êóáêà 
îáëàñò³

• Ó ô³íàë³ ðîç³ãðàøó Êóáêà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ç ôóòáîëó 
«ÄÑÎ-Ïîä³ëëÿ» ç ðàõóíêîì 3:0 
ïåðåìîãëî çáîð³âñüêèé «Êîëîñ» 
òà âïåðøå ó ñâî¿é ³ñòîð³¿ çàâîþ-
âàëî îáëàñíèé òðîôåé.

Âèð³øàëüíèé êóáêîâèé ìàò÷ 
òðàäèö³éíî ïðîéøîâ ó Äåíü 
Íåçàëåæíîñò³ – 24 ñåðïíÿ. 
Ùîïðàâäà, ãðà â³äáóëàñÿ íå ó 
Òåðíîïîë³, à ó Çáàðàæ³.

Ïåðåìîæíèé ïî÷èí äëÿ 
«ÄÑÎ-Ïîä³ëëÿ» ó ïåðøîìó òàéì³ 
ðîçïî÷àâ ï³âçàõèñíèê Îëåêñ³é 
Ëèòîâ÷åíêî. À ï³ñëÿ ïåðåðâè 
îñòàòî÷íó ïåðåìîãó êîìàíä³ ç 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó ïðèí³ñ 
äóáëü íàïàäíèêà Þð³ÿ Ñîðî÷àíà.

Øêîëÿð³ âèñòóïèëè 
ó Ñóìàõ

• Ôóòáîëüíà êîìàíäà òåðåáîâ-
ëÿíñüêî¿ øêîëè ¹ 2 äíÿìè ïî-
âåðíóëàñÿ ³ç Ñóì, äå áðàëà ó÷àñòü 
ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî òóðí³ðó  «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷» 
ñåðåä ñïîðòñìåí³â äî 14-òè ðîê³â.

Íà ãðóïîâîìó åòàï³ ï³äîï³÷-
í³ Îëåãà Ôðèçà ïîñ³ëè ÷åòâåð-
òå ì³ñöå, íàáðàâøè ëèøå îäíå 
î÷êî. À ó ìàò÷³ çà 7-ìå ì³ñöå þí³ 
òåðåáîâëÿíñüê³ ôóòáîë³ñòè ç ðà-
õóíêîì 3:1 ïîñòóïèëèñÿ êîìàíä³ 
ç Åíåðãîäàðó, ùî íà Çàïîð³ææ³. 
Â³äòàê íàø³ çåìëÿêè çàâåðøèëè 
çìàãàííÿ âîñüìèìè.

F-500, åòàïè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç 
âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó â êëàñàõ 
F-250 òà F-125 òà Êóáîê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ó êëàñ³ S-550.

— Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðî-
êîì, ê³ëüê³ñòü êîìàíä-ó÷àñíèöü 
çá³ëüøèëàñü ìàéæå âäâ³÷³, — äî-
äàº Â³êòîð Øåì÷óê. — Ãîñòèíí³ñòü 
òåðíîïîëÿí ñïîíóêàº ñïîðòñìåí³â 
ïðè¿çäèòè ó âàøå ì³ñòî. Äî ïðè-
êëàäó, íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ ÷åì-
ï³îíàòó ñâ³òó â Óãîðùèí³ çìàãàëèñü 
ëèøå 28 êîìàíä. À ñþäè ïðè¿õà-
ëè âäâ³÷³ á³ëüøå ñïîðòñìåí³â, ùî 
ñâ³ä÷èòü ïðî ÷èìàëèé ³íòåðåñ äî 
Òåðíîïîëÿ.

Ðåçóëüòàòè çìàãàíü: ó êëàñ³ 
F-500 ïåðåìîæöåì ñòàâ Äæóçåï-
ïå Ðîññ³ ç ²òàë³¿, ó êëàñ³ F-250 ïå-
ðåì³ã éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèê Ìàòòåî 
Ãàíäîëüô³, ïåðåìîæöåì ó êëàñ³ 
F-125 ñòàâ åñòîíåöü Ìàðåê Ïååáà. 
À òð³óìôàòîðîì Êóáêà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ó êëàñ³ S-550 ñòàâ ëèòîâåöü 
Ëàéìóò³ñ Ìîðêóíàñ.

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ 
ó Òåðíîïîë³ ³ ÿ ðàäèé ùîðàçó 
ïðè¿çäèòè ñþäè íà åòàï ÷åìï³-
îíàòó ñâ³òó, — êàæå ³òàë³éñüêèé 
ï³ëîò Ðîáåðò Õåíñ, ùî çìàãàâñÿ 
ó íàéïîòóæí³øîìó êëàñ³ ÷îâí³â 
F-500. — ß áóâ òóò ìèíóëîãî ðîêó 
³ ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ïðè¿õàâ 
çíîâó. Òóò, ìàáóòü, íàéêðàùå ì³ñöå 
ó ñâ³ò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ ãîíîê. 
Çìàãàòèñü — ëèøå ó çàäîâîëåííÿ.

Ðîáåðò Õåíñ äî îñòàííüî¿ ãîíêè 
ñïåðå÷àâñÿ çà ïåðåìîãó ó êëàñ³ ç³ 
ñâî¿ì ñï³ââ³ò÷èçíèêîì Äæóçåïïå 
Ðîññ³, àëå âñå æ ïðîãðàâ. Çà ïëå-
÷èìà äîñâ³ä÷åíîãî ñïîðòñìåíà óæå 

АНДРІЙ ТИХИЙ, 097– 636-12-34
ANDRIY.TUKHYI@GMAIL.COM

Äâà åòàïè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè, 
÷åòâåðòèé åòàï ÷åìï³îíàòó ñâ³òó òà 
Êóáîê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç âîäíî-ìî-
òîðíîãî ñïîðòó â³äáóëèñÿ 26-27 
ñåðïíÿ íà Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâ³.

Ïðîâåäåííÿ òàêèõ ÷åìï³îíà-
ò³â ó Òåðíîïîë³ íàïðèê³íö³ ë³òà 
âæå ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ. 
Âïåðøå ïîòóæí³ ÷îâíè «îñåëè-
ëèñü» íà Ñòàâ³ ï’ÿòü ðîê³â òîìó. 
À öüîãîð³÷ ÷åìï³îíàòè â³äçíà÷èëè 
30-ð³÷íèé þâ³ëåé — ïåðø³ ïîä³á-
í³ çìàãàííÿ â Óêðà¿í³ â³äáóëèñÿ 
ó 1987 ðîö³.

— Ìè ðàä³, ùî Òåðíîï³ëü çíîâó 
ïðèéíÿâ çìàãàííÿ çà ó÷àñò³ íàé-
ñèëüí³øèõ ãîíùèê³â ïëàíåòè, — 
êàæå Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ 
ôåäåðàö³¿ âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó 
Óêðà¿íè Â³êòîð Øåì÷óê. — Öüîãî 
ðîêó â Òåðíîïîë³ çìàãàëèñü 50 êî-
ìàíä ç 13-òè êðà¿í ñâ³òó. Ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ âçÿëè òèòóëîâàí³ 
ñïîðòñìåíè ç íàéñèëüí³øèõ âîä-
íî-ìîòîðíèõ êðà¿í — Âåëèêîáðè-
òàí³¿, Í³ìå÷÷èíè, Àâñòð³¿, êðà¿í 
Ïðèáàëòèêè òà ³íø³.

Âëàñíå, ïðîòÿãîì äâîõ äí³â 
íà Òåðíîï³ëüñüêîìó ñòàâ³ â³äáó-
âàëèñÿ åòàï ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç 
âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó ó êëàñ³ 

Подія  
Найсильніші 
гонщики 
планети вп’яте 
поспіль завітали 
на змагання 
у Тернопіль. 
Трасу на Ставі 
сертифікували на 
наступні три роки
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Чемпіонів та призерів 
після завершення гонок 
урочисто нагородили 
на набережній Ставу

Порівняно з минулим роком, 
кількість учасників змагань 

збільшилась майже вдвічі

НА ЧЕМПІОНАТАХ У ТЕРНОПОЛІ НА ЧЕМПІОНАТАХ У ТЕРНОПОЛІ 
ТРІУМФУВАЛИ ІТАЛІЙЦІ ТА ПРИБАЛТИТРІУМФУВАЛИ ІТАЛІЙЦІ ТА ПРИБАЛТИ

«Я був тут минулого року 
і з великим задоволенням 

приїхав знову. Тут, мабуть,
 найкраще місце у світі 
для проведення таких 

гонок. Змагатись – 
лише задоволення»

Çàãèáëîãî ï³ëîòà âøàíóâàëè 
ç³ðêîþ íà íàáåðåæí³é Ñòàâó

Ïàì’ÿòíèé çíàê ³òàë³éñüêîìó 
ãîíùèêó Ìàññ³ìî Ðîññ³ íà àëå¿ 
ñïîðòèâíî¿ ñëàâè, ùî íà íàáå-
ðåæí³é Òåðíîï³ëñüêîãî ñòàâó, 
â³äêðèëè 26 ñåðïíÿ ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ãîíîê åòàïó ÷åìï³îíàòó 
ñâ³òó ç âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó.

Íàãàäàºìî, ùî Ìàññ³ìî Ðîñ-
ñ³ ó 2016 ðîö³ ñòàâ ïåðåìîæöåì 
çìàãàíü ó Òåðíîïîë³, à ÷åðåç 
ì³ñÿöü òðàã³÷íî çàãèíóâ ï³ä ÷àñ 
ïåðåãîí³â ó Í³ìå÷÷èí³. Çà ñëî-
âàìè ïðåçèäåíòà Íàö³îíàëüíî¿ 
ôåäåðàö³¿ âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîð-
òó Óêðà¿íè Â³êòîðà Øåì÷óêà, 
³í³ö³àòèâà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
ãîíùèêà íàä³éøëà â³ä éîãî êî-
ëåã-ñïîðòñìåí³â.

— Ñïîðòñìåíè âèñòóïèëè ç 
³äåºþ âøàíóâàòè Ìàññ³ìî Ðîññ³, 
æèòòÿ ÿêîãî òðàã³÷íî îá³ðâàëîñü 
òîð³ê, — êàæå â³í. — Êð³ì âñòà-
íîâëåíî¿ ç³ðêè íà àëå¿ ñëàâè, ãîí-
êè ó êëàñ³ F-250 áóëè ïðèñâÿ÷åí³ 
ñàìå éîìó. Ìàáóòü, òåðíîïîëÿíè 
ïàì’ÿòàþòü ìîëîäîãî êó÷åðÿâîãî 
õëîïöÿ, ÿêèé ó Òåðíîïîë³ âîñòàí-
íº ó ñâîºìó æèòò³ ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ñâ³òó. Ìè çàïàì’ÿòàëè éîãî ÿê 
äóæå òàëàíîâèòîãî ñïîðòñìåíà.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ çíàêà ïåðåä 
ïðèñóòí³ìè çà÷èòàëè ëèñò â³ä ñå-
ñòðè çàãèáëîãî ï³ëîòà, ó ÿêîìó 
âîíà âèñëîâèëà ñëîâà âäÿ÷íî-
ñò³ óêðà¿íöÿì, ÿê³ ïàì’ÿòàþòü ¿¿ 
áðàòà.

º ïåðåìîãè íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó 
òà ªâðîïè.

— Áðàòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ç 
âîäíî-ìîòîðíîãî ñïîðòó ÿ ïî-
÷àâ çìàëå÷êó, — ïðèãàäóº ³òàë³-
ºöü. — ß ïðîéøîâ óâåñü øëÿõ 
â³ä íàéíèæ÷èõ êëàñ³â ÷îâí³â ³ àæ 
äî íàéøâèäøèõ. Áðàâ ó÷àñòü ó âå-
ëè÷åçí³é ê³ëüêîñò³ çìàãàíü íà ÷åì-
ï³îíàò³â. Ìàáóòü, áóäó âèõîäèòè 
íà âîäó, êîëè ìåí³ âèïîâíèòüñÿ 
íàâ³òü ñòî ðîê³â.

Äî ðå÷³, Óêðà¿íó íà çìàãàííÿõ 
ó Òåðíîïîë³ ïðåäñòàâèëè ëèøå 
ø³ñòü êîìàíä ó äâîõ êëàñàõ. 
Íà ñòàâ³ çìàãàëèñü ñïîðòñìåíè 
ç Îäåñè, Äí³ïðà òà Êèºâà. Âò³ì, 
îñîáëèâîãî óñï³õó, ïîð³âíÿíî ³ç 
çàêîðäîííèìè êîìàíäàìè, íàø³ 
çåìëÿêè íå äîìîãëèñÿ.

— Ìè ùîðîêó áà÷èìî, ùî óêðà-
¿íñüêèì ñïîðòñìåíàì º äî ÷îãî 
ïðàãíóòè, — êàæå Â³êòîð Øåì-

÷óê. — Ïðèì³ðîì, ó çìàãàííÿõ êëà-
ñó S-550 çìàãàëèñü ï’ÿòü óêðà¿íö³â, 
àëå âñå îäíî ïåðåì³ã ñïîðòñìåí ç 
Ëèòâè. Ó êëàñ³ F-250 íàøó êðà¿-
íó ïðåäñòàâèâ ëèøå îäèí ãîíùèê, 
ÿêèé ïðåòåíäóâàâ íà øîñòå ì³ñöå.

×åìï³îíàòè ç âîäíî-ìîòîðíî-
ãî ñïîðòó â 2017-ìó çàâåðøèëèñÿ 
áåç æîäíèõ åêñöåñ³â. Îðãàí³çàòîðè 
ïëàíóþòü ïðîâîäèòè òàê³ çàõîäè 
ó Òåðíîïîë³ ùå ÿê ì³í³ìóì òðè 
íàñòóïí³ ðîêè.

— Ñâîãî ÷àñó òðàñó íà Òåðíî-
ï³ëüñüêîìó ñòàâ³ ìè ñåðòèô³êóâàëè 
íà ÷îòèðè ðîêè, — ïîÿñíþº ïàí 
Øåì÷óê. — Öüîãî ðîêó ñåðòèô³êàò 
ïðîäîâæèëè ùå íà òðè. Òîæ Òåð-
íîï³ëü áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ îäí³ºþ ç³ 
ñâ³òîâèõ ñòîëèöü öüîãî âèäó ñïîð-
òó. Ì³æíàðîäíèé âîäíî-ìîòîðíèé 
ñîþç ïëàíóº ïðîâîäèòè åòàïè ÷åì-
ï³îíàò³â ñâ³òó òà ªâðîïè ó Òåðíî-
ïîë³ é íàäàë³.

Загиблий пілот Массімо Россі отримав 
спеціальну зірку на алеї слави у Тернополі
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***
Â÷èòåëüêà ïåðåâ³ðÿëà òâîðè ïðî êàí³êóëè ³ ïëàêàëà: 
òåïåð âîíà çíàëà, ÿê ïðîâåñòè ë³òî, àëå ðîêè âæå íå ò³.

***
— Ìàìî, ìàìî, äèâèñü — ãîëóá! Ó òåáå º õë³á?
— �æ áåç õë³áà!

***
Æ³íêà êóïóº íà áàçàð³ äåñÿòü ï³âí³â ³ îäíó êóðêó.
Ïðîäàâåöü ¿é êàæå:
— Òðåáà íàâïàêè: äåñÿòü êóðåé ³ îäíîãî ï³âíÿ.
— Õàé õî÷ ¿é ïîùàñòèòü!..

***
— Äîíå÷êî, äàâàé ïîêàæåìî, ÿê ìè âèâ÷èëè ì³ñÿö³ 
ðîêó. Íó æ: ñ³...
— ×åíü!
— Ëþ...
— Òèé!
— Íó à äàë³ ñïðîáóé ñàìà!
— Çåíü, òåíü, âåíü, âåíü, ïåíü, ïåíü, ñåíü, òåíü, ïàä, 
äåíü!

***
— ×îìó ç â³êîì ìàéæå âñ³ æ³íêè ïîâí³þòü?
— Òîìó ùî äîñâ³ä, ìóäð³ñòü ³ çíàííÿ íå ïîì³ùàþòüñÿ 
â ãîëîâ³ ³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïî âñüîìó ò³ëó!

***

Ïðîäàâåöü ö³ëîäîáîâîãî ê³îñêó çíàëà âñ³õ æèòåë³â 
ì³êðîðàéîíó â æèâ³ò.

***
Îñê³ëüêè âèõîâàòåëüêà äèòÿ÷îãî ñàäêà ïåðåáóâàëà 
â ïðîöåñ³ ðîçëó÷åííÿ, ä³òè ï³âðîêó ë³ïèëè ç ïëàñòèë³íó 
ëèøå êîçë³â.

***
— ×óâàê, íó â òåáå ³ ðóêè!
— Òà öå ÿ â ñïîðòçàë õîäæó.
— Òà ìåí³ îäíàêîâî, êóäè òè òàì õîäèø, ìèòè âñå 
îäíî òðåáà.

***
Ó ñàëîí³ êðàñè:
— Ìåí³ ìàí³êþð, áóäü ëàñêà, ÿê ó Áð³òí³ Ñï³ðñ, ìàê³ÿæ, 
ÿê ó Àíäæåë³íè Äæîë³, ïåäèêþð, ÿê ó Íàîì³ Êåìïáåëë.
— À ëèöå ÿê ó Æåðàðà Äåïàðäüº çàëèøàºìî?

***
Êîëè íà ðèíêó ïðîäàâàëè ÷îðíèöþ, òî, äèâëÿ÷èñü 
íà ö³íó, ç³ð ñàì â³äíîâëþâàâñÿ. 

***
— Ó ñïîðòçàë ïî ïîíåä³ëêàõ íå õîäæó.
— À ÷îìó?
— Ðîçóì³ºø, áàãàòî ëþäåé ïî ïîíåä³ëêàõ ïî÷èíàþòü 
íîâå æèòòÿ, òîìó ÿ ïðèõîäæó ó â³âòîðîê — íîâå æèòòÿ 
ó íèõ âæå çàê³í÷èëîñÿ ³ â çàë³ ïîðîæíüî.

***
Çìó÷åí³, çàõåêàí³ áàòüêè ñâàðÿòüñÿ ç òðèíàäöÿòèð³÷íîþ 
äîíüêîþ:
— Àõ òè, ïàñêóäíå ä³â÷èñüêî! Ìè ç òàòîì óæå âñ³ áàðè 
³ äèñêîòåêè îáá³ãàëè! À âîíà á³ëÿ ï³ä’¿çäó! Ó ï³ñî÷íèö³, 
áà÷, ãðàºòüñÿ!.

***
ß òóò âèïàäêîâî ïîì³òèëà: ÿêùî áëóçêó íå çàñò³áàòè 
íà òðè âåðõí³ ãóäçèêè, òî î÷³ ìîæíà íå ôàðáóâàòè.

***
— Âè ïåðøèé, õòî ïðî¿õàâ íà öüîìó ïåðåõðåñò³ áåç 
ïîðóøåíü, îñü âàì 1000 ãðèâåíü.
— Î! Ïðàâà êóïëþ!
— Âè áåç ïðàâ?
Äðóæèíà:
— Íå ñëóõàéòå éîãî, ÷îãî ïî ï’ÿí³é íå ñêàæåø?
— Òàê Âè ³ ï’ÿíèé?
Òåùà:
— ß æ êàçàëà, ùî íà êðàäåí³é ìàøèí³ äàëåêî íå çà-
¿äåø!
Ãîëîñ ³ç áàãàæíèêà: 
— Ùî, êîðäîí âæå ïåðå¿õàëè? 

***
Éäå Äìèòðèê ç òàòîì ïîâç øêîëó.
— Ñèíêó, òè â ö³é øêîë³ â÷èøñÿ?

— Òàê.
— 20 ðîê³â òîìó ÿ òåæ òóò â÷èâñÿ.
— Òåïåð ÿ çðîçóì³â, ùî ìàâ íà óâàç³ äèðåêòîð, êîëè 
êàçàâ, ùî òàêîãî ³ä³îòà ÿê ÿ, â³í 20 ðîê³â ó øêîë³ 
íå áà÷èâ.

***
— Òè íàäîâãî äî äðóç³â?
— Í³. Øâèäåíüêî íàï’þñÿ ³ íàçàä.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
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АНЕКДОТИ

***
Áëîíäèíêà çàïèòóº ó ë³êàðÿ:
— Ñêàæ³òü, ë³êàðþ, ÿê â³í?
— Çíàºòå, â³í ó âàæêîìó ñòàí³, 
ó íüîãî îáøèðíèé ³íôàðêò, ïåðå-
ëîìè.
— ß ìîæó ç íèì ïîãîâîðèòè?
— Í³. ßêùî âè ùîñü õî÷åòå éîìó 
ñêàçàòè, ñêàæ³òü ìåí³, ÿ ïåðåäàì.
— Òîä³ çàïèòàºòå ó íüîãî, ÷è ÿ 
ñêëàëà ³ñïèò íà ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ?

***
— Òè òàê ñõóäëà! Öå íîâà ä³ºòà?
— Òàê, ìîðêâà, áóðÿê ³ êàðòîïëÿ.
— À ùî ðîáèëà — âàðèëà ÷è 
ñìàæèëà?
— Êîïàëà!

***
Âîâî÷êà â äèòÿ÷îìó ñàäêó óâàæíî 
äèâèòüñÿ íà ìàí³êþð âèõîâàòåëüêè 
òà é êàæå:
— Îëüãî Îëåêñàíäð³âíî, ó âàñ òàê³ 
í³ãò³ äîâã³.
— Òàê. Ïîäîáàþòüñÿ?
— Ïîäîáàþòüñÿ. Íàïåâíî, ïî äåðå-
âàõ ëàçèòè äîáðå.

***

— Êîõàíèé, ùî òîá³ ñüîãîäí³ ïðèãî-
òóâàòè íà âå÷åðþ?
— Óñòðèöü ó íîðìàíäñüêîìó ñîóñ³.
— Íó, ïåëüìåí³, òàê ïåëüìåí³.

***
Ï’ÿíèé Âàëºðà, ÿêèé çàäóâàâ ñâ³÷êè 
íà ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ, òàê ³ 
íå çðîçóì³â, çà ùî éîãî âèãíàëè 
ç öåðêâè.

***
— Îô³ö³àíò, ìîæíà ùå òðîõè ïîñìà-
æèòè öþ êóðêó?
— Õ³áà âîíà ïîãàíî ïðîñìàæåíà?
— ß íå çíàþ, àëå âîíà â ìåíå 
ñàëàò ¿ñòü. 

***
Ìàòè êàæå ñèíîâ³:
— Êîæíà òâîÿ âèò³âêà — öå ùå 
îäèí ñèâèé âîëîñîê íà ìî¿é ãîëîâ³!
Õëîï÷èê, äèâëÿ÷èñü íà ñèâó áàáóñþ:
— Áà÷ó, òè â ìîëîäîñò³ òåæ íåïî-
ãàíî ÷óäèëà.

***
— Òè òåïë³ ðå÷³ âçÿâ?
— Òàê, ñ³ì ïëÿøîê.

***
Ìàìà êóïèëà äîíå÷ö³ ñóêíþ. Ä³â÷èí-

êà ïðèõîäèòü äî áàáóñ³ ³ êàæå:
— Âãàäàé, ÿêîãî êîëüîðó ïëàòòÿ, 
êîë³ð íà áóêâó «Â»?
— Âèøíåâèé?
— Í³, â êë³òèíêó!

***
— Ùî, çíîâó äåñü íàçþçþêàâñÿ?
— Îáðàæàºø. Çàìó÷èâñÿ ïðîñòî. 
Äàâàâ ð³øó÷èé á³é ïèÿöòâó.
— À óïàêîâêà ïèâà ÷îìó â ðóö³?
— Ó ïîëîí âçÿâ. Òðåáà äîïèòàòè ³ 
ä³çíàòèñÿ, äå ðîçòàøîâàíèé ¿õí³é 
øòàá.

***
— Ïåòðèêó, êîëè êàøëÿºø, ïîòð³áíî 
ïðèêðèâàòè ðîò äîëîíåþ!
— Íå ïåðåæèâàé, áàáóñþ, ó ìåíå 
ùåëåïà íå âèëåòèòü, ÿê ó òåáå 
ìèíóëîãî ðàçó. 

***
Áðèòâà «Äæèëåò»: çðàíêó ïîãîëèâñÿ 
³ äî âå÷îðà ïîðÿäîê.
Áðèòâà «Ñóïóòíèê»: ïîãîëèâñÿ, ³ ùå-
òèíà ì³ñÿöü íå ðîñòå. Áî¿òüñÿ!

***
— ×îìó ÷îëîâ³êàì ïîäîáàþòüñÿ 
äîâãîíîã³ ä³â÷àòà?

Íîâèé ðîìàí Âàñèëü Øêëÿð íàïèñàâ íà 
Òåðíîïiëüùèíi
Що пов’язує Василя Шкляра з Тернопільщиною? Чому новий 
роман має назву «Троща»? Чому письменник намагається 
зрозуміти зраду?

Читайте у “RIA плюс” від 6 вересня

Гороскоп
ÎÂÅÍ 
Òèæäåíü áóäå íåïîãàíèé, ³ öèì 
ñë³ä ñêîðèñòàòèñÿ, ùîá âèð³-

øèòè âàæëèâ³ ïèòàííÿ, ïðîâåñòè ä³ëîâ³ 
ïåðåãîâîðè, à òàêîæ äîïîìîãòè áëèçüêèì 
ëþäÿì. Íå âèòðà÷àéòå ÷àñ äàðåìíî.

ÒÅËÅÖÜ 
Áóäå ìîæëèâ³ñòü çì³öíèòè ïðî-
ôåñ³éí³ â³äíîñèíè, çíàéòè íîâèõ 

ñîþçíèê³â, íàëàãîäèòè êîðèñí³ çâ’ÿçêè. 
Éìîâ³ðíèé ïðîãðåñ ó á³çíåñ³. Áàãàòî Òåëü-
ö³â óñï³øíî âèð³øàòü ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ. 

ÁËÈÇÍÞÊÈ 
Áàãàòüîì Áëèçíþêàì áóäå âàæ-
êî çìèðèòèñÿ ç äóìêîþ ïðî 

òå, ùî íå âñå çàëèøèòüñÿ òàê, ÿê ³ 
ðàí³øå, íàâ³òü ÿêùî âîíè áóäóòü äóæå 
ñòàðàòèñÿ. Íàìàãàéòåñÿ íå çëèòèñÿ.

ÐÀÊ 
Öåé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ïîâèùåíîþ ïðàöåçäàòí³ñòþ ³ ä³-

ëîâîþ õâàòêîþ. Ðàêè-êåð³âíèêè íà öüîìó 
òèæí³ óñï³øíî âèð³øàòü êàäðîâ³ ïèòàííÿ, 
çíàéäóòü õîðîøèõ ñï³âðîá³òíèê³â. 

ËÅÂ 
Öåé òèæäåíü áóäå íåïðîñòèé. Ç 
îäíîãî áîêó, â³í â³äêðèâàº ö³êàâ³ 

ìîæëèâîñò³, äîçâîëÿº ùîñü çì³íèòè 
íà êðàùå, ç ³íøîãî — çìóøóº íåðâóâàòè, 
ðàç ó ðàç ï³äíîñèòü íåïðèºìí³ ñþðïðèçè.
 

ÄІÂÀ 
Çàéì³òüñÿ âèð³øåííÿì ïîòî÷íèõ 
çàâäàíü. Áàãàòî Ä³â áóäóòü 

â³äì³ííî ñïðàâëÿòèñÿ ç âèêîíàííÿì 
äîðó÷åíü, àëå ñòèêàòèñÿ ç òðóäíîùàìè, 
ÿê ò³ëüêè çàõî÷åòå ïðîÿâèòè ³í³ö³àòèâó. 

ÒÅÐÅÇÈ 
Ïðîÿâ³òü òðîõè íàïîëåãëèâîñò³, ³ 
âè äîñÿãíåòå óñï³õó. Ñòîñóíêè ç 

îòî÷óþ÷èìè ñóïåðå÷ëèâ³, òîæ ìîæå áóòè 
ñåðéîçíèé êîíôë³êò àáî ñâàðêà. Âñå íà-
ëàãîäèòüñÿ, ÿêùî áóäåòå òåðïëÿ÷³.

ÑÊÎÐÏІÎÍ 
Öå âäàëèé ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá 
âçÿòèñÿ çà ùîñü àáñîëþòíî 

íîâå, îñê³ëüêè âè íå ò³ëüêè íå ç³òêíåòåñÿ 
ç òðóäíîùàìè, à é îòðèìàºòå çàäîâîëåí-
íÿ â³ä òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ. 

ÑÒÐІËÅÖÜ 
Äîñèòü íàïðóæåíèé ÷àñ. Áàãàòî 
Ñòð³ëüö³â ñàì³ íà ñåáå íå ñõîæ³: 

çàì³ñòü òîãî, ùîá âèð³øóâàòè àêòóàëüí³ 
ïðîáëåìè ³ çàéìàòèñÿ ñïðàâàìè, âîíè 
ïðîâîäèòèìóòü ÷àñ áåçä³ÿëüíî.

ÊÎÇÅÐІÃ 
Ó Êîçåðîã³â íà öüîìó òèæí³ 
ìîæëèâèé ïðîãðåñ ó ïðîôåñ³éí³é 

ä³ÿëüíîñò³. Ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ ³ ïåðåâ³-
ðåíèìè ìåòîäàìè, ³ åêñïåðèìåíòóâàòè — 
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó áóäå óäà÷à.

ÂÎÄÎËІÉ 
Êðàùå íå ïðèâåðòàòè óâàãè 
äî ñâî¿õ â÷èíê³â, íå ðîçïîâ³äàòè 

ïðî íàì³ðè òèì, êîãî âè ïîãàíî çíàºòå. 
ßêùî íå áóäåòå îáåðåæíèìè, ñïðàâà 
ìîæå çàê³í÷èòèñÿ íåïðèºìíîñòÿìè.

ÐÈÁÈ 
Âäàëèé ÷àñ äëÿ òèõ, õòî ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ âèñîê³ ö³ë³. Ìîæëè-

â³ ö³íí³ ïîäàðóíêè òà ïðèºìí³ ñþðïðèçè, 
àëå äëÿ âàñ áóäå âàæëèâ³øå ³íøå: 
ï³äòðèìêà ³ ðîçóì³ííÿ áëèçüêèõ.

Погода у Тернополі

×ÅÒÂÅÐ, 31 ÑÅÐÏÍß

+110Ñ
+230Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 1 ÂÅÐÅÑÍß

+120Ñ
+240Ñ

ÑÅÐÅÄÀ, 30 ÑÅÐÏÍß 

+90Ñ
+210Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 2 ÂÅÐÅÑÍß

   +130Ñ
+260Ñ

ÍÅÄІËß, 3 ÂÅÐÅÑÍß

+140Ñ
+240Ñ

+13
+18

+10
+21

+9
+21

+13
+24

+12
+18

+11
+16

+13
+21

+14
+20

+14
+25

+13
+20

СПОНСОР ПРОГНОЗУ ПОГОДИ

— ×èì äîâø³ íîãè, òèì øâèäøå 
âîíà çá³ãàº çà ïèâîì.

***
Áàáóñÿ:
— Õòî ðîçáèâ òàð³ëêó?
— Ìàìà. Àëå âèíåí òàòî. Â³í ïðèñ³â, 
êîëè òàð³ëêà ëåò³ëà â éîãî ãîëîâó.

***

***
×îëîâ³ê äðóæèí³:
— Îñü òè âñ³ ö³ êóë³íàðí³ ïåðåäà÷³ 
äèâèøñÿ, à ãîòóâàòè âñå îäíî 
íå íàâ÷èëàñÿ.
— Íó òàê òè òåæ äèâèøñÿ â³äâåðò³ 
ô³ëüìè ³ í³÷îãî íå íàâ÷èâñÿ...

***

***
— ×îìó òè ðîçëó÷àºøñÿ ç äðóæè-
íîþ?
— Óÿâëÿºø ¿¿ ö³ëó í³÷ íå áóëî âäî-
ìà, à âðàíö³ ñêàçàëà, ùî íî÷óâàëà 
ó ñåñòðè!
— Íó ³ ùî?
— Áðåøå! Ó ¿¿ ñåñòðè íî÷óâàâ ÿ!


