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595
ВАКАНСІЙ

ВІД ПРОВІДНИХ ФІРМ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

LIFE

ХТО ВІДТЕПЕР ПЛАТИТИМЕ 
ЗА ДІРЯВІ ТРУБИ В БУДИНКУ     с. 11

У КОГО ШУКАТИ ЗАХИСТУ
ВІД АГРЕСИВНИХ ТВАРИН         с. 10

Îñîáëèâå âåñ³ëëÿ –
ó ôîðòåö³ 

×èòàéòå LIFE c. 21

×èòàéòå ГОЛОВНЕ c. 5

Тернополяни нарікають на Тернополяни нарікають на 
погану організацію видачі погану організацію видачі 
карток карток 

Люди без тернопільської Люди без тернопільської 
прописки скаржаться,прописки скаржаться,
що їм картку не даютьщо їм картку не дають

У міськраді наголошують: У міськраді наголошують: 
якщо тернополянам без якщо тернополянам без 
прописки відмовляють у подачі прописки відмовляють у подачі 
документів, то це є порушенням документів, то це є порушенням 
рішення виконкомурішення виконкому Çàðïëàòà 

³ êâàðòïëàòà
×èòàéòå ІНФОГРАФІКАc. 16

«КАРТКА ТЕРНОПОЛЯНИНА»:«КАРТКА ТЕРНОПОЛЯНИНА»:
ЩО ДАЄ ТА ЯК ОТРИМАТИЩО ДАЄ ТА ЯК ОТРИМАТИ

У соцзабезі за «Карткою тернополянина» 
у серпні були великі черги пенсіонерів, 

тому на початку вересня до місць 
оформлення картки додали деякі жеки 
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Ïîñàäîâöþ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé îòðèìàâ 
600 äîëàð³â ÑØÀ íåïðàâîì³ðíî¿ 
âèãîäè, âæå îãîëîñèëè ï³äîçðó 
³ îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çà-
õîäó — ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é 
àðåøò.

Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, ìîâà 
éäå ïðî äèðåêòîðà ÊÏ «Ì³ñòî» 
Ïåòðà Ñîð³âêó.

Êîìó áóëè ãðîø³ – 
øóêàþòü ñë³ä÷³ 

Ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ðîçïî-
÷àëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 3 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè — îäåðæàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.

— Âñòàíîâëåíî, ùî ïîñà-
äîâåöü îäíîãî ç êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ îáëàñíîãî öåíòðó 
îäåðæàâ 600 äîëàð³â ÑØÀ â³ä 
ì³ñöåâîãî ï³äïðèºìöÿ, — ïî-
â³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ïðî-
êóðàòóðè îáëàñò³. — Öþ ñóìó 
â³í âçÿâ çà âïëèâ íà ñëóæáîâèõ 
îñ³á ì³ñüêðàäè ùîäî ïðèéíÿòòÿ 
íèìè ð³øåíü ó áåçïåðåøêîäíîìó 
îòðèìàíí³ äîçâîëó íà ðîçì³ùåí-
íÿ îá’ºêòà òîðã³âë³ ó Òåðíîïîë³.

Íà õàáàð³ ïîñàäîâöÿ çàòðèìàëè 
8 âåðåñíÿ â ê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ 
ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³.

Íàðàç³ òðèâàþòü ñë³ä÷³ ä³¿ 
ùîäî âèÿâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ 
³íøèõ îñ³á äî äàíîãî çëî÷èíó, 

Що останнім часом вас схвилювало найбільше?ЕКСПЕРТИ RIA ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

РЕЗОНАНС  Гроші комунальник мав нібито 
передати високопосадовцю міськради. 
Телефони директора КП і ймовірного адресата, 
кому мали піти гроші, мовчать. Мер хоче 
чесного розслідування і готовий сприяти цьому

ДИРЕКТОР КП «МІСТО» ЗА ХАБАР У 600 
ДОЛАРІВ УЖЕ ПІД ДОМАШНІМ АРЕШТОМ

ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ïðî-
êóðàòóðè îáëàñò³.

Ó Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè 
ïîâ³äîìèëè, ùî ïîñàäîâåöü áóâ 
ïîñåðåäíèêîì ì³æ ï³äïðèºìöÿ-
ìè òà îêðåìèìè êîðóìïîâàíèìè 
÷èíîâíèêàìè ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Çà ñïðèÿííÿ ï³äïðèºìöåâ³ 
ó áåçïåðåøêîäíîìó îòðèìàíí³ 
äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà 
òîðã³âë³ çëîâìèñíèê âèìàãàâ 
600 äîëàð³â ÑØÀ, ÷àñòèíó ç 
ÿêèõ çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ïåðåäà-
òè óïîâíîâàæåíèì êåð³âíè-
êàì ì³ñüêðàäè, — ïîâ³äîìè-
ëè ó ñåêòîð³ âçàºìîä³¿ ç³ 
ÇÌ² òà ãðîìàäñüê³ñòþ 
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ 
â îáëàñò³.

Ï ³ ñ ëÿ 
çàòðè-

îá³öÿâ ìàêñèìàëüíå ñïðèÿííÿ 
ó ðîçñë³äóâàíí³ ö³º¿ ñïðàâè.

— ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ñë³ä-
ñòâà ó ñóä³ áóäå äîâåäåíî, ùî 
êåð³âíèê ÊÏ º âèííèì â îò-
ðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ âèãîäè, òî öÿ îñîáà ïî-
âèííà ïîíåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ñâî¿ ä³¿, — êàæå Ñåðã³é Íà-
äàë. — ßêùî âèïàäîê ç «ïîñå-
ðåäíèêîì», ÿêèé âèìàãàâ êîøòè 
í³áèòî äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ 
ðàäè, âèÿâèòüñÿ ïðîâîêàö³ºþ, çà-
ìîâíèêè òà âèêîíàâö³ ö³º¿ ïðî-
âîêàö³¿ ïîâèíí³ áóòè ïðèòÿãíóò³ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ì³ñüêèé ãîëîâà çàêëèêàâ 
î÷³ëüíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â Òåðíîï³ëüùèíè âçÿòè öþ 

ñïðàâó ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü.
— Çâåðòàþñü äî êåð³âíèêà 

ÓÑÁÓ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
Â³òàë³ÿ Íàéäè, êåð³âíèêà Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè 
Â’ÿ÷åñëàâà Ïåð÷à âçÿòè öþ ñïðà-
âó ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü, — 
çâåðòàºòüñÿ Ñåðã³é Íàäàë. — Âñå 
ìàº â³äáóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíó, ³ âñ³ âèíí³, õòî á öå íå áóâ, 
ïîâèíí³ áóòè ïîêàðàí³. Ç³ ñâîãî 
áîêó ìîæó çàïåâíèòè âàñ ó ìàê-
ñèìàëüíîìó ñïðèÿíí³ â ðîçñë³-
äóâàíí³ ñïðàâè òà çàáåçïå÷åíí³ 
ñïðèÿííÿ ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ 
ðàäè Òåðíîïîëÿ.

Ó äåÿêèõ ÇÌ² ïîøèðèëè íåî-
ô³ö³éíó ³íôîðìàö³þ, ùî ãðîø³ 
ï. Ñîð³âêà áðàâ í³áèòî äëÿ ãî-

ëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Âàñèëÿ 
Áåñàãè. Ìè õîò³ëè ïî÷óòè äóìêó 
³ ñàìîãî àðõ³òåêòîðà. Òåëåôîíó-
âàëè ç äåñÿòîê ðàç³â ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ ãîäèí, îäíàê ïîñàäîâåöü 
ñëóõàâêó òàê ³ íå âçÿâ.

Ìîâ÷àëè â ïîíåä³ëîê, 11 âå-
ðåñíÿ, ³ âñ³ çàçíà÷åí³ â äîâ³äêàõ 
òà íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè òåëåôîíè 
ÊÏ «Ì³ñòî». Òîìó ç Ïåòðîì Ñî-
ð³âêîþ òåæ íå âäàëîñü ïîñï³ë-
êóâàòèñü.

Ñê³ëüêè ÷àñó î÷îëþº êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ì³ñüêðà-
äè Ïåòðî Ñîð³âêà — äîâ³äà-
òèñü íå âäàëîñü íàâ³òü ÷åðåç 
ïðåñ-ñëóæáó ì³ñüêðàäè. Îäíàê 
íàì ñòàëî â³äîìî, ùî ïðàöþâàâ 
÷îëîâ³ê áëèçüêî ì³ñÿöÿ.

Андрій ШУСТ (34 р.), 
фахівець у сфері ІТ:

— Дратує створення штуч-
них перешкод. Напри-
клад — «Картка тернопо-
лянина». Щоб її отримати, 
потрібно записуватись 
у чергу в ЦНАП за місяць 
наперед. Навіщо створюва-
ти проблему, якщо вчасно 
не здатний організувати 
такий процес. Вимагаєш, 
то надай можливість отри-
мати без черги, тим паче, 
що не безкоштовно все.

Лариса ОВЧАРУК (42 р.), 
бізнес-тренер:

—  Мене завжди дивува-
ло, що навіть старші жінки 
на Борщівщині не пам’ятали 
стародавніх технік борщів-
ської вишивки, а відвишивали 
борщівські візерунки хрести-
ком. Завдяки мистецтвознав-
цям, які дослідили і відновили 
стародавні борщівські шви, 
ми можемо відвишивати ав-
тентичні борщівські сорочки, 
а також оздоблювати борщів-
ською вишивкою одяг. 

Світлана ЛОМОВЦЕВА 
(43 р.), сімейний 
психолог:

— Приємно вражає те, що 
саме дорослі люди зараз 
почали більше займатись 
спортом. Вставати на ро-
лики, сідати на велосипеди, 
привчати дітей до здорового 
способу життя та фізичної 
культури. Власне, придбала 
собі ролики і щонеділі ката-
юсь у парку Шевченка. Ре-
комендую. У здоровому тілі 
— здорово!

Ігор ПРОЦИК (31 р.), 
голова ГО:

— На вихідних у місті було 
чути залпи салютів: хтось 
святкував весілля, день на-
родження. Коли в країні йде 
війна, то, звичайно, це не оз-
начає, що треба скасувати 
всі родинні святкування, але 
це варто робити скромніше. 
Це питання до кожного із нас: 
наскільки ми поважаємо тих, 
хто захищає нас у цій війні і 
дає нам можливість спокійно 
жити в місті?

Галина ФЕДОРОВИЧ 
(28 р.), директор міського 
центру фізичного 
здоров’я населення:

— Хвилює ставлення людей 
до безкоштовних заходів. 
Точніше стереотип, що без-
коштовне — це нецікаве. 
Ми часто проводимо різні 
безкоштовні дитячі спортивні 
заходи, а люди їх оминають. 
А от на платні йдуть. Насправ-
ді це дивно. Бо ми вкладаємо 
багато сили, щоб безкоштов-
ні заходи були цікавими.

Лілія КОСТИШИН (41 р.), 
журналіст:

— Із класом мого си-
на-другокласника попроща-
лася улюблена вчителька. 
Кожній дитині принесла 
виготовлене у формі серця 
тістечко, лист із напутніми 
словами і чарівну гумку, що 
стирає не тільки олівець, а й 
погані думки. І діти кажуть, 
що це справді так, що гумка 
працює! Уявляєте, як вони 
вірять учительці? А над ли-
стом плакали і діти, і батьки. 

унальник мав нібито 
довцю міськради.
КП і ймовірного адресата, 
, мовчать. Мер хоче 
я і готовий сприяти цьому

ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ïðî-
êóðàòóðè îáëàñò³.

Ó Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè 
ïîâ³äîìèëè, ùî ïîñàäîâåöü áóâ
ïîñåðåäíèêîì ì³æ ï³äïðèºìöÿ-
ìè òà îêðåìèìè êîðóìïîâàíèìè 
÷èíîâíèêàìè ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Çà ñïðèÿííÿ ï³äïðèºìöåâ³ 
ó áåçïåðåøêîäíîìó îòðèìàíí³
äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà
òîðã³âë³ çëîâìèñíèê âèìàãàâ
600 äîëàð³â ÑØÀ, ÷àñòèíó ç 
ÿêèõ çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ïåðåäà-
òè óïîâíîâàæåíèì êåð³âíè-
êàì ì³ñüêðàäè, — ïîâ³äîìè-
ëè ó ñåêòîð³ âçàºìîä³¿ ç³
ÇÌ² òà ãðîìàäñüê³ñòþ 
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ 
â îáëàñò³.

Ï ³ ñ ëÿ
çàòðè-
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На хабарі посадовця 
затримали 8 вересня в кінці 
робочого дня у службовому 

кабінеті. Наразі Петро 
Сорівка під цілодобовим 

домашнім арештом

600 доларів хабара взяв посадовець за вплив
на службових осіб міської ради, аби підприємець 

отримав дозвіл на розміщення об’єкта
 торгівлі в Тернополі

ìàííÿ êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà ç õàáàðåì íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè ç’ÿâèëàñü ³ ïîçèö³ÿ ç 
öüîãî ïðèâîäó î÷³ëüíèêà ì³ñü-

êðàäè Ñåðã³ÿ Íàäàëà.

Õî÷å ïîêàðàííÿ 
³ äëÿ «ïðîâîêàòîð³â» 

Ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ, 
ùî ïåðåä çàêîíîì óñ³ ð³âí³ òà 



3RIA ïëþñ, Ñåðåäà, 13 âåðåñíÿ 2017

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

24-é Ôîðóì âèäàâö³â ó Ëüâî-
â³ «Òî÷êà òâîðåííÿ» â³äáóäåòüñÿ 
13-17 âåðåñíÿ ó ïîíàä 40 ëîêà-
ö³ÿõ Ëüâîâà. Òóò ìîæíà áóäå 
â³äâ³äàòè á³ëüøå òèñÿ÷³ ð³çíî-
ìàí³òíèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ 
òà îñâ³òí³õ çàõîä³â. 

Íàéìàñøòàáí³ø³ ñåðåä íèõ — 
24-é Íàö³îíàëüíèé êíèæêîâèé 
ÿðìàðîê, 23-é êîíêóðñ ³ öåðåìî-
í³ÿ âðó÷åííÿ ïðåì³¿ «Íàéêðàùà 
êíèãà Ôîðóìó», 12-é Ì³æíàðîä-
íèé ë³òåðàòóðíèé ôåñòèâàëü, 8-é 
Âñåóêðà¿íñüêèé á³áë³îòå÷íèé 
ôîðóì òà øîñòà áëàãîä³éíà àê-
ö³ÿ «Òðåò³é â³ê: çàäîâîëåííÿ â³ä 
÷èòàííÿ».

Íà ôîðóì³ – 
òåðíîï³ëüñüê³ ïîåòè 

Òðàäèö³éíî âàãîìà ÷àñòèíà 
ë³òåðàòóðíèõ çàõîä³â ïðîãðàìè 
Ôîðóìó ïðèñâÿ÷åíà ñàìå ïîå-
ç³¿. Àâòîðñüê³ çóñòð³÷³, ÷èòàííÿ, 
ïîåòè÷í³ ïåðôîìåíñè òà ïðå-
çåíòàö³¿ â³äáóäóòüñÿ ñï³ëüíî ç 
óêðà¿íñüêèìè é ³íîçåìíèìè 
ïèñüìåííèêàìè òà ïåðåêëàäà-
÷àìè. Ñåðåä íèõ áóäóòü ³ òåð-
íîïîëÿíè Þð³é Çàâàäñüêèé òà 

Þð³é Ìàòåâîùóê.
Ïðåçåíòàö³ÿ ïîåòè÷íî¿ êíèæ-

êè Þð³ÿ Ìàòåâîùóêà «Ìîð-
ôè ³ ìîðô³é» â ñåð³¿ ñó÷àñíî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿ âèäàâíèöòâà 
«Êðîê» â³äáóäåòüñÿ 16 âåðåñíÿ 
î 14.00 ó òåàòð³ ïèâà «Ïðàâäà» 
(ïëîùà Ðèíîê, 32). Ï³ñëÿ ïðå-
çåíòàö³¿ î 15.00 ðîçïî÷íóòüñÿ 
ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ «Òåðíîï³ëü-
ñüêà ïîåç³ÿ ïîìåðëà» çà ó÷àñ-
òþ Þð³ÿ Ìàòåâîùóêà, Þð³ÿ 
Çàâàäñüêîãî òà Ðîìàíà Âîðîá-
éîâà.

Òàêîæ âèäàâíèöòâî «Êðîê» 
ïðåçåíòóâàòèìå êíèæêó Òóðà Ãå-
ºðäàëà «Ôàòó-õ³âà», ÿêà ðîçïîâ³-
äàº ïðî ïåðøèé êîíòàêò äîñë³ä-
íèêà ç Ïîë³íåç³ºþ òà çàêëàäåííÿ 
éîãî ñëàâåòíî¿ òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ 
ïîë³íåç³éö³â. Ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ 
15 âåðåñíÿ î 15.00 ó áëàêèòí³é 
çàë³ ïàëàöó Ïîòîöüêèõ (âóë. Êî-
ïåðíèêà, 15).

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 Мар’яна Дохват. 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

НОВИНКИ  
Презентації книжок 
та автограф-сесії 
тернопільських 
авторів відбудуться 
14, 15 і 16 вересня
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ЩО ВЕЗУТЬ НА ФОРУМ ЩО ВЕЗУТЬ НА ФОРУМ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ВИДАВЦІ ТА АВТОРИТЕРНОПІЛЬСЬКІ ВИДАВЦІ ТА АВТОРИ

Ùî ïðåäñòàâèòü 
«Äæóðà» 

Òåðíîï³ëüñüêå âèäàâíèöòâî 
«Äæóðà» ïðåäñòàâèòü äåê³ëüêà 
ñâî¿õ íîâèíîê. Çîêðåìà, 14 âå-
ðåñíÿ î 13.00 ó ïàëàö³ Ìèñòåöòâ 
(âóë. Êîïåðíèêà, 17) ìàòè çà-
ãèáëîãî á³éöÿ Ëåñÿ Îðëÿê ïðå-
çåíòóâàòèìå ñâîþ êíèæêó «Òè 
çðîáèâ óñå, ùî çì³ã».

15 âåðåñíÿ îá 11.00 íà ñòåíä³ 
âèäàâíèöòâà «Äæóðà» ¹ 426 Ìè-
êîëà Ëàçàðîâè÷ ïðåäñòàâèòü ñâîþ 
êíèæêó «Ëåã³îí Óêðà¿íñüêèõ 
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â: ôîðìóâàí-

íÿ, ³äåÿ, áîðîòüáà». Òîãî æ äíÿ 
î 13.00 îòåöü-äîêòîð Â³òàë³é 
Êîçàê ðîçïîâ³ñòü ïðî «Àðõèêà-
òåäðàëüíèé ñîáîð ó Òåðíîïîë³».

Î 15.00 êíèãó «Ñèëà äóõó» 
ïðåäñòàâèòü Íàòàëêà Ìèõíî, 
à î 16.00 áóäå ïðåçåíòàö³ÿ âèäàí-
íÿ «ÒÅÐÍÎÏ²ËÜ, TERNOPIL, 
TARNOPOL» çà ó÷àñòþ Âàñèëÿ 
Âàí÷óðè, Óëÿíè ¥ó¥ëåâè÷-Âàí-
÷óðè òà Òåòÿíè Òåòåð³.

Íîâèíêè â³ä 
«Íàâ÷àëüíî¿ êíèãè – 
Áîãäàí» 

Àâòîãðàô-ñåñ³ÿ Ìàð³¿ ×ó-
ìàðíî¿, àâòîðà êíèã «Ïðèãîäè 
Ëóìïóì÷èêà», «Áîãàòèð³. Óêðà-
¿íñüê³ íàðîäí³ êàçêè», «Çîëîòèé 
Äóíàé. Ñèìâîë³êà óêðà¿íñüêî¿ 
ï³ñí³», «Õë³á ³ çîëîòî. Óêðà¿íñüê³ 
íàðîäí³ ïðèò÷³. Âèáðàíå» â³äáó-
äåòüñÿ 15 âåðåñíÿ î 12.00 ó ïàëà-
ö³ Ìèñòåöòâ (âóë. Êîïåðíèêà, 17) 

íà ñòåíä³ ¹ 236. Àâòîãðàô-ñå-
ñ³ÿ Í³íè Ô³àëêî òà ïðåçåíòà-
ö³ÿ ¿¿ íîâî¿ êíèãè «Íàðå÷åíà 
äëÿ áðàçèëüöÿ» ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 14.00 íà ñòåíä³ âèäàâíèöòâà 
«Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí». 
Àâòîãðàô-ñåñ³ÿ Ëåñ³ Ðîìàí-
÷óê-Êîêîâñüêî¿ òà ïðåçåíòàö³ÿ 
ïåðåâèäàííÿ ðîìàí³â «Ñîô³ÿ» òà 
«Ì³ñòî êàðëèê³â» áóäå î 17.00.

16 âåðåñíÿ î 15.00 íà ñòåíä³ 
âèäàâíèöòâà áóäå àâòîãðàô-ñå-
ñ³ÿ Ãàííè Îñàäêî, àâòîðà êíèã 
«Ñàðìàòñüêå ìîðå», «Ïëàñòèë³-
íîâ³ çàãàäêè», «Ðîçìàëüîâêà-àí-
òèñòðåñ. Ïðî ãîëîâíå» òà ³íøèõ.

Ñþðïðèçè 
â³ä àâòîð³â 

Íà Ôîðóì çàâ³òàþòü çíàí³ òåð-
íîï³ëüñüê³ ïèñüìåííèêè, êíèãè 
ÿêèõ âèéøëè â ð³çíèõ âèäàâíè-
öòâàõ. Çîêðåìà, Íàä³éêà Ãåðá³ø, 
²ðèíà Ìàöêî, Ìàð’ÿíà Ñàâêà.

Àâòîãðàô-ñåñ³ÿ Íàä³¿ Ãåð-
á³ø ç êíèãîþ «Ìåíå çâàòè 
Ìàð’ÿì» â³äáóäåòüñÿ 15 âåðåñ-
íÿ î 16.00 íà ñòåíä³ âèäàâíè-
öòâà Vivat (âóë. Êîïåðíèêà, 17, 
ñòåíä ¹ 123).

²ðèíà Ìàöêî ìàòèìå àâ-
òîãðàô-ñåñ³þ 14 âåðåñíÿ î 
13.00 íà ñòåíä³ ¹ 318 (âèäàâíè-
öòâî «Ôîë³î»). Ïðåçåíòàö³ÿ-ìàé-
ñòåð-êëàñ «Øïèíàòíî-ìèãäàëü-
íî-³ìáèðíå ÷àñòóâàííÿ» áóäå 
15 âåðåñíÿ î 14.00 çà àäðåñîþ: ïë. 
Ðèíîê, 6, Ëüâ³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé 
ìóçåé (Êîðîë³âñüêà òðàïåçíà). Òà-
êîæ ²ðèíà Ìàöêî ïðîâåäå ìàé-
ñòåð-êëàñ «ßê ïèñàòè äëÿ ï³äë³òê³â 
ó áóäü-ÿêîìó â³ö³» — 16 âåðåñíÿ, 
13.00, Ëüâ³âñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà 
äëÿ ä³òåé (âóë. Âèííè÷åíêà, 1).

Ìàð’ÿíà Ñàâêà 14 âåðåñíÿ 
î 18.00 áóäå çàä³ÿíà â ïóáë³÷-
íîìó ³íòåðâ’þ «Òðèíàäöÿòà 
æ³íêà» ç íàãîäè âèõîäó ¿¿ êíèæ-
êè «12 íåéìîâ³ðíèõ æ³íîê ïðî 

ö³ííîñò³, ÿê³ òâîðÿòü ëþäèíó», 
à 16 âåðåñíÿ àâòîðêà ñòàíå 
ó÷àñíèöåþ ìîòèâàö³éíîãî øîó 
«12 íåéìîâ³ðíèõ æ³íîê», ùî ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 15.30 ó «Êîïàëüí³ 
êàâè» (ïë. Ðèíîê, 10).

«Ðîäçèíêè» Ôîðóìó 
Óëþáëåí³ óêðà¿íñüê³ ïèñü-

ìåííèêè òåæ ïîò³øàòü ÷èòà÷³â 
íîâèíêàìè: Ñåðã³é Æàäàí «²í-
òåðíàò», Ëþáêî Äåðåø «Ñïóñòî-
øåííÿ», Âàñèëü Øêëÿð «Òðîùà», 
Þð³é Âèííè÷óê «Ëþòåö³ÿ», Íà-
òàëêà Ñíÿäàíêî «Îõàéí³ ïðîïè-
ñè åðöãåðöîãà Â³ëüãåëüìà», Âëà-
äèñëàâ ²â÷åíêî «Äâà ïàñèíêè 
Ìèòðîïîëèòà».

Äî ðå÷³, öüîãî ðîêó íà Ôîðóì 
çàâ³òàþòü ìèòö³ ç Âåëèêîáðè-
òàí³¿, ÑØÀ, Ôðàíö³¿, Ëèòâè, 
Ñåðá³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Á³ëîðóñ³. 
Ñåðåä íèõ: Ô³ë³ï Ñåíäñ — ïðî-
ôåñîð ïðàâà â Óí³âåðñèòåòñüêî-
ìó êîëåäæ³ Ëîíäîíà, àâòîð êíèã 
«Áåççàêîííèé ñâ³ò» òà «Êîìàíäà 
êàòóâàíü», á³ëîðóñüêèé ïîåò ³ 
ïåðåêëàäà÷ Àíäð³é Õàäàíîâè÷, 
ïîåò-ïåðôîðìåð ³ç ÑØÀ Àë³ñ³ÿ 
Ãàðð³ñ, ñöåíàðèñò ³ç Ñëîâà÷÷èíè 
Ð³÷àðä Ïóïàëà, ëèòîâñüêèé ïîåò 
³ ïåðåêëàäà÷ Ìàðþñ Áóðîêàñ, 
Ãåíð³ Ìàðø — â³äîìèé ë³êàð ³ç 
Âåëèêîáðèòàí³¿, íàãîðîäæåíèé 
Îðäåíîì Áðèòàíñüêî¿ ³ìïåð³¿, 
àâòîð áåñòñåëåðà «Íå çàøêîäü. 
²ñòîð³¿ ïðî æèòòÿ, ñìåðòü ³ õ³-
ðóðã³þ ãîëîâíîãî ìîçêó».

Ôîðóì âèäàâö³â — öå íå ëèøå 
ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ë³òåðàòóðó 
³ç ñàìîðîçâèòêó ÷è ïñèõîëîã³¿, 
à é áåçêîøòîâíî âçÿòè ó÷àñòü 
ó ïðàêòè÷íèõ ìàéñòåð-êëàñàõ 
çíàíèõ åêñïåðò³â. Âîðêøîï 
íà òåìó «100 ïðèéîì³â, ìåòî-
ä³â ³ òåõí³ê ³ç òàéì-ìåíåäæ-
ìåíòó, ñàìîìîòèâàö³¿, à òàêîæ 
ïåðñîíàëüíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³» 
ïðîâåäå áëîãåð, ìàíäð³âíèê òà 
îíëàéí-ï³äïðèºìåöü Îðåñò Çóá.

 Ïðîôåñîð ô³íàíñ³â, êåð³âíèê 
ïðîãðàìè Master of Banking and 
Finance [MBF] ªâãåí Ïåíöàê 
ðîçïîâ³ñòü ïðî òå, ÿê ïðèéìàòè 
ïðàâèëüí³ á³çíåñ-ð³øåííÿ, îáè-
ðàòè òàêòèêó òà ñòðàòåã³þ ó ðî-
áîò³. Ìîâîçíàâåöü, äîñë³äíèê ³ 
ïîïóëÿðèçàòîð óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
Îëåêñàíäð Àâðàìåíêî ïðîâåäå 
ìàéñòåð-êëàñ ç êóëüòóðè ìîâ-
ëåííÿ.

Îêð³ì òðàäèö³éíèõ ë³òåðàòóð-
íèõ ïîä³é, ÷èìàëó ÷àñòèíó ïðî-
ãðàìè Ôîðóìó âèäàâö³â ñêëàäàþòü 
òåìàòè÷í³ êëàñòåðè — ìàéäàí÷è-
êè, ùî îá’ºäíóþòü ñïåö³àë³ñò³â 
âóçüêèõ ñôåð. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
ä³çíàòèñÿ ïðî íîâ³ âèäàííÿ ó êîí-
êðåòíèõ ãàëóçÿõ íàóêè, ï³äâèùèòè 
ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ, âçÿòè ó÷àñòü 
ó òåìàòè÷íèõ äèñêóñ³ÿõ, çàâ’ÿ-
çàòè íîâ³ ïðîôåñ³éí³ êîíòàêòè. 
Ó ôîêóñ³ öüîãîð³÷íîãî Ôîðó-
ìó — ³ñòîð³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, á³çíåñ 
òà åêîíîì³êà, êðåàòèâí³ ³íäóñòð³¿ 
òà óðáàí³ñòèêà, çäîðîâ’ÿ, íàóêà ³ 
òåõíîëîã³¿, îñâ³òà, ïðàâà ëþäèíè, 
ìîâè òà ïåðåêëàäè, êóëüòóðà ³ 
êîíôë³êò òîùî.

Íàé÷àñò³øå 
÷èòàþòü:
Конкурс «Моє особливе 
весілля»: як тернополянка тричі 
«заміж виходила»
Допоможіть одужати 16-річ-
ній тернополянці, яка потрапи-
ла в ДТП
Смертельна аварія на 
Підволочищині: зіткнулись 
Mersedes та «Жигуль»
Вбивці продавчині Тетяни 
Войтович суд дав 15 років 
тюрми
Вбивають своїх немовлят. 
Відповідальності - жодної
Тернопільський «авторитет» 
погрожував залицяльнику дру-
жини «руки-ноги поламати»
Жителька Чортква за 
«вигране» авто віддала 162 
000 грн
На Морозенка жінка, у якої 
троє маленьких дітей, хотіла 
зістрибнути з даху будинку
Дзідзьо в Тернополі: «Най-
важче було взяти мамині гроші 
для фільму»
Через страшну хворобу 
помер працівник поліції Терно-
пільщини
На Микулинецькій водій 
Volkswagen втік з місця аварії. 
Є потерпілі
«Матінка Анна» розводила 
на гроші, «знімаючи пороби». 
Виявилось, це шахраї зі Сходу
Що роблять з небажаним 
немовлям? Варіанти і наслідки

Íàéá³ëüøå
êîìåíòóþòü:
Вартість проїзду у марш-
рутках і тролейбусах зросте в 
жовтні та січні
Чи хочуть тернополяни фес-
тивалити? (ЗАПИС ПРЯМОЇ 
ТРАНСЛЯЦІЯ)
За діряві труби і кредити 
водоканалу платитимуть усі
Чи виготовлятимуть містяни 
картку тернополянина (ОПИТУ-
ВАННЯ)
В Центрі громадські акти-
вісти виступали за доступне 
розмитнення автівок
Відкриття макета парафі-
яльного костелу: «Я досі не 
можу дивитися на той ЦУМ»
У Тернополі на хабарі затри-
мали керівника комунального 
підприємства 
Чому тернополяни довго 
чекають на маршрутки
Патрульні наздоганяли по 
колії чоловіка
На дамбі «Жигуль» прота-
ранив бетонну огорожу, водій 
втік

На Форумі буде чимало тернопільських письменників 
і видавців. Це Л. Романчук-Коковська, Ю. Завадський та 

Ю. Матевощук, Л. Орляк, М. Лазарович, В. Козак, Н. Гербіш,
 І. Мацко, М. Савка, Н. Михно, Г. Осадко, Н. Фіалко...

Надія Гербіш нещодавно презентувала у Тернополі свою 
книжку «15 дієвідмін радості», пообіцявши читачам, що після 
Форуму, де представлятиме новинку «Мене звати Мар’ям», 
постарається завітати з презентацією до Файного міста

»
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Народний майстер із 
рогозоплетіння Василь 

Казновецький приїхав на 
фестиваль із с. Млинівці 
Кременецького району. 

Рогозоплетінням займається 
давно. Ще у 70-х роках 

минулого століття возив 
свої вироби на виставки 

досягнень народного 
господарства до Москви. 

Майстер вже давно 
перестав рахувати 

дипломи, нагороди 
та грамоти від 

Міністерства 
культури. Він 

пишається тим, 
що витвори 

його рук 
прикрашають 

багато домівок 
та закладів для 

відпочинку в 
Іспанії, Італії, 

Португалії. 
До плетіння 
з рогози  ще 

змалку привчив 
своїх доньок, 

тому це 
стало їхньою 

родинною 
справою

Фестиваль  Яскраво-
видовищним, барвистим, 
самобутнім і надзвичайно 
колоритним був 
Х Всеукраїнський фольклорно-
мистецький фестиваль 
«Борщівська вишиванка», 
який з розмахом відсвяткували 
9-10 вересня у Борщеві. У свої 
найкращі вишиванки одяглися 
ледь не всі учасники та гості

ВИШИВАНКИ ДЕМОНСТРУВАЛИ,ВИШИВАНКИ ДЕМОНСТРУВАЛИ,
БОРЩЕМ ЧАСТУВАЛИ

Олег і Марія 
Купер на 
фестивалі вже 
не вперше. На 
Борщівщині 
живе їхня 
бабуся з 
дідусем, тож 
брат і сестра 
добре знають 
і поважають 
звичаї та 
традиції 
рідного 
краю. На 
цьогорічному 
фестивалі 
вирішили 
придбати нову 
вишиванку 
для Олега. 
Серед усього 
розмаїття 
хлопець обрав 
собі сорочку, 
вишиту 
чорними 
нитками О
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ЛЕСЯ ЗАМОРСЬКА, 0–97– 504-25-48, 
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У сучасних 
і давніх 

вишиванках 
дефілювали 

родинами. 
Захопливі 

погляди 
перехожих 

притягували 
ці мама 

і донька. 
Дівчина 

розповіла, 
що сорочку 

їй вишила 
мама, до 

того ж 
не одну. 
Вона не 

лише дуже 
любить 
носити 

вишиванки, 
а й пише 

вірші про 
них

Любі Дараманчук 
вишиванка 
дісталася у спадок 
від прабабусі. Цій 
сорочці понад сто 
років. Жінка каже, 
що прабабуся 
була вправною 
вишивальницею, 
тож цю сорочку 
вишила ще в часи 
свого дівування, 
дуже любила її 
одягати і навіть 
хотіла, щоб у цій 
вишиванці її 
поховали. Але 
згодом передумала 
і передала її у 
спадок доньці. 
Відтоді чорна 
сорочка стала 
сімейною реліквією, 
що передається від 
матері до доньки 
уже кілька поколінь

Оберегом фестивалю 
«Борщівська вишиванка» є 
ікона Богородиці з Ісусом-
немовлям. Богородиця 
зображена в чорній 
борщівській сорочці з червоним 
намистом, на голові має убір 
заможної галичанки. На руках 
вона тримає маленького Ісуса 
в білій вишиванці з червоним 
оздобленням. Як тільки ікону 
винесли на площу біля сцени, 
вишикувалася черга матерів із 
дітьми, які хотіли прикластися 
до реліквії

Смачним борщем, приготованим за 
різними рецептами, частували всіх охочих 
господині з  сіл Борщівського району. 
Також пригощали й іншими смаколиками

Жителька с. Більче-Золоте одна з небагатьох, 
хто уміє прясти. Тож на виставці вишиванок 
сіл району, об’єднаних територіальних 
громад «Вишиванка, мов пісня, з далеких 
століть» бабуся не лише розповідала про це 
уміння, а й проводила майстер-клас

Дехто одягнув у вишиванку навіть 
своїх домашніх улюбленців
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На часі  Тернополяни нарікають на 
погану організацію видачі карток. До 
того ж отримують їх не всі. Люди без 
тернопільської прописки скаржаться, 
що їм картку не дають. У міській 
раді наголошують, якщо комусь з 
необ’єктивних причин відмовляють у 
подачі документа, то це є порушенням 
рішення виконкому підлеглими 
структурами міської ради і за це їхніх 
керівників будуть притягувати до 
адмінвідповідальності

âèòè êàðòêó, ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî 
ïåíñ³îíåð³â. ²íîä³ ïðàöþþ÷³ òåð-
íîïîëÿíè çàáóâàþòü ïðîïëàòèòè 
çà âèãîòîâëåííÿ êàðòêè ó áàíêó, 
à êîìóñü áðàêóº êîï³é äîêóìåí-
ò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
àíêåòè. Â îáñëóãîâóþ÷èõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ ïîÿñíþþòü, ùî äåÿê³ òðóä-
íîù³ ñïðè÷èíåí³ òàêîæ ³ òèì, ùî 
â íèõ íåìàº â³ëüíèõ ëþäåé ó øòàò³, 
ÿê³ ìîæóòü âèêîíóâàòè öþ ðîáîòó.

Áåç êàðòêè ïðî¿çä 
äîðîæ÷èé 

Íàãàäàºìî, «Ñîö³àëüíà êàðòêà 
òåðíîïîëÿíèíà» ïî÷íå ôóíêö³î-
íóâàòè ç 1 æîâòíÿ. Òîä³ é çàïðî-
âàäÿòü äèôåðåíö³éîâàíèé òàðèô 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 
Ïîäîðîæ÷àííÿ â³äáóäåòüñÿ â äâà 
åòàïè, ³ îïëà÷óâàòè ïðî¿çä ìîæíà 
áóäå «Êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà», 
åëåêòðîííèì ïðî¿çíèì êâèòêîì 
òà ãîò³âêîþ. Äëÿ êîæíîãî âèäó 
îïëàòè áóäå ñâîÿ ö³íà.

Ç 1 æîâòíÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ 
êàðòêè àáî ïðî¿çíîãî êâèòêà òàðèô 
íà ïðî¿çä çàëèøèòüñÿ íåçì³ííèì: ó 
òðîëåéáóñ³ — 3 ãðí, ìàðøðóòíîìó 
òàêñ³ — 4 ãðí. Ãîò³âêîþ áóäå íà 
äîðîæ÷å: 4 òà 5 ãðí â³äïîâ³äíî.

Ç 1 ñ³÷íÿ âïðîâàäÿòü òðèð³â-
íåâèé òàðèô: ðîçðàõóíîê ãîò³â-
êîþ — íà 2 ãðí äîðîæ÷å, ïðîñòèé 
åëåêòðîííèé êâèòîê, ÿêèé ìîæå 
ïðèäáàòè áóäü-õòî, — íà 1 ãðí 
äîðîæ÷å, à ç ïåðñîí³ô³êîâàíîþ 
«Êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà» ö³íà 
çàëèøèòüñÿ íåçì³ííà — 4 ãðí çà 
ìàðøðóòêó òà 3 ãðí çà òðîëåéáóñ.

Òàêîæ «Êàðòêà òåðíîïîëÿíèíà» 
äîçâîëèòü øêîëÿðàì òà ñòóäåíòàìè 
¿çäèòè çà ïîëîâèíó ö³íè, à ï³ëüãî-
âèêàì — áåçêîøòîâíî.

— Æèòåë³ ì³ñòà ç ö³ºþ êàðòêîþ 
ìàòèìóòü ïðàâî íà íèæ÷èé òàðèô 
ïðî¿çäó, — çàçíà÷àº êåð³âíèê ÒÎÂ 
«Ñèñòåìíèé çâ’ÿçîê» Â³òàë³é Âà-
ñèëüê³â. — Çà äîñâ³äîì ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í, ãîò³âêîâèé ïðî¿çä 
äîðîæ÷èé, í³æ êàðòêîâèé. Ïîêè 
êàðòêà äàº ï³ëüãó ëèøå íà òðàí-
ñïîðò, à áóäå çíèæêà ³ íà ³íø³ 
ïîñëóãè. Ó ïëàíàõ — çíèæêè 
â àïòåêàõ, ðåñòîðàíàõ, ìàãàçèíàõ. 
Êàðòêè ïåðñîí³ô³êîâàí³ ç Ï²Ï, 
ôîòîãðàô³ºþ, îêðåìèì íîìåðîì, 
QR-êîäîì, â ÿêîìó áóäå â³äîáðà-
æàòèñü, ñê³ëüêè ëèøèëîñü íà í³é 
êîøò³â, òåðì³í ä³¿ êàðòêè, ðîçêëà-
äîì ðóõó òðàíñïîðòó. Ïðè âòðàò³ 
êàðòêè ¿¿ ìîæíà áóäå çàáëîêóâàòè 
òà ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà íîâó.

Ùîá îòðèìàòè «Êàðòêó òåðíîïî-
ëÿíèíà», ïîòð³áíî íàïèñàòè çàÿâó ³ 
çðîáèòè ôîòî, ìàòè òåðíîï³ëüñüêó 
ïðîïèñêó àáî äîâ³äêó ç ì³ñöÿ ðîáî-

òè ó Òåðíîïîë³ òà çàïëàòèòè 57 ãðí.
Îôîðìèòè êàðòêó ìîæíà ó 

ÖÍÀÏ³, â óïðàâë³íí³ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà ó 12-òè æåêàõ. Òåðì³í 
âèãîòîâëåííÿ êàðòêè — â³ä 20 ðî-
áî÷èõ äí³â.

Ùîäî ÎÑÁÁ, òî âîíè ïðîâîäÿòü 
ëèøå êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó.

— Äî íàñ ÷àñòî òåëåôîíóþòü 
ìåøêàíö³ òà ïèòàþòü, ÷îìó ìè 
íå âèäàºìî «Êàðòêó òåðíîïîëÿ-
íèíà». Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ìàòè 
ðåñóðñ: êîìï’þòåðè, ïðàö³âíèê³â, 
ïðèì³ùåííÿ òà ôîòîêàìåðè, — 
çàçíà÷èâ êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ 
ñï³ëêè «Ðàäà ãîë³â ÎÑÁÁ» Ñåðã³é 
Ëóïàê. — Íàøà ðîáîòà ïîëÿãàº 
â ðîç’ÿñíåíí³ — äå, ÿê òà êîëè 
öþ êàðòêó ìîæíà îòðèìàòè.

ßêùî ïðîïèñêè íåìà 
Àëå îòðèìóþòü êàðòó íå âñ³ æè-

òåë³ Òåðíîïîëÿ. Ëþäè áåç òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ïðîïèñêè ñêàðæàòüñÿ, 
ùî êàðòêè ¿ì íå âèäàþòü.

— Áóëà ³íôîðìàö³ÿ â³ä çàâ³äó-
âà÷êè ÖÍÀÏ (Öåíòð íàäàíííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã — ïðèì. 
ðåä.), ùî íåì³ñöåâèì, àëå îô³ö³éíî 
ïðàöåâëàøòîâàíèì òàêîæ ðîáèòè-
ìóòü êàðòêè, — íàïèñàëà ó Ôåé-
ñáóö³ òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà Ïðî-
êîïåíêî. — Òåëåôîíóþ óòî÷íèòè 
ïåðåë³ê äîêóìåíò³â. ², çäîãàäàéòåñÿ 
ç òðüîõ ðàç³â, à í³÷îãî ïîä³áíîãî. 
Ïðèéìàþòü ò³ëüêè â òèõ, õòî ìàº 
òåðíîï³ëüñüêó ðåºñòðàö³þ. Òàê 
ïîÿñíèëà ïðàö³âíèöÿ çà íîìåðîì 
40-41-93.

— Àëå æ âàøà çàâ³äóâà÷êà îçâó-
÷èëà ³íøå.

— Òàê, îçâó÷èëà. Öå áóëî â ïëà-
íàõ, àëå ó íàñ íåìàº ð³øåííÿ âè-
êîíêîìó. Íåìàº ³íôîðìàö³éíîãî 
ëèñòêà ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ 
ïðèéìàòè â òàêîìó âèïàäêó.

— Êîëè áóäå?
— Íå ìîæó ñêàçàòè. Íàäçâî-

íþéòå.
Òîáòî íàçàãàë îçâó÷èëè âñå êðà-

«КАРТКА ТЕРНОПОЛЯНИНА»: 
ЩО ДАЄ ТА ЯК ОТРИМАТИ

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

21 òèñÿ÷à òåðíîïîëÿí óæå ïî-
äàëè çàÿâêè íà îòðèìàííÿ «Êàðò-
êè òåðíîïîëÿíèíà». ¯õ ïî÷íóòü 
âèäàâàòè ç íàñòóïíîãî òèæíÿ. 
Íàãàäàºìî, çà ¿¿ äîïîìîãîþ æè-
òåë³ ì³ñòà çìîæóòü áåçãîò³âêîâî 
îïëà÷óâàòè çà ïðî¿çä. Öÿ êàðòêà 
íàäàâàòèìå ïðàâî áåçêîøòîâíîãî 
ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
ï³ëüãîâèêàì, ïåíñ³îíåðàì, à òàêîæ 
50% çíèæêè íà ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³ 
øêîëÿðàì òà ñòóäåíòàì.

«RIA ïëþñ» óæå ïèñàëà ïðî öå 
íîâîââåäåííÿ. Ïðîòå ÷åðåç ïîñò³é-
í³ çì³íè äîñ³ ÷èìàëî òåðíîïîëÿí 
òàê ³ íå çíàº, äå, õòî òà çà ñê³ëüêè 
ìîæå çðîáèòè «Êàðòêó òåðíîïî-
ëÿíèíà» òà ùî âîíà äàº.

Îôîðìëåííÿ êàðòîê 
ïåðåòâîðèëè íà õàîñ 

Îôîðìëåííÿ «Êàðòîê òåðíîïî-
ëÿíèíà» ïåðåòâîðèëîñÿ íà õàîñ, 
ñêàðæàòüñÿ òåðíîïîëÿíè. ×åðåç 
àæ³îòàæ â óïðàâë³íí³ ñîöïîë³òè-
êè òà ÖÍÀÏ³ áóëè äí³, â ÿê³ ïðè-
éìàëè ïîíàä 500 ëþäåé íà äåíü. 
À íåùîäàâíî, ùîá çìåíøèòè 
÷åðãè, êàðòêó ïî÷àëè îôîðìëÿòè 
³ â æåêàõ.

Êð³ì òîãî, íå äî ê³íöÿ ðîçóì³-
þòü ïîòðåáó ó âèãîòîâëåíí³ êàðòêè 
ïåíñ³îíåðè, ÿê³ âðàíö³ çàéìàþòü 
÷åðãó ó âñ³õ óñòàíîâàõ: îäí³ ââàæà-
þòü, ùî êàðòêà äîïîìîæå é íà-
äàë³ áåçêîøòîâíî êîðèñòóâàòèñÿ 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, à õòîñü 
ãàäàº, ùî çàâäÿêè ¿é ìîæíà áóäå 
îòðèìóâàòè áåçêîøòîâíå ë³êóâàí-
íÿ òà çíèæêè â àïòåêàõ. Îäèí ³ç 
ïåíñ³îíåð³â ïðèéøîâ çà êàðòêîþ, 
îñê³ëüêè éîìó ñêàçàëè, ùî ò³ëü-
êè òèì, õòî º âëàñíèêîì «Êàðòêè 
òåðíîïîëÿíèíà», óâ³ìêíóòü ãàðÿ÷ó 
âîäó.

— ²íôîðìàö³¿ äëÿ ïîâíîö³ííî¿ 
ðîáîòè íåäîñòàòíüî, ñèñòåìà íå 
íàëàãîäæåíà íà ñòî â³äñîòê³â, — 
êàæóòü ïðàö³âíèêè, ÿê³ îôîðì-
ëÿþòü àíêåòè â îáñëóãîâóþ÷èõ 
ï³äïðèºìñòâàõ. — Ñêëàäíî ÷åðåç 
âåëèê³ ÷åðãè áàæàþ÷èõ âèãîòî-

ñèâî, à íà ïðàêòèö³…
12 âåðåñíÿ ó ÖÍÀÏ³ æóðíàë³ñòó 

«RIA ïëþñ» ïîâ³äîìèëè, ùî íåì³ñ-
öåâèì êàðòêè ïîêè ùî íå âèäàþòü. 

ßêùî º ÿê³ñü íåòî÷íîñò³, ÷è-
íîâíèêè ïîÿñíþþòü öå òèì, 
ùî Òåðíîï³ëü º ïåðøèì ì³ñòîì 
â Óêðà¿í³, ÿêå âïðîâàäæóº áåçãî-
ò³âêîâèé ïðî¿çä.

— «Êàðòêó òåðíîïîëÿíèíà» 
ìàþòü âèäàâàòè ÿê ïðîïèñàíèì, 
òàê ³ íå ïðîïèñàíèì ó Òåðíîïî-
ë³, — çàçíà÷àº íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó, êîìóí³êàö³é òà 
çâ’ÿçêó ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Ìåäèí-
ñüêèé. — ª ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó, ùî òåðíîïîëÿíè, íåçà-
ëåæíî â³ä ïðîïèñêè, ìîæóòü ïîäà-
òè äîêóìåíòè ó áóäü-ÿêèé ïóíêò: 
ÖÍÀÏ, óïðàâë³ííÿ ñîöïîë³òèêè, 
÷è â æåê. ªäèíå, ùî ëèøå ó÷í³ ³ 
ñòóäåíòè ìîæóòü ïîäàâàòè äîêó-
ìåíòè â íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, àëå 
í³õòî íå çàáîðîíÿº ¿ì çðîáèòè öå 
â ³íøîìó ì³ñö³. Íà ïðîõàííÿ ëþ-
äèíè ¿é çîáîâ’ÿçàí³ äàòè àíêåòó, 
³ â öüîìó æ ì³ñö³ ìàþòü âèäàòè 
êàðòêó ÷åðåç 20 äí³â. Ó äâàíàäöÿòè 
æåêàõ ìè â³äêðèëè 20 òî÷îê, äå 
ìîæíà íàïèñàòè çàÿâè. Ó ÖÍÀÏ³ 
ñòâîðèëè åëåêòðîííó ÷åðãó, ùîá 
íå áóëî ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Ñêîðî 
ìàºìî âñòàíîâèòè â òðàíñïîðò³ 
áåçêîíòàêòí³ òåðì³íàëè. 

Âïðîâàäæåííÿ êàðòîê éäå ïîâ-
íèì õîäîì. ßêùî æ º âèïàäêè, äå 
êîìóñü ç íåîá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí 
â³äìîâëÿþòü ó ïîäà÷³ äîêóìåí-
ò³â, òî öå º ïîðóøåííÿì ð³øåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ï³äëåãëèìè 
ñòðóêòóðàìè ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ çà öå 
¿õí³õ êåð³âíèê³â áóäóòü ïðèòÿãóâàòè 
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, çàçíà÷èâ ïàí Ìåäèíñüêèé.

За досвідом європейських
країн, готівковий проїзд

дорожчий, ніж картковий.
Поки картка дає пільгу

лише на транспорт, а буде
знижка і на інші послуги

У соцзабезі за «карткою тернополянина» у серпні були 
великі черги пенсіонерів, тому на початку вересня до місць 
оформлення картки додали жеки 
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30-річна Поліна народила дівчинку вдома в туалеті. Жінка 
стверджувала, що немовля уже народилося мертвим. 
Чи це так — покаже експертиза
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ТІРезонанс  30-річна Поліна 
приховувала свою вагітність від 
оточуючих. На запитання про її стан 
відповідала, що хворіє. Розказувала 
про хворобу нирок, пухлину, лікування 
гормональними препаратами

МАТІР, ЯКА ВИКИНУЛА ТІЛО НЕМОВЛЯТИ МАТІР, ЯКА ВИКИНУЛА ТІЛО НЕМОВЛЯТИ 
У СМІТТЯ, ЗАПЕРЕЧУВАЛА ВАГІТНІСТЬУ СМІТТЯ, ЗАПЕРЕЧУВАЛА ВАГІТНІСТЬ

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

Êîëè îäíîãî äíÿ âèéøëà áåç 
æèâîòà, ñóñ³äè öå ïîì³òèëè. 
Àäæå ïðàöþº æ³íêà ïðèáèðàëü-
íèöåþ ó æåêó, ùî ³ îáñëóãîâóº 
áóäèíîê, ó ÿêîìó æ ñàìà æèâå. 
Òîæ ëþäè ¿¿ çíàþòü äîáðå.

Íàãàäàºìî, 31 ñåðïíÿ íà Ìà-
ëàø³âñüêîìó ñì³òòºçâàëèù³ ïðà-
ö³âíèêè, ùî ñîðòóþòü ñì³òòÿ, 
çíàéøëè ò³ëî íîâîíàðîäæåíî¿ 
ä³â÷èíêè. Ïðîâåäåíèé ðîçòèí 
íåìîâëÿòè íå äàâ ìîæëèâîñò³ 
âñòàíîâèòè ïðè÷èíó ñìåðò³ ÷å-
ðåç ãíèë³ñí³ çì³íè. Ïðèçíà÷èëè 
äîäàòêîâó ñóäîâî-ìåäè÷íó åêñ-
ïåðòèçó. 

Çãîäîì ïîë³ö³ÿ ïîâ³äîìèëà, 
ùî 4 âåðåñíÿ ðîçøóêàëà ìàò³ð 
íåìîâëÿòè â îäíîìó ³ç ë³êóâàëü-
íèõ çàêëàä³â. Âîíà — æèòåëüêà 
ìàñèâó «Ñîíÿ÷íèé». Óæå âèõî-
âóº 5-ð³÷íó äîíå÷êó.

Ïðàâîîõîðîíö³â ñïåðøó ñïðî-
áóâàëà ââåñòè â îìàíó, ìîâëÿâ, 
ë³êóº ó çàêëàä³ çàïàëåííÿ ÿº÷íè-
ê³â. Ïîò³ì ñêàçàëà, ùî íàðîäèëà 

õëîï÷èêà. Âðåøò³ ç³çíàëàñü.
Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, æ³í-

êà íàðîäèëà äèòèíó â òóàëåò³. 
Îáøóê ó êâàðòèð³ òåðíîïîëÿí-
êè äîïîì³ã âèÿâèòè äîêàçè, ÿê³ 

ï³äòâåðäèëè, ùî ìàëÿ íàðîäè-
ëîñÿ ñàìå òàì. Ïîçáóòèñü ò³ëà 
íåìîâëÿòè äîïîìàãàëà ¿¿ ð³äíà 
ìàò³ð.

Ïðè÷îìó æ³íêà ñòâåðäæó-
âàëà, ùî íåìîâëÿ óæå íàðî-
äèëîñü ìåðòâèì. ×è òàê öå — 
ïîêàæå åêñïåðòèçà. Çà ôàêòîì 
óìèñíîãî âáèâñòâà ìàò³ð’þ 
ñâîº¿ íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè 
ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çã³äíî 
ç³ ñòàòòåþ 117 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó. Öÿ ñòàòòÿ ïåðåäáà÷àº 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ îáìåæåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê äî ï’ÿòè ðîê³â àáî 
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé ñàìèé 
ñòðîê. Ùîïðàâäà, ÿê âèäíî ³ç 
ìàòåð³àë³â ªäèíîãî äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó, áàãàòî æ³íîê, ÷èþ âèíó 
äîâåëè ó ñóä³, îòðèìàëè óìîâíå 
ïîêàðàííÿ.

Îêð³ì òîãî, ÊÊ ïåðåäáà÷àº ïî-
êàðàííÿ ³ äëÿ ñï³âó÷àñíèêà, ÿêùî 
òàêèé º. Òîé ï³äëÿãàº êðèì³íàëü-
í³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàëåæíî â³ä 
îáñòàâèí ñïðàâè çà â³äïîâ³äíîþ 
÷àñòèíîþ (³ ïóíêòîì ÷. 2) ñò. 115 
«Óìèñíå âáèâñòâî». Ä³¿ ï³äáóðþ-

âà÷à ³ ïîñîáíèêà êâàë³ô³êóþòüñÿ, 
â³äïîâ³äíî, çà ÷. ÷. Ç àáî 4 ñò. 27 
«Âèäè ñï³âó÷àñíèê³â» ³ ñò. 117 
«Óìèñíå âáèâñòâî ìàò³ð’þ ñâî¿ 
íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè» 

Ïîáà÷èëè, 
ùî áåç æèâîòà 

Æ³íêà, ÿê âäàëîñÿ íàì ä³çíà-
òèñü ç âëàñíèõ äæåðåë, ìåøêàº 
íà ïðîñï. Çëóêè â îäíîìó ³ç áó-
äèíê³â, ùî íåïîäàë³ê Äóõîâíîãî 
öåíòðó.

— Ñ³ì’ÿ ÿê ñ³ì’ÿ. Í³÷îãî òà-
êîãî íå ïîì³÷àëè çà íèìè. Òà 
é â êîæíîãî º ÿê³ñü ñâî¿ ïðî-
áëåìè, òî îñîáëèâî ÷óæèìè 
íå ïåðåéìàºøñÿ, — êàæå òåðíî-
ïîëÿíèí Ïåòðî (³ì’ÿ çì³íåíå — 
ïðèì. ðåä.). — Ïðàöþâàëà ¿¿ ìàìà 
â æåêó, òàê êàæóòü, ïîò³ì âëà-
øòóâàëà òóäè òó Ïîëüêó. Ìàìà 
¿¿, çäàºòüñÿ, çàðàç â ÿêîìóñü êàôå 
÷è ðåñòîðàí³. Íó, ëþäè áà÷èëè, 
ùî âîíà âàã³òíà. Àëå æèâ³ò â íå¿ 
íå äóæå òàêèé áóâ — ÿ ÷îëîâ³ê, 
îñîáëèâî â öüîìó íå ðîçáèðà-
þñü, íó òàê êàçàëè. Àëå âîíà 

çàïåðå÷óâàëà, ùî ÷åêàº äèòèíó. 
À ïîò³ì îäíîãî äíÿ âèéøëà áåç 
æèâîòà. Çðîçóì³ëî, ùî òî âèêëè-
êàëî ïèòàííÿ.

ßê ãîâîðÿòü ì³æ ñîáîþ ìåø-
êàíö³, ïîêè îäíà âèêèäàëà ò³ëî, 
³íøà ñòîÿëà íà «øóõåð³». Îäíàê, 
ÿê íàñïðàâä³ áóëî, ñêàçàòè çàðàç 
âàæêî. Àäæå ïî÷óòå ïåðåäàºòüñÿ 
ÿê ïðèò÷à òà îáðîñòàº ñóá’ºêòèâ-
íèìè îö³íêàìè.

— Æèâóòü òóò Ïîë³íà, ¿¿ ìàìà ³ 
Ïîë³íèíà 5-ð³÷íà äîíüêà, — êàæå 
â³í. — Äå áàòüêî ò³º¿ ñòàðøî¿ — 
íå ìîæó ñêàçàòè. ×è òî íà çàðîá³ò-
êè â Ïîëüùó ïî¿õàâ, ÷è ùî. Íåìà 
éîãî. Áàãàòî õòî çàðàç ãîâîðèòü 
ïðî òîé âèïàäîê, íó, íå ðîçóì³º-
ìî òàêîãî â÷èíêó. Â³ääàé â «Ìà-
ëþòêó», çàíåñè â òå â³êîíå÷êî, äå 
òðåáà ïîäçâîíèòè ³ âòåêòè ïðîñòî, 
à äèòèíó òàì  çàáåðóòü («Â³êíî 
æèòòÿ» — ïðèì. ðåä.).

Çàðàç æå Ïîë³íà, çà éîãî ñëî-
âàìè, ïåðåáóâàº ³ äîñ³ ó ë³êàðí³. 
Íà÷åáòî ï³ä íàãëÿäîì ïðàâîîõî-
ðîíö³â. Çà ñòàðøîþ äèòèíîþ äè-
âèòüñÿ ìàò³ð.

Ãàðíèõ ñë³â 
íå çíàõîäÿòü 

Çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ, ÷èìàëî 
âæå ïî÷àëè ö³êàâèòèñü íîâèíîþ 
ïðî âèêèíóòå íåìîâëÿ, ÿê ïîáà-
÷èëè Ïîë³íó áåç æèâîòà. ²íø³ — 
ï³ñëÿ âèïóñêó íîâèí, ó êîòðèõ 
ïîêàçàëè ìàò³ð, ÿêà âèêèíóëà 
ò³ëî — ëþäè âï³çíàëè ñóñ³äêó.

— Âîíà âñþ âàã³òí³ñòü ðîçêàçó-
âàëà áàéêè, — êàæå òåðíîïîëÿí-
êà Ìàð³ÿ (³ì’ÿ çì³íåíå — ïðèì. 
ðåä.). Êàçàëà, ùî õâîð³º. Òî òå, 
òî ñå. Ðîçêàçóâàëà íàâ³òü, ùî ìàº 
ïóõëèíó. Àëå æ âèäíî ïî æ³íö³, 
ùî âàã³òíà. Íà îáëè÷÷³ çì³íåíà 
áóëà.

Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî Ïîë³íó, 
ëþäè «ïðèêóøóþòü ÿçèê». Êà-
æóòü êîðîòêî — «ïåðåìåëåíà». 
Ïðè÷îìó òàêîþ áóëà ³ äî äðó-
ãî¿ âàã³òíîñò³, ÿêó ïðèõîâóâàëà. 
Áî, êàæóòü, áàãàòî âèãàäóâàëà. 
Íà ïèòàííÿ ïðî áàòüêà ñòàð-
øî¿ äîíå÷êè, êàæóòü, ùî éîãî 
íå áóëî.

— Ïðèâåëà ÿêîãîñü ÷îëîâ³êà, 
ïîáóâ ÿêèéñü ÷àñ ³ ï³øîâ, — ðîç-
ïîâ³äàþòü ëþäè. — Îñü ³ çàëè-
øèëàñü ä³â÷èíêà.

Ïðî ìàò³ð, ùî äîïîìàãàëà ïîç-
áóòèñü Ïîë³í³ ò³ëà íåìîâëÿòè, 
ãîâîðÿòü ñõîæå.

— À âè íå çíàºòå? Âñå ³äå â³ä 
êîðåíÿ. ßêà òà — òàêà ³ äðóãà. 
Îò òåïåð ò³ëüêè äèòèíè øêîäà, 
ùî ÷åðåç â÷èíîê ìàòåð³ áóäå 
êëåéìî íà âñå æèòòÿ, — êàæóòü 
â áóäèíêó.

Ëþäè íå â³ðÿòü, ùî íåìîâëÿ, 
ÿê ðîçïîâ³äàëà Ïîë³íà, íàðîäè-
ëîñü ìåðòâèì. Êàæóòü, ÿêáè öå ³ 
áóëà ïðàâäà, òî ò³ëà íå ïîòð³áíî 
áóëî âèêèäàòè.

— Áóëà òóò ³ ïîë³ö³ÿ. Õîäè-
ëè âîíè äî íå¿ äîäîìó. Âñ³ âñå 
çíàþòü, — êàæóòü ìåøêàíö³. — 
Çà ñòàðøîþ çàðàç äèâèòüñÿ ìàòè 
Ïîë³íè. Àëå ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó 
âîíà í³ ç êèì íå ãîâîðèòü.

Правоохоронців спершу спробувала ввести в оману, 
мовляв, лікує в закладі запалення яєчників. Потім сказала,

 що народила хлопчика. Врешті зізналася, що народила 
дівчинку в туалеті

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Діти  За 8 років 
існування «Вікна 
життя» туди не 
підкинули жодного 
немовляти. Проте 
близько десятка 
вбили і викинули 
їхні рідні матері. 
За це у в’язниці 
ані дня не сиділа 
жодна. Медики 
припускають, що 
післяпологовою 
депресією лише 
прикриваються, 
аби уникнути 
в’язниці. А 
священики 
кажуть, що Бог 
прощає гріх. Але 
відповідальність 
перед законом 
мусить бути

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95– 875-33-60, 
IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA

Ùîíàéìåíøå äâîõ íåìîâëÿò 
âèêèíóëè íà ñì³òíèê çà îñòàíí³ 
ì³ñÿö³ ð³äí³ ìàìè.

Îñîáè îáîõ âñòàíîâèëè. Îáè-
äâ³ âæå ìàëè ä³òåé. Â îäí³º¿ 
âäîìà áóëî âæå ÷åòâåðî, ³íøà 
âèõîâóâàëà 5-ð³÷íó äîíüêó.

Íàãàäàºìî, íîâîíàðîäæåíà 
ä³â÷èíêà, ìåðòâå ò³ëüöå ÿêî¿ 
áàòüêè çàêîïàëè â ë³ñ³ íà Ãó-
ñÿòèíùèí³, íàðîäèëàñü æèâîþ. 
Äèòÿ ïîìåðëî, çàõëèíóâøèñü 

ôåêàë³ÿìè, áî ìàòè íàðîäèëà ¿¿ 
â òóàëåò³. Öå òðàïèëîñü ó ÷åðâí³ 
2017 ð.

Ó æ³íêè âæå áóëî ÷åòâåðî ä³-
òåé. Íàéñòàðøîìó äåâ’ÿòü ðîê³â, 
íàéìîëîäøîìó — òðè.

Ò³ëî ùå îäíîãî íåìîâëÿòè 
çíàéøëè íåùîäàâíî íà ñì³ò-
òºçâàëèù³ ó Ìàëàø³âöÿõ. Ìàò³ð 
ïðàâîîõîðîíö³ çíàéøëè çà ê³ëü-
êà äí³â — âîíà ñàìå ïåðåáóâàëà 
â îäíîìó ç ìåäçàêëàä³â. Ïðîæè-
âàº âîíà íà ìàñèâ³ «Ñîíÿ÷íèé». 
² íàðîäèòè íåìîâëÿ â òóàëåò³ ¿é 
äîïîìàãàëà ¿¿ ìàòè.

— Ùîäî îáîõ ïîðóøåí³ êðè-
ì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ çà ñòàò-
òåþ 117 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Ñåðã³é Êðåòà. — Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ 
ïåðåäáà÷àº îáìåæåííÿ àáî ïîç-
áàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî ï’ÿòè 
ðîê³â.
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«Ìàìó» ç Á³ëî¿ 
âðÿòóâàëà àìí³ñò³ÿ 

Àáè ïåðåâ³ðèòè, ÷è îòðèìóþòü 
òàê çâàí³ ìàòåð³ ðåàëüíèé òåð-
ì³í ïîêàðàííÿ, ìè çâåðíóëèñü 
äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
ñóäîâèõ ð³øåíü. Øóêàëè â³äî-
ìîñò³ çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â. ² 
çíàéøëè ºäèíó (!) ñïðàâó. Ùî-
ïðàâäà, ³ òóò òàê çâàí³é ìàòåð³ 

âäàëîñü óíèêíóòè â’ÿçíèö³ — 
äîïîìîãëà àìí³ñò³ÿ. Õî÷à ïðî-
âèíó âîíà ïîâí³ñòþ âèçíàëà, 
ùî ÷èíèòü — óñâ³äîìëþâàëà, 
íåçâàæàþ÷è íà þíèé â³ê.

Íàãàäàºìî, 15 ãðóäíÿ 2013 ð. 
17-ð³÷íà æèòåëüêà ñ. Á³ëà, ùî 
â ïåðåäì³ñò³ Òåðíîïîëÿ, íàðîäè-
ëà äèòèíó â òóàëåò³. Ò³ëüöå âêè-
íóëà äî âèãð³áíî¿ ÿìè. Äèòèíà 
çàõëèíóëàñü ôåêàë³ÿìè.

×åðåç ï³âðîêó ñóä âèçíàâ æ³íêó 
âèííîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà-
÷åíîãî ñò. 117 Êðèì³íàëüíîãî 

êîäåêñó Óêðà¿íè. Òà ïðèçíà÷èâ 
¿é ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà òðè ðîêè. Îäíàê îäðà-
çó æ çâ³ëüíèâ â³ä ïîêàðàííÿ, 
ïðèçíà÷èâøè «âèïðîáóâàííÿ» 
ñòðîêîì íà ï³âòîðà ðîêó. Àëå 
íåâäîâç³ çâ³ëüíÿº òàê çâàíó þíó 
ìàò³ð â³ä ïîêàðàííÿ íà ï³äñòàâ³ 
ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àì-
í³ñò³þ ó 2014 ð.».

Ê³ëüêîìà ðîêàìè ðàí³øå ³íøà 
ìàò³ð çàêîëîëà íîâîíàðîäæåíó 
äèòèíó íîæèöÿìè ³ âèêèíóëà 
ó ñì³òíèê íà «Ñîíÿ÷íîìó». ßê 
ç’ÿñóâàëîñü, æ³íö³ äàëè «óìîâ-
íèé» òåðì³í.

ßê ïðàâèëî, òàê³ «ìàìè» îò-
ðèìóþòü çà âáèâñòâî ñâî¿õ ä³-
òåé ëèøå óìîâí³ òåðì³íè. Àáî 
é âçàãàë³ ÷åðåç «íàìàëüîâàí³» 
ïñèõ³÷í³ ï³ñëÿïîëîãîâ³ ðîçëàäè 
òà çà äîïîìîãîþ àäâîêàò³â ¿õ âè-
ïðàâäîâóþòü.

Ñïèñóþòü 
íà ï³ñëÿïîëîãîâèé 
ñòàí 

— Ï³ñëÿïîëîãîâà äåïðåñ³ÿ — 
öå á³ëüø íàäóìàíî, òàê áè ìîâè-
òè øëÿõ çàõèñòó â³ä êðèì³íàëü-
íîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, — ïåðåêî-
íàíèé îáëàñíèé àêóøåð-ã³íåêî-
ëîã Îëåêñ³é Ôåä÷åíêî. — Âêðàé 
ð³äêî áóâàþòü ïñèõîçè ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³. ßê ïðàâèëî, âîíè 

ç’ÿâëÿþòüñÿ çíà÷íî ï³çí³øå, 
ï³ñëÿ ïîëîã³â.

À æ³íêè çàçâè÷àé ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ ïîçáóòèñü ñâîãî íåìîâ-
ëÿòè, ùå êîëè òå ïåðåáóâàº â óò-
ðîá³ ìàéáóòíüî¿ ìàòåð³, ââàæàº 
ìåäèê. ² âñå — ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
ï³äòðèìêè, ñòðàõ îñóäó òà íåîá³ç-
íàí³ñòü.

— Âàã³òí³, îñîáëèâî êîëè öå 
ìîëîäåíüê³ ä³â÷àòêà, ìàþòü ïå-
ðåäóñ³ì ðîçïîâ³ñòè âñå ìàòåð³, — 
êàæå Îëåêñ³é Ôåä÷åíêî. — Ïîò³ì 
îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñü äî ìå-
äèê³â. Òàêà æ³íêà âæå íå áóäå 
çàëèøåíà íàîäèíö³ ç íåçàïëà-
íîâàíîþ âàã³òí³ñòþ. Ó æ³íî÷³é 
êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð çà äîïîìî-
ãîþ ïñèõîëîãà ÷è ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà ïåðåêîíàº ¿¿, àáè 
íå ïðèõîâóâàëà âàã³òí³ñòü òà, ÿê 
ïðàâèëî, â³äìîâëÿþòü â³ä òîãî, 
ùîá òà ïîçáóëàñü äèòèíè.

ЗА ВБИВСТВО СВОГО НОВОНАРОДЖЕНОГО 
НЕМОВЛЯТИ НЕ СІЛА ЖОДНА ЖІНКА

Як правило, такі «мами» отримують за вбивство
своїх дітей лише умовні терміни. Або й взагалі через

«намальовані» психічні післяпологові розлади 
та за допомогою адвокатів їх виправдовують

«Бог пробачає всім, хто щиро кається»
 Î. Îëåã ÊÀÐÀÒÍÞÊ, ñâÿùåíèê:
— Âèïðàâäàíü æ³íêàì, ÿê³ âáèâàþòü ñâî¿õ ä³òåé, 
íåìàº, áî âîíè öå ðîáëÿòü ñâ³äîìî. ² íå âàæ-
ëèâî, ÷è öå âáèâñòâî äèòèíè, ÿêà ùå º â ëîí³, 
÷è âæå íàðîäæåíî¿. Áî äèòÿ â³ä ñàìîãî çà÷àòòÿ 
âæå ìàº äóøó. Àëå º ïåâíå ïîêàÿííÿ, ÿêå öåðêâà 
ïðèéìàº. Áîã ïðîáà÷àº âñ³ì, õòî ùèðî êàºòüñÿ. 
Àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ òàê³ 

æ³íêè ìàþòü íåñòè.
Ñòàí àôåêòó ëèøå ïîì’ÿêøóº âèðîê. Ïðîòå ëþäèíà ñâ³äîìî ðîáèòü 
çëî, ³ öå ðîçóì³º. Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî âîíà íå ÷óº ïëà÷ äèòèíè ³ 
íå áà÷èòü ¿¿. Ãð³õ âèì³ðþºòüñÿ íàì³ðîì. Ìàò³ð çàäóìàëà ïîçáóòèñü 
ñâîãî äèòÿòè ³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ðîçäóìóº íàä öèì â÷èíêîì. Âîíà 
íîñèòü ó ñîá³ öåé íàì³ð. ² ñâ³äîìî îáäóìóº ð³øåííÿ.
Íåìàº òàêîãî ãð³õà, ÿêèé Áîã íå ïðîñòèâ áè ïðè ùèðîìó êàÿòò³, 
àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëþäèíà ìóñèòü òàêè íåñòè.

Коментар

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿-
íè Ñòàòòÿ 117. Óìèñíå âáèâ-
ñòâî ìàò³ð’þ ñâîº¿ íîâîíà-
ðîäæåíî¿ äèòèíè 
Óìèñíå âáèâñòâî ìàò³ð’þ 
ñâîº¿ íîâîíàðîäæåíî¿ äè-
òèíè ï³ä ÷àñ ïîëîã³â àáî 
â³äðàçó ï³ñëÿ ïîëîã³â êà-
ðàºòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ 
íà ñòðîê äî ï’ÿòè ðîê³â àáî 
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé 
ñàìèé ñòðîê.

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА

Ïî÷íåòüñÿ 
êðîâîòå÷à – ë³ê 
éòèìå íà õâèëèíè 

ßê ïðàâèëî, æ³íêè, ÿê³ ïëà-
íóþòü çãîäîì ïîçáóòèñü ñâîãî 
ìàëÿòè ó ð³çíèé ñïîñ³á, íå çâåð-
òàþòüñÿ äî ë³êàð³â, íå ñòàþòü 
íà îáë³ê. Íàé÷àñò³øå öå äóæå 
ìîëîä³ ä³â÷àòà. Âîíè ñîö³àëü-
íî âðàçëèâ³ ³ íå îòðèìóþòü 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè. Òà é 
íå çàäóìóþòüñÿ, ùî ïîëîãè ïîçà 
ë³êàðíåþ çàãðîæóþòü ³ ¿õíüîìó 
æèòòþ. Àäæå, ÿêùî ïî÷íåòüñÿ, 
ñêàæ³ìî, êðîâîòå÷à, ë³ê ìîæå 
éòè íà õâèëèíè.

— Æ³íêó â ìîëîäîìó âðàçëè-
âîìó â³ö³ ïîòð³áíî íàñàìïåðåä 
ï³äãîòóâàòè äëÿ ñïðèéíÿòòÿ 
âàã³òíîñò³, — ââàæàº Îëåêñ³é 
Ôåä÷åíêî. — À äëÿ öüîãî òðåáà 
çâåðíóòèñü äî ìåäèê³â. Çðåø-
òîþ, º ÷èìàëî øëÿõ³â âèð³øåí-
íÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ ïåðåðèâàííÿ 
âàã³òíîñò³ äî 12-òè òèæí³â. Öå 
çàêîííî. Àëå, ÿê ïðàâèëî, ï³ñëÿ 
çóñòð³÷³ ç ìåäèêàìè æ³íêè íàâ³òü 
þíîãî â³êó çàëèøàþòü âàã³òí³ñòü. 
² áàòüêè ¿õ ï³äòðèìóþòü, äîïî-
ìàãàþòü.

Â³êíî æèòòÿ ä³º âæå 
8 ðîê³â 

Àëüòåðíàòèâà âáèâñòâó íåáà-
æàíî¿ äèòèíè º. 

Ùå ó 2010 ðîö³ ó ì³ñüêîìó ïå-
ðèíàòàëüíîìó öåíòð³ îáëàøòóâà-
ëè «Â³êíî æèòòÿ». Îäíàê çà â³-
ñ³ì ðîê³â éîãî ³ñíóâàííÿ òóäè 
íå ï³äêèíóëè æîäíî¿ (!) äèòèíè.

— Áóëà îäíà ³íîãîðîäíÿ æ³íêà, 
ÿêà ìàëà íàì³ð ó «Â³êí³ æèòòÿ» 
çàëèøèòè ñâîþ äèòèíó, — ðîçïî-
â³ëà ãîëîâà áëàãîä³éíîãî ôîíäó 
«Â³êíî æèòòÿ» ²ðèíà Æèãóíîâà. 
— Ïðîòå íàì âäàëîñü ïåðåêîíà-
òè ¿¿, ³ âîíà çàáðàëà ñâîº äèòÿ. 
Çàðàç çíàºìî, ùî öÿ æ³íêà âè-
õîâóº òðèð³÷íîãî ñèíî÷êà, ³ âîíà 
ùàñëèâà.

Òèì, õòî îïèíèâñÿ ó ñêðóòíî-
ìó ñòàíîâèù³, ãîòîâ³ äîïîìîã-
òè ó Òåðíîï³ëüñüêîìó ì³ñüêîìó 
öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, äå ïðà-
öþþòü ïñèõîëîãè, ïåäàãîãè ³ 

ôàõ³âö³ ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. 
Àäðåñà: ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ìå-
äîâà, 3. Òåë.: 23-55-92. Òàêîæ 
ïðàöþº òåëåôîííà ë³í³ÿ åêñ-
òðåíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 
«Òåëåôîí äîâ³ðè»: 43-31-00.

ДОВІДКА

- «Вікно життя» облаштували у 2010 році у приймальному 
відділенні пологового будинку міськлікарні № 2, - каже 

голова правління благодійного фонду «Вікно життя» і мати 5 
дітей Ірина Жигунова, 42 р. - Облаштування боксу обійшлось 

тоді у понад 7 тисяч гривень, які надали благодійники
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ЧСпорт  Понад 50 спортивних секцій та 

гуртків презентували себе тернополянам 
на «Ярмарку спорту», який відбувався 
10 вересня в «Подолянах». Спортсмени 
не лише розповідали про свої клуби та 
гуртки. Вони демонстрували навички 
своїх вихованців

ГУРТКИ МІСТА ЗІБРАЛИ В ОДНІЙ ЗАЛІГУРТКИ МІСТА ЗІБРАЛИ В ОДНІЙ ЗАЛІ

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

Василь Гавришко – працівник 
«Авакс Проф»

Катруся (5 р.):
 — У цього дядька класна робо-

та – він постійно їсть шоколадки, 
цукерки, печиво, морозиво. А по-
тім каже, чи смачне воно.

Влад (6 р.):
 — Цей дядько артист. Він 

танцює українські танці. У ньо-
го є костюм із шароварами і він 
вміє високо стрибати.

Василь Максимів – журналіст 
ІА «Брутальний футбол»

Тарасик (5,5 р.):ррр
 — Цей дядько має мотоци-

кла, і він вміє показувати на ньо-
му різні трюки. Він дуже швидко 
їздить. Це його робота. 

Таня (5 р.):
 — Цей дядько має великого 

вертольота і  грається ним. Він 
має пульт, яким можна керувати 
тим вертольотом, щоб він літав.
 

Антоніна Богачук – психолог, 
тренер

Зорянка (5 р.):ррррррр
 — Ця тьотя плаває в басейні з 

дельфінами. Вона їх годує, гла-
дить. А якщо вона дає їм рибку, 
то вони показують трюки. 

Діма (5 р.):ДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 — Ця тьотя працює там, де 

дівчаткам роблять зачіски. Моїй 
мамі такі тьоті, як ця, роблять 
хвилясте волосся.

Михайло Білецький – 
керівник Управління патруль-

ної поліції Тернополя

Богданчик (5 р.):ог
 — Цей дядько працює дирек-

тором, який будує будинки. Він 
слідкує, щоб будинок будували 
правильно, щоб він не завалився.

Оля (5 р.):
 — Цей дядько подібний на 

боксера. Він дуже великий і 
сильний. 

Владислав Стасіна – тренер

Юля (5 р.):
 — Цей дядько вміє добре пла-

вати і він працює на морі. Його 
робота ходити по пляжі і диви-
тись, щоб всі плавали з кругами. 

Сашко (4 р.): а
 — Цей дядько вміє ремонту-

вати машини. Він має великий 
гараж, в якому є дуже багато ін-
струментів. І він там ремонтує 
свого джипа. 

МИРОСЛАВА МУКВИЧ, 
0–66– 821-55-26, 
MUKVICHMIROSLAVA8@GMAIL.COM

Òàíö³, áî¿, ã³ìíàñòè÷í³ âèñòó-
ïè — òàê âèãëÿäàâ «ßðìàðîê 
ñïîðòó», ÿêèé âæå âäðóãå îðãàí³-
çîâóº Òåðíîï³ëüñüêà ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìî-
ïîì³÷». Äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â òà 
ãîñòåé çàõ³ä áóâ áåçêîøòîâíèì. 
Éîãî ïðîâåëè çà êîøò ñïîíñîð³â 
òà âíåñêè ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿.

×èìàëî òåðíîïîëÿí ïðèéøëè 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè, ùîá 
âèáðàòè äëÿ ìàëå÷³ âèä ñïîð-
òó, ÿêèì ò³ çìîæóòü çàéìàòèñÿ. 
Òåðíîïîëÿíèí Ðîìàí Ðóäèé 
ïðèâ³â íà ÿðìàðîê ñâîãî 8-ð³÷-
íîãî ñèíà Ìàòâ³ÿ. ×îëîâ³ê äóæå 
ò³øèòüñÿ ç òîãî, ùî ³ñíóþòü ïî-
ä³áí³ çàõîäè, äå ìîæíà ïîáà÷èòè 
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ âèäè ñïîðòó 
äëÿ ä³òåé.

— ß ïðèéøîâ äëÿ òîãî, ùîá 
âèð³øèòè, ùî íàéá³ëüøå ï³äõî-
äèòü äëÿ Ìàòâ³ÿ, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Àäæå äóæå âàæëèâî, ùîá 
ó äèòèíè áóëî çàíÿòòÿ, ÿêèì â³í 
çìîæå çàéìàòèñÿ ó â³ëüíèé â³ä 
íàâ÷àííÿ ÷àñ. Äëÿ õëîïöÿ âçàãà-
ë³ âàæëèâî âèáðàòè ïðàâèëüíèé 
âèä ñïîðòó, àáè â³í ì³ã ïðîÿâèòè 

ñâî¿ íàéñèëüí³ø³ ñòîðîíè.
Ïàí Ðîìàí ïåðåêîíàíèé, ùî, 

âèáðàâøè ñïîðò, ÿêèé íàéá³ëüøå 
ï³äõîäèòü äèòèí³, áàòüêè çàáåç-
ïå÷óþòü ¿¿ íå ò³ëüêè ô³çè÷íèé, 
à é äóõîâíèé ðîçâèòîê.

— Õî÷ó ïîäèâèòèñÿ íà òðåíå-
ð³â, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè, ïî-
áà÷èòè, ùî âîíè ïðîïîíóþòü, — 
êàæå ÷îëîâ³ê. — Ìàëîìó äóæå 
ñïîäîáàëîñÿ ôåõòóâàííÿ, à òà-
êîæ ôëîðáîë ³ áîðîòüáà. Ö³íàìè 
íà çàíÿòòÿ ìè ùå íå ö³êàâèëèñÿ. 
Àëå îð³ºíòóºìîñÿ íà ñóìó 300, 
500, à ìîæëèâî, ³ òèñÿ÷ó ãðè-

âåíü. Ïðîòå öå ïèòàííÿ íå ö³íè, 
à ö³ííîñò³.

×îëîâ³ê ïðèãàäàâ ñâî¿ äèòÿ÷³ 
ðîêè, êîëè ìàìà â³ääàëà éîãî 
íà àêîðäåîí, à â³í ìàâ íàõèë 
äî áîðîòüáè òà á³ãó. Òîìó Ðî-
ìàí êàæå, ùî íàäâàæëèâî â³ä-
äàòè äèòèíó òóäè, äå âîíà ìîæå 
ñåáå ñïîâíà ðîçêðèòè.

Íà «ßðìàðêó ñïîðòó» òåðíîïî-
ëÿíè ìàëè çìîãó îö³íèòè ïîêà-
çîâ³ âèñòóïè ñïîðòèâíèõ ñåêö³é, 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç òðåíåðàìè òà 
âèáðàòè äëÿ ñâîº¿ ìàëå÷³ çàíÿòòÿ, 
ÿêå ïðèíîñèòèìå ¿é çàäîâîëåííÿ.

— Ðîçïî÷àâñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, 
³ áàãàòî áàòüê³â íå ìîæóòü âè-
çíà÷èòèñü, ó ÿêó ñåêö³þ â³ääàòè 
äèòèíó, — ðîçïîâ³äàº êîîðäèíà-
òîð çàõîäó, ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ 
«Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷» Àí-
äð³é Ãðèöèøèí. — Òóò òåðíî-
ïîëÿíè ìîæóòü ïîáà÷èòè ìàéæå 
âñ³ âèäè ñïîðòó, ÿê³ º ó ì³ñò³, 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç òðåíåðàìè 
òà îäðàçó æ çàïèñàòèñÿ. Òîð³ê 
íà ÿðìàðêó áóëî ïðåäñòàâëåíî 
áëèçüêî 40 ñïîðòèâíèõ ñåêö³é, 
öüîãîð³÷ ¿õ óæå á³ëüøå 50.

² ÿê äîäàâ îäèí ç îðãàí³çàòîð³â 

Мама віддала його у
дитинстві на акордеон, а

він мав нахил до боротьби
та бігу. Тому Роман каже,

що важливо віддати
дитину туди, де вона може

себе сповна розкрити

çàõîäó Âîëîäèìèð Êóç³â, 24 âå-
ðåñíÿ óæå âòðåòº íà Òåàòðàëüíî-
ìó ìàéäàí³ ïðîéäå ÷åìï³îíàò ç³ 
ñòð³òáîëó äëÿ àìàòîðñüêèõ êî-
ìàíä. Áóäóòü ÿê ì³ñöåâ³ êîìàíäè, 
òàê ³ ó÷àñíèêè ç îáëàñò³. 

Çãîëîñèòèñü íà ó÷àñòü ìîæóòü 
äâîðîâ³ êîìàíäè ì³ñòà ÷è, ïðè-
ì³ðîì, íåïðîôåñ³éí³ êîìàíäè 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çàïèñàòè-
ñÿ ìîæíà â îô³ñ³ ãðîìàäñüêî-
ãî îá’ºäíàííÿ, ùî íà áóëüâàð³ 
Øåâ÷åíêà, 16. Ó÷àñòü áåçêî-
øòîâíà. Äëÿ ïåðåìîæö³â ïåðåä-
áà÷åí³ ïðèçè.

Вихованці півсотні 
гуртків та секцій 
міста демонстрували 
тернополянам свої 
вміння та нагороди
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Собаки  Агресивний собака на вулиці 
– клопіт не тільки їхніх власників, 
якщо такі є, а й наляканих перехожих. 
Адже, що робити при зустрічі із 
таким псом, відповіді у всіх інстанціях – 
різні. Якщо ж і вдасться притягнути 
до відповідальності власника, 
то штрафи смішні

íèêà ìîæóòü îøòðàôóâàòè ³ âîíè 
øòðàôóþòü. Øòðàôè — íåâå-
ëèê³. Îäíàê äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ 
ïîðóøåííÿ ¿ì òðåáà ôîòî âëàñ-
íèêà ç ïñîì. ßêùî æ âëàñíèêà 
íåìà, íåìà ôîòî, òî ³ ïðèòÿãíóòè 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå çìîæóòü.

×îìó íå ìîæíà áåç ôîòî, ïî-
ÿñíèëè â óïðàâë³íí³ ìóí³öèïàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿.

— Ìè íå ìîæåìî ó òàê³é ñèòó-
àö³¿ ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, — êàæå þðèñò óïðàâë³í-
íÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Ìàð³ÿ 
Äóáîâà. — ßêáè çàô³êñóâàëè ñàìå 
öåé ôàêò, ùî âåëèêèé ñîáàêà áåç 
íàìîðäíèêà, ïîâ³äêà, òî òàê — 
ìîæåìî ñêëàñòè àäì³íïðîòîêîë. 
À ó öüîìó âèïàäêó íåìà ô³êñàö³¿. 
Äëÿ òîãî, ùîá ìè ìîãëè ïðè-
òÿãíóòè äî àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³ 

çà ñòàòòåþ 154 ÊÓïÀÏ, ïîâèíåí 
áóòè ³ ïðàâîïîðóøíèê. Òîæ ó òà-
ê³é ñèòóàö³¿ äëÿ îïåðàòèâíîãî 
âè¿çäó íàéêðàùå òåëåôîíóâàòè 
ó ïàòðóëüíó ïîë³ö³þ. Àäæå áóäü-
ÿêèé ñîáàêà, íàâ³òü ó íàøèéíè-
êó, ÿêùî â³í áåç ãîñïîäàðÿ, âñå 
æ òàêè ïðèð³âíþºòüñÿ äî áåç-
ïðèòóëüíîãî.

Çàãàëîì, êàæóòü ó ìóí³öèïàëü-
í³é ïîë³ö³¿, ó âèïàäêó çóñòð³÷³ ç 
àãðåñèâíèì ñîáàêîþ äî íèõ çâåð-
òàòèñü ìîæíà. Àëå çíîâó æ òàêè, 
ÿêùî ñîáàêà — äîìàøí³é, áåçïðè-
òóëüíèìè âîíè íå çàéìàþòüñÿ, ³ 
ÿêùî íà ì³ñö³ º âëàñíèê àáî æ 
ó ñêàðæíèêà º ï³äòâåðäæåííÿ ïî-
ðóøåííÿ — ôîòî âëàñíèêà ³ ïñà.

Äçâîíèòè â ïîë³ö³þ 
Ùî æ ðîáèòè ïðè çóñòð³÷³ ç 

àãðåñèâíèì ïñîì, âàð³àíò³â — 
äåê³ëüêà. Ùîá ñîáàêó çàáðàëè — 
òðåáà äçâîíèòè ó ñëóæáó â³äëîâó, 
ùîá âëàñíèêà ïîêàðàëè — â³-
äðàçó íà 102.

— Âàðòî òåëåôîíóâàòè ó ÒÎÂ 
«Çîîöåíòð» çà íîìåðîì 40-07-
43, — êàæóòü ó ïðåñ-ñëóæá³ ì³-
ñüêðàäè. — Öÿ îðãàí³çàö³ÿ çàáåðå 
ñîáàêó, ïðè ïîòðåá³ ïðîâåäå ñòå-
ðèë³çàö³þ òà ùåïëåííÿ, à ï³ñëÿ 
öüîãî äåÿêèé ÷àñ òâàðèíà ïåðå-
áóâàòèìå ó Öåíòð³ ïåðåòðèìêè 
â Äè÷êîâ³. Ïðè ìîæëèâîñò³ ïðà-
ö³âíèêè «Çîîöåíòðó» øóêàþòü 
ëþäåé, ÿê³ áåðóòü áåçïðèòóëü-
íèõ ñîáàê íà óòðèìàííÿ. Ó âè-
ïàäêó, ÿêùî ñîáàêà äîìàøí³é ³ 
òåðíîïîëÿíè çíàþòü âëàñíèêà 
òâàðèíè, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ 
ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, ùîá 
âîíè ïðîâåëè ðîç’ÿñíþâàëüíó 
áåñ³äó ùîäî ïðàâèë âèãóëó ñîáàê 
á³éö³âñüêî¿ ïîðîäè.

Ñõîæó â³äïîïîâ³äü îòðèìàëè ³ 
â ÆÊÃ. Òóò íàãàäóþòü, ùî âè-
ãóë âëàñíèêàìè äîìàøí³õ òâàðèí 
áåç ïîâ³äêà òà íàìîðäíèêà, áåç 
íàÿâíîñò³ îäíîðàçîâîãî ïàêå-
òà òà ³íâåíòàðÿ äëÿ çáîðó åêñ-
êðåìåíò³â òâàðèí çàáîðîíåíèé 
ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîþ. ² çà ö³ 
ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 
154 ÊóïÀÏ. Óò³ì, êàæóòü òóò, 
òåðíîïîëÿíè íå çàâæäè äîòðè-

ìóþòüñÿ öèõ ïðàâèë.
— ßêùî äîìàøí³é ñîáàêà 

ïîâîäèòüñÿ àãðåñèâíî, òî íàé-
êðàùå â³äðàçó òåëåôîíóâàòè ³ 
ó ñëóæáó â³äëîâó, ³ íà 102, — 
êàæå ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó 
áëàãîóñòðîþ òà åêîëîã³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îêñàíà ²ëë³÷. — Àäæå, ÿêùî 
ñîáàêà íåìàº ÷³ïà òà áåç íàøèé-
íèêà, â³í ââàæàºòüñÿ ôàêòè÷íî 
áåçïðèòóëüíèì ³ éîãî ìîæóòü 
çàáðàòè â Äè÷ê³â. Òàì çà íåîá-
õ³äíîñò³ òâàðèíó ñòåðèë³çóþòü, 
ââîäÿòü ïðîòèãëèñí³ ïðåïàðàòè, 
ðîáëÿòü âàêöèíàö³þ â³ä ñêàçó. 
Ó Äè÷êîâ³ ñîáàêà ïåðåáóâàòè-
ìå ïåâíèé ÷àñ, à äàë³ éîãî ïî-
âåðòàþòü íà òå æ ì³ñöå, çâ³äêè 
çàáðàëè.

Çàêîí çàñòàð³ëèé 
Çàáðàíîãî äîìàøíüîãî ñîáà-

êó, ïðèïóñêàþòü òóò, éìîâ³ðíî, 
øóêàòèìå âëàñíèê. Òîé ³ çìîæå 
çàáðàòè éîãî ç Äè÷êîâà. Òà é 
çàãàëîì ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, 
ùî ó ñëóæáàõ äåùî ðîçãóáëåí³ 
ó ñâî¿õ â³äïîâ³äÿõ. Ùî êàæå ó òà-
ê³é ñèòóàö³¿ çàêîí?

— Ïðàâî ó ö³é ñèòóàö³¿ íå çà-
õèùàº, — ðîç’ÿñíþº þðèñò Ðîñ-
òèñëàâ Íåáåëüñüêèé. — Â÷åðãîâå 
íàãîëîøóþ íà çàñòàð³ëîñò³ Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêèé 
íåàäåêâàòíî ðåãóëþº â³äíî-
ñèíè, â òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â êîò³â ³ 
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Òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà ïîñêàð-
æèëàñü íà àãðåñèâíîãî âåëèêî-
ãî ñîáàêó, ùî á³ãàâ òà êèäàâñÿ 
íà ìåíøèõ ïñ³â, â óïðàâë³ííÿ 
ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Òàì â³ä-
ïîâ³ëè, ùî çìîæóòü ïðèòÿãíóòè 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèêà, 
ÿêùî áóäå ôîòî âëàñíèêà ³ ñî-
áàêè.

Àãðåñèâíîãî ñîáàêó, ³ìîâ³ð-
íî, á³éö³âñüêî¿ ïîðîäè, æ³íêà 
çóñòð³ëà íà øëÿõó äî äèòñàäêà, 
êóäè âðàíö³ âåëà ñòàðøó äèòèíó. 
Ìåíøîãî âåçëà ó â³çî÷êó. Ñîáàêà 
áóâ ó íàøèéíèêó, àëå áåç ïîâ³äêà 
òà áåç âëàñíèêà. ×è áóâ îñòàí-
í³é äåñü ïîáëèçó, òåðíîïîëÿíêà 
íå çíàº.

— ß òâåðåçî ðîçóì³ëà, ùî ÿêáè 
òîìó ïñèñüêó êëÿìêà âïàëà ³ â³í 
êèíóâñÿ íå íà öóöèê³â, à íà íàñ, 
ÿ ìàëî ùî ìîãëà á çðîáèòè, — 
êàæå ²ðèíà. — Òèì ïà÷å, â ìåíå 
ùå é êîëÿñêà ç ìåíøèì. Ç ãîñïî-
äàðåì òîé ïåñ áóâ ÷è ñàì — áåç 
ïîíÿòòÿ. Ïðèíàéìí³ ãîñïîäàðÿ 
áëèçüêî âèäíî íå áóëî ³ â ñèòó-
àö³þ â³í íå âòðó÷àâñÿ. Êàæóòü, 
ó ïàðêàõ òàêå ÷àñòî. À òóò ³ 
íå ïàðê, à äâ³ð, ðàíîê, ä³òè éäóòü 
â øêîëè ³ ñàäêè.

Â³äòàê æ³íêà ïîñêàðæèëàñÿ 
â óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, òàì ïîðà-
äèëè çâåðíóòèñü ó ìóí³öèïàëüíó 
ïîë³ö³þ. Â îñòàíí³é ï³äòâåðäèëè, 
ùî çà âèãóë ñîáàêè áåç íàìîðä-

ñîáàê. Çàóâàæòå, ³íøèõ òâàðèí, 
â³ä ÿêèõ âàðòî çàõèùàòè îòî÷óþ-
÷èõ, çàêîí ùå íå çíàº. Ïðè÷îìó 
ìàêñèìàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — 
85 ãðèâåíü.

Ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ â 
êðà¿í³ ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðè-
íàìè, ïåâíîþ ì³ðîþ ïëà÷åâíà. ² 
òàêîþ º ÷åðåç òå, êàæå þðèñò, ùî 
ïîë³ö³ÿ ìàéæå íå ðåàãóº íà ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë òðèìàííÿ òâàðèí, 
çîêðåìà ¿õ âèãóëó.

— Òóò âàðòî çíàòè, ùî òàê³ 
ïðàâèëà âèìàãàþòü â³ä âëàñíèê³â 
çä³éñíþâàòè âèãóë ò³ëüêè íà êî-
ðîòêîìó ïîâ³äêó ³ â íàìîðäíè-
êó, îêð³ì äð³áíèõ ïîð³ä, â ðåº-
ñòðàö³éíèõ ïîñâ³ä÷åííÿõ ÿêèõ 
º â³äïîâ³äíà ïîì³òêà, — äîäàº 
â³í. — Òîìó ñïîñòåð³ãàòè çà ïî-
ðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà íå âàð-
òî — ñë³ä âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, ÿêà 
³ ñàìà ìàëà á ïðîâîäèòè ìîí³òî-
ðèíã. ßêùî æ âëàñíèê ïîâòîðíî 
â÷èíèâ ïîðóøåííÿ àáî éîãî ïåñ 
çàâäàâ øêîäó çäîðîâ’þ ÷è ìàéíó 
ëþäåé — òàêèé ñîáàêà ï³äëÿãàº 
êîíô³ñêàö³¿.

Ùî æ äî â³äïîâ³ä³ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ïîë³ö³¿, òî, ÿê ñòâåðäæóº  
þðèñò, âîíà íå çîâñ³ì ïðàâèëüíà. 
Àäæå äîêàçàìè º íå ëèøå ôîòî- 
÷è â³äåîìàòåð³àëè, à é ñâ³ä÷åí-
íÿ î÷åâèäö³â, ÿêèõ òðåáà áóëî 
îïèòàòè. 

Òîæ íà öå ïèòàííÿ â ìóí³öè-
ïàëüí³é ïîë³ö³¿ ìè çðîçóì³ëî¿ 
â³äïîâ³ä³ òàê ³ íå îòðèìàëè.

Вбивці продавщиці з Теребовлі суд дав 15 років тюрми
СВІТЛАНА ГРИВАС, 0–96– 709-74-60,
SVITLANA.GRUVAS@GMAIL.COM

15 ðîê³â òþðìè äàâ ñóä âáèâ-
ö³ ïðîäàâùèö³ ç Òåðåáîâë³ Òå-
òÿíè Âîéòîâè÷ òà ðîçïîðÿäèâñÿ 
êîíô³ñêóâàòè âñå íàëåæíå éîìó 
ìàéíî. Òàêèé âèðîê Áîðù³â-
ñüêèé ñóä âèí³ñ ó ê³íö³ ñåðïíÿ 
2017 ðîêó.

Îïðèëþäíèëè ìàòåð³àëè 
ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü ó âåðåñí³.

Âáèâöÿ — ²âàí Ñ. íàðîäèâñÿ 
ó ñåë³ ²âàíê³âö³ Áîðù³âñüêîãî 

ðàéîíó. Áåçðîá³òíèé, íåîäðóæå-
íèé. Ôàêòè÷íî ïåðåä âáèâñòâîì 
ò³ëüêè âèéøîâ ç òþðìè — ó ê³íö³ 
ëèñòîïàäà 2014.

Ñàìå âáèâñòâî, íàãàäàºìî, òðà-
ïèëîñü 15 ñ³÷íÿ 2015 — ÷îëîâ³ê 
çàâäàâ ê³ëüêà íîæîâèõ óäàð³â 
23-ð³÷í³é ïðîäàâ÷èí³ â îâî÷å-
âîìó ê³îñêó â Òåðåáîâë³. Éîìó, 
ÿê ïèøå ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, 
ïåðåäóâàâ ùå îäèí íàïàä ç íî-
æåì íà ³íøó ïðîäàâùèöþ ³í-
øîãî ìàãàçèíó. Çîêðåìà, ââå÷åð³ 
20 ãðóäíÿ 2014, ïðèõîâàâøè ÷à-
ñòêîâî îáëè÷÷ÿ øàðôîì, çàéøîâ 

ç íîæåì ó ìàãàçèí ³, ïðèñòàâèâ-
øè íîæà äî ãîðëà, çàøòîâõàâ ¿¿ 
â ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ ³ çâ’ÿ-
çàâ ðóêè ìàíæåòíîþ ðåçèíêîþ. 
Ó ïðîäàâùèö³ çàáðàâ 200 ãðí, 
àêóìóëÿòîð â³ä ìîá³ëüíîãî òå-
ëåôîíó òà 6400 ãðí âèðó÷êè. 
Ïîò³ì âò³ê.

Íàñòóïíèé ðîçá³éíèé íàïàä 
óæå âèð³øèâ â÷èíèòè ââå÷åð³ 
15 ñ³÷íÿ 2015. ×îëîâ³ê ïîáà-
÷èâ, ÿê ïðîäàâùèöÿ ó ê³îñêó 
çàêðèâàº ìåòàëåâ³ â³êîííèö³ â³ò-
ðèíè, ³ êîëè ä³â÷èíà îïèíèëàñü 
îäíà, çàéøîâ ó ìàãàçèí. Çíîâó, 

ïîãðîæóþ÷è íîæåì, ðîçïèòó-
âàâ, äå ëåæàòü ãðîø³. Ä³â÷èíà, 
â³äâåðíóâøè óâàãó íàïàäíèêà, 
êèíóëàñü âèðèâàòè íîæà. ² âè-
ðâàëà. ×îëîâ³êà öå ðîçëþòèëî. 
Òîé ïî÷àâ â³äáèðàòè ñâîãî íîæà, 
ïîâàëèâøè æ³íêó íà ï³äëîãó. Âè-
ðâàâøè, íàí³ñ ä³â÷èí³ ê³ëüêà óäà-
ð³â ó ð³çí³ ä³ëÿíêè ò³ëà. Çîêðå-
ìà, â øèþ. Âáèâøè, «ïî÷èñòèâ» 
êàñó — çàáðàâ òàì 2820 ãðí ³ âò³ê.

×îëîâ³êà ñóäèëè çà ö³ äâà 
çëî÷èíè. Çà ðîçá³éíèé íàïàä 
íà ïåðøó æåðòâó ñóä ïîñòàíîâèâ 
äàòè ï³äñóäíîìó 9 ðîê³â òþðìè, 

íà äðóãó – 12, çà âáèâñòâî ïðî-
äàâùèö³ — 15 ðîê³â. Íà ï³äñòàâ³ 
÷. 1 ñò. 70 ÊÊÓ çà ñóêóïí³ñòþ 
çëî÷èí³â øëÿõîì ïîãëèíåííÿ 
ìåíø ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ á³ëüø 
ñóâîðèì âèçíà÷èâ îñòàòî÷íå ïî-
êàðàííÿ äëÿ ï³äñóäíîãî ó âèä³ 
15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ç 
êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî 
éîìó ìàéíà.

Ñâîþ âèíó, äî ñëîâà, çëî÷è-
íåöü âèçíàâ ò³ëüêè ÷àñòêîâî. 
Ñòðîê â³äáóòòÿ ïîêàðàííÿ ñóä 
âèçíà÷èâ ðàõóâàòè ç 17 ñ³÷íÿ 
2015 ðîêó.

85 гривень – це максимальна відповідальність власників 
котів і собак, якщо їхні тварини завдали шкоди 

оточуючим. Відповідальності власників інших тварин, 
які можуть завдати шкоди, закон не передбачає
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ЗА ДІРЯВІ ТРУБИ І КРЕДИТИ ВОДОКАНАЛУ ЗА ДІРЯВІ ТРУБИ І КРЕДИТИ ВОДОКАНАЛУ 
ТЕПЕР ПЛАТИТИМУТЬ УСІТЕПЕР ПЛАТИТИМУТЬ УСІ
Комуналка  Холодна вода для 
тернополян з нового року коштуватиме 
на 25% дорожче. Крім того, новий закон 
зобов’язав споживачів оплачувати за 
втрати води у будинку 

ВІТАЛІЙ ОНИСЬКІВ, 0–63– 822-77-88, 
ONYSKIV.VITALIY@GMAIL.COM

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âîäîêà-
íàë ç 2018 ðîêó ï³äí³ìàº âàðò³ñòü 
õîëîäíî¿ âîäè äëÿ òåðíîïîëÿí 
íà 25%, ó Êèºâ³ äåïóòàòè âèð³øèëè 
âíåñòè ñâîþ ëåïòó, àáè «ïîêðà-
ùèòè» æèòòÿ íàøèì ãðîìàäÿíàì. 
Çîêðåìà, 22 ÷åðâíÿ Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí «Ïðî 
êîìåðö³éíèé îáë³ê êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã», à ìèíóëîãî òèæíÿ çàêîí 
ï³äïèñàâ Ïðåçèäåíò.

Áóäå òàê, ÿê ó ªÑ 
Ó çàêîí³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàïðî-

âàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî êîìåð-
ö³éíîãî îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
ãàðÿ÷î¿ òà ïèòíî¿ âîäè, îñê³ëüêè 
âñüîãî 22% áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â â Óêðà¿í³ âåäóòü áóäèíêî-
âèé îáë³ê ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿. Òàêîæ íàãîëîøóºòüñÿ, 
ùî íèçüêèé ð³âåíü îáë³êó åíåð-
ãîíîñ³¿â îáìåæóº ìîæëèâîñò³ äëÿ 
¿õ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ.

Òåïåð âåñü îá’ºì âîäè, ÿêèé 
ïîñòóïàº ó áóäèíîê, ïîâèíåí 
áóòè îïëà÷åíèé íàäàâà÷ó ïî-
ñëóãè, êîìåíòóº äèðåêòîð ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» Âîëîäè-
ìèð Êóçüìà.

— Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ó Ì³í³ñ-
òåðñòâ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, 
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè 
ðîçðîáëÿþòü ìåòîäèêó ðîçðàõóíêó 
âîäè ó òèõ áóäèíêàõ, äå â êâàð-
òèðàõ âñòàíîâëåíî 100% ë³÷èëü-
íèê³â íà âîäó. Öÿ ìåòîäèêà ïå-
ðåäáà÷àòèìå, çà ÿêèì ïðèíöèïîì 
áóäå ä³ÿòè ðîçïîä³ë îïëàòè âîäè, 
ùî íàäõîäèòü ó áóäèíîê, — êàæå 
â³í. — Ó ïåðñïåêòèâ³ ìåõàí³çì îï-
ëàòè çà õîëîäíó âîäó áóäå òàêèé, 
ÿê ó ªâðîï³, çîêðåìà ó Ïîëüù³ ÷è 
Í³ìå÷÷èí³.

Òîáòî â òåðíîï³ëüñüêèõ áàãà-
òîïîâåðõ³âêàõ íà âõîä³ â áóäèíîê 
òåïåð áóäóòü âñòàíîâëþâàòè çàñîáè 
îáë³êó õîëîäíî¿ âîäè, ÿê³ ðàõóâà-
òèìóòü çàãàëüíèé îáë³ê âîäè, ùî 

îòðèìàâ áóäèíîê. ² ÿêùî îá’ºìè 
íàäàíî¿ âîäè áóäóòü á³ëüøèìè, í³æ 
çàãàëüí³ ñïîæèò³ îá’ºìè çà ³íäè-
â³äóàëüíèìè ë³÷èëüíèêàìè, ùî º 
ó êîæí³é êâàðòèð³, òî òåïåð öþ 
ð³çíèöþ ñïëà÷óâàòèìóòü óñ³ ìåø-
êàíö³ áóäèíêó, äå º âòðàòè âîäè. 
Äî ïðèêëàäó, ÿêùî â áóäèíêó «ä³-
ðÿâ³» òðóáè àáî õòîñü íåñàíêö³î-
íîâàíî ï³äêëþ÷èâñÿ äî ñèñòåìè 
ïîäà÷³ âîäè — òåïåð öå ïðîáëåìà 
ìåøêàíö³â áóäèíêó.

ßê áà÷èìî, ïîñàäîâö³ âèòðà-
òè â ìåæàõ áóäèíêó ïåðåíåñëè 
íà ãàìàíö³ ñïîæèâà÷³â. À ìîíî-
ïîë³ñòè-ïîñòà÷àëüíèêè â òîé ÷àñ 
áóäóòü ï³êëóâàòèñÿ ïðî òå, àáè ìî-
äåðí³çóâàòè âîäîïðîâ³äíó ñèñòåìó 
³ çíèçèòè âòðàòè âîäè íà ñòàðèõ 
òðóáîïðîâîäàõ, îäíàê çà ðàõóíîê 
ñïîæèâà÷³â.

Ñüîãîäí³ 95% æèòåë³â íàøîãî 
ì³ñòà ìàþòü êâàðòèðí³ ë³÷èëüíèêè 
íà õîëîäíó âîäó, êàæå íà÷àëüíèê 

â³ää³ëó ðîçðàõóíê³â íàñåëåííÿ ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» Ðóñëàí Áóð-
ìàñ. À ñåðåäí³ âèòðàòè íà ñïîæè-
âàííÿ õîëîäíî¿ âîäè íà ñ³ì’þ ç 
òðüîõ ÷îëîâ³ê ó íàøîìó ì³ñò³ ñòà-
íîâëÿòü 90 ãðí ó áàãàòîïîâåðõ³âö³, 
òà 85 ãðí ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.

Çà êðåäèò çàïëàòÿòü 
ñïîæèâà÷³ 

30 ñåðïíÿ Ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåí-
íÿ òà ïîãîäæåííÿ íîâèõ òàðèô³â 
íà âîäó ïðîâåëè ó ÊÏ «Òåðíî-
ï³ëüâîäîêàíàë». Ïðîòå ãðîìàä íà 
öèõ îáãîâîðåííÿõ íå áóëî. Ó âî-
äîêàíàë³ êàæóòü, ùî îãîëîøåííÿ 
ïðî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íà ¿õíüî-
ìó ñàéò³ ðîçì³ñòèëè ùå 11 ñåðïíÿ.

Ó íîâó ö³íó, ÿêà ìàº áóòè á³ëü-
øîþ ïðèáëèçíî íà 25%, äîäàëè 
òàêîæ êðåäèòè, âçÿò³ âîäîêàíàëîì 
ó âàëþò³ â ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñî-
âèõ ñòðóêòóðàõ. Íîâ³ òàðèôè ä³ÿ-
òèìóòü ç 2018 ðîêó.

— Ñüîãîäí³ ìè áåðåìî ó÷àñòü 
â óðÿäîâîìó ïðîåêò³ ðîçâèòêó ì³ñü-
êî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, — ðîçïîâ³äàº 
íà÷àëüíèê ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî 
â³ää³ëó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» 
Âîëîäèìèð Âîäîâ³ç. Ô³íàíñóâàí-
íÿ ïðîåêò³â â³äáóâàºòüñÿ ç³ Ñâ³òî-
âîãî áàíêó. Ñüîãîäí³ íàøà äåð-
æàâà íà ð³çí³ ïðîåêòè îòðèìàëà 
350 ì³ëüéîí³â äîëàð³â, ç ÿêèõ ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» ìàº ìîæëè-
â³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè 36,6 ì³ëü-
éîíà äîëàð³â.

²ç çàçíà÷åíî¿ ñóìè âæå âèêîðè-
ñòàëè áëèçüêî îäíîãî ì³ëüéîíà 
äîëàð³â, íàãîëîøóº ïàí Âîäîâ³ç. 
Íà ö³ ãðîø³ çàêóïèëè ð³çíó òåõ-
í³êó, ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ äëÿ 
êîíòðîëþ ÿêîñò³ âîäè òîùî. Çà-
çíà÷åíó ïîçèêó â Ì³æíàðîäíîìó 
áàíêó òàêîæ âêëþ÷èëè ó ñòðóêòóðó 
íîâîãî òàðèôó. Ó âîäîêàíàë³ êà-
æóòü, ùî â³äñîòêè ç³ ñïëàòè êðå-
äèòó ñòàíîâëÿòü óñüîãî 1%.

ÃÐÎØ²

Бізнес-ланч  Про життя і 
справи розповідає засновниця 
тернопільського підприємства-
виробника вишиванок «Барвиста 
Вишиванка» та власниця мережі 
магазинів Олена Перкій

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

— Êîëè â³äêðèëè ô³ðìó? 
×îìó âèð³øèëè çàéìàòèñÿ 
öèì á³çíåñîì?

— Ïðàöþâàòè ç âèøèâ-
êîþ ïî÷àëà á³ëüøå äåñÿòè 
ðîê³â òîìó. Ç äèòèíñòâà 
çàõîïëþâàëàñü âèøèâêîþ. 
Íàâ³òü òîä³, êîëè çäîáóâà-
ëà îñâ³òó åêîíîì³ñòà, âè-
õîâóâàëà ä³òåé, ïðàöþâàëà 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ, íå çàëè-
øàëà ñâîãî õîá³. Âèøèâàëà 
êàðòèíè, ³êîíè, âèøèâàí-
êè… Çãîäîì çðîçóì³ëà, ùî 
õî÷ó çàéìàòèñü öèì ïðî-
ôåñ³éíî, â³äêðèòè ñâîþ 
ñïðàâó. ×îëîâ³ê Àíäð³é 
ïîâí³ñòþ ìåíå ï³äòðèìàâ. 
Â³äòîä³ ìè ³ ïî÷àëè âò³ëþ-
âàòè ³äå¿ â æèòòÿ, ñïî÷àò-
êó — ó â³ëüíèé â³ä îñíî-
âíî¿ ðîáîòè ÷àñ. Çíàéîìè-

«ЛЮДИ ВИШИВАТИМУТЬ В УСІ ЧАСИ»

ëèñü ç ³ñòîð³ºþ âèøèâêè ³ 
âèøèâàíîê, ç ìàøèííîþ 
âèøèâêîþ, ç ð³çíîìàí³ò-
íèìè òåõí³êàìè… Ó âå-
äåíí³ ñïðàâè íå çàéâîþ 
áóëà é ìîÿ îñâ³òà åêîíî-
ì³ñòà. Íå ïðèõîâóâàòèìó, 
ùî íà íàøîìó øëÿõó òðà-
ïëÿëèñü òðóäíîù³. Âàæêî 
áóëî ïîºäíóâàòè âèõîâàííÿ 
ä³òåé òà ðîçâèâàòè ñ³ìåéíó 
ñïðàâó. Àëå ìè ç öèì âïî-
ðàëèñü. ² â ðåçóëüòàò³ ìàºìî 
ï³äïðèºìñòâî, ùî âèãîòîâ-
ëÿº âèøèâêó ï³ä âëàñíîþ 
òîðãîâîþ ìàðêîþ, ³íòåð-
íåò-ìàãàçèí, ñóïåðìàðêåò 
òà ìàãàçèí ó Òåðíîïîë³.

— Õòî º âàøèì êë³ºíòîì?
— Â îñíîâíîìó íàøèìè 

ðîçäð³áíèìè êë³ºíòàìè º 
æ³íêè ð³çíîãî â³êó, õî÷à íå 
ð³äê³ñòü, êîëè âèøèâêà ñòàº 
÷îëîâ³÷èì õîá³. Öå çàâæäè 

âèêëèêàº ó íàñ çàõîïëåí-
íÿ! À ãóðòîâ³ êë³ºíòè àá-
ñîëþòíî ð³çí³, íåìàº ÿêî-
¿ñü ÷³òêî¿ êàòåãîð³¿. Òàêîæ 
âñå á³ëüøå ñï³âïðàöþºìî 
ç êë³ºíòàìè çà êîðäîíîì. 
Öå ³ íàø³ çåìëÿêè, ³ ëþäè 
³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé.

— ×è âàæêî áóëî çíàéòè 
êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â?

— Ó íàñ ïðàöþþòü õî-
ðîø³ ñïåö³àë³ñòè, òàëàíî-
âèò³ îñîáèñòîñò³, òâîð÷³, 
àêòèâí³ ëþäè, áåç êîæíîãî 
ç ÿêèõ ìåõàí³çì ðîáî÷îãî 
ïðîöåñó íå ïðàöþâàâ áè 
íàëåæíèì ÷èíîì. Íàø³ 
ïðàö³âíèêè çíàõîäèëèñÿ 
ÿêîñü ñàì³ — íàñ çíàõî-
äèëè ÷åðåç çíàéîìèõ ÷è 
âèïàäêîâî. ² íàðàç³ íàø³ 
ïðàö³âíèêè º «öåãëèíêà-
ìè», ç ÿêèõ íàì âäàëîñÿ 
«çáóäóâàòè» ì³öíèé êî-
ëåêòèâ. Ïëèííîñò³ êàäð³â 
â íàñ ïðàêòè÷íî íåìàº, 
ñòîñóíêè äðóæí³, òîìó 
â êîëåêòèâ³ çàçâè÷àé ïà-
íóº «ñ³ìåéíà» àòìîñôåðà.

— Ùî â³äð³çíÿº âàñ â³ä 
êîíêóðåíò³â?

— «Áàðâèñòà Âèøèâàí-
êà» âèð³çíÿºòüñÿ ÿê³ñòþ. 
Ìè çàâæäè âèêîðèñòîâó-
ºìî ëèøå íàéÿê³ñí³ø³ ìà-

òåð³àëè: òêàíèíó, íèòêè, 
á³ñåð, ôàðáó òîùî. Ñõåìè, 
ÿê³ íàíîñÿòü íà íàø³ çàãî-
òîâêè, ðåòåëüíî ïðîìàëüî-
âàí³ íàøèìè äèçàéíåðàìè. 
² ìè ÷è íå ºäèí³ â Óêðà-
¿í³ íàíîñèìî çîáðàæåííÿ 
íà íàòóðàëüí³ òêàíèíè òà 
òêàíèíè òåìíèõ êîëüîð³â 
çà îñîáëèâîþ òåõíîëîã³ºþ.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ð³âåíü 
ðîçâèòêó òà ïåðñïåêòèâè 
òàêîãî á³çíåñó â Òåðíîïîë³.

— Ó Òåðíîïîë³ ðåàë³çà-
ö³ºþ òîâàð³â äëÿ âèøèâêè 
çàéìàºòüñÿ ÷èñëåííà ê³ëü-
ê³ñòü ï³äïðèºìö³â. Ïðîòå 
ï³äïðèºìñòâ, ùî çàéìà-
þòüñÿ âèãîòîâëåííÿì çà-
ãîòîâîê äëÿ âèøèâêè ³ ãî-
òîâèõ âèøèâàíîê ó Òåðíî-
ïîë³, îäèíèö³. ß ââàæàþ, 
ùî ëþäèíà, ÿêà çàõîïèëàñü 
âèøèâêîþ, âæå íå çàëè-
øèòü ñâîãî çàõîïëåííÿ, 
öå íà âñå æèòòÿ. À òàêîæ 
³ñíóº áåçë³÷ âèïàäê³â, êîëè 
çàõîïëåííÿ âèøèâêîþ ³ 
ñàì³ âèøèâàíêè òà âèøèò³ 
êàðòèíè ïåðåäàþòü ç ïîêî-
ë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ. Ëþäè 
âèøèâàòèìóòü â óñ³ ÷àñè ³ 
ïåð³îäè, ÿê ³ áóëî äî öüîãî. 
À ìè áóäåìî ñòâîðþâàòè 
äëÿ íèõ íîâó ³ íîâó ïðî-
äóêö³þ.

— ×è äîïîìàãàº âàì ñ³ì’ÿ 
ó âåäåíí³ ñïðàâè?

— Êîëè ä³òè áóëè ìà-
ëåíüêèìè, ðîáèëè ñâî¿ ìà-
ëåíüê³ âíåñêè â ðîçâèòîê 
ñ³ìåéíî¿ ñïðàâè — ³íêîëè 
äîïîìàãàëè çàïàêîâóâàòè 
ãîòîâó ïðîäóêö³þ. Äëÿ íèõ 
öå áóëî ÿê ãðà. Äîïîìàãà-
ëè ³ êîëè ñòàëè øêîëÿðà-
ìè. Çàðàç á³ëüø³ñòü ¿õíüîãî 
÷àñó éäå íà íàâ÷àííÿ. Ïðîòå 
âîíè íàñ äóæå ï³äòðèìóþòü 
ìîðàëüíî, ðàä³þòü íàøîìó 
ðîçâèòêó ³ íàøèì óñï³õàì. 
Òàêîæ ó ðîáîò³ çàâæäè íàì 
äîïîìàãàëà ìîÿ ìàìà, âîíà 
³ äîñ³ íå çàëèøàºòüñÿ îñòî-
ðîíü ñ³ìåéíî¿ ñïðàâè. À ùå 
íàì äîïîìàãàþòü áðàò ÷î-
ëîâ³êà òà éîãî ñèí.

— ×è º ó âàñ âëàñíà ôîð-
ìóëà óñï³õó?

— Íà ìîþ äóìêó, îñ-
íîâíèì êðåäî â æèòò³ 
êîæíîãî ï³äïðèºìöÿ ìàº 
áóòè íàñòóïíå: «Ðîáè-
òè ñâîþ ñïðàâó ÷åñíî». 
ßêùî ïðàöþâàòè ÷åñíî 
ç êîëåêòèâîì, êë³ºíòàìè, 
áóòè â³äêðèòèì ³ äîáðî-
çè÷ëèâèì — ëþäè îáîâ’ÿç-
êîâî â³äïîâ³äàòèìóòü òèì 
ñàìèì. ² ñïðàâà ðîçâèâà-
òèìåòüñÿ áåç ïðîáëåì òà 
çàéâèõ çóñèëü.

Олена Перкій на-
родилися 27 вересня 
1979 року в Тернополі.
Сімейний стан — заміж-
ня, виховує двох дітей.
Освіта — в 2001 році за-
кінчила ТАНГ, Інститут 
обліку і аудиту за спе-
ціальністю «Економіст».
Хобі — вишивка, подо-
рожі.

К о н т а к т н і  н о м е -
ри: 068– 712-94-93, 
093– 269-28-26, 098–
644–91–84.

Тернополяни визнали 
ТМ «Барвиста Вишиван-
ка» переможцем в що-
річному 12-му конкурсі 
« Н а р о д н и й  б р е н д 
2016».

ДОВІДКА

Якщо в будинку 
“діряві” труби або 

хтось несанкціоновано 
підключився до системи 
подачі води – тепер це 
проблема мешканців 

будинку
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ËÞÄÈ

«У КНИЖЦІ Я, НАРЕШТІ, 
ВИПЛАКАЛАСЯ»
Пам’ять  Крик душі матері, 
якій не дає спокою біль 
непоправної втрати, вилився 
на сторінках книжки

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

«Ìàìî, à ùî òè çðîáèëà äëÿ ïåðåìîãè?», — ÿêîñü 
çàïèòàâ ñâîþ ìàìó Ëåñþ áîºöü 128-¿ îêðå-
ìî¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ Çàêàðïàòñüêî¿ áðèãàäè 
Îëåêñàíäð Îðëÿê. Âîíà â³äïîâ³ëà: «ß âè-
õîâàëà ñèíà». Çãîäîì ñëîâà ñèíà ñòàëè äëÿ 
Ëåñ³ Îðëÿê çàïîâ³òîì, à ³íøà ñèíîâà ôðàçà: 
«ß çðîáèâ óñå, ùî çì³ã» — íàçâîþ êíèæêè. 
Ëåñÿ Îðëÿê íàïèñàëà ¿¿, ïðèñâÿòèâøè ñâ³ò-
ë³é ïàì’ÿò³ ñèíà ³ âñ³ì çàõèñíèêàì Óêðà¿íè. 

Ñèìâîë³÷í³ ïîäàðóíêè 
Ç ïàí³ Ëåñåþ ìè çóñòð³ëèñÿ 6 âåðåñíÿ — 

ó äåíü íàðîäæåííÿ ¿¿ çàãèáëîãî ñèíà. Éîìó 
ìàëî á âèïîâíèòèñÿ 27. Ïðîòå éîãî ìîëîäå 
æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ 6 ëþòîãî 2015 ðîêó ï³ä ÷àñ 
ì³íîìåòíîãî îáñòð³ëó â Äåáàëüöåâîìó.

Ñìåðòü ñèíà âîíà ñïðèéíÿëà ÿê Áîæèé äàð, 
áî ò³ëî ¿¿ Ñàøêà ïðèâåçëè øâèäêî, à íå ÷åðåç ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â, ÿê áóâàëî ç ³íøèìè çàãèáëèìè ó ö³é 
íåîãîëîøåí³é â³éí³. Á³ëü ðîçðèâàâ ¿¿ ³ç ñåðåäèíè, 
àëå ïîïðè âñå âîíà ìóñèëà áóòè ñèëüíîþ ³ ã³äíî 
òðèìàòèñÿ íà ëþäÿõ, ÿê ³ ëè÷èòü ìàòåð³ ãåðîÿ.

Ùîâå÷îðà ïîñï³øàëà íà Ñëóæáó Áîæó äî Êàòå-
äðè, áî ñàìå çâ³äòè ïðîâåëà ñèíà â éîãî îñòàííþ 
äîðîãó. Ïðèñòóïàëà äî ïðè÷àñòÿ. ² ÿêîñü Ñàøêî 
¿é íàñíèâñÿ. Âîíè ãóëÿëè ì³ñòîì, ðîçìîâëÿëè. Â³í 
ñêàçàâ, ùî éîìó äîáðå ³ ùî â³í îòðèìóº ¿¿ ìîëèòâè.

— ßêùî àíàë³çóâàòè òå, ùî ñòàëîñÿ, òî í³÷î-
ãî âèïàäêîâîãî â æèòò³ íå áóâàº, — ïî÷àëà ñâîþ 
ðîçïîâ³äü ïàí³ Ëåñÿ — òåíä³òíà ³ âîäíî÷àñ äóæå 
âîëüîâà æ³íêà ç âåëèêèìè ãîëóáèìè î÷èìà. — Ñàø-
êî îòðèìàâ äâà ñèìâîë³÷íèõ ïîäàðóíêè äî ñâîãî 
äíÿ íàðîäæåííÿ. Òîð³ê ìè îñâÿòèëè ïàì’ÿòíèê 
íà éîãî ìîãèë³, à öüîãî ðîêó âèéøîâ ïåðøèé 
ïðèì³ðíèê ìîº¿ êíèãè. 

Ïåðøèé ïðèì³ðíèê áóâ ó ðóêàõ Ëåñ³ Îðëÿê âæå 
5 âåðåñíÿ.

— Ââå÷åð³ ÿ âïåðøå ÷èòàëà êíèæêó âãîëîñ 
÷îëîâ³êîâ³, — êàæå âîíà. — Ñïëàêàëèñÿ îáîº. 
Ä³çíàâøèñü ïðî ñìåðòü ñèíà, ÿ íå ïëàêàëà. Öå, 
íàïåâíî, áóâ àáî òàêèé ñèëüíèé á³ëü, àáî ÿêàñü 
òàêà ðåàêö³ÿ, ùî íàáàãàòî á³ëüøà, í³æ ïëà÷. Íà ëþ-
äÿõ ÿ ìàþ òðèìàòè ñåáå â ðóêàõ, âäîìà ó ìåíå º 
äèòèíà, ÷îëîâ³ê, ñòàðåíüêà ìàìà. Âèãîâîðèòèñÿ 
ìîæó õ³áà ùî â êîë³ ðîäèí çàãèáëèõ â³éñüêîâèõ, 
áî ìè îäíàêîâî ì³ðêóºìî. Ó êíèæö³ ÿ, íàðåøò³, 
âèïëàêàëàñÿ.

Áëàãîñëîâèëà íà â³éíó 
Ñâ³é òâ³ð ïàí³ Ëåñÿ íàçâàëà õóäîæíüî-äîêóìåí-

òàëüíîþ ïîâ³ñòþ. Ó íüîìó âîíà óçàãàëüíèëà òå, 
ùî â³äáóâàëîñÿ íàñïðàâä³. Ñþæåò íå áóëî ïîòðåáè 
ïðèäóìóâàòè, áî éîãî íàïèñàëî æèòòÿ.

— Âïåðøå Ñàøêà ìîá³ë³çóâàëè çà òèæäåíü äî Âå-
ëèêîäíÿ, — ïðèãàäóº ìàòè õëîïöÿ. — Áóëà Âåðáíà 
íåä³ëÿ. Ìè ïðè¿õàëè ç ñåëà â³ä áàòüê³â, çàéøëè 
äî õàòè ³ òóò æå ïðîëóíàâ òåëåôîííèé äçâ³íîê. 
Ó êíèæö³ öåé ìîìåíò îïèñàíî äóæå äåòàëüíî. Ñàìå 
ñâÿòî Âåëèêäåíü àñîö³þºòüñÿ ç íàä³ºþ íà ùîñü 
õîðîøå, à òóò ðàïòîì â³éíà, âîðîã, àãðåñ³ÿ, ìîá³ë³-
çàö³ÿ, òâîÿ äèòèíà… Ñàøêî ñòîÿâ ïåðåä âèáîðîì, 
áî â³í ì³ã íå ïðèéíÿòè òó ìîá³ë³çàö³þ, ìîæëèâî, 
³ ìè, ÿê áàòüêè, ìîãëè çàêðèòè, â³äêóïèòè, çàõî-
âàòè. Ïîïðè òå íå áóëî ïàí³êè, ëåìåíòó. Íà íàø³ 
ïåðåêîíàííÿ ³ ïðîõàííÿ ñèí â³äïîâ³â: «ß ïîâèíåí, 
ÿ — â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèé».

Ï³ñëÿ ìîá³ë³çàö³¿ ñèíà ôðàçà «Çà òèæäåíü — 
Âåëèêäåíü» íàäîâãî çàñ³ëà â ãîëîâ³ éîãî ìàòåð³. 

— Ó ìåíå í³êîëè íå áóëî â³ä÷óòòÿ, ùî ç íèì 
ùîñü òðàïèòüñÿ, — ç³çíàºòüñÿ ïàí³ Ëåñÿ. — ß çíàëà, 
ùî â³í éäå íà â³éíó, ïðîâîäæàëà ³ áëàãîñëîâèëà 
ñâîþ äèòèíó. Áóëà òâåðäî ïåðåêîíàíà, ùî æîäíà 
âîëîñèíà íå âïàäå ç éîãî ãîëîâè, áî ÿ äóæå õîò³ëà, 
ùîá òàê ³ áóëî. Ìè ç íèì ÷àñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ïî òå-
ëåôîíó ³ çàâæäè ãîâîðèëè ïðî ùîñü ïîçèòèâíå. 
ß ïîñò³éíî âñåëÿëà éîìó â³ðó, ùî ç íèì áóäå âñå 
ãàðàçä, áî ÿ ùèðî ïðî öå ìîëþñÿ.

Âñ³ ïåðñîíàæ³ – ðåàëüí³ 
— Äî Ìàéäàíó Ñàøà íå ö³êàâèâñÿ ïîë³òèêîþ, — 

çàçíà÷àº ìàòè õëîïö³â. — Â³í áóâ çâè÷àéíèì 
þíàêîì, ìàâ áàãàòî äðóç³â, äóæå ëþáèâ ñâîþ 
ðîáîòó, çàõîïëþâàâñÿ ä³â÷àòàìè. Äî ðå÷³, ç éîãî 
îáðàíèöåþ ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ âæå íà Ñàøêîâ³é 
ìîãèë³. Êîëè ïî÷àâñÿ Ìàéäàí, òî ìåíå çäèâóâàëî 
³ íàâ³òü îáóðèëî, ùî â³í ïðèí³ñ äîäîìó áàëà-
êëàâó. Â³éíó ñïðèéíÿâ äóæå ñåðéîçíî ³ ñâ³äîìî 
ïðèéíÿâ ìîá³ë³çàö³þ. ßê ñêàçàâ éîãî ïîáðàòèì, 
òàêèõ ùèðî íàëàøòîâàíèõ âî¿í³â áóëî íåáàãàòî. 
Òàì â³í ðîçêðèâñÿ ÿê ïàòð³îò.

Âîíà ïîì³òèëà, ùî â ñèíà íà â³éí³ çì³íèëàñü 
ô³ëîñîô³ÿ, â³í ñòàâ ìèñëèòè ïî-³íøîìó ³ âèð³-
øèëà, ùî ìàº ïðàâî íà òå, ùîáè äîíåñòè éîãî 
äóìêè òà îêðåì³ â÷èíêè äî ëþäåé. Ìîæëèâî, 
âîíè êîëèñü ïîñëóãóþòü äëÿ êîãîñü ïðèêëàäîì, 
áîäàé äëÿ îäíîãî-äâîõ, à öå âæå áóäå íåäàðåìíî.

Ó êíèæö³ éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî Ñàøêà. Òóò 
âñ³ ïåðñîíàæ³ ðåàëüí³ ç³ ñïðàâæí³ìè ³ìåíàìè. ª 
ëèøå îäèí çá³ðíèé îáðàç ²ííè. Öå óêðà¿íñüêà 
çàðîá³ò÷àíêà, ÿêà ïî-ñâîºìó òðàêòóº ïàòð³îòèçì, 
ìîâëÿâ, ¿¿ ÷îëîâ³ê äóæå ïåðåéìàºòüñÿ ñèòóàö³ºþ 
â Óêðà¿í³, ñòåæèòü çà âñ³ìà íîâèíàìè, äî öåð-
êâè ³ â ãîñò³ õîäèòü ëèøå ó âèøèâàíö³, òîìó 
â³í º ïàòð³îòîì. Íà âîêçàë³ ²ííà çóñòð³ëàñÿ ç 
êîëèøíüîþ îäíîêóðñíèöåþ Îëåþ, ÷îëîâ³ê ÿêî¿ 
Ìèõàéëî Ñòàñ³â — ë³êàð-õ³ðóðã, ÿêèé ñëóæèâ 
ó 128-é áðèãàä³ ð³ê, âðÿòóâàâ áàãàòî æèòò³â, à ñàì 
ïîìåð â³ä ³íôàðêòó âæå â Òåðíîïîë³.

— Â îáðàç³ ²ííè òà ¿¿ ÷îëîâ³êà êîæåí ìîæå 
âï³çíàòè ñâî¿õ çíàéîìèõ, — êàæå àâòîðêà êíè-
ãè. — Äëÿ ìåíå ïàòð³îòèçì — öå êðàùå ùîñü 
çðîáèòè, í³æ áàãàòî ãîâîðèòè. Â³í íå âèì³ðþºòüñÿ 
âèøèâàíêàìè.

Êíèãà ì³ñòèòü ÷èìàëî ñâ³òëèí. Íà îäí³é ç 
íèõ — êîëèøí³é òåðíîïîëÿíèí Ñâÿòîñëàâ Âåò-
ëèíñüêèé, ÿêèé íà ìîìåíò àíåêñ³¿ Êðèìó ñëóæèâ 
òàì îô³öåðîì. Êîëè á³ëüø³ñòü â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â ïåðåéøëè íà á³ê Ðîñ³¿, â³í ³ ùå äåê³ëüêà 
éîãî îäíîäóìö³â íå çðàäèëè ïðèñÿç³ ³ çàëèøèëèñÿ 
â³ðíèìè Óêðà¿í³. Êîëè â ¿õí³é ÷àñòèí³ âæå ïåðåáó-
âàëè ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³, áóâ ï³äíÿòèé ðîñ³éñüêèé 
ïðàïîð ³ çâó÷àâ ã³ìí, â òîé ìîìåíò âîíè ââ³ìêíó-
ëè êîëîíêè ³ çàñï³âàëè «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè». 
Ñàìå öåé ìîìåíò çàô³êñîâàíèé íà ôîòî.

— ßêîñü ìè ¿õàëè ïîòÿãîì ç Êèºâà, ³ îäíà ïà-
ñàæèðêà ç Ïîëòàâè çàïèòàëà ìåíå: «ßê âè ñâîþ 
äèòèíó â³äïóñòèëè íà â³éíó? ß á öüîãî í³ çà ùî 
íå çðîáèëà, íåõàé ìîæíîâëàäö³ ïîñèëàþòü òóäè 
ñâî¿õ ä³òåé». ß ç íåþ çã³äíà, îäíàê, ÿê êàçàâ ì³é 
òàòî, à Ñàøê³â ä³äóñü: «Òàê â ³ñòîð³¿ áóëî, º ³ áóäå, 
õòîñü ïîâèíåí äåðæàâó çàõèùàòè».

атері, 

ився

A@

— ÿêîñü 
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ìó 
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äàð, 

Леся Орляк написала книжку, присвятивши 
її світлій пам’яті сина Олександра і всіх, хто 
бореться за Україну. Вона представить книжку 
на Форумі видавців у Львові
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ДЗІДЗЬО: «НАЙВАЖЧЕ БУЛО ВЗЯТИ 
МАМИНІ ГРОШІ ДЛЯ ФІЛЬМУ»

LIFE

Популярність  Фільм «DZIDZIO 
Контрабас» зібрав аншлаг у Сinema 
City. Великі і маленькі тернополяни 
вистоювали у тісній черзі, аби зробити 
фото з артистом Дзідзьом та учасником 
його гурту Бодьом Павуком

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

Óëþáëåíö³ áàãàòüîõ óêðà¿í-
ö³â ðàçîì ç³ çí³ìàëüíîþ ãðóïîþ 
ïðè¿õàëè äî Òåðíîïîëÿ 6 âåðåñíÿ 
íà ïðåì’ºðó ô³ëüìó «DZIDZIO 
Êîíòðàáàñ» ó ê³íîòåàòð³ Ñinema 
City. Òåðíîï³ëüñüê³ ãëÿäà÷³ çó-
ñòð³÷àëè Äç³äçÿ íà ÷åðâîí³é äî-
ð³æö³, à ïîò³ì äîâãî íå â³äïóñêà-
ëè ï³ä ÷àñ ôîòî òà àâòîãðàô-ñåñ³¿. 
Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç Äç³äçüîì òà 
çí³ìàëüíîþ êîìàíäîþ ãëÿäà÷³ 
ïåðåãëÿíóëè ô³ëüì «DZIDZIO 
Êîíòðàáàñ», ó ÿêîìó çíÿëèñÿ 

Äç³äçüî (Ìèõàéëî Õîìà), ²ãîð 
Êîíäðàòþê, Ðèììà Çþá³íà, Âî-
ëîäèìèð Ãîðÿíñüêèé, Îëåêñ³é 
Âåðòèíñüê³é, Îëåíà Ëàâðåíþê òà 
ãóðò DZIDZIO. Äî ðå÷³, íåñïî-
ä³âàíèì âèÿâèâñÿ îáðàç ²ãîðÿ 
Êîíäðàòþêà, ÿêèé ç³ãðàâ ñâÿ-
ùåíèêà.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç òåðíîï³ëü-
ñüêèìè ãëÿäà÷àìè Äç³äçüî íå ðàç 
ç³çíàâàâñÿ â ëþáîâ³ äî íàøîãî 
ì³ñòà.

— ß íå ì³ã îìèíóòè Òåðíîï³ëü, 
áî òóò óñå ïî÷èíàëîñÿ. Òóò ìè 
äàâàëè ïåðø³ êîíöåðòè, — êàæå 
â³í. — Öå íå âñÿ íàøà êîìàíäà 
ïðè¿õàëà. Àëå îäí³ ç íàéãîëîâ-

í³øèõ — ãåíåðàëüíèé ïðîäþ-
ñåð Ñåðã³é Ëàâðåíþê, ïðîäþñåð 
Ïàâëî Ñóøêî, ïðîäþñåð Áîäüî 
Ïàâóê. Âñ³ ðåøòà ïî¿õàëè â ³íø³ 
ì³ñòà, ìè òðîõè ïîä³ëèëèñÿ. Àëå 
îñîáèñòî ÿ õîò³â ïðè¿õàòè äî âàñ. 
Òåðíîï³ëü — òî º ì³ñòî, äå ìè 
çáèðàëè ñòàä³îí, äå çáèðàëè íàé-
á³ëüøå ëþäåé. ² òîìó ñàìå ç âàìè 
õî÷ó ïîäèâèòèñÿ ô³ëüì. Ëþäè, 
âè ãîòîâ³ ÷è íº? À âè çíàºòå, ùî 
íàø ô³ëüì ïîáèâ ðåêîðä â Óêðà-
¿í³? Ìè ñÿ òèì äóæå õâàëèìî, 
ò³øèìîñÿ. Àëå îñíîâíå — âàøà 
äîâ³ðà ³ ëþáîâ äî íàñ. Íàøå 
óêðà¿íñüêå ê³íî íå º àìåðèêàí-
ñüêå, íå º ºâðîïåéñüêå, âîíî 
íàøå, òàêå, ÿê íàø³ äîðîãè ³ ÿê 
ìè. ß âàñ ëþáëþ, ³ ìåí³ äóæå 
ïðèºìíî âàñ òàê áàãàòî áà÷èòè.

Äç³äçüî ðîçïîâ³â, ùî ìð³ÿâ 
çíÿòè ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì.

— Äîðîã³ ìî¿, êîõàí³, ëþá³, 
ùå ðàç âàì íàãàäóþ. Âè, íàïåâ-
íî, ñëóõàëè âñ³õ «Ìåéñîí³â», 
âè áà÷èëè íàø³ Äç³äçüî-ô³ëüìè 
â ³íòåðíåò³ — «Àíãåëè ÷óäÿòü-
ñÿ», «ßê ìè ðèáó ëàïàëè», «Ëèñò 
äî Ìèêîëàñÿ», — êàæå ñï³âàê. — 
² ÿ çàâæäè íå ì³ã çóïèíÿòèñÿ 
íà ïåðøîìó. Áî ÿê ÿ íàïèñàâ 
ïåðøîãî «Ìåéñîíà», âñ³ ñêàçà-
ëè: «Î, ñóïåð, ôàéíî». Íàïè-
ñàâ äðóãîãî, ³ çíàºòå, ùî ëþäè 
ìåí³ ñêàçàëè: «Ä³çäçüî çäóâñÿ, 
ïåðøèé áóâ ë³ïøèé». ² çíàºòå 
øî? ß ñÿ îá³äèâ, íàïëàêàâñÿ, 
àëå ñêàçàâ: «Íº, ÿ çóïèíÿòè-
ñÿ íå áóäó». Íàïèñàâ òðåòüîãî 
Ìåéñîíà, ÷åòâåðòîãî, ï’ÿòîãî… 
Ïîò³ì ïî÷àâ ïèñàòè êîðîòêî-
ìåòðàæí³ ô³ëüìè, ï³ñí³. ² ÿ ñîá³ 
íå ñêàçàâ ñòîï, ÿ çàâæäè õîò³â 
á³ëüøîãî, ìîºþ ìð³ºþ áóâ ïîâ-
íîìåòðàæíèé ô³ëüì. ² ÿ çàâæäè 
êàçàâ: «Áîæå, äàâàé ÿ çàêðèþ î÷³, 
ïîðàõóþ äî òðüîõ ³ äàé ìåí³ òîé 

ô³ëüì íà ðóêó», — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âàê. — Â³í íå ïðîñòî òàê òîé 
ô³ëüì çä³éñíèâñÿ. Öå º äóæå âå-
ëèêà ðîáîòà. Ï³âòîðà ðîêó ìè 

äîìîâëÿëèñÿ, ãîâîðèëè, ïèñàëè, 
çí³ìàëè, ³ ç òîþ âåëèêîþ êî-
ìàíäîþ. ßê ì³í³ìóì 100 ëþäåé 
áðàëè ó÷àñòü ó çàïèñ³ òîãî ô³ëü-

ìó. Óÿâ³òü ñîá³, êîæåí õî÷å ¿ñòè, 
êîæåí õî÷å ïèòè, êîæåí ï³ñÿòè 
õî÷å! ² òî âñüî òðåáà çðîçóì³òè, 
àëå ìè öå çðîáèëè!

Äç³äçüî òàêîæ ç³çíàâñÿ, ùî 
áóëî äëÿ íüîãî íàéâàæ÷èì 
â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ô³ëüìó.

— Íàéâàæ÷å áóëî âçÿòè ìàìè-
í³ ãðîø³. Âîíà ñîá³ ïàðó ðóáë³â 
â³äêëàëà â øàô³, òàì, äå ñâ³äî-
öòâî ïðî íàðîäæåííÿ, â øóá³, 
ó âíóòð³øí³é êèøåí³, — ðîçïîâ³-
äàº àðòèñò. — ß ìàì³ íå ñêàçàâ, ò³ 
âãðîø³ âçÿâ ³ âêëàâ â óêðà¿íñüêå 
ê³íî. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, âè áè 
òàêå çðîáèëè ÷è íº? ß ï³øîâ 
â âà-áàíê, ÿê òî êàæóòü. Àëå 
òî òîãî âàðòóº!

Äî ñëîâà, ùîá çíÿòè íàðîäíèé 
áëîêáàñòåð, çí³ìàëüí³é êîìàíä³ 
äîâåëîñÿ ïðî¿õàòè 12 òèñÿ÷ ê³ëî-
ìåòð³â, âèïèòè 3000 ÷àøîê êàâè, 
800 ðàç³â ç³çíàòèñÿ ó êîõàíí³ 
êàìåð³, ïîáóäóâàòè áóäèíîê, 
ðîçáèòè ÷åðâîíèé «Ôîëüêñâà-
ãåí Ïàññàò», ïðîâåñòè îäèí ïî-
õîðîí ³ ïðèéíÿòè îäí³ ïîëîãè. 
Âîíè áóëè ãîòîâ³ íà âñå, ÿê ³ 
ãåðî¿ ¿õíüîãî ô³ëüìó. ² Äç³äçüî 
îá³öÿº, ùî ùå áóäå ïðîäîâæåí-
íÿ. Àëå âñå çàëåæèòü â³ä ãëÿäà÷à, 
ÿêèé ñêàæå, ÷è áóòè íàñòóïíîìó 
ô³ëüìó.

«Найважче було взяти 
мамині гроші, які вона 

відкладала в шафі, там, де 
свідоцтво про народження,

 у шубі. Я мамі не скзав, 
ті вгроші взяв і вклав 

в українське кіно»

– Де я не був би, на усіх концертах 
я казав і буду казати: «Тернопіль у 
моєму грубому старому блокноті 

записаний жирним фломастером: 
Моє місто!»

Вкотре зустрітися з улюбленим 
артистом прийшов маленький 
Дзідзьо – тернополянин Денис 
Осадца. До речі, співак вже добре 
знає хлопчика і був дуже радий 
його побачити.

- Денис – постійний фанат Дзідзя, 
знає всі його пісні, - каже мама 
хлопчика пані Оксана. - Ми 
стараємося відвідувати всі концерти 
Дзідзя. Денис має такий же костюм. 
Щоб зробити бороду, довелося 
обстригти іграшкового лева

Ще один фанат Дзідзя 
Сашко Придевус (зліва) з 
Хмельницького. Хлопець 

знайомий з артистом 
вже п’ять років і їздить 

на всі його концерти

Дзідзьо та двоє його друзів 
вирішили заробити легкі гроші 

- перевезти цигарки до Польщі. 
Щоб не було проблем на 

кордоні, трійця передягнулася 
на священиків. Героїв чекало 

багато пригод, які ви побачите 
у фільмі «DZIDZIO Контрабас»
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ВИХОВАННЯ НАВИВОРІТВИХОВАННЯ НАВИВОРІТ
Культура  
Якщо в українців 
з дитинства 
у свідомість 
закладають сімейні 
цінності, а батьки 
часто проявляють 
гіперопіку до своїх 
чад, то за кордоном 
все інакше. 
Самостійність і 
свобода – ось 
атрибут виховання 
більшості країн

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATАLIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

ßê âèõîâóºø — òå ³ ìàòèìåø. Öÿ 
³ñòèíà íåçì³ííà. ² öüîãî ïðèíöèïó 
äîòðèìóþòüñÿ ÷è íå â óñ³õ êðà¿-
íàõ ñâ³òó. Ïðîòå êîæíà êóëüòóðà 
äèêòóº ñâî¿ ïðèíöèïè ïðàâèëü-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé. Îäí³ íàö³¿ 
ñòàâëÿòü äèòèíó â öåíòð Âñåñâ³òó, 
ïðÿâëÿþ÷è äî íå¿ íàäì³ðíó óâàãó, 
³íø³ — ç ðàííüîãî â³êó â÷àòü æèòè, 
ÿê â «àðì³¿» ³ç ñóâîðèìè ïðàâè-
ëàìè, ÿê³ íå ìîæíà ïîðóøóâàòè.

ßê ïîáóäóâàòè ³äåàëüí³ ñòîñóí-
êè áàòüêàì ç ä³òüìè, ìè çàïèòàëè 
ó ê³ëüêîõ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, 
ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ æèâóòü â ³íøèõ 
êðà¿íàõ.

Êàíàäà – êðà¿íà 
ñâîáîäè 

Òåðíîïîëÿíêà Íàòàë³ÿ Ãàºâñüêà 
âæå ÷îòèðè ðîêè ðàçîì ³ç ñ³ì’ºþ 
æèâå â Êàíàä³. Âîíà ïðàöþº ñ³-
ìåéíèì ïñèõîëîãîì, äîïîìàãàº ó 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é àäàïòàö³¿ 
åì³ãðàíòàì òà ÷ëåíàì ¿õí³õ ðîäèí.

Êàíàäö³ ó âèõîâàíí³ ä³òåé ðî-
áëÿòü îñíîâíèé àêöåíò íà äîçâî-
ë³ äèòèí³ ñàìîâèðàæàòèñü òàê, ÿê 
âîíà öüîãî õî÷å, àëå º äóæå ÷³òê³ 
ðàìêè — öå ñàìîâèðàæåííÿ ó 
æîäí³é ì³ð³ íå ïîâèííî çàâàæàòè 
³íøèì, íàïðèêëàä, ä³òÿì íà ìàé-
äàí÷èêó ÷è â ñàäî÷êó. 

— Ìîÿ ñâîáîäà çàê³í÷óºòüñÿ 
òàì, äå ïî÷èíàºòüñÿ ñâîáîäà ³íøî¿ 
ëþäèíè. ßêùî äèòèíà õî÷å âçÿòè 
³ãðàøêó, âîíà í³êîëè ¿¿ íå çàáèðàº 
ïðîñòî òîìó, ùî âîíà ¿¿ õî÷å, âîíà 
îáîâ’ÿçêîâî çàïèòàº äîçâîëó, — 
êàæå âîíà. — Êàíàäñüê³ áàòüêè 
íàâ÷àþòü ñâî¿õ ä³òåé ñàìîïîâàãè, 
ðîçóì³ííÿ ñâî¿õ ïðàâ òà îáìåæåíü 
ïî â³äíîøåííþ äî ëþäåé, à òàêîæ 
ïîâàæàòè ³ ö³íóâàòè ³íøèõ. 

Àâòîðèòåò ñòàðøîãî íå º «çà-
öåìåíòîâàíèì», ÿê ó íàñ — «ÿ 
ñòàðøèé, òîìó òè ìàºø ñëóõà-
òèñü ìåíå, áî ÿ çíàþ êðàùå». Ó 
êàíàäñüêèõ ñ³ì’ÿõ öüîãî ïðàê-
òè÷íî íåìà, äèòèíà ìàº ïîâíå 
ïðàâî äèñêóòóâàòè ç áàòüêàìè ³ 
áóòè ïî÷óòîþ ïðè öüîìó. Äóìêà 
ä³òåé º âàæëèâîþ ³ ¿¿ âðàõîâóþòü, 
ïðîòå â æîäíîìó âèïàäêó öå íå º 
âñåäîçâîëåí³ñòþ, íàãîëîøóº ïàí³ 
Íàòàë³ÿ. Íàñïðàâä³ îáìåæåííÿ º, 
àëå ãîâîðÿòü ïðî íèõ ³ âèêîðèñòî-
âóþòü çîâñ³ì íå òàê, ÿê ó íàñ. 

— Äèòèíó ïåðåä òèì, ÿê âîíà 
ùîñü õî÷å çðîáèòè, íàïðèêëàä, 
âèéòè íà âóëèöþ â õîëîäíó ïî-
ãîäó áåç òåïëîãî îäÿãó, ñòàâëÿòü 
ïåðåä ôàêòîì: «Òàê, çâè÷àéíî, òè 
ìîæåø öå çðîáèòè, ìè íå áóäå-

ìî òîá³ çàáîðîíÿòè, àëå íàñë³äêè 
öüîãî áóäóòü òàê³ — òè çìåðçíåø, 
ïðîñòóäèøñÿ, íå çìîæåø ãðàòèñü 

ç ³íøèìè ä³òüìè ³ ò. ä.». À ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿêùî äèòèíà íå çì³íèëà 
ñâîº¿ òî÷êè çîðó, ¿é äîçâîëÿþòü 

çðîáèòè òå, ùî âîíà õîò³ëà, — ðîç-
ïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà. — Äèòèíà 
ìàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè òàêèé 

íåîáõ³äíèé ¿é äîñâ³ä. Íàøèõ ìàì 
òî ìîæå äóæå ñèëüíî íàëÿêàòè, 
ùî äèòèíà áåç øàïêè âèéøëà 

íà âóëèöþ! Àëå íàø³ ìàìè ÷àñòî 
çàáóâàþòü, ùî äèòèíà íàâ³òü ó 
ðàííüîìó â³ö³ âæå ìîæå ñàìà çà 
ñåáå áàãàòî ùî âèð³øóâàòè. ßê 
ïðàâèëî, òàêå ñòàâëåííÿ äî ä³òåé 
â êàíàäñüêèõ ñ³ì’ÿõ ðîçâèâàº â íèõ 
ñàìîñò³éí³ñòü, ïîâàãó äî âëàñíî¿ 
îñîáè ³ ðîçóì³ííÿ ñâî¿õ ïîòðåá, ùî 
â ìàéáóòíüîìó äîðîñëîìó æèòò³ º 
äóæå âàæëèâèì. 

Ñëîâî «í³» íå º àáñîëþòíî ï³ä 
çàáîðîíîþ, øâèäøå — ï³ä çàáî-
ðîíîþ çíåö³íåííÿ äèòèíè, íå÷óò-
ëèâ³ñòü äî ¿¿ ïîòðåá. Ä³òÿì âêðàé 
íåîáõ³äíà äèñöèïë³íà ³ ðàìêè äëÿ 
çäîðîâîãî ðîçâèòêó, ãîâîðèòü ïñè-
õîëîã. 

— Ó êàíàäñüêèõ ñ³ì’ÿõ âñå öå 
º ³ íàçèâàºòüñÿ ðóòèíîþ, öå çâè-
÷àéíèé äëÿ íàñ ðîçïîðÿäîê äíÿ, 
ðîçáèòèé ïî ãîäèíàõ, ÿêîãî äóæå 
ñêðóïóëüîçíî äîòðèìóþòüñÿ ³ 
áàòüêè, ³ ä³òè,— ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. 

²ç ñàìîãî ìàëå÷êó â êàíàäö³â º 
÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ íà ñâ³ò äîðîñ-
ëèõ ³ ñâ³ò ä³òåé. 

— Äëÿ ¿õí³õ áàòüê³â äèòèíà ð³äêî 
êîëè º ñàìîö³ëëþ, ³ ÿ í³êîëè íå 
çóñòð³÷àëà «÷³ïëÿííÿ» çà äèòèíó, 
ÿêîãî òàê áàãàòî â íàñ, òóò áàòüêè 
äóæå ÷³òêî ðîçóì³þòü, ùî áàòüê³â-
ñòâî — öå ëèøå ÷àñòèíà ¿õíüîãî  
äîðîñëîãî æèòòÿ. ª ùå ³ êàð’ºðà, 
³ äðóç³, ³ ïîäîðîæ³, ³ áàãàòî ³íøî-
ãî,— ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — 
Òîìó ä³òÿì çìàëå÷êó â³äâîäèòüñÿ 
ïðèçíà÷åíå äëÿ íèõ ì³ñöå. Äóæå 
÷àñòî öå âèðàæàºòüñÿ ³ ó ô³çè÷íèõ 
êîðäîíàõ — ïðèáëèçíî äî ðîêó äè-
òèíà ïîâèííà ñàìà ñïàòè ó ñâîºìó 
ë³æå÷êó, ó ñâî¿é ê³ìíàò³. Êàíàä-
ñüê³ áàòüêè äóæå ö³íóþòü ÷àñ äëÿ 
ñåáå, áåç ä³òåé, êîëè âîíè ìàþòü 
çìîãó íàáðàòèñü åíåðã³¿ ³ ñèë äëÿ 
ïîäàëüøîãî «âèõîâíîãî ïðîöåñó». 

Ó òàìòåøíüîìó ñàäî÷êó º 
Daycare, JK, SK, ùî º àíàëîãà-
ìè íàøèõ ÿñåëüíî¿, ñåðåäíüî¿ ³ 
ñòàðøî¿ ãðóïè. Äèòèíà ïîâèííà 
áóòè â äèòÿ÷îìó çàêëàä³ íå ñò³ëüêè 
äëÿ ñâîº¿ ñîö³àë³çàö³¿, ñê³ëüêè äëÿ 
ìîæëèâîñò³ ïåðåáóâàòè â äèòÿ÷îìó 
êîëåêòèâ³. Îñíîâíîþ â³äì³íí³ñòþ 
â³ä óêðà¿íñüêîãî ñàäî÷êó º òå, ùî 
ÿêùî äèòèíà â³äìîâëÿºòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ó ñèëó ñâîãî õàðàêòåðó, 
ãðàòèñü ó êîëåêòèâí³ ðóõîâ³ ³ãðè, 
à õî÷å òèõåíüêî ùîñü ìàëþâàòè 
â êóòî÷êó, ¿¿ í³õòî íå áóäå çàñòàâ-
ëÿòè ³ ïåðåêîíóâàòè, ùî ïîòð³áíî 
ðîáèòè ïî-³íøîìó.

Âèòðèìö³ êàíàäö³â ìè ìîæåìî 
õ³áà ùî ïîçàçäðèòè. Àäæå â áóäü-
ÿêèõ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ âîíè 

Самі канадці зізнаються, що у старості в них з дітьми 
досить прохолодні стосунки. Якщо говорити про ідеал, 

то потрібна золота середині між українським і канадським
підходом у вихованні дітей

í³êîëè íå ïåðåõîäÿòü íà îñîáè-
ñò³ñòü.

— Ä³òÿì ãîâîðÿòü: «Òè çðîáèâ 
íåïðàâèëüíî, àëå òè ìîÿ äèòèíà, 
òîìó ìè áóäåìî ðîçáèðàòèñÿ â ö³é 
ïðîáëåì³», — ïðîäîâæóº âîíà. — 
Ìè, óêðà¿íö³, ÷àñòî çíåö³íþºìî 
âëàñíèõ ä³òåé, ïðàãíåìî, àáè 
âîíè íàäîëóæóâàëè íàø³ æèòòºâ³ 
ïðîãàëèíè. ² öå íåâ³ðíî. Êîæíà 
ëþäèíà — ³íäèâ³äóàëüíà.

Äîñèòü ðàíî â Êàíàä³ ä³òåé ïðè-
â÷àþòü äî ïðàö³ ³ ïîÿñíþþòü, ùî 
òàêå «ãðîø³». Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ 
Ãàºâñüêî¿, ³ç 10-12 ðîê³â êàíàäñüê³ 
ä³òëàõè ìàþòü ï³äçàðîá³òêè — ïðà-
öþþòü àí³ìàòîðàìè â áàñåéíàõ, 
íÿíüêàìè ó ñóñ³ä³â, ñòðèæóòü ãà-
çîíè òîùî. Öå ñïðÿìîâóº ¿õ íà òå, 
ùî â ìàéáóòíüîìó âîíè ïîâèíí³ 
ñàì³ ñåáå çàáåçïå÷óâàòè, íàâ÷èòèñÿ 
óòðèìóâàòè ñâîþ ñ³ì’þ òà ä³òåé.

— ßêùî ó íàñ äåÿê³ áàòüêè 
çíàäòî îï³êóþòüñÿ ä³òüìè, õî÷óòü 
¿õ âáåðåãòè â³ä óñüîãî íà ñâ³ò³ ³ 
ïåðåõîäÿòü âñ³ ðàö³îíàëüí³ ìåæ³ 
âèõîâàííÿ, òî â Êàíàä³ — äóæå 
â³äîêðåìëþþòü: ó ñ³ì’ÿõ ÷³òêî 
âèçíà÷åíî: º ìè — áàòüêè, à º 
òè — äèòèíà. Ñàì³ êàíàäö³ ç³-
çíàþòüñÿ, ùî â ñòàðîñò³ â íèõ ç 
ä³òüìè äîñèòü ïðîõîëîäí³ ñòî-
ñóíêè. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ³äåàë, 
òî ïîòð³áíà çîëîòà ñåðåäèíà ì³æ 
óêðà¿íñüêèì ³ êàíàäñüêèì ï³äõî-
äîì ó âèõîâàíí³.

Ôðàíö³ÿ – êðà¿íà 
ìàíåð òà êðàñè 

Ó Ôðàíö³¿ íàðîäæåííÿ ä³òåé 
äóæå â³òàºòüñÿ òà ñõâàëþºòüñÿ 
îòî÷åííÿì — ôðàíöóçè çâèêëè 
ïèøàòèñÿ ñâîºþ äåìîãðàô³ºþ, 
ãîâîðèòü 27-ð³÷íà Îëåñÿ Õóòîð-
íà, ÿêà ïåðå¿õàëà â öþ êðà¿íó ùå 
â äèòÿ÷³ ðîêè.

— Áóòè áàòüêàìè äëÿ ôðàí-
öóç³â — îçíà÷àº ïðîäîâæóâàòè 
æèòè, âèõîäèòè íà ëþäè, çàïðî-
øóâàòè äî ñåáå, — êàæå âîíà. — 
Âîíè õî÷óòü áóòè íå ëèøå áàòü-
êàìè. Óñï³õ â ðîáîò³ òà ïîäðóæí³õ 
ñòîñóíêàõ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè íå 
ìåíø âàæëèâ³.

Âàæëèâå ì³ñöå ó ôðàöóçüêîìó 
âèõîâàíí³ ïîñ³äàþòü ð³çí³ ìàíå-
ðè — ââ³÷ëèâ³ñòü, óì³ííÿ ¿ñòè çà 
ñòîëîì, ¿ñòè ðàçîì ç ³íøèìè, ïî-
âàæàòè ³íøèõ. ²ç äèòèíñòâà â ä³òÿõ 
ðîçâèâàþòü ò³ çä³áíîñò³, ÿê³ º äëÿ 
íå¿ áëèçüêèìè.

Ó íàñòóïíèõ íîìåðàõ «RIA 
ïëþñ» ÷èòàéòå ïðî òå, ÿê âèõîâó-
þòü ä³òåé â Íîðâåã³¿, ÑØÀ, Ìà-
ëàéç³¿, Òóðå÷÷èí³, Êèòà¿ òà ×åõ³¿.
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Емілія Хуторна народилась 
у Франції. Там дівчаток з 

дитинства вчать стежити за своїм 
зовнішнім виглядом, а ще діти з 
раннього віку мають певне хобі

Наталія Гаєвська 
разом з дітьми 

і чоловіком у 
Канаді. Там 

дітей привчають 
до самостійності 

змалечку
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Колонка

Ïîëüñüêà ñòîðîíà çàïðî-
øóº óêðà¿íñüê³ áóä³âåëüí³ 
êîìïàí³¿ ç óêðà¿íñüêèì 
ïåðñîíàëîì äî ñï³âïðàö³ 
ùîäî áóä³âíèöòâà æèòëà òà 
³íøèõ îá’ºêò³â ³íôðàñòðóê-
òóðè äëÿ óêðà¿íö³â, ùî 
ïðàöþþòü òà íàâ÷àþòüñÿ 
â Ïîëüù³ — ³íôîðìàö³ÿ â³ä 
áóä³âåëüíèêà, ÿêîìó òàêà 
ïðîïîçèö³ÿ íàä³éøëà.

Ùå òðîøêè — ³ â³ä 
ùîäåííîãî ïîêðàùåí-
íÿ â íàø³é êðà¿í³ çàëè-
øàòüñÿ ñàì³ ïåíñ³îíåðè. 
ß ðîçóì³þ, ùî ëþäè ¿äóòü 
çà êîðäîí íå â³ä ëåãêî¿ 
äîë³, àëå ÷è ðîçóì³þòü öå 
ò³, õòî ïðîãîëîøóº ãó÷í³ 
ãàñëà ïðî åêîíîì³÷íèé 
ð³ñò ³ ð³øó÷³ ðåôîðìè. 
Íàâðÿä.Н
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СЕРГІЙ ЛУПІЙЧУК, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

Гучні гасла і реформи

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

ІГОР ДУДА

Àìåðèêà — 
öå äàëåêî íå çàâæäè á³çíåñ, 
øîó ³ ãàëàñ. Á³ëÿ âõîäó â Àð-
ë³íãòîíñüêå êëàäîâèùå — 
óðî÷èñòà òèøà. Òóðìîá³ëü ç 
ãðóïîþ åêñêóðñàíò³â ùîéíî 
ðóøèâ àñôàëüòîâàíîþ äî-
ð³æêîþ âãîðó. ß æ âèð³øèâ 
ïðîéòèñÿ âñåñâ³òíüîâ³äî-
ìèì ïàíòåîíîì, ïðèíàéì-
í³ çåêîíîìèâ 20 «áàêñ³â». 
Àðë³íãòîí. Òåðèòîð³ÿ, ùî 
ðîçêèíóëàñÿ íà ïàãîðáàõ 
íàä ð³êîþ Ïîòîìàê, ñòàëà 
îñòàíí³ì ïðèñòàíîâèùåì 
äëÿ áàãàòüîõ âèçíà÷íèõ 
àìåðèêàíö³â. Òóò ïîõîâàí³: 
Ó³ëüÿì Ã. Òàôò, 27-é ïðå-
çèäåíò ÑØÀ; Îìàð Áðåäë³, 
ï’ÿòèç³ðêîâèé ãåíåðàë àðì³¿ 

ÑØÀ; Äæîðäæ Ìàðøàë, 
àâòîð çíàìåíèòîãî ïëàíó 
Ìàðøàëà; Äæî Ëó¿ñ, ÷åì-
ï³îí ñâ³òó ç áîêñó ó âàæê³é 
âàç³. Óñ³ ö³ òà áàãàòî ³íøèõ 
ïåðñîíàæ³â àìåðèêàíñüêî¿ 
³ñòîð³¿ âøàíîâàí³ íåâåëè÷-
êèìè á³ëèìè õðåñòàìè, ùî  
òèïîâî äëÿ àìåðèêàíñüêèõ 
êëàäîâèù. Òóò ïðàêòè÷íî 
íå çóñòð³íåø ïîìïåçíèõ 
ìîíóìåíò³â, òèì á³ëüøå 
íà Àðë³íãòîí³, äå áàãàòî  
â³éñüêîâèõ. «Ñàä ç êàì³í-
íÿ» — ñàìå òàêà àñîö³àö³ÿ 
ñïàäàº íà äóìêó, êîëè äè-
âèøñÿ íà ð³âí³ ðÿäè õðåñò³â 
³ ïëèò. ² ñàìå òàê àìåðèêàí-
ö³ íàçèâàþòü ñâî¿ â³éñüêîâ³ 
öâèíòàð³.

Ïðîòå ³ ñåðåä á³ëîêàì’ÿ-
íî¿ ìîíîòîííîñò³ º âèíÿò-
êè. Ï³ñëÿ òèñÿ÷ îäíîòèïíèõ 
õðåñò³â âèìîùåíèé ãðàí³ò-

íèìè ïëèòàìè ³ îáòÿãíó-
òèé ïî ïåðèìåòðó ìàñèâ-
íèì ëàíöþãîì ìàéäàí÷èê 
ç â³÷íèì âîãíåì âèãëÿäàº 
äåùî íåçâè÷íî ³ ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî ïîõîâàíà òóò 
îñîáà íåîðäèíàðíà. Âäèâ-
ëÿþñÿ â ÿçèêè ïîëóì’ÿ, 
à â óÿâ³ ïîñòàþòü êàäðè ê³-
íîõðîí³êè: ñîíÿ÷íèé äåíü 
ó Äàëëàñ³, ùèðà óñì³øêà 
³ ïðèâ³òíèé ïîìàõ ðóêè… 
À ùå ÷åðåç ìèòü — ïîñòð³ëè, 
êèíóòå âïåðåä ò³ëî ³ ñòðàøíà 
ïëÿìà íà ñêðîí³. Òóò ïîõî-
âàíèé Äæîí Ô. Êåííåä³, 
ïðåçèäåíò, â ÿêîãî áóëà 
çàêîõàíà Àìåðèêà ðàçîì 
³ç ñåêñàï³ëüíîþ Ìåðèë³í 
Ìîíðî ³ ÿêèé, ÿê âèÿâè-
ëîñÿ, ìàâ íàäòî áàãàòî ìî-
ãóòí³õ âîðîã³â. Íàñò³ëüêè 
ìîãóòí³õ, ùî ³äåíòèô³êó-
âàòè ¿õ íå âäàëîñÿ äîíèí³… 

Çà äåê³ëüêà ìåòð³â — ìîãèëà 
ñåíàòîðà Ðîáåðòà Êåííåä³, 
ÿêèé ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ðîç-
ä³ëèâ äîëþ ñòàðøîãî áðàòà. 
Âîíà çíà÷íî ñêðîìí³øà — 
õðåñò ³ íàäãðîáîê.

Ïîðèâ â³òðó ñêîëèõíóâ 
ïîëóì’ÿ â³÷íîãî âîãíþ ³ 
çàøåëåñò³â ó ã³ëêàõ äåðåâ. 
Ì’ÿêî ïðîøóðõîò³â øèíà-
ìè òóðìîá³ëü, âåçó÷è ïðè-
íèøêëèõ åêñêóðñàíò³â. ×óòè 
ð³çêèé ñòóê³ò ïðèêëàä³â êà-
ðàá³í³â — öå íàñòàâ ÷àñ çì³-
íè âàðòè á³ëÿ ìîãèëè Íåâ³-
äîìîãî ñîëäàòà. Âíèçó íåñå 
ñâî¿ âîäè Ïîòîìàê, ÷åðåç 
ì³ñò ñòðóìóº ïîò³ê ìàøèí, 
à ó âå÷³ðíüîìó Âàøèíãòîí³ 
çàãîðÿþòüñÿ âîãí³. Æèòòÿ 
ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ëèøå òóò, 
â Àðë³íãòîí³, ìîâ÷àçí³ ðÿäè 
ñàäó ç êàì³ííÿ ñèìâîë³çóþòü 
â³÷íèé ñïîê³é ³ òèøó.

Îëåêñàíäðà 
Â²ËÜ×ÈÍÑÜÊÎÃÎ

Колонка

¯õ íà ïîñòó äâîº — â³í ³ ðóõëèâèé ïëÿìèñ-
òèé ê³ò. Ùå º ìèø³, àëå â³í ¿õ íå áà÷èòü, 
ëèøå ÷óº ¿õí³é çàïàõ ó ñêëàäåíîìó ç ì³øê³â 
ï³ñêó é ïðèêðèòîìó ìàñêóâàëüíîþ ñ³òêîþ 
óêðèòò³, àëå â³í òóäè íå çàõîäèòü. À çâåðõó, 
íàä íèì, íà òèõ òîïîëÿõ, êóäè ùå äîñÿãàº 
ñâ³òëî ïðîæåêòîðà — ðÿñíèé ³í³é, ùî ïîòðî-
õó îñèïàºòüñÿ. ² íà ìàñêóâàëüí³é ñ³òö³ ³í³é 
òàêîæ, ö³º¿ íî÷³ â³í ñêð³çü: ³ íà ïîìàëüîâàí³é 
ï³ä çåáðó òðóá³ â ðîë³ øëàãáàóìà, ³ íà ðóêàâàõ 
éîãî êóðòêè òà çàò³ñíîìó áðîí³êó ïîâåðõ íå¿ 
³ íàâ³òü íà òðîôåéíîìó ÀÊÑ³, ÿêîãî â³í óæå 
çíÿâ ç øè¿ é ïåðåêëàâ íà ïëå÷å. 

Éîìó âæå íàáðèäëî âãëÿäàòèñÿ â òåì³íü 
³ ìîðîê çà øëàãáàóìîì, ³ â³í ñïîñòåð³ãàº çà 
êîòîì, ÿêèé ïîëþº, òî çíèêàþ÷è, òî çíîâó 
ç’ÿâëÿþ÷èñü ç-çà óêðèòòÿ, ñòàº ó ñò³éêó é ñòðè-
áàº, çàâìèðàº ³ çíîâó ñòðèáàº. ² ðàïòîì ï³ñ-
ëÿ îäíîãî ³ç ñòðèáê³â ç âèãëÿäîì ïåðåìîæöÿ 
á³æèòü äî íüîãî ç ìèøåþ â çóáàõ. Ìèøà ùå 
æèâà, ³ ê³ò êëàäå ¿¿ íà ñí³ã á³ëÿ éîãî íîãè, àëå 
ò³ëüêè-íî âîíà õî÷å â³äïîâçòè, çíîâó õàïàº 
³ âæå íå â³äïóñêàº. Â³í ñï³â÷óâàº ìèø³, àëå 
ìóñèòü â³äâîë³êòèñü, áî íà çàë³çíè÷íîìó ìîñòó 
çë³âà ç’ÿâëÿþòüñÿ âîãí³ ôàð, ùî íàáëèæàþòüñÿ, 
³ ÷åðåç õâèëèíó ïîâç íüîãî ïðî¿çäèòü àâòîáóñ 
«ïàçèê» ³ç øàõòàðÿìè í³÷íî¿ çì³íè. 

Òîä³ æ îæèâàº ðàö³ÿ, ÿê íå äèâíî, ö³º¿ íî÷³ 
âîíà ìàéæå íå áàðàõëèòü, ³ â³í ÷óº ãîëîñ 
Ðóñîãî, ÿêèé çà «äíþâàëüíîãî», ³ â³äïîâ³äàº 
éîìó ñïåðøó: «Íà çâ’ÿçêó», — à ïîò³ì ùå é: 
«Ïëþñ»,— áî òàê íàëåæèòü â³äïîâ³äàòè. ² â³í 
âäÿ÷íèé Ðóñîìó çà öåé éîãî ãîëîñ ñåðåä íî÷³ â 
ñòåïó, çà òå, ùî, êð³ì êîòà, ìèøåé ³ ïàäëþ÷èõ 
ñºïàð³â, äåñü òàì, ó òåìåí³ ìîðîêó, ïîáðàòèì 
òàêîæ íå ñïèòü...

На посту

Тиша саду з каміння

Осінь… Така осінь
Äîùîâèé  ïî÷àòîê îñåí³ îãîëþº íåðâè, íà÷å 

åëåêòðè÷í³ äðîòè, ³ âèøòîâõóº íàçîâí³ âñ³ çà-
õîâàí³ íå íàéêðàù³ ïîòàºìí³ ñòîðîíè ëþä-
ñüêèõ äóø. Îñîáëèâî òî âèäíî ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ çàðàç – ìàðøðóòîê  ìàëî, ³ õî÷  
òðàíñïîðòíå óïðàâë³ííÿ ïîñò³éíî çíàõîäèòü 
ÿêåñü âèïðàâäàííÿ äëÿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³, ¿õ ìàëî 
³ êðàïêà. Âî÷åâèäü, ï³äïðèºìö³ çíîâó ãîòóþòü-
ñÿ äî íîâîãî ïîäîðîæ÷àííÿ ³ íå ââàæàþòü çà 
ïîòð³áíå âáèâàòè ìàøèíè íà äîðîãàõ çà âæå 
íåâèã³äíèìè òàðèôàìè. 

Àëå, ùîá íå çàäóìàëè ïåðåâ³çíèêè ÷è âëà-
äà, ëþäåé çàðàç õâèëþº ³íøå. Áî, êîëè ëëº íà 
ãîëîâó âðàíö³ ³ òè ïîñï³øàºø íà ðîáîòó, òî 
ïèòàííÿ äëÿ á³ëüøîñò³ íå â òîìó, ùîá ñ³ñòè, à 
ùîá â ïðèíöèï³ âë³çòè òóäè. Â³äòàê àòìîñôå-
ðà íà çóïèíêàõ ìàéæå ö³ë³ñ³íüêèé ðàíîê íà-
åëåêòðèçîâàíà ÷åðåç íåãàòèâí³ åìîö³¿, à ëþäè 
ïîäåêóäè, íà÷å çàáóò³ ÷àéíèêè, äîâåäåí³ äî 
íàéâèùî¿ òî÷êè êèï³ííÿ. Òîæ, êîëè ëþäè 
äîïàêîâóþòü ñîáîþ ³ òàê çàáèòó ìàðøðóòêó, 
òî ìèìîâîë³ ñòèðàºòüñÿ ìåæà ì³æ ñòàòÿìè ÷è 
ñîö³àëüíèìè ñòàòóñàìè. ×îëîâ³ê, æ³íêà… ïðî-
äàâåöü ÷è ñóääÿ. Ðàä³ñòþ â³ä çíèêíåííÿ ìåæ³ 
³ íå ïàõíå: ÷îëîâ³ê ìîæå äîáðÿ÷å øòîâõíóòè 
÷è ïðèòèñíóòè ÿêóñü æ³íêó, ùî ñòî¿òü ó íüîãî 
íà äîðîç³, áî öå – íåçíàéîìêà, à «æ³íêà» â 
íüîãî âäîìà ³ â³í ïîñï³øàº íà ðîáîòó, ùîá 
ïðîãîäóâàòè «ñâîþ æ³íêó». À ïðîäàâåöü ìîæå 
íå ã³ðøå ñóää³ ðîç’ÿñíèòè îñòàíí³é ñâî¿ ïðàâà ³ 
ïîòðåáè ³ ÷îìó ñàìå â³í ìàº âñòàòè íà îñòàííþ 
ñõîäèíêó òåðíîï³ëüñüêî¿ «êîíñåðâè». 

Âðåøò³, âñ³ ÿêîñü ïîòðàïëÿòü íà ðîáîòó. Õòîñü 
çàï’º ðàíêîâ³ ïðèãîäè ã³ðêîþ êàâîþ ³ çàáóäå, ÿê 
í³÷íèé ãóëÿêà â÷îðàøí³ ï’ÿí³ ïðèãîäè. À õòîñü 
â³äêëàäàòèìå îáðàçè ó çàêóòêàõ äóø³, äîâãî, 
àêóðàòíî, îäíà íà îäíó, íà÷å ñ³ëüñüêà áàáóñÿ 
ðå÷³ íà ÷îðíèé äåíü, ³ êîëèñü âèõëþïíå óñå 
â³äêëàäåíå íà ïåðøîãî, õòî áóäå ï³ä ðóêîþ.

ІРИНА ПРОКОПЕНКО, 
ЖУРНАЛІСТ:
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Ðàííüî¿ îñåí³ áåç æîäíèõ 
çóñèëü ç íàøîãî áîêó âñþ-
äè ðàïòîì ðîáèòüñÿ ÿêîñü 
òàê äîáðå, ÿê âäîìà êîëèñü. 
ßê ó ê³íî ïðî Ïåòðîâà ³ 
Âàñº÷ê³íà.

Ðàí³øí³é õîëîä ïåðåä 
óðîêàìè ³ ñïåêà â îá³ä, 
êóðòêà â ðóêàõ ³ ïîâíà ñóì-
êà êíèæîê, çàïàõè ôàðáè 
³ âàïíà, ïàïåðó ³ ïèëþêè. 
Òâ³ð «ÿê ÿ ïðîâ³â ë³òî», 
ïèñàíèé â îñòàíí³é âå÷³ð. 
Çäîðîâ³ é ìîëîä³ òàòî ç 

ìàìîþ.
Ïîò³ì ùå ãîðîäè, ñàìî 

ñîáîþ áàðàáîë³, êóêóðó-
äçà, áóðÿêè. Ñóõ³ àáî ìî-
êð³. Âàæêèé ðîâåð â áî-
ëîò³, â³äðî ï³ä ðèíâîþ. 
Äóæå áàãàòî âèíîãðàäó ³ 
ñëèâîê.

Ìåí³ âæå ö³êàâî, ÿêèõ 
çàïàõ³â íàñêëàäàþòü ñîá³ 
ìî¿ ä³òè, ùîá ÷åðåç ê³ëü-
êàíàäöÿòü ðîê³â íà ïî÷àò-
êó îñåí³ ïåðåäèâëÿòèñÿ 
âæå ñâîº îêðåìå ê³íî.

Осінь і запахи
ВОЛОДИМИР ГЕВКО, 
РЕКЛАМІСТ:
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Íàñê³ëüêè ÿ ëþáëþ 
òâîð÷³ñòü ãóðòó «Áðàòè 
Ãàäþê³íè» — ð³âíî íà-
ñò³ëüêè ÿ òåðï³òè íå ìîæó 
ï³ñíþ «Ôàéíå ì³ñòî Òåð-
íîï³ëü». Íàâ³òü òðîøêè 
á³ëüøå.

Öå ïðåêðàñíèé çðàçîê 
òîãî, êîëè ëþäè, íå ðî-
ç³áðàâøèñü ó êîíòåêñò³ ³ 
âèðâàâøè òðè ñëîâà, ðî-
áëÿòü ç ÷îãî ïîïàëî ã³ìí 
³ ïàíåã³ðèê ì³ñòó.

Ïðèãàäóþ, Ñåðã³é 
Êóçüì³íñüêèé ñàì òðî-
õè ñîðîìèâñÿ ö³º¿ ï³ñí³, 
íå ëþáèâ, êîëè ç òâîð-
÷îñò³ Ãàäþê³íèõ ðîáèëè 
áîçíà-ùî, áî öå áóâ á³ëü-
øå ñòüîá ³ ðîê-í-ðîë.

Òîìó ìåíå îäíî÷àñíî 
óñì³õàº ³ á³ñèòü, êîëè ç 
ö³º¿ ï³ñí³ ðîáëÿòü íåîô³-

ö³éíèé ã³ìí ì³ñòà ³ ïåð³î-
äè÷íî âèïëèâàþòü ÷óòêè 
ïðî îô³ö³éíèé (sic!).

Ñëîâî «ôàéíèé» íîñèòü 
äóæå ïðîâ³íö³éíó ³ òðîõè 
ñ³ëüñüêó, ïàñòîðàëüíó êî-
íîòàö³þ. Òîìó ÿêùî ì³-
ñòî ôàéíå — òî öå îçíà-
÷àº, ùî âîíî òðîõè ñåëî. 
Íàâ³òü òðîõè á³ëüøå, í³æ 
ïîâí³ñòþ. ² êîíòåêñò ï³ñ-
í³ öþ òåçó ï³äòâåðäæóº. 
Ï³ñåíüêà ïðî òóïåíüêó 
ìàëîë³òíþ ïîïñîâè÷êó, 
ÿêó òåðï³òè äîâãî ñòàëî 
íåñèëà.

Àëå òåìà çàéøëà ³ 
ìíîæèòüñÿ ÷èñëåííèìè 
ïîõ³äíèìè ôåñòèâàëÿìè, 
ðåñòîðàíàìè ³ òîìó ïî-
ä³áíèì.

Âîó, âîó, âîó, ïàëºõ÷º 
ºåå!

Файне місто
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Çëèé, äóæå çëèé, íåòîëå-
ðàíòíèé ³ êñåíîôîáñüêèé 
ïîñò. Õòî âðàçëèâèé — 
ñêðîëüòå äàë³.

Ïðîáëåìà öèãàí, ÿê³ îòà-
áîðèëèñÿ â ì³ñò³, âæå ï³ä-
í³ìàëàñü íåîäíîðàçîâî. ² 
îò ñüîãîäí³ âæå ÿ ç³øòîâõ-
íóëàñü ç ðîçóì³ííÿì òîãî, 
ùî í³õòî ¿õ í³êóäè íå çáè-
ðàºòüñÿ «ïîïðîñèòè».

11-òà ðàíêó, âóë. Îñòðî-
çüêîãî, á³ëÿ âõîäó â ñóïåð-
ìàðêåò «Ðóêàâè÷êà» òðîº 
õàðàêòåðíî¿ çîâí³øíîñò³ ä³-
òåé äèõàþòü êëåºì ç êóëü-
ê³â. Âèêëèêàþ ïîë³ö³þ, 
÷åêàþ. Ä³òè ïîòèõåíüêó 
ïåðåñóâàþòüñÿ â á³ê «×³-
êåí-õàòó», ÿ ñïîñòåð³ãàþ. 
Ï³ä’¿õàâ ïàòðóëü, ïàòðóëüíà 
âèéøëà ç ìàøèíè, çðîáèëà 
êðîê ó ¿õí³é á³ê — öèãàí÷à-
òà íîãè â ðóêè ³ íàâòüîêè. 
Ïàòðóëüíà ñ³äàº â ìàøèíó 

³ âñå, çðåàãóâàëè, íàçèâà-
ºòüñÿ.

Ï³äõîäæó, ïèòàþ, ÷îìó 
í³÷îãî íå ðîáëÿòü, ÷îìó íå 
äîãàíÿþòü. Â³äïîâ³äàþòü, 
ùî íåïîâíîë³òí³õ áåç áàòü-
ê³â çàòðèìóâàòè íå ìîæóòü, 
õ³áà ìîæóòü íà ì³ñö³ ïðîâå-
ñòè ïðîô³ëàêòè÷íó áåñ³äó. 
ÁÅÑ²ÄÓ. Ç ÎÁÍÞÕÀÍÈ-
ÌÈ Â ÕËÀÌ Ä²ÒÜÌÈ.

Òàê ùî, ïàíîâå ãðîìà-
äÿíè, òàê ³ áóäåìî ìîâ÷-
êè ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, 
ÿê â³ëüíî ïî÷óâàþòüñÿ â 
íàøîìó ì³ñò³ íåì³ñöåâ³ 
íåïðàöþþ÷³ îñîáè, ÿê³ 
íåçàêîííî ïðîæèâàþòü 
íà éîãî òåðèòîð³¿ áåç 
ïðîïèñêè, çàéìàþòüñÿ 
æåáðàêóâàííÿì, ïîâî-
äÿòüñÿ àìîðàëüíî ³ äàâàé-
òå íå áóäó ïåðåðàõîâóâàòè 
âñå òå, ïðî ùî âè ³ òàê 
çíàºòå?

ТЕТЯНА СЕМУСЬ,
АДВОКАТ:

Циганчата ноги в руки і навтьоки

Íó ùî, îòðèìàëè íîâèé 
çàêîí ïðî îñâ³òó? Òåïåð 
âñ³ áºæºíöè, àñâàáàä³òºë³ 
òà ³íø³ ï³äâèäè îêóïàíò³â 
ìàþòü ´àðàíòîâàíå ïðàâî 
âèìàãàòè â áóäü-ÿê³é øêîë³ 
êðà¿íè Ó íàâ÷àííÿ ¿õíüîþ 
ìîâîþ. Âðàõîâóþ÷è, ùî 
ìîâà — öå äóõîâíå ³ êóëü-
òóðíå íàäáàííÿ, à òàêîæ 
ñèñòåìà, ÿêà çóìîâëþº 
ôîðìóâàííÿ òîãî ÷è ³í-
øîãî ñïîñîáó ìèñëåííÿ, 

îïåðóâàííÿ ëîã³÷íèìè 
êîíñòðóêö³ÿìè, áóäåìî 
ìàòè óçàêîíåíó ðóñèô³-
êàö³þ ³ç âñ³ìà íàñë³äêàìè.

Ãàëè÷àíè, âè ùå ìàëè 
ñóìí³â, â ÿê³é ³ ÷è¿é äåð-
æàâ³ æèºìî?

P. S. Äîïèñ ñâ³äîìî îä-
íîáîêèé, íàïèñàíèé äëÿ 
ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî ïðî-
áëåìè 

#ïîêðàùåííÿ, #æèòè_
ïî_íîâîìóН

А
Ш

Е 
М

ІС
ТО

 —
 Т

ЕР
Н

О
П

ІЛ
Ь

БОРИС ЯВІР, 
КРАЄЗНАВЕЦЬ:

В якій країні жиємо
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ТЕРНОПІЛЬ ФЕСТИВАЛИТЬ НА «ШИРОКУ ТЕРНОПІЛЬ ФЕСТИВАЛИТЬ НА «ШИРОКУ 
НОГУ»НОГУ»
Розваги  Серед фестивалів у місті 
найбільше – гастрономічних. Часто 
вони переростають в алкомарафони, 
визнають місцеві жителі. Натомість 
місту бракує справді розвиваючих 
заходів, на яких можна було б культурно 
провести час

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 
NATАLIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Äåñÿòêè ôåñòèâàë³â, ÿê³ ùîðî-
êó ïðîõîäÿòü â Òåðíîïîë³, ëþäè 
ñïðèéìàþòü íåîäíîçíà÷íî. Äëÿ 
êîãîñü âîíè — ÷óäîâèé âàð³àíò 
íàñè÷åíîãî â³äïî÷èíó, äëÿ ³í-
øèõ — íåö³êàâå ìàñîâå ðîçïè-
âàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ÷è çá³ð 
ìîëîä³ çà ³íòåðåñàìè.

Ïðî òå, ñê³ëüêè çàõîä³â ùå çà-
ïëàíîâàíî äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó, íà ÿê³ ñþðïðèçè íàì âàðòî 
÷åêàòè, ïîãîâîðèëè ï³ä ÷àñ ïðÿ-
ìîãî åô³ðó â ï’ÿòíèöþ, 8 âåðåñíÿ. 
Ã³ñòü îíëàéí-÷àòó — íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó 
ì³ñüêðàäè Þð³é Äåéíåêà ðîçïîâ³â ³ 
ïðî òå, ñê³ëüêè âòðàòèëî òà çàðîáè-
ëî ì³ñòî íà ïðîâåäåíí³ ôåñòèâàë³â.

— Òåðíîï³ëü ïîñòàâèâ ñîá³ çà 

ìåòó çðîáèòè òóðèçì îäíèì ³ç 
ñóòòºâèõ âàæåë³â íàïîâíåííÿ 
ì³ñüêîãî áþäæåòó, — ãîâîðèòü 
â³í. — Çâè÷àéíî, ùî äîñÿãíóòè 

НАЙЦІКАВІШІ ВІДГУКИ ІЗ САЙТУ TE.20MINUT.UA

Від редакції 
ßê³ ùå íå ãàñòðîíîì³÷í³ ôåñ-

òèâàë³ öüîãî ðîêó ç³áðàëè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ëþäåé?

Юрій Дейнека 
Ãàðíèé áóâ Ì³æíàðîäíèé ³í-

âåñòèö³éíèé ôîðóì, äå âäàëîñü 
ç³áðàòè êðàùèõ åêñïåðò³â ð³çíèõ 
ãàëóçåé. Íåïîãàíèìè áóëè «Äí³ 
ìîäè» â Òåðíîïîë³. Äóæå áàãà-
òî ãîñòåé ç-çà êîðäîíó ïðè¿õàëè 
íà ôåñòèâàëü äóõîâíî¿ ï³ñí³. Îäíàê 
ö³ ôåñòèâàë³ íå ìàþòü êîìåðö³é-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ, òîìó âîíè íå º 
íàñò³ëüêè ïîòóæíèìè, ÿê, ñêàæ³ìî, 
ãàñòðîíîì³÷í³. Ë³äåð ñåðåä ôåñ-
òèâàë³â, çâ³ñíî, — «Ôàéíå ì³ñòî».

Діонісій 
Óñ³ ö³ ôåñòèâàë³ ðîáëÿòü äëÿ 

òîãî, ùîá ïðîäàòè ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ. Öå á³çíåñ.

Юрій Дейнека 
Íå ìîæó íå ïîãîäèòèñü. Ïðîòå 

ðåñòîðàòîðè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó 
ôåñòèâàë³, áåðóòü íà ñåáå ³ ðÿä âè-
òðàò: âîíè «ïîêðèâàþòü» âèñòóïè 
àðòèñò³â, ðåìîíòí³ ðîáîòè â ïàð-
êàõ, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ òîùî. 
Íàïðèêëàä, îäèí ³ç ï³äïðèºìö³â, 
êîòðèé áðàâ ó÷àñòü ó «Ãàëèöüê³é 
äåô³ëÿä³», äîïîì³ã ³ç â³äêðèòòÿì 
ñèìâîë³÷íîãî íàïèñó íà íàáåðåæ-

í³é «I love Ternopil».

Наталя 
Õîò³ëîñÿ á ïîáà÷èòè âèðîáè 

ìàéñòð³â ðóêîä³ëëÿ. Êîëè âàðòî 
÷åêàòè òàêèõ ôåñòèâàë³â?

Юрій Дейнека 
Íà æàëü, âîíè òåæ º ðîç’ºäíàíè-

ìè. Ìè ïðîáóºìî ñòâîðèòè ã³ëü-
ä³þ òàêèõ ìàéñòð³â. Áàãàòî ç íèõ 
íå ìàþòü ï³äïðèºìíèöüêî¿ æèëè. 
Ìè íå ìîæåìî ñèëîþ çìóñèòè ¿õ 
äîëó÷èòèñÿ äî îðãàí³çàö³¿ òàêîãî 
ôåñòèâàëþ. Òèì íå ìåíø, ì³ñü-
êðàäà àêòèâíî ïðàöþº â íàïðÿìêó 
êîíñîë³äàö³¿ ìàéñòð³â.

Ольга 
ßê³ ö³êàâ³ ôåñòèâàë³ äëÿ ä³òåé 

âè ïëàíóºòå?

Юрій Дейнека 
Ùå â æîâòí³ ìè çðîáèìî äâà 

ôåñòèâàë³ — «Êðèøòàëåâèé æàé-
â³ð» ³ «Ãàëèöüê³ ôðåñêè». Íà íèõ 
ä³òè çìîæóòü ïîêàçàòè ñâî¿ âì³ííÿ.

Від редакції 
ßê ÷àñòî íàø³ òâîð÷³ êîëåêòè-

âè áåðóòü ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ 
çàõîäàõ?

Юрій Дейнека 
Ïî ìîæëèâîñò³ ìè äîëó÷àº-

ìîñü äî íèõ. Îäíàê, ÿê êàæóòü, 
ì³ñüêðàäà, ìàº îáìåæåííÿ ³ ó ô³-
íàíñàõ, ³ ó â³âöÿõ. Íàïðèêëàä, 
íàñ çàïðîñèëè íà ôåñòèâàëü 
ó ßëîâó. Àëå öå ïåðåë³ò äî Òó-
ðå÷÷èíè ïëþñ çá³ð ç êîæíîãî 
ó÷àñíèêà — 50 ªâðî. Îñê³ëüêè 
ö³ êîøòè íå áóëè ïåðåäáà÷åí³ 
â áþäæåò³, íå çàâæäè âäàºòüñÿ 
ç³áðàòè ¿õ øâèäêî.

Від редакції 
Òî ñê³ëüêè æ êîøò³â âèä³ëèëà 

ì³ñüêà ðàäà íà ïðîâåäåííÿ ôåñ-
òèâàë³â ó ì³ñò³?

Юрій Дейнека 
ª êîøòè, ÿê³ îòðèìóº îðãàí³çà-

òîð óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè. Òàêîæ 
ãðîø³ îòðèìóº ³ óïðàâë³ííÿ ñòðà-
òåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ïðî 
ïåðøå äæåðåëî ãîâîðèòè íå áóäó. 
À îò ïðî ñâîº óïðàâë³ííÿ ñêàæó: 
ñóìà äîñèòü ì³çåðíà — íà âñþ 
ïðîãðàìó ì³æíàðîäíîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà ³ òóðèçìó ìàºìî 
700 òèñ. ãðí. Àëå â ö³ êîøòè 
âõîäèòü ³ îïëàòà ïðîæèâàííÿ, 
õàð÷óâàííÿ, òóðèñòè÷í³ ïî¿çäêè 
ì³æíàðîäíèõ ãîñòåé, ô³íàíñó-
âàííÿ ïî¿çäîê òåðíîï³ëüñüêèõ 
êîëåêòèâ³â çà êîðäîí.

Від редакції 
À ñê³ëüêè âäàëîñü çàðîáèòè 

íà ôåñòèâàëÿõ?

Юрій Дейнека 
Ó æîäí³é êðà¿í³ ñâ³òó íå âäà-

ºòüñÿ ïîðàõóâàòè, ñê³ëüêè çà-
ðîáèëè. Àäæå ñþäè âêëàäàþòü 
ãðîø³ ³ á³çíåñìåíè. Çàãàëîì 
íàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â â³ä ï³ä-
ïðèºìö³â äî ì³ñüêîãî áþäæåòó 
öüîãî ðîêó çðîñëè íà 15%.

Наталя 
Ñê³ëüêè òóðèñò³â çàâ³òàëè â ì³-

ñòî íà ôåñòèâàë³?

Юрій Дейнека 
Òóðèñòè÷íèé çá³ð ó ðîçì³ð³ 1% 

â³ä ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü õî÷à á ïðèáëèçíî âçíàòè 
ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â. Íà 1 âåðåñíÿ 
ìè çàðîáèëè îð³ºíòîâíî 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ð³÷íèé ïëàí — 116 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Íà 13% öüîãîð³÷ 
çð³ñ ïîêàçíèê òóðèñòè÷íîãî 
çáîðó. Òóðîïåðàòîðè ï³äòâåð-
äæóþòü, ùî ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â 
ó ì³ñò³ çá³ëüøèëàñü äåñü íà 20%.

marijka 
×îìó âñ³ ñâÿòà ³ ôåñòèâàë³ â³ä-

áóâàþòüñÿ àáî íà Òåàòðàëüíîìó 
ìàéäàí³, àáî â ïàðêó Øåâ÷åí-
êà. Íåâæå íåìàº ³íøèõ ö³êàâèõ 
ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ 
çàõîä³â?

Юрій Дейнека 
Öüîãî ðîêó ê³ëüêà çàõîä³â 

ïðîâåëè íà «Êîçàöüêîìó îñ-
òð³âêó» â ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Òà 
ïàðê Øåâ÷åíêà ³ Òåàòðàëüíèé 
ìàéäàí çàëèøàþòüñÿ îñíîâíèì 
ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ. Àäæå ñþäè 
ï³äâåäåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ êîìóí³-
êàö³¿, ïðèì³ðîì, åíåðãîìåðåæà.

Ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³äðî-
äæåííÿ òàêîæ áóäåìî ïðîâîäèòè 
ôåñòèâàë³, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî 
âæå º âñ³ ïåðåäóìîâè. Æèòåë³ 
îêðåìèõ ì³êðîðàéîí³â òàêîæ ìî-
æóòü îá’ºäíóâàòèñÿ ³ ïðîâîäèòè 
íåâåëè÷ê³ ôåñòèâàë³.

Marijka 
×è º ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ï³ñëÿ 

22-¿ ÷è 23-¿ ãîäèíè (ó âèõ³äí³ ³ 
ñâÿòêîâ³ äí³) íå ìîæíà ãîëîñíî 
øóì³òè? Âñå-òàêè íàâêîëî òèõ 
ì³ñöü, äå ïðîâîäÿòü ìàñîâ³ çà-
õîäè, æèâóòü ëþäè, ³ ¿ì òàêîæ 
õî÷åòüñÿ â³äïî÷èòè ÷è õî÷ íîð-
ìàëüíî âèñïàòèñü.

Юрій Дейнека 
Ïîãîäæóþñü, º äåÿê³ ïîðóøåí-

íÿ. Íå âñ³ ï³äïðèºìö³ äîòðèìó-
þòüñÿ âèìîã, ùî âñ³ çàõîäè òðåáà 
çàâåðøóâàòè äî 23.00. Êîíòðî-
ëþâàòè öå ìàëà á ïîë³ö³ÿ, ó òîìó 
÷èñë³ ³ ìóí³öèïàëüíà. Ñïðîáóºìî 
âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó.

òàêèõ ïîêàçíèê³â, ÿê º ó âåëèêèõ 
ì³ñòàõ, ïðèì³ðîì, ó Ëüâîâ³, íàì 
âàæêî. Îñê³ëüêè òóðèçì ó Òåð-
íîïîë³ áóâ ñëàáî ðîçâèíåíèé, 
ëèøå âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â 
ñèòóàö³ÿ ïîêðàùóºòüñÿ. Ò³øèòü 
òå, ùî Òåðíîï³ëü òàêè ñòàº êóëü-
òóðíèì, ñïîðòèâíèì òà ìèñòåöü-
êèì öåíòðîì Óêðà¿íè.

Þð³é Äåéíåêà âèçíàº, ùî 
â îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ ôåñ-
òèâàë³â º ÷èìàëî íåäîë³ê³â. Àäæå 
âåëèêîãî ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó 
ó ïðîâåäåíí³ òàêèõ çàõîä³â ñâ³-
òîâîãî êëàñó Òåðíîï³ëü íå ìàº. 
Îäíàê ùîðîêó ôåñòèâàë³ ñòàþòü 
âñå êðàùèìè ³ êðàùèìè.

— ßêùî ùå ðîê³â òðè òîìó ìè 
ìàëè â îáëàñò³ 10-15 ôåñòèâàë³â, 
òî öüîãî ðîêó ì³ñüêà ðàäà çà-
ïëàíóâàëà 32 ôåñòèâàë³, — ïðî-
äîâæóº â³í. — Ñòàíîì íà 1 âå-

ðåñíÿ ó ì³ñò³ âæå â³äáóëîñÿ 23. 
Á³ëüø³ñòü ³ç çàõîä³â º âåëèêèìè, 
íå ì³ñöåâîãî, à íàö³îíàëüíîãî ³ 
íàâ³òü ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñòðà-
òåã³÷íîãî ðîçâèòêó ðîçïîâ³äàº, 
ùî òóðèçì ó ì³ñò³ ïðåäñòàâëåíèé 
òðüîìà í³øàìè: ðåñòîðàòîðè, 
ãîòåëüºðè ³ òóðô³ðìè. Â³í íà-
ãîëîøóº, ùî á³ëüø³ñòü ôåñòè-
âàë³â ó Òåðíîïîë³ ñïðàâä³ ìàþòü 
ãàñòðîíîì³÷íèé õàðàêòåð. ² íà öå 
º îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè.

— Ðåñòîðàòîðè ºäèí³ çìîãëè 
îá’ºäíàòèñÿ, ³íòåãðóâàòè ñâî¿ 
çóñèëëÿ, ùîá ïîêàçàòè íà âñþ 
Óêðà¿íó, ùî â Òåðíîïîë³ âäàëî 
ôóíêö³îíóº ñôåðà õàð÷óâàííÿ òà 
ãîñòþâàííÿ, — êàæå â³í. — Öüî-
ãîð³÷ ìàëè ùîíàéìåíøå ÷îòè-

ðè çàõîäè, ÿê³ ïðîõîäèëè ï³ä 
çàãàëüíèì áðåíäîì «Ãàëèöüêà 
äåô³ëÿäà». Ñàì³ æ ñâÿòà áóëè 
òåìàòè÷íèìè — «Êîðîïôåñò» 
÷è ÿê ïëàíóºòüñÿ ó âåðåñí³ — 
«Ñâÿòî ñàëà òà ñàìîãîíó». Öå ³ 
ôåñòèâàë³, ÿê³ âæå ìàþòü ñâîº 
íàñè÷åííÿ òà íàïîâíåííÿ.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ, ÷îìó 
Òåðíîï³ëü çíàíèé ëèøå ãàñòðî-
íîì³ºþ, Þð³é Äåéíåêà äîäàº, ùî 
ì³ñüêà ðàäà ïðîáóâàëà îá’ºäíàòè 
òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â, à òàêîæ 
ãîòåëüºð³â. Ïðîòå ñïðîáè âèÿâè-
ëèñÿ ìàðíèìè.

— Ó Òåðíîïîë³ äóæå ãàðíî ðîç-

Туризм представлений трьома нішами. Ресторатори 
єдині змогли об’єднатися, інтегрувати свої зусилля, 
щоб показати на всю Україну, що в Тернополі вдало 

функціонує сфера харчування та гостювання

âèâàºòüñÿ ìóçè÷íèé íàïðÿì. Ôåñ-
òèâàëü «Ôàéíå ì³ñòî» — ÿñêðàâèé 
ïðèêëàä öüîãî, — àêöåíòóº â³í. — 
Ñàìå öåé çàõ³ä ïðîäåìîíñòðóâàâ, 
ùî Òåðíîï³ëü º ïðåêðàñíèì öåí-
òðîì ìóçè÷íî¿ ³íäóñòð³¿. «Ôàéíå 
çèìîâå ì³ñòå÷êî» — ÷óäîâèé 
ñïîðòèâíèé çàõ³ä, äå â³äïî÷èâàëè 
òåðíîïîëÿíè. Äëÿ öüîãî çðîáèëè 
êîâçàíêó íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäà-
í³. Ìè çìîãëè ïðîâåñòè ÷óäîâèé 
ôåñòèâàëü ó ðîçâèòêó ê³íîìèñòå-
öòâà — «Ê³íîõâèëüêà» òà «Ê³íîâó-
ëèöÿ», ÿê³ çàëó÷àþòü òåðíîï³ëüñüêó 
ä³òâîðó äî ñòâîðåííÿ ô³ëüì³â òà 
àí³ìàö³é.
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Юрій Дейнека розповів, що до кінця року на тернополян 
чекає ще дев’ять фестивалів. Усі вони мають бути цікавими 
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Читаю, 
бо мені це 
подобається

МАР’ЯНА САВКА «12 НЕЙМОВІРНИХ ЖІНОК» 

Ганна Музичко, 
офіс-менеджер:

— Íîâó êíèãó «Âèäàâíèöòâà 
Ñòàðîãî Ëåâà» «12 íåéìîâ³ðíèõ 
æ³íîê: ïðî ö³ííîñò³, ÿê³ òâîðÿòü 
ëþäèíó» ìåí³ çàõîò³ëîñÿ ïðî÷è-
òàòè ÷åðåç ïåðåäáà÷åí³ òåìè, ðîç-
ìîâè ïðî ö³ííîñò³, ÿê³ õâèëþþòü 
ìàéæå êîæíó ëþäèíó. Àíîòàö³ÿ 
º çðàçó íà îáêëàäèíö³ — ç êèì 
áóäå âåñòè ðîçìîâó àâòîð ³ ïðî 
ùî. Äâàíàäöÿòü ðîçìîâ ïîáó-
äîâàí³ òàê, ùî âñ³ çàïèòàííÿ 
àâòîðà äî ñâî¿õ ñï³âðîçìîâíèöü 
ïîäàþòüñÿ ÷åðåç ïðèçìó ïåâíîãî 
ô³ëîñîôñüêîãî ÷è ñîö³àëüíîãî 
ïîíÿòòÿ. Çàïðîïîíîâàí³ òåìè 
ðîçãëÿíóò³ âñåá³÷íî, ãëèáîêî, 
íà ïðèêëàäàõ æèòòºâèõ ñèòóà-
ö³é, âëàñíîãî äîñâ³äó. Ïðèì³ðîì, 
ç Îëüãîþ Ãåðàñèì’þê Ìàð’ÿíà 
Ñàâêà ãîâîðèëà ïðî æèòòÿ ÷åðåç 
ïðèçìó ð³âíîñò³, ³ç Çîºþ Êàçàí-
æè — òåæ ïðî æèòòÿ, àëå ÷åðåç 
ïðèçìó íåçàëåæíîñò³ òîùî.

ДЖО ГІЛЛ «ПОЖЕЖНИК» 

Олег Павлів, викладач:
— Ó öüîìó ðîìàí³ îïèñàíà 

³ñòîð³ÿ ëþäåé, ³íô³êîâàíèõ íî-
âèì â³ðóñîì — äðàêîíÿ÷à ëóñêà. 
Çãóáíà ñïîðà âêðèâàº ò³ëà ÷îð-
íî-çîëîòèñòèìè â³çåðóíêàìè é 
ñïðè÷èíÿº ñïîíòàíí³ ñàìîçà-
éìàííÿ õâîðèõ. Âîãíÿíà ïàí-
äåì³ÿ ìîæå çíèùèòè ëþäñòâî, 
àëå äåÿêèì ãðóïàì çàðàæåíèõ 
âäàºòüñÿ âèæèâàòè, êîíòðîëþ-
þ÷è ëóñêó, íàòîì³ñòü á³ëüøîþ 
ïðîáëåìîþ ñòàþòü çäîðîâ³ ëþäè, 
êîòð³ ïðàãíóòü ë³êâ³äóâàòè ïî-
øåñòü ³ ¿¿ íîñ³¿â. Ãîëîâíà ãåðî¿-
íÿ ðîìàíó — ìåäñåñòðà Ãàðïåð 
¥ðåéñîí ñòàº âîëîíòåðîì ó ì³ñü-
ê³é ë³êàðí³, äå äîãëÿäàº äåñÿò-
êè ïàö³ºíò³â, ÿê³ áóäü-ÿêî¿ ìèò³ 
ìîæóòü ñïàëàõíóòè. Îäíîãî ðàçó 
ìåäè÷íèé çàêëàä çãîðàº âùåíò, 
íåáåçïå÷íèé ïîï³ë ðîçñ³þºòüñÿ 
íàâêðóãè, à ä³â÷èíà, ïîâåðíóâ-
øèñü äîäîìó, âèÿâëÿº íà øê³ð³ 
÷îðíî-çîëîò³ ñìóæêè. Ðàäæó 
ïðî÷èòàòè, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî 
ê³íö³âêó öüîãî ðîìàíó.
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«Я – ЛІТЕРАТУРНИЙ МАНІЯК»
Персона  Про 
будівництво та 
літературу, першу 
зарплату, першу 
книжку і переклади 
з польської, віру в 
себе й видавничу 
справу, фестиваль 
«Ї» та наступання 
на ті ж самі граблі 
розповів Юрій 
Матевощук

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

Ó äèòèíñòâ³ â³í áîÿâñÿ êëîó-
í³â, à çàðàç éîãî íàéá³ëüøèé 
ñòðàõ — âòðàòèòè êîãîñü ³ç ð³ä-
íèõ. Â³í íàçèâàº ñåáå á³áë³îòå÷-
íèì òà ë³òåðàòóðíèì ìàí³ÿêîì, 
áî äóæå ëþáèòü ÷èòàòè ³ âèäà-
âàòè êíèæêè, à òàêîæ òâîðèòè 
ë³òåðàòóðó, îðãàí³çîâóâàòè ð³çíî-
ìàí³òí³ ìèñòåöüê³ ïîä³¿.

Öå ëþäèíà-îðêåñòð, ÿêà 
íåâòîìíî øóêàº ñåáå íà ð³çíèõ 
ïîïðèùàõ. Ùå á ïàê! Ïîïðè ìî-
ëîäèé â³ê, — à Þð³þ Ìàòåâîùóêó 
26 ðîê³â, — â³í ïîåò, ïåðåêëàäà÷, 
âåäó÷èé ïðîãðàì íà òåëåêàíàë³ 
«ÒÒÁ», àðò-ìåíåäæåð êíèãàðí³ 
«ª» ó Òåðíîïîë³, êîîðäèíàòîð òà 
ïðîãðàìíèé äèðåêòîð ìèñòåöü-
êîãî ôåñòèâàëþ «¯». À ùå â³í 
êîîðäèíàòîð ñöåíè Amphitheatre 
íà ôåñòèâàë³ «Ôàéíå ì³ñòî», 
ó÷àñíèê òà êîîðäèíàòîð ë³òåðà-
òóðíî¿ ñòóä³¿ «87» (2008-2013 ðð.), 
çàñíîâíèê ïîåòè÷íîãî êîíêóð-
ñó Dictum (2013-2015). Àâòîð 

êíèæîê «Ïðîòîòèï» (2011) ³ 
«Ìåòðîïîëü» (2014). Ñï³âàâòîð 
êíèæêè «Ëþäè ïîãîäè» (2015). 
Éîãî òâîðè äðóêóâàëè ó ð³çíîìà-
í³òíèõ àíòîëîã³ÿõ ³ ë³òåðàòóðíèõ 
æóðíàëàõ. Äåÿê³ ç íèõ º â ïåðå-
êëàä³ àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ, 
á³ëîðóñüêîþ òà ïîëüñüêîþ ìîâà-
ìè. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ñ. Áóäíîãî 
(2015), íàéìîëîäøèé ó Òåðíî-
ïîë³ ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè 
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

Áóä³âíèöòâî 
³ ë³òåðàòóðà 

Ó æèòò³ Þð³ÿ Ìàòåâîùóêà 
áóä³âíèöòâî ³ ë³òåðàòóðà ïåðå-
õðåùóþòüñÿ, áî ó ñâ³é ÷àñ â³í 
ïðàöþâàâ íà áóä³âíèöòâ³, ùîá 
çàðîáèòè êîøòè íà ïåðøó çá³ðêó.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ çàéìà-
òèñÿ òèì, ùî ÿ ðîáëþ, — êàæå 
Þð³é Ìàòåâîùóê. — ß íå çâà-
ëþþ ç ö³º¿ êðà¿íè, áî âîíà ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ, ÿ ¿¿ ëþáëþ ïîïðè 
ð³çí³ ì³íóñè. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ìîº æèòòÿ. Ãîëîâíå –ïðàâèëüíî 
âèáèðàòè ïð³îðèòåòè. Íå ñåêðåò, 
ùî ÿ «õîäèâ ïî ï³äñîáêàõ» ùå ç 
9 êëàñó, áî ââàæàþ íîðìàëüíèì, 
êîëè ëþäèíà çàðîáëÿº ñîá³ ÿêóñü 
êîï³éêó.

Çà ñâîþ ïåðøó çàðïëàòó — 
500 ãðí, ÿê³ â³í çàðîáèâ ôóãóþ-

÷è 80 êâàäòðàòíèõ ìåòð³â ïëèòêè 
â ìàãàçèí³, êóïèâ ñîá³ ñïîðòèâ-
íèé êîñòþì. À âæå íàâ÷àþ÷èñü 
â óí³âåðñèòåò³, ïî¿õàâ áóäóâàòè 
äàðíèöüêèé ì³ñò. Òóäè éîãî çà-
ïðîñèâ çíàéîìèé ïîïðàöþâàòè 
ï³äñîáíèêîì.

— Âèÿâèëîñü, ùî ¿ì òðåáà 

ïåðôîðàòîðíèêà, — ðîçïîâ³äàº 
Þð³é Ìàòåâîùóê. — Ïîòð³áíî 
áóëî äîâáàòè âåëèê³ êîëîíè â³-
ñ³ì íà òðè ìåòðè, âñüîãî ¿õ áóëî 
17. ß â³äïðàöþâàâ òàì ÷îòèðè 
ì³ñÿö³ ³ âèäàâ ñâîþ ïåðøó êíèæ-
êó «Ïðîòîòèï». Äî ðå÷³, ÿêùî 
ÿ âèäàþ êíèæêó ³ ÷åðåç ì³ñÿöü 
¿¿ íå çíåíàâèäæó, öå îçíà÷º, 
ùî ÿ âìèðàþ ÿê ïîåò. ß ìóøó 
çíåíàâèä³òè òå, ùî çðîáèâ, ùîá 
çðîçóì³òè, äî ÷îãî äàë³ ðîñòè.

Ìàº âèäàâíè÷å 
÷óòòÿ 

Äâà ðîêè òîìó ïîáà÷èëà ñâ³ò 
àíòîëîã³ÿ «Ëþäè ïîãîäè», äî 
ÿêî¿ óâ³éøëè òâîðè ïîåò³â, ÿê³ 
âèðèíóëè ³ç ñîö³àëüíèõ ìåðåæ — 
Ðîìàíà Áàéäàêà, ²âàíà Øò³ãåðà 
òà Ìàðêà Ë³âåíà. ×åòâåðòèì àâ-
òîðîì ñòàâ Þð³é Ìàòåâîùóê.

— Öå áóëà ìîÿ ³äåÿ âèäàòè 
ñï³ëüíó êíèæêó, — êàæå â³í. — 
Ïðîåêò ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá 
êîæíó ïîðó ðîêó ïðåäñòàâëÿâ 
îêðåìèé àâòîð, à ¿õ áóëî òðè. 
ß êóðóâàâ âèäàííÿ ö³º¿ êíèæêè 
³ ïðîïîíóâàâ ¿ì Àíäð³ÿ Ëþáêó 
ÿê ÷åòâåðòîãî àâòîðà, àëå õëîïö³ 
÷îìóñü îáðàëè ìåíå. Ìåí³ áóëî 
äèâíî, áî ÿ íå ç ¿õíüî¿ ë³òåðà-
òóðíî¿ òóñîâêè ³ íå âïèñóþñÿ 
÷åòâåðòèì àâòîðîì, àëå âîíè 
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íàïîëÿãëè, òîæ ÿ ïîãîäèâñÿ.
Êîëè âèéøëà öÿ êíèæêà, 

òî Þð³é Ìàòåâîùóê ï³äïèñàâ 
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïðèì³ð-
íèê³â. Áóëî é òàêå, ùî çà îäèí 
âå÷³ð ñòàâèâ ñâ³é àâòîãðàô 
íà 70 åêçåìïëÿðàõ. Àíòîëîã³þ 
«Ëþäè ïîãîäè» ïðåçåíòóâà-
ëè â ð³çíèõ ì³ñòàõ. ¯¿ ïðîäàëè 
çà ÷îòèðè ì³ñÿö³. Ïîïðè âåëèêèé 
óñï³õ öüîãî ïðîåêòó, Ðîìàí Áàé-
äàê, ²âàí Øò³ãåð òà Ìàðê Ë³âåí 
íå çàõîò³ëè éîãî ïðîäîâæóâàòè.

— ßêùî ÿ ùîñü ðîáëþ, òî 
çàâæäè â³ðþ â òå, ùî öå áóäå 
ÿêùî íå «íóëüîâèì», òî 100% 
ïðèáóòêîâèì, — çàçíà÷àº Þð³é 
Ìàòåâîùóê. — Ìîæó ïîõâàëèòè-
ñÿ òèì, ùî ÿ ïîâ³ðèâ ó Áàéäàêà, 
ïåðåêîíàâ âèäàâöÿ âèäàòè éîãî 
êíèæêó ³ íå ïîìèëèâñÿ, áî ïðî-
äàëèñ 10 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â. Äëÿ 
ìîëîäîãî àâòîðà — öå çíà÷íèé 
ïîêàçíèê ÿê äëÿ ïåðøî¿ êíèæêè.

Ïåðåêëàäàº 
ç ïîëüñüêî¿ 

Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ ïåðåêëàäà-
öüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Þð³ÿ Ìàòåâî-
ùóêà áóëà ïîâ³ñòü Êîðíåë³ÿ Ô³-
ë³ïîâè÷à «Ïðîâ³íö³éíèé ðîìàí».

— Ó ìåíå ç ïåðåêëàäàöòâîì 
âèéøëî òàê, ÿê ç ìîñòîáóäîì, — 
ç³çíàºòüñÿ ë³òåðàòîð. — Êîëè ÿ 
ïî¿õàâ íà äàðíèöüêèé ì³ñò, òî 
íå çíàâ, ÿê òðèìàòè â ðóêàõ 
ïåðôîðàòîðà, àëå ñïðîáóâàâ — 
³ ï³øëî. Àíàëîã³÷íî ç ïåðåêëà-
äàöòâîì. Êíèæêó Ô³ë³ïîâè÷à ÿ   
çíàéøîâ ó á³áë³îòåö³ Þð³ÿ Çà-
âàäñüêîãî. Ðîçãîðíóâøè âèäàííÿ 
³ ïðî÷èòàâøè á³îãðàô³þ, ìåíå 
í³áè âäàðèëî ñòðóìîì — Êîðíå-
ë³é Ô³ë³ïîâè÷ íàðîäèâñÿ â Òåð-
íîïîë³. Òîä³ ìåí³ áóëî 23 ðîêè, 
ïðîòå ÿ íå çíàâ öüîãî àâòîðà. 
Òîìó ìåí³ çàõîò³ëîñÿ, ùîá öÿ 
êíèæêà ïðîçâó÷àëà â Òåðíîïî-
ë³, â ì³ñò³, äå â³í íàðîäèâñÿ ³ 
ïðîæèâ ê³ëüêà ðîê³â. ß ïîøó-
êàâ ³íôîðìàö³þ ïðî éîãî êíèãè 

³ çíàéøîâ «Ïðîâ³íö³éíèé ðîìàí» 
³ ïîåòè÷íó çá³ðêó «Ñêàæè öå ñëî-
âî». Çàõîò³â ïåðåêëàñòè îáèäâ³.

²ç ïåðåêëàäîì âïîðàâñÿ äóæå 
øâèäêî. Ïîò³ì ðàçîì ³ç Þð³-
ºì Çàâàäñüêèì ðîçøóêàâ ñèí³â 
Ô³ë³ïîâè÷à, ÿê³ äàëè äîçâ³ë íà 
àâòîðñüêå ïðàâî. Ó ðåçóëüòàò³ 
êíèãó óñï³øíî ïðåçåíòóâàëè â 
Êèºâ³, Ëüâîâ³, Ëóöüêó, Â³ííèö³, 
Òåðíîïîë³, Êðàêîâ³ òà Âðîöëàâ³.

Íàðàç³ Þð³é Ìàòåâîùóê çà-
ê³í÷èâ ïåðåêëàä êíèæêè Ïüîòðà 
×åðñüêîãî «Îòåöü ïîìèðàº». Çà-
ëèøèëèñü ëèøå îêðåì³ ïðàâêè. 
Éìîâ³ðíî, âîíà âèéäå äî íàñòóï-
íîãî «Êíèæêîâîãî àðñåíàëó». 
Ó êíèæö³ éäåòüñÿ ïðî ñìåðòü 
Ïàïè ²âàíà-Ïàâëà ²², ïðî òå, ùî 
ðîáèëîñÿ ³ç ñóñï³ëüñòâîì ó ïå-
ðåääåíü ³ â äåíü éîãî â³äõîäó 
ó â³÷í³ñòü.

— Ïàïà ùå íå âìåð, à âæå 
ïðè¿õàëè òåëåâ³ç³éíèêè, ÿê³ âè-
ñòàâèëè âèøêè ³ ÷åêàëè òîãî 
ìîìåíòó, ïîêè â³í ïîìðå, ùîá 
ïåðøèìè çíÿòè ö³ êàäðè, — êàæå 
ïåðåêëàäà÷. — Òàì òàêîæ º ³ñòî-
ð³ÿ ïðî ôóòáîëüíèé ìàò÷ ïðè-
ìèðåííÿ ì³æ äâîìà êîìàíäàìè, 
ôàíè ÿêèõ çàâæäè áèëèñÿ. Àëå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàïóñòèëè â íåáî 
ãîëóáà ìèðó, à â³í âïàâ ìåðòâèé, 
êîìàíäè ñïðèéíÿëè öå ÿê çíàê 
âèùèõ ñèë ïðî òå, ùî ïðèìè-
ðåííÿ íå áóäå.

Ôåñòèâàëü «¯» 
òà ãðàáë³ 

Öüîãî ðîêó Þð³é Ìàòåâîùóê 
ñòàâ ïðîãðàìíèì äèðåêòîðîì 
ìèñòåöüêîãî ôåñòèâàëþ «¯». Â³í 
íàïîë³ã, ùîá éîãî ñëîâî áóëî 
âèð³øàëüíèì ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè-
íóëîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè öüîãî 
çàõîäó îïèíèëèñü ó «ì³íóñàõ».

— Äëÿ ìåíå ôåñòèâàëü «¯» — 
öå ñâîºð³äíèé âèêëèê, áî ÿ ç 
òèõ ë³òåðàòóðíèõ ìàí³ÿê³â, ÿê³ 
õî÷óòü, ùîá ó Òåðíîïîë³ â³äáó-
âàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ ìèñòåöüê³ 
ïîä³¿, — ñòâåðäæóº Þð³é Ìàòå-
âîùóê. — ß ëþáëþ ÷èòàòè òèõ 
àâòîð³â, ÿêèõ ïðèâîäæó íà öåé 
ôåñòèâàëü. Öå ùå îäèí ùàáåëü, 
êîëè òè ìîæåø çðîáèòè âåëèêó 
ïîä³þ.

Ìèòåöü â³äâåðòî ç³çíàºòüñÿ 
â òîìó, ùî íå âì³º áóòè òîëå-
ðàíòíèì, òîìó çàâæäè êàæå âñå, 
ùî äóìàº.

— Êîëè ÿ çàãîð³âñÿ ³ õî÷ó 
ùîñü ðîáèòè, òî âèìàãàþ â³ä 
ëþäåé äóæå áàãàòî, — êàæå 
â³í. — Ìèíóëîãî ðîêó ìè «ïî-
ïàëè íà ãðîø³», òîìó öüîãî ðîêó 
ÿ ñòàâ äèðåêòîðîì ôåñòèâàëþ ³ 
îñòàííº ñëîâî áóëî çà ìíîþ. 
Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü «¯» áóâ 
óñï³øíèì, ìè âèéøëè «â ïëþñ» 
600 ãðèâåíü. Òîæ íàñòóïíîãî 
ðîêó ìàºìî çìîãó ðîñòè äàë³.

Íàâ³òü êóðéîçíèé âèïàäîê, ùî 
ìàâ ì³ñöå íà îäíîìó ç ïåðøèõ 
ôåñòèâàë³â «¯», êîëè îðãàí³çà-
òîðè ïîñåëèëè â îäíîìó íîìå-
ð³ Þð³ÿ ²çäðèêà òà Îëåêñàíäðà 
²ðâàíöÿ, íå çíàþ÷è, ùî ö³ àâòî-
ðè íå êîíòàêòóþòü ì³æ ñîáîþ, 
ìóñèâ áóòè, ââàæàº Þð³é Ìà-
òåâîùóê.

— Öå äîñâ³ä, òîìó ìè ìóñèëè 
ñòàòè íà ö³ ãðàáë³, ùîá íàñòóïíîãî 
ðàçó ïîñåëÿòè ãîñòåé â îäíîì³ñí³ 
íîìåðè, — ï³äñóìóâàâ â³í.

Äî ðå÷³, âæå 21 âåðåñíÿ, 
íåâäîâç³ ï³ñëÿ Ôîðóìó âèäàâ-
ö³â, íà ÿêîìó Þð³é Ìàòåâîùóê 
ïðåçåíòóâàòèìå ñâîþ íîâó ïîå-
òè÷íó êíèãó «Ìîðôè ³ ìîðô³é», 
â³í ïëàíóº ïðîâåñòè ñâ³é òâîð÷èé 
âå÷³ð ó «Êîç³».

Юрій 
Матевощук 

каже, 
що йому 

подобається 
займатися 

тим, що він 
робить, а 
встигати 

всюди 
дозволяють 

правильно 
розставлені 
пріоритети

«Якщо я видаю книжку і через місяць її не 
зненавиджу, це означає, що я вмираю як поет. 

Я мушу зненавидіти те, що зробив, 
щоб зрозуміти, до чого далі рости»
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Освіта  «RIA 
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особливості шкіл 
нашого міста. Ми 
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вони живуть і чим 
пишаються

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

«Ðîäçèíêàìè» Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
øêîëè ¹ 22 º íàðîäíèé ó÷í³â-
ñüêèé òåàòð «Äèâîñâ³ò», â ÿêî-
ìó çàéìàºòüñÿ êîæåí äåñÿòèé 
ó÷åíü, à òàêîæ áàñåéí. Äî ðå÷³, 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ³ç áàñåé-
íîì íà Òåðíîï³ëüùèí³ âñüîãî 
äâ³ — öå øêîëà ¹ 22 ó Òåðíî-
ïîë³ òà øêîëà ó Êîçîâ³é.

Íåùîäàâíî íà ôàñàä³ îíîâèëè 
ïàííî. Ïîçáóâøèñü ðàäÿíñüêèõ 
ñèìâîë³â, çàì³ñòü ï³îíåðêè âñòà-
íîâèëè óêðà¿íî÷êó.

Áóëî 18 
ïåðøèõ êëàñ³â 

Øêîëà ¹ 22 çíàõîäèòüñÿ íà 
ìàñèâ³ «Ñîíÿ÷íèé» çà àäðåñîþ: 
áóëüâàð Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8. 
Âîíà çàñíîâàíà ó 1986 ðîö³. Ïî-
íàä 29 ðîê³â ¿¿ î÷îëþº äåïóòàò 
ì³ñüêî¿ ðàäè ï’ÿòüîõ ñêëèêàíü 
Îëåã Êëèì÷óê. Çàðàç ó 22-é øêî-
ë³ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä òèñÿ÷à ó÷í³â.

Íà ïî÷àòêàõ ó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ íàâ÷àëîñÿ 2774 ó÷í³ 
ó 87 êëàñàõ. Áóëî 18 ïåðøèõ 
êëàñ³â ïî 40 ó÷í³â ó êîæíîìó. 
Öå ïîïðè òå, ùî çà ïðîåêòíîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ çàêëàä ðîçðàõîâà-
íèé íà 1055 øêîëÿð³â. Íà äàíèé 
÷àñ òóò íàâ÷àºòüñÿ 1012 ó÷í³â 
ó 37 êëàñàõ, ïðàöþº 93 â÷èòåë³.

Ó øêîë³ âèêëàäàþòü îäíó ³íî-
çåìíó ìîâó — àíãë³éñüêó.

— 22-ãà øêîëà çâè÷àéíà, ç 
óí³âåðñàëüíèì ïðîô³ëåì íàâ-
÷àííÿ. Ïðîòå âîíà ìàº ñâî¿ 
«ðîäçèíêè», ÿê³ âèð³çíÿþòü ¿¿ 
ç-ïîì³æ ³íøèõ, — êàæå äèðåê-

òîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Îëåã 
Êëèì÷óê. – Íàéâàæëèâ³øå íàøå 
çàâäàííÿ — öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ä³òåé, ÿêèõ 
áàòüêè äîðó÷èëè íàì. Ìèíóëîãî 
ðîêó ÿ çàïèòàâ ïåðøîêëàñíèê³â ³ 
îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â: «Ùî ó âà-
øèõ áàòüê³â íàéäîðîæ÷å?». Âñ³ 
îäíîãîëîñíî â³äïîâ³ëè: «Ìè!». 
Òîìó ìè, ïåäàãîãè, ïðàãíåìî 
îáåðåãòè æèòòÿ ä³òåé, ïîêðàùèòè 
¿õ çäîðîâ’ÿ ³ íàâ÷èòè. Ó íàñ 96% 
õîðîøèõ ä³òåé. Ðåøòó, öå ä³òè, 
ÿê³ ñòðàæäàþòü ÷åðåç ïðîáëåìè 
ì³æ áàòüêàìè.

Íà ôàñàä³ øêîëè âñòàíîâèëè 
ìåìîð³àëüíó äîøêó â³äîìîìó 
âèïóñêíèêîâ³ Â³òàë³þ Ëîòîöü-
êîìó — óêðà¿íñüêîìó â³éñüêî-
âîìó, ñòàðøîìó ñåðæàíòó ðîòè 
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
128-¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðèãàäè, 
ó÷àñíèêó ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ 
â³éíè 2014-2017, ÿêèé çàãèíóâ 
ó 2015 ðîö³ â çîí³ ïðîâåäåííÿ 

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

Ïèøàþòüñÿ 
Íàðîäíèì òåàòðîì 

Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó — ó÷í³âñüêèé òåàòð 
«Äèâîñâ³ò» — ºäèíèé â Óêðà¿í³ 
ñåðåä øê³ëüíèõ òåàòð³â, ÿêîìó 
ïðèñâî¿ëè çâàííÿ Íàðîäíîãî. 
Ó íüîìó ùîðîêó çàéìàºòüñÿ 
áëèçüêî ñòà ä³òåé, òîáòî êîæåí 

äåñÿòèé ó÷åíü øêîëè.
— ß ïîì³òèâ, ùî ö³ ä³òè â³ä-

ð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ êóëüòóðîþ 
ïîâåä³íêè, — ñòâåðäæóº Îëåã 
Êëèì÷óê. — Âîíè íå âæèâàþòü 
íåíîðìàòèâíî¿ ëåêñèêè, äóæå 
âèâàæåí³ òà ñòðèìàí³.

Âæå 22 ðîêè íåçì³ííèì õó-
äîæí³ì êåð³âíèêîì òà ðåæèñå-
ðîì-ïîñòàíîâíèê òåàòðó º Îëüãà 
Ìàòâ³ºâñüêà. Ó ðîáîò³ ¿é äîïîìà-
ãàþòü ìóçè÷íèé êåð³âíèê Ëåñÿ 
Ñàâêà òà õóäîæíèê-äåêîðàòîð 
Ëåñÿ Ëèñþê.

Òåàòðàëüíà ñòóä³ÿ ìàº îêðåìå 
ïðèì³ùåííÿ. Íà ñò³íàõ — äå-
ñÿòêè ôîòîãðàô³é íèí³øí³õ òà 
êîëèøí³õ ó÷àñíèê³â, ôîòî ç 
ïîñòàíîâîê. Äîâêîëà ñêëàäåí³ 
äåêîðàö³¿, áóòàôîð³ÿ òà êîñòþìè 
øê³ëüíèõ àêòîð³â. 

Ó ðåïåðòóàð³ «Äèâîñâ³òó» ïå-
ðåâàæàº óêðà¿íñüêà êëàñèêà, 
à òàêîæ ïîñòàíîâêè çà ï’ºñàìè 
â³äîìèõ çåìëÿê³â Âàñèëÿ Ôîëü-
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âàðî÷íîãî òà Áîãäàíà Ìåëüíè-
÷óêà.

Íàéïåðøîþ áóëà ïîñòàíîâ-
êà äî Øåâ÷åíê³âñüêèõ äí³â, 
ó ÿê³é êåð³âíèê òåàòðó Îëüãà 
Ìàòâ³ºâñüêà ñàìà ç³ãðàëà ðîëü 
Íàéìè÷êè. Íàéá³ëüøå âñ³ì çà-
ïàì’ÿòàëàñÿ âèñòàâà «Ó íåä³ëþ 
ðàíî ç³ëëÿ êîïàëà». ¯¿ ïîêàçàëè 
ó Õàðêîâ³, çâ³äêè ïðèâåçëè àæ 
÷îòèðè äèïëîìè. À ùå íà îñíî-
â³ ö³º¿ âèñòàâè â³äçíÿëè ô³ëüì. 
Äëÿ çéîìîê âè¿çäèëè íà ïðèðî-
äó, ó Áàéê³âöÿõ øóêàëè ãîðèñòó 
ì³ñöåâ³ñòü, ïîä³áíó äî Êàðïàò. 
Ìîíòóâàâ ô³ëüì âèïóñêíèê òåà-
òðàëüíî¿ ñòóä³¿ ²ãîð ×óäàê. Íàðà-
ç³ ó òåàòð³ «Äèâîñâ³ò» ãîòóþòüñÿ 
äî íîâî¿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íî¿ 
ïîñòàíîâêè ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ 
ñòâîðåííÿ ÓÏÀ.

Óòðèìóþòü áàñåéí 
Øêîëà ìàº âëàñíèé áàñåéí. 

Ùîäíÿ éîãî â³äâ³äóþòü ó ñåðåä-
íüîìó 30 îñ³á. Òóò ä³þòü ñïîð-
òèâí³ ñåêö³¿ ç ïëàâàííÿ.

Äî ðå÷³, ñåðåäí³õ øê³ë ³ç âëàñ-
íèì áàñåéíîì âñüîãî äâ³ ó Òåð-
íîï³ëüñüê³é îáëàñò³. ²íøà çíà-
õîäèòüñÿ ó ñìò Êîçîâà.

— Óòðèìóâàòè áàñåéí âàæêî 
³ ìàòåð³àëüíî, ³ òåõíîëîã³÷íî, — 
êàæå äèðåêòîð. — Àëå öå çäî-
ðîâ’ÿ ä³òåé, à ìè ìóñèìî äáàòè 
ïðî íàøèõ ó÷í³â.

Îêð³ì ïëàâàííÿ, ó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ ä³þòü ñïîðòèâí³ 
ñåêö³¿ ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòü-
áè, áàñêåòáîëó, ëåãêî¿ àòëåòèêè, 
íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, øàõ³â.

Òàêîæ íà áàç³ øêîëè º ãóðòîê 
â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ, ÿêèé î÷îëþº â³éñüêîâèé 
êåð³âíèê, ïîëêîâíèê Â. Ò³õàíîâ-
ñüêèé. Òóò º ñâ³é â³éñüêîâèé êå-
ð³âíèê, òîìó äîïðèçîâíà ï³äãî-
òîâêà þíàê³â ïðîõîäèòü íà áàç³ 

Учнівський театр «Дивосвіт» – єдиний в Україні серед
 шкільних театрів, якому присвоїли звання народного. 

У ньому щороку займається близько ста дітей, 
тобто кожен десятий учень школи

За 22 роки свого існування у школі № 22 у Народному 
учнівському театрі «Дивосвіт» змінилися сотні юних 

акторів. У репертуарі цього колективу – здебільшого 
класичні вистави та літературно-музичні 

композиції. Одна з нещодавніх постановок – вистава 
«Кайдашева сім’я» 

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. 
Ó øêîë³ º äâà ñïîðòçàëè ³ äâà 

êîìï’þòåðíèõ êëàñè.

Íà ôàñàä³ ç’ÿâèëàñü 
óêðà¿íî÷êà 

Íåùîäàâíî íà ôàñàä³ øêî-
ëè îíîâèëè ïàííî ç ìîçà¿êè. 
Ñòâîðèëè éîãî ùå ó 1986 ðîö³. 
Çà 30 ðîê³â âîíî ïî÷àëî ðóéíó-
âàòèñÿ, òîæ êåð³âíèöòâî øêî-
ëè âèð³øèëî éîãî ïåðåðîáèòè, 
à ðàäÿíñüêó ñèìâîë³êó çì³íèòè 
óêðà¿íñüêîþ.

— Ùîá éîãî ïîâí³ñòþ çì³íè-
òè, çã³äíî ç ïðîåêòíèì ðàõóíêîì, 
ÿêèé çðîáèëè íàì ó Êèºâ³, ïî-
òð³áíî áóëî 870 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 
ïîÿñíþº Îëåã Êëèì÷óê. — À òå, 
ùî ìè çðîáèëè, îá³éøëîñÿ ëèøå 
ó 40 òèñÿ÷. Ïîðàäèâøèñü ç ìå-
ðîì, ñïî÷àòêó ìè õîò³ëè çíÿòè 
âñþ ìîçà¿êó ³ çðîáèòè óòåïëåííÿ, 
àëå çãîäîì âèð³øèëè äåìîíòóâà-
òè öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ³ çàì³íèòè 
¿¿ ìåòàëîïëàñòèêîâîþ, à ç áîêî-
âèõ çàáðàëè ãàëñòóêè ³ ç³ðî÷êè. 
Äèçàéíåðè ï³ä³áðàëè êîëüîðè, 
ãðàô³êó ³ çðîáèëè ïàííî ç óêðà-
¿íî÷êîþ, íà ÿêå äàëè 50 ðîê³â 
ãàðàíò³¿.

Çà ïîíàä òðèäöÿòèð³÷íó ³ñòî-
ð³þ øêîëè ¹ 22 òóò ñêëàëèñÿ 
ñâî¿ òðàäèö³¿. Çîêðåìà, îêð³ì 
óðî÷èñòèõ ë³í³éîê ç íàãîäè Ïåð-
øîãî ³ Îñòàííüîãî äçâîíèê³â òà 
âèõîâíèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 
ïàì’ÿòíèì äàòàì, òóò ùîðîêó 
ïðîõîäÿòü çóñòð³÷³ âèïóñêíèê³â 
òà þâ³ëåéí³ çóñòð³÷³. 

Òðàäèö³éíèìè ñòàëè ïðåäìåòí³ 
òèæí³, ñâÿòî êâ³ò³â ³ ñâÿòî âðî-
æàþ, ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè, 
âå÷îðè â³äïî÷èíêó, âèñòàâêè 
«Ñâ³ò ìî¿õ çàõîïëåíü», «Äèòÿ÷à 
òâîð÷³ñòü», «×àð³âíèé ñâ³ò ïðè-
ðîäè» òîùî.

«Родзинкою» школи є басейн. Попри те, що 
його непросто утримувати і матеріально, і 

технологічно, все ж він функціонує, тож учні 
мають де займатися плаванням

Свято Першовересня традиційно проводять у театралізованій формі
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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.

«DZIDZIO Контрабас»
Комедія, 13-19 вересня, 
поч. – 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.50, 20.00, 
21.20, 22.00, 23.50
«Сім сестер»
Трилер, фантастика, 
13-19 вересня, поч. – 10.00
«Реальна білка»
Комедія, пригоди, сімейний, 
13-19 вересня, поч. – 10.00
«Емоджі Муві»
Комедія, сімейний, анімація, 
13-19 вересня, поч. – 11.50

«Тілоохоронець кілера»
Бойовик, комедія, еротика, 
13-19 вересня, поч. – 12.20
«На драйві»
Бойовик, кримінал, екшн, 
13-19 вересня, поч. – 14.30
«Червоний»
Драма, 13-19 вересня, 
поч. – 14.40
«Kingsman: Золоте кільце»
Бойовик, комедія, шпигун-
ський, з 21 вересня

ê³íîòåàòð 

 Сінема Сіті

ê³íîòåàòð

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

КІНО

«Знову вдома»
Бойовик, комедія, шпигун-
Драма, комедія, мелодрама, 
13-19 вересня, поч. – 13.50, 
16.50, 19.40, 21.40, 23.40

«Американський вбивця»
Бойовик, трилер, 
з 14 вересня

тел. 47-77-37, квитки — 55-80 грн

КЛУБИ

«Дитина Бріджіт Джонс»
Комедія, 13-19 вересня, 
поч. – 17.30

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.

«Секрети домашніх тварин»
Мультфільм, комедія, 
13-19 вересня, поч. – 12.50 
«Лелеки»
Комедійний мультфільм, 
13-19 вересня, поч. – 14.30
«Лапа»
Художній фільм, 13-19 верес-
ня, поч. – 16.00

У Львові буде 24-й Форум 
видавців
24-й Форум видавців відбу-
деться у Львові 13-17 ве-
ресня. Упродовж чотирьох 
днів відбудеться понад 1000 
подій в різних закладах 
Львова. Головна цьогорічна 
тема – «Точка творення». 
Місце проведення – палац 
Потоцьких. Вартість квитка 
на усі чотири дні – 80 гри-
вень. Для студентів по студ-
квитку на 14-15 вересня 
можна пройти за 20 гривень 
(на два дні). Групи студентів 
від десяти осіб заходять 
безкоштовно. Не платять 
за вхід на Форум пенсіо-
нери, особи з інвалідністю, 
учасники АТО, переселенці 
та багатодітні родини (за 
наявності посвідчень).

Гастролі цирку на воді Shekera
Поринути у світ загубленого міста 
запрошує тернополян цирк на 
воді Shekera, що показуватиме 
свої вистави біля ТРЦ «Подоля-
ни» (вул.Текстильна, 28ч) 15-17 
вересня. Глядачі побачить дива 
світу ALAZANA. Початок вистав: 
15 вересня о 18.00, 16 вересня о 
13.00 та 17.00, 17 вересня о 17.00. 
Вартість квитків – 80-280 грн.

Kyivstoner у Тернополі
Міжнародний фестиваль електро-
нної музики X-FEST відбудеться 
16 вересня о 10.00 на Дальньому 
пляжі. На гостей заходу чекає дві 
сцени, понад 30-и діджеїв, гості з 
Франції, Бельгії, Египту, Польщі, 
Білорусії та інших країн. Спеціаль-
ний гість -  KYIVSTONER, відомий 
як «Кореспондент радужний» – 
екс-учасник гурту «Гриби».

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 Зба-
разького району (14 жовтня).

Гастролі цирку «Вогні Києва»
Гастролі Великого Державного 
ЦИРКУ ШАПІТО «Вогні Києва» 
відбудуться 15-24 вересня в Тер-
нополі, у парку ім. Т.  Шевченка.  
Початок вистав: пт. – 18.00, сб. 
– 13.00 та 16.00, нд. – 13.00 та 
16.00. Виступатимуть жонглери, 
акробати, повітряні гімнасти, екве-
лібристи, фокусники, дресировані 
тварини. Квитки – 80-260 грн. 

Фестиваль сала і самогону
Черговий смачний захід «Фес-
тиваль сала і самогону» чекає 
на тернополян 22-24 вересня на 
Театральному майдані міста. Ор-
ганізатори обіцяють зробити його 
насиченим різноманітними кулі-
нарними цікавинками. Чим саме 
дивуватимуть місцеві ресторатори 
гостей свята – наразі залишається 
в таємниці.

НАОНІ у Тернополі
Поціновувачів інструментальної 
музики запрошують на концерт 
легендарного національного 
академічного оркестру України 
25 вересня о 19.00 в Терно-
пільський драмтеатр. Вартість 
квитків 120-320 грн. Основою 
концертних програм оркестру є 
народна інструментальна музи-
ка всіх регіонів України.

ФІЛАРМОНІЯ

Буде концерт «Молоді таланти»
Концерт камерного оркестру 
Тернопільської обласної філар-
монії (головний диригент – Ан-
дрій Голодрига) відбудеться 14 
вересня о 18.30 в залі філар-
монії. Соліст – Олег Кирилюк 
(фортепіано). І-й відділ: Й. С. 
Бах «Концерт для фортепіано 
з оркестром (f-moll)», А. Двор-
жак «Ноктюрн», В. А. Моцарт 
«Концерт для фортепіано з 
оркестром № 11». ІІ-й відділ: Я. 
Сибеліус Rakastava, В. Герберт 
«Серенада для струнного орке-
стру». Диригує – Богдан Івахів 
(Київ). Квитки – 30-60 грн.

ВИСТАВКИ
«Війна заради миру»
Виставку картин та інсталяцій 
Іштвана Куса, галерея «Бун-
кермуз»

«Солодкі сни немовлят»
Виставка світлин Ірини Фе-
дорович до Всесвітнього дня 
батька, галерея «Бункермуз», 
відкриття 17 вересня о 18.00

«Неопозитивізм»
Виставка картин Христини 
Куріци-Ціммерман з нагоди 
80-річчя художниці, Терно-
пільський обласний художній 
музей

«bідносини»
Виставка творчих робіт 
польських художників (м. 
Ельблонг), галерея Тернопіль-
ської організації НСХУ

«Макети церков та замків 
Тернопілля»
Виставка творчих робіт Воло-
димира Крісака, Тернопіль-
ський замок

ТЕАТР 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
(бульв. Т. Шевченка, 6). Тел. 52-40-66,

квитки від 50 до 70 грн, поч. — 19.00

«Криваве весілля»
Трагедія, Ф. Г. Лорка, мала 
сцена, Перфомативний театр 
«BEDLAM» (м. Київ), 16.00 – 
17 вересня
«Любов до скону»
Комедія 18+, А. Ніколаї, вели-
ка сцена, Волинський акаде-
мічний обласний український 
музично-драматичний театр 
ім. Т. Шевченка, 19.00 – 18 
вересня

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР АКТОРА ТА ЛЯЛЬКИ
(вул. Січових стрільців,15). 
Тел. 52-49-54, квитки – 25 грн, 
поч. – 12.00, 14.30

«Ріпка, або Казка на городі»
Казка-комедія, В. Лісовий, 
відкриття 38-го театраль-
ного сезону, 12.00, 14.30 
– 17 вересня

«Блаженний острів, або Отак 
загинув Гуска»
Комедія, М. Куліш, Ки-
ївський театр «Колесо», 
19.00 – 17 вересня
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ВЕСІЛЛЯ У ФОРТЕЦІ ГОТУВАЛИ ЗА МІСЯЦЬ
Історія  Редакція 
газети «RIA плюс» 
започатковує 
проект «Моє 
особливе весілля». 
Присилайте 
свої розповіді з 
фотографіями. Ми 
їх опублікуємо в 
газеті та на сайті 
«20 хвилин». 
Згодом читачі 
проголосують 
за кращу історію, 
а переможці 
отримають 
подарунки

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 0–97– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAI.COM

Ó ñëàâíîìó ì³ñò³ Áåðåæàíè, ùî 
íà Òåðíîï³ëüùèí³, íàðîäèëàñÿ òà 
âèðîñëà ãåðî¿íÿ íàøî¿ ðîçïîâ³ä³ 
²ðèíà Âðóáëåâñüêà.

Ï³äðîñòàþ÷è â àòìîñôåð³ ñòà-
ðîâèííî¿ ì³ñüêî¿ àðõ³òåêòóðè, 
äåðåâ’ÿíèõ öåðêîâ òà âåëè÷åçíî-
ãî çàìêó, âîíà ìð³ÿëà ïðî òå, ÿê 
êîëèñü ó á³ë³é ñóêí³ ñâÿòêóâàòèìå 
âåñ³ëëÿ ïîðÿä ³ç íàéâèçíà÷í³øîþ 
çàõèñíîþ ñïîðóäîþ åïîõè Ðåíå-
ñàíñó. Òàê ³ ñòàëîñÿ — âåñ³ëüíèé 
àëüáîì ²ðèíè ïðèêðàøàþòü ôî-
òîãðàô³¿ ³ç êîõàíèì ÷îëîâ³êîì 
Îëåêñàíäðîì íà ôîí³ ñòàðîãî 
áåðåæàíñüêîãî êàì’ÿíîãî ìóðó.

ßê ïîçíàéîìèëèñü?
Ñï³âðîçìîâíèöÿ íàçèâàº ³ñòî-

ð³þ çíàéîìñòâà äåùî áàíàëüíîþ, 
õî÷à òàê ïðî ñåáå ìîæóòü ñêàçàòè 

áàãàòî ïîäðóæí³õ ïàð. 25 âåðåñíÿ 
2009 ðîêó ²ðèíà ¿õàëà ç íàâ÷àííÿ 
ç Êèºâà. Çà ïëå÷èìà ó ãåðî¿í³ äâ³ 

îñâ³òè — ïåäàãîã³÷íà òà á³áë³îòå÷-
íà. Ñóñ³äîì â àâòîáóñ³ ïî äîðîç³ â 
Òåðíîï³ëü áóâ Îëåêñàíäð. Êðåìåç-
íèé, ï³äêà÷àíèé, ç âèðàçíèìè êà-
ðèìè î÷èìà. Â³í îäðàçó ñïîäîáàâ-
ñÿ ²ðèí³, òîæ âîíà ïåðøà ïî÷àëà 
ðîçìîâó. Òàê ³ ïîçíàéîìèëèñü. Âè-
ÿâèëîñü, ùî Îëåêñàíäð — ðîäîì 
³ç Òåðíîï³ëüùèíè. À â Êèºâ³ âæå 
òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ â îäíîìó 
ç³ ñïåöï³äðîçä³ë³â ÌÂÑ.

— Âåëèêèé, ñèëüíèé, ìóæí³é, 
à ãîëîâíå — ùèðèé òà ïðîñòèé. 
Öèìè ÿêîñòÿìè â³í ³ ï³äêîðèâ ìîº 
ñåðöå, — ç³çíàºòüñÿ òåðíîïîëÿíêà.

Íåçíàéîìêà òàêîæ âðàçèëà 
Îëåêñàíäðà ñâîºþ âðîäîþ. Òîæ 

â³í âèð³øèâ íå ãàÿòè ÷àñó. Íà çó-
ïèíö³ àâòîáóñà êóïèâ ¿é ìîðîçèâî, 
à ïîò³ì âçÿâ íîìåð òåëåôîíó.

ßê îñâ³ä÷óâàâñÿ?
Ñòîñóíêè ïàðè ðîçâèâàëèñÿ 

íàïðî÷óä øâèäêî, ùîïðàâäà, 
âîíè äîñèòü äîâãî «çóñòð³÷àëèñÿ» 
íà â³äñòàí³. ²ðà áóëà âäîìà, à Ñàøà 
ïîâåðíóâñÿ ó ñòîëèöþ. Ùîäåíí³ 
ðîçìîâè ïî òåëåôîíó ïåðåðîñëè 
ó ùîñü á³ëüøå. Ó áåðåçí³ ²ðèíà 
çíîâó ïî¿õàëà íà ñåñ³þ â Êè¿â.

×è íå ùîäíÿ çàêîõàí³ õîäèëè 
â ê³íî. Äåêîëè ²ðà íàâ³òü âò³êàëà 
ç ïàð, àáè ïîáà÷èòèñÿ ç Îëåê-
ñàíäðîì. Äëÿ ä³â÷èíè, ÿêà ìàëà 

«ïðàâèëüíå» âèõîâàííÿ, öå áóëî 
÷è íå ïîäâèãîì.

Ðîìàíòè÷í³ ïðîãóëÿíêè ñòîëè-
öåþ, ïîö³ëóíêè íà ñòàðèõ êè¿â-
ñüêèõ âóëè÷êàõ âñå á³ëüøå çàòÿã-
íóëè ïàðó ó âèð ëþáîâ³. Ó òðàâí³ 
2010 ðîêó Îëåêñàíäð ñâÿòêóâàâ 
äåíü íàðîäæåííÿ, à ï³ñëÿ òîãî 
âèð³øèâ çðîáèòè ïðîïîçèö³þ.

— Òî áóâ ðàíîê, ³ âñå áóëî 
äîñèòü íåñïîä³âàíî, — ç³çíàºòü-
ñÿ ²ðà. — Ó ìåíå áóâ ïðèºìíèé 
øîê, êîëè â³í çàïðîïîíóâàâ ñòàòè 
äðóæèíîþ. Àëå ÿ áóëà ïî âóõà çà-
êîõàíà, òîìó îäðàçó ñêàçàëà «òàê».

Ì³ñöå ³ ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ âåñ³ëëÿ 

Ó ëèïí³ Îëåêñàíäð ïðè¿õàâ 
íà äåíü íàðîäæåííÿ äî êîõàíî¿ 
â Áåðåæàíè. Ïðèí³ñ 21 òðîÿíäó. 
Çà ñëîâàìè ²ðè, ÷îëîâ³ê ¿¿ çàäàðî-
âóâàâ êâ³òàìè ÷è íå ç ïåðøîãî äíÿ 
çíàéîìñòâà. Òîä³ æ â³í ³ ïîïðîñèâ 
ó áàòüê³â ðóêó ñâîº¿ îáðàíèö³.

Áàòüêè ðàäèëè íå êâàïèòèñü, àëå 
áëàãîñëîâèëè ä³òåé. 4 ëèñòîïàäà 
2010 ðîêó çàêîõàí³ çàðåºñòðóâàëè 
øëþá îô³ö³éíî, à 20 ëèñòîïàäà ïî-
â³í÷àëèñÿ ó Áåðåæàíñüê³é öåðêâ³ 
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ÿêà º ïàì’ÿòêîþ 
àðõ³òåêòóðè ÕV²² ñòîë³òòÿ.

ßêèì áóëî âåñ³ëüíå 
âáðàííÿ?

²ðà ìð³ÿëà ïðî âåñ³ëüí³ ôîòî 
íà ôîí³ çàìêó, ïðîòå í³êîëè íå 

õîò³ëà ìàòè ãó÷íå âåñ³ëëÿ. Íà ¿¿ 
äóìêó, êîæíà æ³íêà ââàæàº äåíü 
îäðóæåííÿ îñîáëèâèì.

Âåñ³ëëÿ ïàðà ñïëàíóâàëà çà ì³-
ñÿöü. Îäðàçó çíàëè, ùî ñâÿòêóâà-
òèìóòü ó Áåðåæàíàõ.

— Ìè øâèäêî äîìîâèëèñü ³ ç 
ìóçèêàíòàìè, ³ ç òàìàäîþ, ³ çà 
çàë, — íå ðîçóì³þ, ùî ìîæíà 
áóëî á äóìàòè ï³âðîêó ÷è ð³ê, — 
êàæå òåðíîïîëÿíêà. — Âåñ³ëüíó 
ñóêíþ ìåí³ ïîçè÷èëà çíàéîìà. 
Â³íî÷îê, ôàòó òà á³ë³ ÷åðåâè÷êè 
íà ï³äáîðàõ ÿ ïðèäáàëà ñàìà. Ìîÿ 
ñ³ì’ÿ â çàáîáîíè íå â³ðèòü, õî÷à 
áàãàòî õòî â³äìîâëÿâ ìåíå îäÿãà-
òè ÷óæó ñóêíþ. Ìîÿ ìàìà òàêîæ 
âèõîäèëà çàì³æ íå ó ñâîºìó âå-
ñ³ëüíîìó âáðàíí³, ³ âîíè ç òàòîì 
ïðîæèëè äåñÿòêè ðîê³â ó ùàñò³, 
ìèð³ òà çëàãîä³. Òàê ùî íå â ïè-
øíèõ íàðÿäàõ ñïðàâà.

Âåñ³ëüí³ çàáàâè 
Âåñ³ëëÿ ñâÿòêóâàëè ó «Ñòàð³é 

ôîðòåö³». Ðåñòîðàí çàñíîâàíèé 
ùå â 1976 ðîö³, áóâ ïîâí³ñòþ 
îíîâëåíèé ó 2010 ðîö³. Ñüîãîäí³ 
çàéìàº äâà ïîâåðõè, òåðàñó é îá-
ëàøòîâàíó òåðèòîð³þ. Ðîçì³ùåíèé 
â Áåðåæàíñüêîìó ïàðêó, ïîðó÷ — 
çàìêîâèé êîìïëåêñ Ñèíÿâñüêèõ.

Íà âåñ³ëë³ ãðàâ ì³ñöåâèé ìó-
çè÷íèé ñ³ìåéíèé ãóðò. Áóëî íàä-
çâè÷àéíî áàãàòî êîíêóðñ³â, òîæ 
ãîñòÿì ñóìóâàòè íå äîâîäèëîñü. 
Íàïðèê³íåöü ñâÿòêóâàííÿ ãîñò³ çà-
ïàëþâàëè ñâ³÷êè òà áàæàëè ùàñòÿ 
ìîëîäÿòàì, à â ê³íö³ â³ä ñóñ³äí³õ 
âîãí³â ²ðèíà òà Îëåêñàíäð çàïàëè-
ëè âîãîíü ³ ñâîº¿ ñ³ìåéíî¿ ñâ³÷êè.

Áþäæåò âåñ³ëëÿ 
Íà âåñ³ëëÿ çàïðîñèëè 100 ãîñòåé. 

Öå — áëèçüê³ äðóç³ òà ðîäè÷³. Áþ-
äæåò íà çàñò³ëëÿ íå áóâ âåëèêèì. 
Çà ñëîâàìè ²ðèíè, âèòðàòèëè ïðè-
áëèçíî 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïîðàäè íàðå÷åíèì 
— ßê íà ìåíå, íå âàðòî ñêëè-

êàòè âñ³õ, áî òàê ïðèéíÿòî. 
Âåñ³ëëÿ òðåáà ðîáèòè äëÿ ñåáå, 
à íå äëÿ êîãîñü, — íàãîëîøóº ãå-
ðî¿íÿ ðîçïîâ³ä³. — Òðåáà îäðóæó-
âàòèñÿ, êîëè â ñåðö³ æèâå ëþáîâ 
³ êîëè îáîº âïåâíåí³, ùî ãîòîâ³ 
ö³ëå æèòòÿ ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, 
àáè î÷³ êîõàíî¿ ëþäèíè âèïðî-
ì³íþâàëè ùàñòÿ. Àäæå øëþá – 
ðóòèííà ùîäåííà ðîáîòà. Àëå 
ïëîäè ¿¿ íàäòî ñîëîäê³.
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Про весілля у 
старовинній 

фортеці наречена 
Ірина Врублевська 
мріяла з дитинства

Чи не щодня закохані
 ходили в кіно. Іра 

навіть втікала з пар, аби
 побачитися з коханим. Для

 дівчини з «правильним»
 вихованням це було 

чи не подвигом

Весільну сукню 
нареченій 
позичила 
знайома. Ірина 
в забобони не 
вірить

РЕКЛАМА

ßêùî âè õî÷åòå ðîçêàçàòè ïðî 
ñâîº íåçâè÷àéíå âåñ³ëëÿ òà âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ïðîåêò³, íàäñèëàéòå 
ôîòîãðàô³¿ òà ðîçïîâ³ä³ ç êîí-

òàêòíèìè äàíèìè íà åëåêòðîííó 
ñêðèíüêó: nataliya.burlaku@gmai.
com. Êîíòàêòíèé íîìåð òåëå-
ôîíó: 097-445-82-67 (Íàòàë³ÿ).
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Ïåðøèé ìàò÷ ó ÷åìï³îíàò³ 
U-19 êîìàíäà òåðíîï³ëüñüêî¿ äè-
òÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòøêîëè ç ôóò-
áîëó ïðîâåäå 13 âåðåñíÿ. Ñóïåð-
íèêîì áóäå âèííèê³âñüêèé «Ðóõ».

Öüîãîð³÷íèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ñåðåä þí³îð³â ïðîâîäÿòü ó òðüîõ 
ï³äãðóïàõ. Êîìàíäà «ÄÞÑØ» 
Òåðíîï³ëü, ùî º äåáþòàíòîì çìà-
ãàíü, áóäå áîðîòèñÿ ó Çàõ³äí³é ãðó-
ï³. Òàì æå ïîçìàãàºòüñÿ ³ êîìàíäà 
U-19 ç Áåðåæàí.

— Íàøó êîìàíäó ìè ôîðìóâà-
ëè íà áàç³ 17-ð³÷íèõ âèïóñêíèê³â 
ñïîðòøêîëè, — êàæå îäèí ç òðåíå-
ð³â òåðíîï³ëüñüêî¿ êîìàíäè Àíäð³é 

Êàòåãîð³ÿ «÷îëîâ³êè»:
Îëåã Ãëàäü, Âëàäèñëàâ Êðàâ-

÷óê, Þð³é Âèõîïåíü, Ðóñëàí 
Ñàâ÷óê, ²ãîð Çàðåìáà, ²ãîð 
Ìðèêàëî, Ìèðîñëàâ Äîìáðî-
âè÷, Ïåòðî Àíäð³é÷óê, ²ãîð Êî-
ñòþê, Ïåòðî Ñêàêóí, Àíàòîë³é 

Æóê, Âàñèëü Êðóïñüêèé.
Êàòåãîð³ÿ «æ³íêè»:
Îëåêñàíäðà Ìåðêóøèíà, Îëü-

ãà Ñëàâñüêà, Âàëåð³ÿ Ç³íåíêî, 
Íàòàë³ÿ Ëåãîíüêîâà, Íàä³ÿ Ñóõà-
ðèíà, Ðóñëàíà Ðàòóøíÿê, Îëåíà 
Âåêëè÷, Ìàð³ÿ Îñòðîâñüêà.

ПЕРЕМОЖЦІ «ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОЗЕРЯНИ»

ÍÎÂÈÍÈ
С П О Р Т И В Н І

Âåòåðàíè âèãðàëè 
Êóáîê Óêðà¿íè

• Òåðíîï³ëüñüêà êîìàíäà 
«Àãðîïðîäñåðâ³ñ-Âåòåðàí» ñòà-
ëà âîëîäàðåì Êóáêà Óêðà¿íè ç 
ôóòçàëó ñåðåä âåòåðàí³â ó Ïåð-
ø³é ë³ç³.

Ðîç³ãðàø òðîôåþ â³äáóâñÿ ç 6 
äî 10 âåðåñíÿ â Îäåñ³. Òåðíîï³ëü-
ñüêà êîìàíäà âèñòóïàëà ó â³êîâ³é 
êàòåãîð³¿ 40+. Ó ô³íàë³ Ïåðøî¿ 
ë³ãè «Àãðîïðîäñåðâ³ñ-Âåòåðàí» 
ç ðàõóíêîì 1:6 ïåðåì³ã ñóìñüêå 
«Äèíàìî». 

Äî ñëîâà, ó ô³íàë³ Âèùî¿ ë³ãè 
ïåðåìîãëà êîìàíäà ç Îäåñè.

«Íèâà» ïðîãðàëà 
ó Êîðîñòåí³

• Â 11-ìó òóð³ Äðóãî¿ ë³ãè ç 
ôóòáîëó òåðíîï³ëüñüêà «Íèâà» 
ç ðàõóíêîì 3:0 íà âè¿çä³ ïîñòóïè-
ëàñÿ æèòîìèðñüêîìó «Ïîë³ññþ». 

Ìàò÷ â³äáóâñÿ 9 âåðåñíÿ ó 
Êîðîñòåí³, äå òèì÷àñîâî ñâî¿ 
äîìàøí³ ìàò÷³ ïðîâîäèòü æè-
òîìèðñüêà êîìàíäà. Ãîñïîäàð³ 
â³äêðèëè ðàõóíîê ó ñåðåäèí³ ïåð-
øîãî òàéìó óäàðîì ç ïåíàëüò³. 
Â³äçíà÷èâñÿ Â³êòîð Êîðîâ³êîâ. 
Ó äðóãîìó òàéì³ öåé ãðàâåöü 
îôîðìèâ äóáëü, à îñòàòî÷íèé 
ðàõóíîê ó çóñòð³÷³ âñòàíîâèâ 
æèòîìèðÿíèí Ñåðã³é Êîëîì³-
ºöü. Äëÿ «Íèâè» öÿ ïîðàçêà 
ñòàëà ïåðøîþ âè¿çíîþ ó ñåçîí³. 

Íàñòóïíèé ìàò÷ òåðíîïîëÿ-
íè ïðîâåäóòü âäîìà 16 âåðåñíÿ. 
Ñóïåðíèêîì áóäå â³ííèöüêà 
«Íèâà-Â».

ÔÊ «Òåðíîï³ëü» 
çíÿëè ç³ çìàãàíü

• Ôóòáîëüíèé êëóá «Òåðíî-
ï³ëü» îô³ö³éíî âòðàòèâ ñòàòóñ 
ïðîôåñ³éíîãî êëóáó.

Òàêå ð³øåííÿ äíÿìè ïðèéíÿâ 
ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó ôóòáîëó 
êîíòðîëüíî-äèñöèïë³íàðíèé êî-
ì³òåò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè. 

Â³äòàê ó ãðóï³ À Äðóãî¿ ë³ãè, 
äå òàêîæ âèñòóïàº òåðíîï³ëüñüêà 
«Íèâà», çàëèøèëîñü ëèøå äåñÿòü 
ôóòáîëüíèõ êîìàíä. 

Íàãàäàºìî, ùî ÔÊ «Òåðíî-
ï³ëü» ó öüîìó ñåçîí³ ïðîâ³â ÷îòè-
ðè ìàò÷³ ó ÷åìï³îíàò³, ó ÿêèõ çà-
çíàâ ïîðàçîê. Êåð³âíèöòâî êëóáó 
ó çâ’ÿçêó ç³ ñêðóòíèì ô³íàíñîâèì 
ñòàíîâèùåì ïðèéíÿëî ð³øåííÿ 
íå ïðîäîâæóâàòè âèñòóïè â ë³ç³.

«Êðèñòàë» çäîáóâ 
í³÷èþ ó Êîëîìè¿

• Ó ï’ÿòîìó òóð³ àìàòîðñüêîãî 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó 
÷îðòê³âñüêèé «Êðèñòàë» íà âè-
¿çä³ ç³ãðàâ âí³÷èþ 1:1 ç êîëî-
ìèéñüêèì «Ïîêóòòÿì».

×îðòê³âñüêà êîìàíäà ïîâåëà ó 
ðàõóíêó íà 9-é õâèëèí³ çóñòð³÷³. 
Ãîëîì ó âîðîòà ñóïåðíèêà â³ä-
çíà÷èâñÿ Ìèêîëà Êîãóò. Àëå ùå 
äî ïåðåðâè «Ïîêóòòÿ» çóñèëëÿ-
ìè Ðîìàíà Ãàâðèëþêà çð³âíÿëî 
ðàõóíîê. Á³ëüøå ãîë³â ó öüîìó 
ïîºäèíêó ãëÿäà÷³ íå ïîáà÷èëè.

«Êðèñòàë» âïåðøå ó öüîìó 
÷åìï³îíàò³ ç³ãðàâ âí³÷èþ òà 
íàáðàâ ÷åòâåðòå î÷êî â ñåçî-
í³. Ï³äîï³÷í³ Âàñèëÿ ²âåãåøà ó 
òóðí³ðí³é òàáëèö³ ðîçòàøóâàëèñÿ 
íà ñüîìîìó ì³ñö³, âèïåðåäæàþ÷è 
ëèøå «Êàëóø» òà «Ïîêóòòÿ».

ßáëîíñüêèé. — Êð³ì íèõ, äî çà-
ÿâêè ïîòðàïèâ 18-ð³÷íèé Â³êòîð 
Äîâãóíü òà 19-ð³÷íèé Âàëåíòèí 
Çàë³çíÿê. Âîíè òåæ º âèõîâàíöÿìè 
íàøî¿ øêîëè, àëå îñòàíí³ì ÷àñîì 
âèñòóïàëè â ³íøèõ êîìàíäàõ. Çà-
ë³çíÿê, çîêðåìà, ñåçîí ðîçïî÷èíàâ 
ó ñêëàä³ ÔÊ «Òåðíîï³ëü». Çàãàëîì 
âñ³ ôóòáîë³ñòè — ì³ñöåâ³. Çàÿâêó 
ñêëàëè 20 ãðàâö³â — 17 ïîëüîâèõ 
òà 3 âîðîòàð³.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà, ó ðàìêàõ 
ï³äãîòîâêè äî ñòàðòó â ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè, òåðíîï³ëüñüêà êîìàíäà 
ïðîâåëà òðè òðåíóâàëüí³ çáîðè.

— Âñ³ òðè åòàïè ï³äãîòîâêè 
ïðîâåëè íà áàç³ íàøî¿ øêîëè, — 
êàæå â³í. — Çà öåé ïåð³îä ïðîâåëè 
÷èìàëî òîâàðèñüêèõ ìàò÷³â. Ãðàëè 
ïåðåâàæíî ç ó÷àñíèêàìè ÷åìï³î-
íàòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, ïàðà-
ëåëüíî áåðó÷è ó÷àñòü ó ïåðøîñò³ 
Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó ç ôóòáî-
ëó. Âäàëîñÿ ç³ãðàòè ³ ç òîä³ ùå ïðî-

Дебют  Перейти 
від дитячого 
до дорослого 
футболу та стати 
професіоналом 
– головна мета 
випускників 
тернопільської 
спортшколи
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Перший матч 
у новому 

сезоні 
тернопільські 

юніори 
проведуть 
13 вересня 
на стадіоні 
«Топільче»

ТЕРНОПОЛЯНИ ВПЕРШЕ СТАРТУЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ ВПЕРШЕ СТАРТУЮТЬ 
У ЮНІОРСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ З ФУТБОЛУУ ЮНІОРСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ З ФУТБОЛУ

«Наша команда – 
наймолодша у західній
 групі. Суперники мають 

у своєму складі 
переважно

 на рік чи два старших
 футболістів»

ôåñ³éíèì ÔÊ «Òåðíîï³ëü». À ìè-
íóëîãî òèæíÿ ïðîâåëè ñïàðèíã ³ç 
êîìàíäîþ «Áåðåæàíè-ÄÞÑØ», 
ÿêà òåæ áåðå ó÷àñòü ó þí³îðñüêîìó 
÷åìï³îíàò³. Íàì âäàëîñÿ âèãðàòè 
ç ðàõóíêîì 3:1.

Äîìàøí³ ìàò÷³ òåðíîï³ëüñüê³ 
þí³îðè ïðîâîäèòèìóòü íà ðå-
êîíñòðóéîâàíîìó ïîë³, ùî ó ïàð-
êó «Òîï³ëü÷å» — çà «Îðíàâîþ». 
Ñòàðòîâèé ïîºäèíîê ó ÷åìï³îíàò³ 
ï³äîï³÷í³ Àíäð³ÿ ßáëîíñüêîãî òà 
Áîãäàíà Áó÷èíñüêîãî ðîçïî÷íóòü 
î 16:00.

— Íàøà êîìàíäà — íàéìîëîä-

øà ó çàõ³äí³é ãðóï³, — êàæå Àí-
äð³é ßáëîíñüêèé. — Ñóïåðíèêè 
ìàþòü ó ñâîºìó ñêëàä³ ïåðåâàæíî 
íà ð³ê ÷è äâà ñòàðøèõ ôóòáî-
ë³ñò³â. Íàøèì çàâäàííÿì áóäå 
ñôîðìóâàòè áîºçäàòíó êîìàíäó. 
Ó÷àñòü ó öüîìó òóðí³ð³ — öå îäèí 
ç åòàï³â ïåðåõîäó â³ä äèòÿ÷îãî 
äî äîðîñëîãî ôóòáîëó.

Äî ðå÷³, çà ðåçóëüòàòàìè ïîïå-
ðåäíüîãî ñåçîíó þí³îðñüêîãî ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè U-19 96, ôóòáî-
ë³ñòè, ùî áóëè éîãî ó÷àñíèêàìè, 
ï³äïèñàëè ïðîôåñ³éí³ êîíòðàêòè 
³ç êëóáàìè ð³çíèõ ð³âí³â.

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

Íàéøâèäøå äèñòàíö³þ ó 9,25 
êì íàâêîëî Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòàâó 
ïîäîëàâ ñïîðòñìåí ç Á³ëî¿ Öåð-
êâè Þð³é Âèõîïåíü. Â³í îòðèìàâ 
ãðîøîâó âèíàãîðîäó ó 150 äîëàð³â.

ÕÕ² â³äêðèòèé ëåãêîàòëåòè÷íèé 
ïðîá³ã «Òåðíîï³ëüñüêà Îçåðÿíà – 
2017» öüîãîð³÷ â³äáóâñÿ ó Òåðíî-
ïîë³ 9 âåðåñíÿ. Âïåðøå çà ³ñòîð³þ 
ïðîâåäåííÿ çìàãàíü ïåðåìîæö³ â 
àáñîëþòí³é êàòåãîð³¿ îòðèìóâàëè 
ãðîøîâ³ ïðèçè. Â³äòàê ÷åìï³îíè 
âèãðàëè 150 äîëàð³â, ñð³áí³ òà 
áðîíçîâ³ ïðèçåðè – 100 òà 50, 
â³äïîâ³äíî.

Ïåðåìîæåöü çìàãàíü Þð³é 
Âèõîïåíü ïîäîëàâ äèñòàíö³þ çà 
ðåêîðäí³ 26,53 õâ. ×îëîâ³ê êàæå, 
ùî íà «Îçåðÿíó» ïðè¿õàâ ç ÷³òêîþ 
ìåòîþ ïåðåìîãòè.

— ß ïðè¿õàâ äî Òåðíîïîëÿ ç ìå-
òîþ âñòàíîâëåííÿ íîâîãî ðåêîðäó, 
— êàæå ïåðåìîæåöü. — ß ìàâ òóò 
äåê³ëüêà òðåíóâàíü ³ ïðèáëèçíî âè-
çíà÷èâ, ÷è ðåàëüíî ìîæó âñòàíî-
âèòè ðåêîðä. Êîëè ïðèá³ã ïåðøèì, 
ìåíå ïåðåïîâíþâàëè åìîö³¿. Öå 
áóëî íåëåãêî, àëå ðåàëüíî.

Äî ðå÷³, Þð³é Âèõîïåíü ïîáèâ 
ðåêîðä òåðíîï³ëüñüêîãî ëåãêîàò-

ëåòà ²âàíà Ñòðåáêîâà. 
Íå âñòîÿâ íà öüîãîð³÷í³é 

«Îçåðÿí³» ³ ðåêîðä ñåðåä æ³íîê. 
Ïîïåðåäíº äîñÿãíåííÿ Íàòàë³¿ 
Îë³éíèê ïåðåâåðøèëà ñïîðòñ-
ìåíêà ç Ïîëîííîãî – Íàòàë³ÿ 
Ëåãîíüêîâà. Âîíà ïîäîëàëà äèñ-
òàíö³þ çà 31,03 õâ.

— «Îçåðÿíà-2017» áóëà áàãàòîþ 
íà íîâ³ ðåêîðäè, — êàæå äèðåêòîð 
Òåðíîï³ëüñüêîãî öåíòðó ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ Ãàëèíà Ôå-
äîðîâè÷. – Êð³ì íîâèõ ðåêîðä³â 
ó ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ çàá³ãàõ, 
âñòàíîâèëè ðåêîðä ïî ê³ëüêîñò³ 
ó÷àñíèê³â çìàãàíü. Çàãàëîì çìà-
ãàâñÿ 171 ó÷àñíèê. Òàêîæ ìè ìà-
ºìî íîâîãî íàéñòàðøîãî ó÷àñíèêà 
«Îçåðÿíî¿». Íèì ñòàâ ñïîðòñìåí 
ç Íîâîÿâîð³âñüêà – Ìèêîëà Íå-
ñòåðåíêî, ÿêîìó âèïîâíèëîñü 83 
ðîêè!

Çà ñëîâàìè Ãàëèíè Ôåäîðîâè÷, 
ó÷àñòü ó ïðîá³ãó âçÿëè íå ëèøå 
ñïîðòñìåíè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â 
Óêðà¿íè. Ó 2017 ðîö³ äèñòàíö³þ 
äîëàëè ëåãêîàòëåòè ç³ ÑØÀ òà 
Á³ëîðóñ³. Çàãàëîì îðãàí³çàòîðè 
âðó÷èëè äåñÿòü ãðîøîâèõ ïðèç³â.

— Ø³ñòü ãðîøîâèõ ïðèç³â çäîáó-
ëè ïðèçåðè â àáñîëþòíèõ êàòåãî-
ð³ÿõ, — äîäàº âîíà. – Ùå ÷îòèðè 
ïðèçè ïî 25 äîëàð³â îòðèìàëè íàé-

На «Озеряній-2017» побили чотири рекорди
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ìîëîäø³ òà íàéñòàðø³ ó÷àñíèêè 
«Îçåðÿíè». Ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè 
ïåðåìîæöÿì çàáåçïå÷èëè òåðíî-
ï³ëüñüê³ ëåãêîàòëåòè, ÿê³ äàâíî 

ïðîæèâàþòü ó ÑØÀ. Äî ðå÷³, 
ïàì’ÿòí³ ñóâåí³ðè òà áóêëåòè îò-
ðèìàëè âñ³ ó÷àñíèêè ëåãêîàòëåòè÷-
íîãî ïðîá³ãó â Òåðíîïîë³.

Переможці «Озеряни-2017» отримали грошові винагороди

«Ã³ðíèê» (Íîâîÿâîð³âñüê), 
ÔÊ «Áåðåæàíè-ÄÞÑØ» 
(Áåðåæàíè), «ÄÞÑØ» (Òåð-
íîï³ëü), «Âîëèíü» (Ëóöüê), 
ÔÊ «Îï³ð» (Ëüâ³â), «ÌÔÀ» 

(Ìóêà÷åâå), ÔÊ «Òåïëî-
âèê-ÄÞÑØ-3» (²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüê), «Í³êà» (²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüê), «Áóêîâèíà» (×åðí³â-
ö³), «Ðóõ» (Âèííèêè).

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ (ЗАХІДНА ГРУПА)
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***
— Ñì³õ — äðóãèé íàéêðàùèé ñïîñ³á çàòÿãíóòè ä³â÷èíó 
â ë³æêî.
— À ïåðøèé?
— Ñîêèðà.
— À òè ñì³øíèé.
— Ïðàâèëüíèé âèá³ð.

***
×îëîâ³ê ïðîêèäàºòüñÿ ï³ñëÿ ï’ÿíêè ³ áà÷èòü: îäÿã âèïðà-
íèé, ïîïðàñîâàíèé, íà ñòîë³ — ñí³äàíîê ³ ïëÿøêà ïèâà. 
Äðóæèíà ï³øëà íà ðîáîòó, íå ñêàçàâøè í³ ñëîâà, áåç 
³ñòåðèêè. Â³í äî ñèíà:
— Ñèíó, ùî â÷îðà áóëî?
— Òè ïðèéøîâ â 2:00 íî÷³ ï’ÿíèé, âïàâ íà ë³æêî. 
À êîëè ìàìà ñïðîáóâàëà òåáå ðîçäÿãíóòè, òè ñêàçàâ: 
«Íå ÷³ïàé, ÿ îäðóæåíèé!».

***
Ìî¿ ñóñ³äè — îäí³ ïåíñ³îíåðè. Òîìó íåõàé êðàùå ïðî 
ìåíå äóìàþòü, ùî ÿ íàðêîìàí, í³æ ä³çíàþòüñÿ, ùî 
ÿ òåðàïåâò.

***
Ïåðøîêóðñíèê Ìèêîëà âèïàäêîâî çàñòàâ ñâîãî äåêàíà 
â îá³éìàõ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ³ âæå äî âå÷îðà çàê³í÷èâ 
ìàã³ñòðàòóðó...

***

�äóòü äâ³ æ³íêè â ïî¿çä³. Îäíà êàæå:
— Íå æèòòÿ, à òóãà.
— Òàê çàâåäè ñîá³ êîõàíöÿ òà áåðè ç íüîãî 500 áàêñ³â 
íà ì³ñÿöü!
— Äå æ òàêîãî âçÿòè?
— Íó äâîõ çàâåäè ïî 250.
— Òàê òåæ ïðîáëåìàòè÷íî.
— Òîä³ 4 ïî 125!
×îëîâ³ê ç âåðõíüî¿ ïîëèö³:
— Ä³éäåòå äî 5 áàêñ³â — ðîçáóä³òü.

***
Ðîçìîâà ïî ñêàéïó áëèçüêî 3-¿ ãîäèíè íî÷³.
— Ïðèâ³ò! Ùî ðîáèø?
— Çà êîâáàñîþ ï³øëà.
— ×è íå çàï³çíî?
— À ó ìåíå õîëîäèëüíèê ö³ëîäîáîâî ïðàöþº!

***
— Àëëî, ì³ë³ö³ÿ?
— Òàê, ùî ó âàñ òðàïèëîñÿ?
— Äâ³ ä³â÷èíè á’þòüñÿ îäíà ç îäíîþ çà ìåíå.
— І â ÷îìó æ ïðîáëåìà?
— Ñòðàøíåíüêà âèãðàº!

***
— Êîëè ì³é ñèí ãðàº íà ñêðèïö³, ÿ çàâæäè ïëà÷ó.
— Àíàëîã³÷íà ³ñòîð³ÿ. Ïðàâäà, ì³é Ïåòðèê ãðàº íà á³ðæ³, 

àëå òàêîæ — ñàì³ ñëüîçè.
***

— Òè ïîâîäèâñÿ, ÿê äæåíòëüìåí. Äÿêóþ, ùî íå ÷³ïëÿâ-
ñÿ äî ìåíå.
— Òà íåìàº çà ùî... Òîìó ³ íå ÷³ïëÿâñÿ.

***
Ðîçìîâà â ë³æêó:
— Òè êèì ïðàöþºø?
— Â÷èòåëåì ó øêîë³.
— Îòæå, òåïåð òè äëÿ ìåíå ïåðøà â÷èòåëüêà.

***
Äâîº ï’ÿíèõ âõîäÿòü ó áàð, âåäó÷è ï³ä ðóêè òðåòüîãî, 
ÿêîãî äáàéëèâî êëàäóòü íà êèëèì.
— Íàì, áóäü ëàñêà, äâ³ ïîðö³¿ êîíüÿêó. À òîìó, ùî 
íà êèëèì³, — ì³íåðàëüíî¿ âîäè. Â³í çà êåðìîì.

***
Æ³íêà ïîäàº îãîëîøåíÿ â ãàçåòó â ðîçä³ë «Õî÷ó ïî-
çíàéîìèòèñÿ»: «Ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâ³êîì ðîê³â 30, 
âèñîêèì, áëàêèòíîîêèì, øàòåíîì ³ íåïèòóùèì».
×åðåç òèæäåíü ó ¿¿ äâåð³ ëóíàº äçâ³íîê. Âîíà â³ä÷èíÿº 
— íà ïîðîç³ ñòî¿òü ÷îëîâ³ê ðîê³â 30, âèñîêèé, áëàêèòíî-
îêèé, øàòåí ³ ï’ÿíèé.
Æ³íêà ³ç áëàãàííÿì:
— ß æ ïðîñèëà íåïèòóùîãî!!!
×îëîâ³ê, çàïë³òàþ÷è ÿçèêîì:

— À ÿ ïðèéøîâ òîá³ ñêàçàòè, ùîá òè íà ìåíå íå ðîç-
ðàõîâóâàëà!

***
Ïîäðóææÿ ëåòèòü ó ë³òàêó íà â³äïî÷èíîê.
— Îé! — çàõâèëþâàëàñÿ äðóæèíà. — ß çàáóëà âèìêíóòè 
ïðàñêó. Ò³ëüêè á íå áóëî ïîæåæ³!
— Íå õâèëþéñÿ, — çàñïîêîþº ÷îëîâ³ê. ß çàáóâ çàêðóòè-
òè êðàí ó âàíí³é.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀ×² ÎÃÎËÎØÅÍÜ ×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ 3-é ÑÒÎÐ. ÁËÎÊÓ «ÐÎÁÎÒÀ»
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ðåäàêòîðè: Ä³àíà Îë³éíèê, 067-346-52-39, 
ªâãåí³ÿ Öåáð³é, 096-915-39-23.
Âåðñòêà: Îëüãà Ðàãóöüêà
Â³ää³ë ðåêëàìè: 43-00-50.
Â³ää³ë êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè òà ïåðåäïëàòè: 
Ë³ë³ÿ Ïàâëèøèí, 095-837-87-14.
Â³ää³ë îãîëîøåíü: 098-477-12-70

Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì 
öåíòðîì RIA.

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»,
ì. Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12à, òåë. 0-432-55-63-97.

Òèðàæ 27541 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹171236

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿

ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:
ð/ð 26002012027968

êîä ªÄÐÏÎÓ — 40914460
â ÏÀÒ «ÓêðÑîöáàíê»,

ì. Â³ííèöÿ, ÌÔÎ 300023,
ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ 

¹ 1602084500053.
²íä. ïîäàòê. íîìåð 
409144602081.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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АНЕКДОТИ

***
Äðóæèíà ãîâîðèòü ÷îëîâ³êó:
— Ëþáèé, çà âñå ìîº æèòòÿ â ìåíå 
áóëî ò³ëüêè äâà ñïðàâæí³ ÷îëîâ³êè!
— À õòî äðóãèé?
— Òàê òè é ïåðøîãî íå çíàºø.

***
Äðóæèíà ï³äõîäèòü äî ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé ñèäèòü çà êîìï’þòåðîì:
— Äàé ÿ ïîãðàþ.
— Ìàé ñîâ³ñòü, ëþáà, áåðè ïðèêëàä 

ç ìåíå. ß ó òåáå õî÷ ðàç ãàí÷³ðêó 
ïîïðîñèâ, êîëè òè ï³äëîãó ìèºø?

***
Áàòüêî ïðèõîäèòü â äèòÿ÷èé ñàä 
çà ñèíîì.
Âèõîâàòåëüêà: 
— ßêèé âàø?
— ßêà ð³çíèöÿ. Çàâòðà âñå îäíî 
íàçàä.

***
— À ñê³ëüêè òîá³ ðîê³â?

— Íåïðèñòîéíî ïèòàòè æ³íêó ïðî 
òàêå.
— À êîëè òâ³é äåíü íàðîäæåííÿ?
— 6 áåðåçíÿ.
— ßêîãî ðîêó?
— Íå ïîâ³ðèø, êîæíîãî!

***
Æ³íêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà òèõ, ó êîãî 
«ïàñêóäè» â³ä³áðàòè íàéêðàù³ ðîêè 
æèòòÿ, ³ ñàìîòí³õ, êîìó íå ïîùàñ-
òèëî.

Ìîє îñîáëèâå âåñiëëÿ
Ми започатковуємо проект «Моє особливе весілля». 
Надсилайте свої фото та розповіді. Ми їх опублікуємо. Згодом 
читачі проголосують за кращу історію. А переможці отримають 
подарунки. Тож про наступне особливе весілля читайте у 
“RIA плюс” від 20 вересня

Гороскоп
ÎÂÅÍ 
Öüîãî òèæíÿ Âàì íàñò³ëüêè 
áóäå ëåãêî çàâ’ÿçóâàòè íîâ³ 

çíàéîìñòâà, ùî âè çíàéäåòå ñîá³ 
âäàëèõ ïàðòíåð³â ³ íîâèõ äðóç³â. Íå 
âèêëþ÷åí³ ³ ðîìàíòè÷í³ çíàéîìñòâà.

ÒÅËÅÖÜ
Òèæäåíü áóäå äóæå âäàëèì. Âàñ 
÷åêàº óäà÷à, îñîáëèâî òèõ, ÿê³ 

çíåâ³ðèëèñÿ â ñâî¿õ ñèëàõ. Âè ìîæåòå 
ñì³ëèâî ï³äïèñóâàòè êîíòðàêòè, ïî÷èíàòè 
ðîáîòó íàä íîâèìè ïðîåêòàìè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ
Âàì öüîãî òèæíÿ äîâåäåòüñÿ 
â³äñòîþâàòè íà ðîáîò³ ñâîº 

ì³ñöå ï³ä ñîíöåì. Òîæ âàì íå âàðòî 
äîâ³ðÿòè îòî÷óþ÷èì. Ïîòð³áíî ñòîÿòè 
äî ê³íöÿ ç îñòàíí³õ ñèë.

ÐÀÊ
Âè íà õâèë³ óñï³õó. Àëå ùîá 
íå íàøêîäèòè ñîá³, âàðòî ïðè-

ñëóõàòèñÿ äî îòî÷óþ÷èõ ³ ïîâîäèòèñÿ 
êîðåêòíî, íàâ³òü ÿêùî âè íå áóäåòå 
ïîãîäæóâàòèñÿ ç ÷óæîþ äóìêîþ. 

ËÅÂ
Íà öüîìó òèæí³ ó âàñ áóäå 
äóæå áàãàòî ðîáîòè. Ó áóäü-ÿêèõ 

âèïàäêàõ ïîêëàäàéòåñÿ íà âëàñíó ³íòó¿-
ö³þ, âîíà ï³äêàæå, êîìó ìîæíà äîâ³ðÿòè. 
Óêëàäåí³ óãîäè áóäóòü âäàëèìè. 

ÄІÂÀ
Ïåð³îä áóäå âäàëèì, ÿêùî âè 
ïåðåñòàíåòå ôàíòàçóâàòè. Çâè-

÷àéíî, ìð³ÿòè êîðèñíî, àëå â ðîçóìíèõ 
ìåæàõ. Ãîëîâíå — íå õîò³òè âñüîãî ³ 
â³äðàçó, à ïîñòàâèòè êîíêðåòí³ ö³ë³.

ÒÅÐÅÇÈ
Òèæäåíü áóäå âäàëèì äëÿ òèõ, 
õòî íå áî¿òüñÿ ñòàâèòè ïåðåä 

ñîáîþ âèñîê³ ö³ë³. Íå çóïèíÿéòåñÿ íà äî-
ñÿãíóòîìó. Â³ðîã³äí³ ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè, 
ÿê³ âàðòî âèòðàòèòè ç ðîçóìîì.

ÑÊÎÐÏІÎÍ
Ó âàñ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ³äå¿, ÿê³ 
ñïî÷àòêó çäàâàòèìóòüñÿ äóæå 

âäàëèìè. Àëå çãîäîì âè ïîáà÷èòå, ùî 
âñå íå òàê âæå é ³äåàëüíî. Òîìó ïîñòà-
ðàéòåñÿ ïðîðàõóâàòè âñ³ ñëàáê³ ì³ñöÿ.

ÑÒÐІËÅÖÜ
Âàì âàðòî áóòè îáåðåæíèìè 
ç ïëàíàìè íà ìàéáóòíº. ª 

éìîâ³ðí³ñòü, ùî íå âèéäå âò³ëèòè âñå 
çàäóìàíå â ðåàëüí³ñòü. Âàñ ÷åêàþòü 
ïðèºìí³ çì³íè â îñîáèñòîìó æèòò³.

ÊÎÇÅÐІÃ
Ó öåé ïåð³îä ìîæóòü ïîêðà-
ùèòèñÿ â³äíîñèíè ç ä³ëîâèìè 

ïàðòíåðàìè. Éìîâ³ðíèé ô³íàíñîâèé 
ïðèáóòîê. Îòðèìàí³ ãðîø³ êðàùå âè-
òðàòèòè íà áëèçüêèõ ëþäåé. 

ÂÎÄÎËІÉ
Âè ç³òêíåòåñÿ ç íåðîçóì³ííÿì 
îòî÷óþ÷èõ. Âàì âàæêî áóäå 

çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó íàâ³òü ç áëèçüêèìè 
ëþäüìè. Àëå âñå íàëàãîäèòüñÿ, ÿêùî âè 
áóäåòå òðèìàòè ñåáå â ðóêàõ.

ÐÈÁÈ
Äóæå ñïðèÿòëèâèé ïåð³îä. Âàì 
çíàäîáëÿòüñÿ çíàííÿ, íàáóò³ ðàí³-

øå. Âè çì³öíèòå ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ ïîçèö³¿ 
³ çìîæåòå ï³äíÿòèñÿ ïî êàð’ºðíèõ ñõîäàõ. 
Ìîæëèâ³ ðîìàíòè÷í³ çíàéîìñòâà.

Погода у Тернополі

×ÅÒÂÅÐ, 14 ÂÅÐÅÑÍß

+120Ñ
+240Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ÂÅÐÅÑÍß

+140Ñ
+180Ñ

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ÂÅÐÅÑÍß 

+110Ñ
+180Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 16 ÂÅÐÅÑÍß

   +110Ñ
+240Ñ

ÍÅÄІËß, 17 ÂÅÐÅÑÍß

+160Ñ
+220Ñ

+16
+20

+13
+19

+11
+18

+12
+19

+15
+20

+18
+23

+21
+30

+20
+29

+20
+28

+18
+32

СПОНСОР ПРОГНОЗУ ПОГОДИ


