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ВІД ПРОВІДНИХ ФІРМ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗРОБЛЕНО В ТЕРНОПОЛІ

НОВОРІЧНИЙ «ПОДАРУНОК»: ІЗ 2 СІЧ-
НЯ ЗРОСТЕ ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ      с. 2

ЯКИМ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН БУВ РІК, 
ЩО МИНАЄ                             с. 10-11

×èòàéòå ГОЛОВНЕ c. 6-7

НОВИЙ РІК ІДЕ — НОВИЙ РІК ІДЕ — 
ВИВЕРТАЙТЕ КИШЕНІВИВЕРТАЙТЕ КИШЕНІ

Ціни на продукти виросли, і Ціни на продукти виросли, і 
новорічний кошик цього року новорічний кошик цього року 
обійдеться в середньому 1000 грн. обійдеться в середньому 1000 грн. 
Ми зібрали лише основний набір Ми зібрали лише основний набір 
продуктів, тож вартість столу продуктів, тож вартість столу 
може бути істотно більшою.  Також може бути істотно більшою.  Також 
пропонуємо ексклюзивні рецепти пропонуємо ексклюзивні рецепти 
страв від шеф-кухарястрав від шеф-кухаря

Знайти вільного Діда Мороза Знайти вільного Діда Мороза 
та Снігурку на 31 грудня досить та Снігурку на 31 грудня досить 
проблематично. Фактично всіх проблематично. Фактично всіх 
уже розібрали ресторани. А от уже розібрали ресторани. А от 
подбати про нове вбрання ще час є. подбати про нове вбрання ще час є. 
Скористайтеся порадами дизайнера, Скористайтеся порадами дизайнера, 
перукаря-стиліста та майстра перукаря-стиліста та майстра 
манікюру, щоб зробити ваш образ манікюру, щоб зробити ваш образ 
довершенимдовершеним

ГОРОСКОП ВІД ІВАНА 
КРУП’ЯКА с. 5ГОЛОВНЕ

Øêîëà ¹13 
ñâÿòêóâàëà 50 ðîê³â

Êóäè âèéòè â 
Òåðíîïîë³ íà ñâÿòà

×èòàéòå ГОЛОВНЕ c. 3

×èòàéòå МОЄ МІСТО c. 12

Ùî ïîðÿòóº â³ä 
ïîõì³ëëÿ

×èòàéòå ЗДОРОВ’Я c. 17

Íîâèé ð³ê óäâîõ: 
³äå¿ äëÿ çàêîõàíèõ

×èòàéòå ВІН І ВОНА c. 19
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RIA ïëþñ
Ñåðåäà, 27 ãðóäíÿ 20172 ÃÎËÎÂÍÅ

Що останнім часом вас схвилювало найбільше?ЕКСПЕРТИ RIA ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

Катерина ВИХРІЙ (27 р.), 
тернополянка:

— Вражає байдужість тер-
нополян та «сліпість» право-
охоронців. Я з дітьми та чо-
ловіком ходила на відкриття 
ялинки. Це був просто якийсь 
жах, петарди гатили звідусіль, 
під ногами багато розбито-
го скла від пляшок. Бачила 
молодиків на підпитку. Мені 
за своїх дітей було страш-
но. В той час правоохоронці 
ходили по площі наче вільні 
відвідувачі.

Ольга ПЕЛЕШОК, (29 р), 
студентка-аспірантка:

— Схвилювала ця кількість 
наїздів на пішоходів. Остан-
нім часом на Тернопільщині 
почастішали такі аварії. І 
дуже часто в аварійній си-
туації винен не водій, а саме 
пішохід. Думаю, що поліцей-
ські повинні частіше бути на 
нерегульованих переходах та 
попереджати пішоходів про 
порушення. Потрібно вжива-
ти якихось заходів, аби уник-
нути неприємних інциддентів. 

Галина НЕСМАШНА 
(51 р.), психолог:

— Була нещодавно на 12-х 
всеукраїнських педагогічних 
читаннях з гуманної педаго-
гіки. Мене вразила велика 
кількість учасників. Це ознака 
того, що ідеї та цінності гуман-
ної педагогіки є затребувани-
ми педагогічною громадою. 
Вразив високий професійний 
рівень спікерів та ведучих 
майстер-класів. Цікаво було 
слухати досвід організації 
альтернативних шкіл. 

Антон МАРЧЕВСЬКИЙ, 
(32 р.) помічник міського 
голови Тернополя:

— Схвилювали наслідки за-
провадження безвізу: люди 
ще більш масово почали ви-
їжджати за кордон, працюва-
ти немає кому, гривня знеці-
нюється. А шлях вирішення 
проблеми - підвищення куль-
тури і якості виробництва і 
надання послуг. Таким чином 
рівень довіри до українського 
продукту зросте, зменшиться 
відтік кадрів за кордон.

Андрій НАЗАРЕНКО, 
(36 р), голова фонду 
«Майбутнє сиріт»

— Хвилюють питання, пов’я-
зані з благодійністю. Уряд 
прийняв державну програ-
му деінституціалізації на 
2018-2026 роки, щоб покра-
щити надання соцпослуг 
для дітей-сиріт та дітей, які 
виховуються в інтернатах. 
Кожна дитина має право на 
зростання у родинному колі. 
Досить підгодовувати інтер-
нати, краще думати про дітей.

Діана СЕМАК (22 р), 
маркетолог:

— Мене дратує ця «зимова» 
погода. Чергування зими 
і весни — тиждень через 
тиждень. Адже так хочеться 
снігу з морозом. А ще натовп 
людей, які скуповують все пі-
дряд у магазинах та ринках. 
Хочеться перечекати вдома 
цей ажіотаж покупок. А поки 
що потрібно скласти список 
завдань чи то бажань на 2018 
рік і план, за яким їх втілити 
у життя.

НОВОРІЧНИЙ «ПОДАРУНОК»: З 2 СІЧНЯ НОВОРІЧНИЙ «ПОДАРУНОК»: З 2 СІЧНЯ 
ПОДОРОЖЧАЄ ПРОЇЗДПОДОРОЖЧАЄ ПРОЇЗД

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

Íîâèé ð³ê âäàðèòü ïî ãàìàí-
öÿõ òåðíîï³ëüñüêèõ ïàñàæèð³â. 
Çà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ ì³ñòà äîâåäåòüñÿ çàïëà-
òèòè íà ãðèâíþ á³ëüøå. Îäíàê, 
äëÿ òèõ, õòî áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü 
ïåðñîí³ô³êîâàíîþ êàðòêîþ òåðíî-
ïîëÿíèíà òà íå³ìåííîþ êàðòêîþ 
(åëåêòðîííèì êâèòêîì — ðåä.), 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó çàëèøèòüñÿ áåç 
çì³í. Òîáòî, 4 ãðí ó ìàðøðóòö³ òà 
3 ãðí ó òðîëåéáóñ³.

Ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ íî-
âî¿ äàòè ïîâíîãî âïðîâàäæåííÿ 
áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè ïðèéíÿëè 
íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó 20 ãðóä-
íÿ. Íàãàäàºìî, ï³äâèùåííÿ âàð-
òîñò³ ïðî¿çäó ïëàíóâàëè ï³äíÿòè 
ñïî÷àòêó ç 1 æîâòíÿ, ïîò³ì — ç 
15 ëèñòîïàäà.

— Íåõàé ëþäè â³äñâÿòêóþòü 
Íîâèé ð³ê, à âæå äðóãîãî ÷èñëà 
áóäóòü ¿çäèòè çà íîâèì òàðèôîì ³ ç 
êàðòêàìè, ÿê ó ªâðîï³, — çàçíà÷èâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë. — 
Ìîâà éäå íå ïðî çàïðîâàäæåííÿ 
êàðòêè òåðíîïîëÿíèíà, à ïðî 
ôîðìó îïëàòè. Òîáòî ëþäè çìî-
æóòü ðîçïëà÷óâàòèñÿ äåøåâøå ÿê 
ç êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà, òàê ³ 
ç³ çâè÷àéíèì åëåêòðîííèì êâèò-
êîì, ÿê³ çìîæå êóïèòè áóäü-õòî 
â ïóíêòàõ ïðîäàæó. Õî÷ó íàãîëî-
ñèòè, ùî âèòîðã äëÿ áþäæåòó ç 
âïðîâàäæåííÿì áåçãîò³âêîâî¿ îï-
ëàòè º ñóòòºâîþ, îñê³ëüêè ìè âå-

äåìî ðåàëüíèé îáë³ê ï³ëüãîâèê³â. 
Çîêðåìà, â òðîëåéáóñàõ ê³ëüê³ñòü 
ï³ëüãîâèõ ïàñàæèð³â çìåíøèëàñü 
á³ëüø, í³æ íà 30%.

×è áóäóòü çàïðîâàäæóâàòè òðüî-
õð³âíåâèé òàðèô, ó ì³ñüê³é ðàä³ 
íàðàç³ íå çíàþòü. Íàãàäàºìî, 
çã³äíî ç íèì ðîçðàõóíîê çà ïðî-
¿çä ãîò³âêîþ ìàâ áóòè íà 2 ãðí 
äîðîæ÷èì. Âëàñíèê ïðîñòîãî 
åëåêòðîííîãî êâèòêà, ÿêèé ìîæå 
ïðèäáàòè áóäü-õòî, ìàâ áè ïëàòè-
òè íà îäíó ãðèâíþ á³ëüøå. À äëÿ 
ïàñàæèðà ç ïåðñîí³ô³êîâàíîþ 
êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà ö³íà 
íåçì³ííà — 4 ãðí çà ìàðøðóòêó 
òà 3 ãðí çà òðîëåéáóñ. Çàóâàæèìî, 
ùî âèãîòîâëåííÿ êàðòè òåðíîïî-
ëÿíèíà êîøòóº 57 ãðí, ïðèäáàííÿ 
åëåêòðîííîãî êâèòêà — 20 ãðí. 
Äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó ¿õ ïîòð³áíî 
áóäå ïîïîâíþâàòè. Ó áàãàòüîõ 
ìàðøðóòêàõ òà òðîëåéáóñàõ âæå 

âñòàíîâèëè ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè — 
âàë³äàòîðè, ÿê³ çí³ìàòèìóòü êîøòè 
³ç êàðòêè ÷è åëåêòðîííîãî êâèòêà.

Êóäè ñêàðæèòèñÿ 
Íàãàäàºìî, òåðíîïîëÿíè íà-

ð³êàþòü, ùî òàðèôè íà ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çðî-
ñòàþòü, à ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã 
âñå ã³ðøà. Ïàñàæèðè ñêàðæàòüñÿ 
íà â³äñóòí³ñòü ìàðøðóòîê ó í³÷-
íèé ÷àñ, à òàêîæ íà áðóäí³ ñàëîíè 
àâòîáóñ³â, îáäåðò³ êð³ñëà, õàìñòâî 
âîä³¿â.

Íà ïîãàíó ðîáîòó âîä³¿â ìàðø-
ðóòîê, íåäîòðèìàííÿ ãðàô³êó òà 

«Покращення»  На гривню зросте 
вартість проїзду у громадському 
транспорті Тернополя з 2 січня 2018 
року. Так, проїхатись у маршрутці 
коштуватиме 5 грн, у тролейбусі — 4 грн

³íø³ ïîðóøåííÿ ïîòð³áíî ñêàð-
æèòèñÿ â óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó, 
êîìóí³êàö³é òà çâ’ÿçêó ì³ñüêðàäè. 
Ñêàðãè ïðèéìàþòü â óñí³é àáî 
ïèñüìîâ³é ôîðì³. À òàêîæ ÷åðåç 
ëèñò-çâåðíåííÿ, åëåêòðîííó ïî-
øòó, îíëàéí-ïëàòôîðìè ÷è òåëå-

ôîí. Êîæíó ñêàðãó îïðàöüîâóþòü ³ 
çàÿâíèêó íàäàþòü â³äïîâ³äü çã³äíî 
ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Òåëåôîí óïðàâë³ííÿ òðàíñïîð-
òó: 52-15-14.

Àäðåñà: âóë. Êîïåðíèêà,1 (4 ïî-
âåðõ) 

Ìîæíà íàïèñàòè ëèñòà íà åëåê-
òðîííó ïîøòó uprtrans_te@ukr.net 

Òàêîæ ìîæíà îïèñàòè ïðîáëå-
ìó íà ïîðòàë³ «Â³äêðèòå ì³ñòî» — 
opencity.in.ua. Àáî íà ñàéò Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè rada.te.ua 
ó ðóáðèö³ «Ïèòàííÿ-Â³äïîâ³ä³».

Тернополяни 
нарікають, що тарифи 
на проїзд зростають, 
а якісь надання послуг 
все гірша
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«Нехай люди відсвяткують Новий рік, а вже другого числа
будуть їздити за новим тарифом і з картками, як у Європі.
Мова йде не про запровадження картки тернополянина, а

про форму оплати»

Îïåðàòîð åëåêòðîííèõ ñèñ-
òåì, âóë. Â. ×îðíîâîëà, 1 (2 ïî-
âåðõ) 

Ìàãàçèí «Êñåíÿ», âóë. Òðî-
ëåéáóñíà, íà çóïèíö³ á³ëÿ â³é-
ñüêêîìàòó 

Ìàãàçèí «Àëüÿíñ», âóë. Ìàê-
ñèìà Êðèâîíîñà, 9 

Ãàçåòíèé ê³îñê, âóë. Ðóñüêà 
19.

Ìàãàçèí «Ùåäðèê», âóë. 
Àíàòîë³ÿ Æèâîâà 

Ãàçåòíèé ê³îñê, áóëüâàð Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, 21 

Ãàçåòíèé ê³îñê, âóë. Êë³í³÷-
íà, 8 

Ê³îñê «Ìåðñ³», ïðîñï. Áàí-
äåðè 

Ãàçåòíèé ê³îñê, âóë. Êè¿â-
ñüêà, 1 

Ìàãàçèí «Êñåíÿ», âóë. Òàð-
íàâñüêîãî, 20 

Ìàãàçèí «Êñåíÿ», ïðîñïåêò 
Çëóêè, 9 

Ìàãàçèí «Êñåíÿ», çóïèíêà 
2-å ïðîôòåõó÷èëèùå 

Ãàçåòíèé ê³îñê, âóë. Ãåòüìàíà 
Ìàçåïè, 26 

Ê³îñê «Ìåðñ³», âóë. Æèâîâà 
Ê³îñê «Ìåðñ³», âóë. Ëüâ³â-

ñüêà, 2 
Ê³îñê «Ìåðñ³», Ïðèâîêçàëüíà 

ïëîùà 
Ê³îñê «Ìåðñ³», âóë. Ëåñÿ 

Êóðáàñà 2 
Ê³îñê «Ìåðñ³», âóë. Øåï-

òèöüêîãî, 3 
«Òðè äîðîãè», ïðîñï. Áàí-

äåðè, 93 
Ê³îñê «Ìåðñ³», âóë. ×åõîâà, 

16 
Çà ³íô. ì³ñüêðàäè

ДЕ МОЖНА ПОПОВНИТИ ЕЛЕКТРОННІ КВИТКИ ТА КАРТКИ ТЕРНОПОЛЯНИНА:
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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

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 сайті 

20minut.ua
Íàé÷àñò³øå
÷èòàþòü:
«Подаруночок» для терно-
полян на Новий рік: з 2 січня 
підвищать вартість проїзду
Василя Гнатюка судитимуть 
і за вбивство, і за зґвалтування 
в неприродній спосіб
У Центрі машина збила дів-
чину на переході. Водій визнав 
свою провину
Водій Mercedes протаранив 
стовп: пасажир помер
Школярка хотіла зловити 
щура біля «Білого дому». Тепер 
вона в лікарні
У Тернополі підпалили 
магазин «Карамелька»: збитків 
на 100 тисяч
Патрульна поліція Тернопо-
ля — з новим начальником
Жінку з дитиною збив авто-
мобіль і її життя поділилось на 
«до» і «після»
На Острозького односельці 
загиблого у аварії перекрили 
дорогу 
На Острозького зіткнулися 
Lexus, Land Rover та ВАЗ
Смертельна аварія на Тер-
нопільщині: від удару в дерево 
загинув 72-річний чоловік
На Бандери аварія: друга 
іномарка вилетіла на тротуар 
Як тернополянам справити-
ся з депресією
 
Íàéá³ëüøå
êîìåíòóþòü:
41% жителів Західної Укра-
їни хочуть виїхати за кордон 
назавжди
Тернополянин просить 
створити кільце біля старого 
«Сільпо»
Як ви ставитеся до карти 
тернополянина? 
«Подаруночок» для терно-
полян на Новий рік: з 2 січня 
підвищать вартість проїзду
Тернополяни розповіли, 
чи хочуть святкувати Різдво у 
один день зі всім світом
Складаємо рейтинг най-
більших проблем у Тернополі. 
Проголосуйте
Василя Гнатюка судитимуть 
і за вбивство, і за зґвалтування 
в неприродній спосіб
Патрульна поліція Тернопо-
ля - з новим начальником
Майже 1000 грн за шуфлю 
для снігу хочуть продавці у 
Тернополі
У Центрі машина збила дів-
чину на переході. Водій визнав 
свою провину
Перебігають дорогу, як в 
рулетку грають

ÃÎËÎÂÍÅ

ìåæàìè. Çâè÷àéíî, ìè ðîçóì³º-
ìî, ùî òðåáà áàãàòî ùå çðîáèòè ³ 
äóæå ò³øèìîñÿ òèì, ùî âñå-òàêè 
øêîëà ïðîöâ³òàº, çá³ëüøóºòüñÿ 
ê³ëüê³ñòü ó÷í³â. ß ââàæàþ, ùî 
íàøà øêîëà ðîçâèâàºòüñÿ ³ ìè 
áóäåìî ðîáèòè âñå, ùîá íàäàë³ 

âîíà áóëà çíàíîþ ÿê ó ì³ñò³, òàê 
³ çà éîãî ìåæàìè.

Â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè Ãàëèíà Ä³äóõ çàê³í-
÷èëà øêîëó ¹ 13 ³ âæå 30 ðîê³â 
ïðàöþº òóò â÷èòåëåì. ̄ ¿ ä³òè òåæ 
òóò â÷èëèñÿ.

— Öÿ øêîëà äëÿ ìåíå — ìîº 
æèòòÿ, æèòòÿ ìîº¿ ñ³ì’¿. Òóò ìè 

ТЕТЯНА БАЛАГУДА
MRS.BALAGUDA@GMAIL.COM

Çàðàç ó øêîë³ ¹ 13 â÷àòüñÿ 
615 ä³òåé, ä³º 22 êëàñè. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà øêîëè Ðóñëàíà 
Âàâðè÷óêà, çà ïåð³îä ³ñíóâàííÿ 
øêîëà çì³íþâàëàñü, ðåôîðìó-
âàëàñü, çàðàç âîíà àêòèâíî ðîç-
âèâàºòüñÿ.

— Ìè ñòàðàºìîñÿ ñòâîðèòè ñó-
÷àñíó øêîëó. Äî öüîãî äîêëàäàº-
ìî áàãàòî çóñèëü ³ ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåêòèâó, ³ ó÷í³âñüêîãî, — êàæå 
äèðåêòîð. — Íàø³ ó÷í³ ìîæóòü 
ïîõâàëèòèñÿ äîñÿãíåííÿìè 
íà ì³ñüêîìó, îáëàñíîìó, âñå-
óêðà¿íñüêîìó ð³âíÿõ. Âîíè º 
àêòèâíèìè ³ â øêîë³, ³ ïîçà ¿¿ 

СВЯТКУЄМО  
22 грудня 
Тернопільська 
школа №13 
відсвяткувала 
свій ювілей - 50 
років. Відкрили 
школу у 1967 році. 
У 2016 році школі 
присвоїли ім’я 
Андрія Юркевича, 
який загинув у АТО. 
Герой навчався у 
цій школі
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ЦЕ МІСЦЕ, ЯКЕ НАЗАВЖДИ ЦЕ МІСЦЕ, ЯКЕ НАЗАВЖДИ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ У СЕРЦІЗАЛИШАЄТЬСЯ У СЕРЦІ

Учні та вчителі школи №13 дружньо 
фотографувалися у фотозоні 

«Школа залишила у мене в душі приємні спогади. Я 
пишаюся своєю школою. Саме вона створила мене 

такою, яка я є. І мені здається взагалі, що все наше життя 
залежить від того фундаменту, який закладають вчителі» 

Çàìîâèòè ïîäàðóíêîâèé ñåð-
òèô³êàò íà ð³÷íó ïåðåäïëàòó 
ãàçåòè «RIA ïëþñ» ìîæíà çà 
íîìåðàìè: 43-00-50, 097-
879-96-11, 095-837-87-14.

ДОВІДКА

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

Íîâîð³÷í³ òà Ð³çäâÿí³ ñâÿòà 
óæå áëèçüêî, à âè ùå íå âèçíà-
÷èëèñü ç ïîäàðóíêîì äëÿ ñâî¿õ 
ð³äíèõ ÷è äðóç³â? RIA Ìåä³à äî-
ïîìîæå âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó. 
Çðîá³òü ïîäàðóíîê äîðîãèì ëþ-
äÿì — ïåðåäïëàò³òü ãàçåòó «RIA 
ïëþñ».

— Âè ìîæåòå çàìîâèòè ñåð-
òèô³êàò íà ð³÷íó ïåðåäïëàòó 
ãàçåòè «RIA ïëþñ» äëÿ áàòüê³â, 
áàáóñü, ä³äóñ³â òà é äëÿ äðóç³â 

Зробіть сюрприз для рідних чи друзів разом Зробіть сюрприз для рідних чи друзів разом 
з «RIA плюс»з «RIA плюс»

÷è çíàéîìèõ, — êàæå äèðåêòîð 
ç³ çáóòó RIA Ìåä³à Ë³ë³ÿ Ïàâëè-
øèí. — Íàø êóð’ºð äîñòàâèòü 
ñåðòèô³êàò àäðåñàòó äîäîìó. ×àñ 
ðîáèòè ð³äíèì òà áëèçüêèì ïðè-
ºìí³ ñþðïðèçè!

âñ³ âèðîñëè, òóò ìî¿ îäíîêëàñ-
íèêè, äðóç³, — êàæå â÷èòåëüêà. — 
Çàðàç òóò ïðàöþþ, ìè âñ³, ÿê 
îäíà ñ³ì’ÿ. Â÷èòèñÿ — öå îäíå, 
â÷èòè — öå çîâñ³ì ³íøå. Öå íà-
áàãàòî á³ëüøà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
çîâñ³ì ³íøå ñòàâëåííÿ äî âñüîãî. 
Êðàùèé ïåð³îä ó êîæíîãî — öå 
òàì, äå äèòèíñòâî, òàì, äå 16 ðî-
ê³â, à íå 50 — öå áåçïåðå÷íî.

Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè àíãë³é-
ñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Òåðíîï³ëüñüêî-
ãî ïåäóí³âåðñèòåòó, ïðîôåñîð 
Ë³ë³ÿ Ìîðñüêà çàê³í÷èëà øêî-
ëó ¹ 13 ó 1991 ðîö³. Êàæå, ùî 
äóæå âäÿ÷íà çà òå, ùî ñàìå òóò ¿é 
äîïîìîãëè ñòàòè òîþ, êèì âîíà 
º ñüîãîäí³.

— ×àñòî ÷èòàþ ÷è ÷óþ ïðî 
óñï³õè ó÷í³â øêîëè ñåðåä ïðè-
çåð³â îë³ìï³àä, áà÷ó, ùî ð³äíà 
øêîëà ðîçâèâàºòüñÿ, — êàæå 
âîíà. — Ó ìåíå íàäçâè÷àéíî 
ïðèºìí³ ñïîãàäè ïðî øê³ëüíèé 
ïåð³îä. ß çàâæäè ëîâëþ ñåáå 

íà äóìö³, ùî êîëè äîâîäèòü-
ñÿ ïðîõîäèòè ÷è ïðî¿æäæàòè 
ïî âóë.Îñòðîçüêîãî, â ìåíå ÿê 
ó ñîëäàòà â àðì³¿ ïîâåðòàºòüñÿ 
ãîëîâà â á³ê øêîëè é íà äóø³ 
ñòàº òåïëî. ß ïèøàþñÿ ñâîºþ 
øêîëîþ. Ñàìå âîíà ñòâîðèëà 
ìåíå ñàìå òàêîþ, ÿêà ÿ º. ² ìåí³ 
çäàºòüñÿ âçàãàë³, ùî âñå íàøå 
æèòòÿ çàëåæèòü â³ä òîãî ôóíäà-
ìåíòó, ÿêèé çàêëàäàþòü â÷èòåë³.

Îäèíàäöÿòèêëàñíèöÿ Äàð³ÿ 
Âèðñòà — ïåðåìîæíèöÿ îáëàñ-
íî¿ îë³ìï³àäè ç ³íôîðìàòèêè 
êîìåíòóº:

— Áåðó àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòò³ 
øêîëè. Çà ñïèíîþ 11 ðîê³â íàâ-
÷àííÿ ³ âðàæåííÿ çàëèøèëèñü 
ò³ëüêè íàéêðàù³, — êàæå ä³â÷è-
íà. — Áàãàòî ñïîãàä³â çàëèøàòüñÿ 
íàçàâæäè â ìîºìó ñåðö³.

Óðî÷èñòèé êîíöåðò ç íàãîäè 
ñâÿòà ïðîéøîâ ó «Ïåðåìîç³», 
êðàùèõ ïðàö³âíèê³â øêîëè íà-
ãîðîäèëè ãðàìîòàìè.

Професор Лілія Морська 
теж вчилася у школі №13

Галина Дідух закінчила 
школу № 13. І вже 30 років 
працює тут вчителем 

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 
журналіст Юлія Нікітіна. Зі своїми запитаннями 
та інформацією ви можете звернутися за телефо-
ном 43-00-50, 43-00-56 або надіслати їх нам на 
електронну адресу 20hvylyn@gmail.com.
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Ïîíàä 10 ðîê³â òåðíîïîëÿíè 
îáèðàþòü êîìïàí³¿, ÿêèì äîâ³ðÿ-
þòü, ï³äïðèºìñòâà, ð³âíåì ñåðâ³ñó 
òà ÿê³ñòü ïîñëóã ÿêèõ çàäîâîëåí³, 
íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ó ð³ç-
íèõ ãàëóçÿõ. Öüîãî ðîêó Ìåäè÷-
íèé öåíòð «Êë³í³êà ïðîôåñîðà 
Ñ. Õì³ëÿ» âïåðøå áðàâ ó÷àñòü 
ó ïðîåêò³ «Íàðîäíèé áðåíä» ³ 
çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ 
ó íîì³íàö³¿ Ìåäè÷í³ ïîñëóãè áóâ 
âèçíàíèé íàéêðàùèì, à òàêîæ 
áóâ íàãîðîäæåíèé äèïëîìîì 
òà ñòàòóåòêîþ Áîãèí³ Ïåðåìîãè 
«Í³êè». Öþ ïåðåìîãó êîìåíòóº 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð ÌÖ «Êë³í³êà 
ïðîôåñîðà Ñ. Õì³ëÿ» Õì³ëü Ìàð³ÿ 
Ñòåôàí³âíà.

— Çäîðîâ’ÿ çàâæäè áóëî íàé-
âàæëèâ³øèì ñêàðáîì ëþäèíè. 
² êîëè íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ 
äî ë³êàðÿ, âèíèêàº ÷èìàëî ïè-

òàíü. Òîìó, ÿêùî âè ïåðåáóâàºòå 
ó ðîçäóìàõ ³ øóêàºòå ìåäè÷íèé 
çàêëàä, äå ïðàöþþòü âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàí³ ë³êàð³, íàéñó÷àñí³øå 
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íå îáëàä-
íàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ëàáîðàòîð-
íî¿ ä³àãíîñòèêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé 
ï³äá³ð îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â ë³êó-
âàííÿ, ìè ÷åêàºìî âàñ ó ìåäè÷-
íîìó öåíòð³ «Êë³í³êà ïðîôåñîðà 
Ñ. Õì³ëÿ».

Íàø ìåäè÷íèé öåíòð áóâ ñòâî-
ðåíèé 12 ðîê³â òîìó, ³ âñ³ ö³ ðîêè 
ìè ñïåö³àë³çóºìîñÿ íà âèð³øåíí³ 
ïðîáëåì áåçïë³ääÿ. Òåõí³÷íå îñíà-
ùåííÿ òà íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåð³ 
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîã³é ó íà-
øèõ ìåäè÷íèõ öåíòðàõ â³äïîâ³äàº 
ð³âíþ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â.

Ó íàøèõ êë³í³êàõ ìè ïðîïîíóº-
ìî ïàö³ºíòàì ôàõîâ³ êîíñóëüòàö³¿ 
ë³êàð³â-ã³íåêîëîã³â, ÓÇÄ åêñïåðò-
íîãî ð³âíÿ, âñ³ âèäè ëàáîðàòîðíèõ 
äîñë³äæåíü, ñïåêòð äîïîì³æíèõ 
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîã³é ³ ïî-

ñò³éíî âïðîâàäæóºìî íàéñó÷àñí³-
ø³ ìåòîäè ðîáîòè. Ñåðåä íèõ — 
ÅÊÇ (åêñòðàêîðïîðàëüíå çàïë³ä-
íåííÿ), ICSI, IMSI, PICSI, TESE 
òà PGD (ïåðåä³ìïëàíòàö³éíà ãå-
íåòè÷íà ä³àãíîñòèêà). Êð³ì òîãî, 
ïðîïîíóºìî ïàö³ºíòàì ïðîãðàìè 
äîíàö³¿ îîöèò³â òà ñïåðìàòîçî¿ä³â, 
ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà òà êð³îç-
áåð³ãàííÿ á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó.

Íàø³ ôàõ³âö³ âäîñêîíàëþþòü 
ñâî¿ íàâè÷êè, â³äâ³äóþ÷è ð³çíî-
ìàí³òí³ øêîëè òà ñåì³íàðè ÿê 
â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.

Íåùîäàâíî äëÿ êë³ºíò³â â³ä-
êðèëè ùå îäíå â³ää³ëåííÿ êë³í³-
êè íà âóëèö³ Ñòàäíèêîâî¿.Ïåðå-
ë³ê ïîñëóã, ÿêèé ìè íàäàºìî òóò 
äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ. Íàïðèêëàä, 
ó êë³í³ö³ ïðîïîíóþòü âåäåííÿ âà-
ã³òíîñò³. Öÿ ïîñëóãà ðîçðîáëåíà ç 
óðàõóâàííÿì ïîáàæàíü ìàéáóòí³õ 
ìàì çàäëÿ ¿õíüî¿ çðó÷íîñò³ òà çà-
äîâîëåííÿ. Ïðèºìíà çàòèøíà àò-
ìîñôåðà ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè óñ³õ 

БЛОГ
ПРЕС-ЦЕНТР 

КЛІНІКИ С. ХМІЛЯ
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«КЛІНІКА ПРОФЕСОРА ХМІЛЯ» — НАЙКРАЩА

Çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ 
ó «Íàðîäíîìó Áðåíä³-2017» ñàëîí 
øê³ðè òà õóòðà «Ôåðð³çî» âèçíà-
íèé íàéêðàùèì ó ñâî¿é ñôåð³ ³ 
íàãîðîäæåíèé äèïëîìîì òà ñòà-
òóåòêîþ áîãèí³ ïåðåìîãè «Í³êè».

— Âèçíàííÿ ëþäåé çàâæäè 
áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ íàéâèùîþ 
íàãîðîäîþ çà ÿê³ñíó ³ ñóìë³ííó 
ðîáîòó, — êàæå âëàñíèê Åðäàë 
Îçäåì³ð. — Òîìó ìè äóæå ðàä³ 
çà òàêå âèçíàííÿ, àäæå öå º ãàð-
íîþ ìîòèâàö³ºþ ïðàöþâàòè íà-
äàë³ ùå êðàùå òà åôåêòèâí³øå, 
ðîçâèâàòèñÿ òà âäîñêîíàëþâàòèñÿ. 
Íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó íàñ çàäîâî-
ëåí³ñòü êîæíîãî êë³ºíòà, ³íäè-
â³äóàëüíèé ï³äõ³ä ³ ïðîôåñ³éíå 
îáñëóãîâóâàííÿ. Êâàë³ô³êîâàí³ 
ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè çàâæäè 
äîïîìîæóòü çîð³ºíòóâàòèñÿ â ðîç-
ìà¿òò³ ìîäåëåé ³ âèáðàòè ñàìå òó, 
ÿêà ï³ä³éäå êë³ºíòó ÿê çà ñòèëåì, 
òàê ³ çà ö³íîþ. À ÿê³ñòü íàøîãî 
òîâàðó ï³äòâåðäæóº ð³÷íà ãàðàíò³ÿ.

Ñàëîí øê³ðè òà õóòðà «Ôåðð³-
çî» — öå êîìïàí³ÿ, ÿêà äèíàì³÷íî 

ðîçâèâàºòüñÿ ³ çàéìàº ïðîâ³äíó 
ïîçèö³þ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Áðåíä 
«Ferrizo» — öå íàñàìïåðåä åêñ-
êëþçèâí³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü òà 
íåïîâòîðí³ñòü, öå ñó÷àñí³ òåíäåí-
ö³¿ ìîäè. Ó ñàëîí³ ïðåäñòàâëåíèé 
íàéøèðøèé àñîðòèìåíò âèðîá³â, 
ÿêèé ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ ³ 
äîçâîëÿº çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè 
íàéâèáàãëèâ³øèõ êë³ºíò³â. «Ôå-
ð³çî» ïðîïîíóº êîëåêö³þ «Çèìà 
–2018», ÿêà âðàæàº ÿê³ñíèì, 
ìîäíèì, ñòèëüíèì äèçàéíîì 
øê³ðÿíèõ òà õóòðÿíèõ âèðîá³â ç 
íîðêè, êðîëèêà, ëèñèö³, øèíøè-
ëè, ñîáîëÿ, ÷îðíîáóðêè òà áîáðà. 
Êîæíà ç ìîäåëåé ïî-ñâîºìó êðà-
ñèâà ³ ðîçê³øíà! Òàêîæ ó ìàãàçèí³ 
ìîæíà ïðèäáàòè àêñåñóàðè: ñóìêè, 
øàðôè, ðóêàâèö³, øàïêè, òóôë³. 
Öüîãî ðîêó â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, 
îêð³ì ñàëîíó øê³ðÿíèõ âèðîá³â, 
â³äêðèëè ìàãàçèí òåêñòèëþ, äå 
ïðåäñòàâëåí³ ÿê³ñí³ òîâàðè çà äî-
ñòóïíèìè ö³íàìè.

— Ïðîåêò «Ôåðð³çî» â Óêðà¿-
í³ — öå ò³ëüêè ïî÷àòîê ðîçâèòêó 
êîìïàí³¿, — ãîâîðèòü Åðäàë Îç-
äåì³ð. — Ìè ïëàíóºìî ðîçøèðþ-
âàòè á³çíåñ ³ â³äêðèòè ôàáðèêó ç 
ïîøèòòÿ øê³ðÿíèõ ³ õóòðÿíèõ 

âèðîá³â ó Òåðíîïîë³. Òîâàð áó-
äóòü âèãîòîâëÿòè ç òóðåöüêîãî 
ìàòåð³àëó íà ÿê³ñíîìó îáëàäíàí-
í³, ³, ùî äóæå âàæëèâî äëÿ ïî-
êóïöÿ, çàâæäè ìîæëèâèé îáì³í 
òà ìîæëèâ³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàìîâëåííÿ. Ïîáóäóâàòè âëàñíó 
ôàáðèêó — öå äîñèòü íåëåãêèé 
ïðîöåñ, àëå â³ä öüîãî çàëåæèòü ³ 
ê³íöåâà âàðò³ñòü òîâàðó, à â ðå-
çóëüòàò³, çâ³ñíî, âèãðàº ïîêóïåöü.

— Ñâî¿õ êë³ºíò³â ìè äóæå ëþ-
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áèìî, — êàæå âëàñíèê. — Êîæ-
íîãî ñåçîíó ïðîâîäèìî äëÿ íèõ 
ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿, ìîäí³ ïîêàçè, 
äå ñåðåä ïîêóïö³â ðîç³ãðóºìî ö³í-
í³ ïðèçè, ïóò³âêè íà â³äïî÷èíîê 
çà êîðäîí, ãðîøîâ³ ñåðòèô³êàòè, 
êàðòêè çíèæîê. Òîìó, áóäåìî ñòà-
ðàòèñÿ é íàäàë³ â³ääàíî ïðàöþâàòè 
òà çàäîâ³ëüíÿòè íàéâèáàãëèâ³ø³ 
ñìàêè êîæíîãî ïîêóïöÿ. Äàíà 
íàãîðîäà äàº íàòõíåííÿ äî ðî-
áîòè íà íàñòóïíèé ð³ê. Òîìó ùå 

ðàç õî÷ó ïîäÿêóâàòè óñ³ì, õòî 
ãîëîñóâàâ çà ñàëîí øê³ðè òà 
õóòðà «Ôåðð³çî» â «Íàðîäíîìó 
áðåíä³», çà âèçíàííÿ òà äîâ³ðó. 
Õî÷ó ïðèâ³òàòè óñ³õ òåðíîïî-
ëÿí ç ïðèéäåøí³ìè ñâÿòàìè ³ 
ïîáàæàòè ùàñòÿ, ðàäîñò³, ëþ-
áîâ³, äîáðà òà óñï³õ³â!

Ìè çàâæäè Âàñ ðàä³ áà÷èòè:
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Êí Îñòðîç-

üêîãî, 1, òåë. 096 777 50 06, www.
ferrizo.com.ua

Ìåðåæà ìàãàçèí³â «Çîëîòî» 
ïðàöþº ó Òåðíîïîë³ óæå áëèçüêî 
20 ðîê³â. Âïðîäîâæ óñüîãî öüîãî 
÷àñó ìåðåæà ðàäóº ñâî¿õ êë³ºíò³â, 
íàäàþ÷è ¿ì øèðîêèé àñîðòèìåíò 
þâåë³ðíî¿ ïðîäóêö³¿. Âïåâíåí³ñòü ó 
ÿêîñò³ ñâîº¿ ïðîäóêö³¿ ï³äòâåðäæóº 
ãàðàíò³éíèé ñòðîê íà óñ³ âèðî-
áè – 6 ðîê³â. Òóò áåçë³÷ âèðîá³â 
ñïðàâä³ º òâîð³ííÿìè äèçàéíåð³â 
³ âò³ëþþòü â ñîá³ êðàù³ øåäåâðè 
íîâ³òí³õ ìàéñòð³â þâåë³ðíî¿ ñïðà-
âè. Ùîñåçîíó òóò ìîæíà çíàéòè 
åêñêëþçèâí³ íîâèíêè þâåë³ðíî¿ 
ñïðàâè ç áàãàòüîõ êóòî÷ê³â ñâ³òó. 
Òàêîæ ìåðåæà ìàãàçèí³â «Çîëî-
òî» ñï³âïðàöþº ³ç ïîíàä ñîòíåþ 
þâåë³ðíèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè, 
ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷óâàòè øè-

ðî÷åçíèé àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ 
äëÿ ñâî¿õ ïîêóïö³â. Ùå îäí³ºþ 
«ðîäçèíêîþ» º âëàñíà þâåë³ðíà 
ìàéñòåðíà, äå ìîæíà øâèäêî òà 
ÿê³ñíî â³äðåìîíòóâàòè ïîøêîä-
æåí³ âèðîáè. 

Äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â ìè ïðîïî-
íóºìî þâåë³ðí³ òâîð³ííÿ äëÿ äî-
ðîñëèõ òà ä³òåé, äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà 
æ³íîê, äëÿ ëþäåé, ÿê³ ëþáëÿòü 
øèê ³ íåîðäèíàðí³ñòü, òà òèõ, õòî 
ö³íóº ñòèëüíó êëàñèêó. Îñîáëèâó 
óâàãó òóò ïðèä³ëÿþòü âåñ³ëüíèì 
êîøòîâíèì ïðèêðàñàì, åêñêëþ-
çèâí³ ìîäåë³ ÿêèõ ìîæíà çàìîâèòè 
çà âëàñíèì äèçàéíîì. Ó ñàëîíàõ 
ìåðåæ³ òàêîæ ïðåäñòàâëåíèé øè-
ðîêèé âèá³ð âåñ³ëüíèõ ôóæåð³â, 
ñð³áí³ ðàìêè äëÿ ôîòîãðàô³é, ³êî-
íè, ñòîëîâ³ íàáîðè òîùî. 

Çàâæäè ðàä³ áà÷èòè Âàñ ó ñà-
ëîíàõ ìåðåæ³ þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â 
«Çîëîòî» çà àäðåñàìè: ì. Òåðíîï³ëü 

âóë. Ðóñüêà, 18, 24, ÒÐÖ «Îðíà-
âà», âóë. Æèâîâà, 15à, âóë. ×îð-
íîâîëà, 5, ÒÐÖ «Ïîäîëÿíè», âóë. 
Òåêñòèëüíà, 24÷, ì. Òåðåáîâëÿ, âóë. 
Êí. Âàñèëüêà, 92/7, ì. ×îðòê³â âóë. 
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ïðîô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â â îäíîìó 
ïðèì³ùåíí³, â³äñóòí³ñòü ÷åðã òà 
ïðèâ³òí³ñòü ïåðñîíàëó — öå ñàìå ò³ 
íþàíñè, ÿê³ äîïîìàãàþòü âàã³òíèì 
æ³íêàì íàñîëîäæóâàòèñÿ ïåð³îäîì 
î÷³êóâàííÿ íàðîäæåííÿ ìàëþêà, 
à íå äðàòóâàòèñÿ ÷åðåç äð³áíèö³.

Âåëèêó óâàãó ìè ïðèä³ëÿºìî ³ 
ïðîáëåìàì â³äíîâëåííÿ æ³íî÷î-
ãî çäîðîâ’ÿ ï³ñëÿ ïîëîã³â. Ñàìå 

òîìó ñïåö³àë³ñòàìè êë³í³êè 
áóëà ðîçðîáëåíà ³ âïðîâàäæå-
íà ìåòîäèêà ï³ñëÿïîëîãîâî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿. Ìîâà éäå ïðî 
êîìïëåêñ â³äíîâíî¿ ã³ìíàñòèêè 
ï³ñëÿ ïîëîã³â, ÿêèé äîïîìîæå 
âàì øâèäêî ïîâåðíóòè ô³çè÷íó 
ôîðìó, îñê³ëüêè îñíîâí³ âïðà-
âè ñïðÿìîâàí³ ñàìå íà ò³ ãðóïè 
ì’ÿç³â, ÿê³ íàéá³ëüøå ïîòåðïà-
þòü ³ âòðà÷àþòü ñâ³é òîíóñ ï³ä 
÷àñ âàã³òíîñò³.

Òàêîæ ó êë³í³ö³ ïðîïîíóþòü 
óí³êàëüíèé êîìïëåêñ çàíÿòü 
íà ñïåö³àëüíîìó á³îñòèìóëÿòîð³. 
Ìè ÷åêàºìî âàñ çà àäðåñîþ:

ì. Òåðíîï³ëü, 
âóë. Øåïòèöüêîãî, 1 Á 
+38 (067) 580 0 580;
+ 38 (0352) 43 12 07 
âóë. Ñòàäíèêîâî¿, 9 
+38 (097) 7 40 42 00 
+ 38 (0352) 40 42 00 
www. khmilclinic.com.ua
Ë³ö.ÌÎÇÓ ÀÃ¹598036 â³ä 10.05.12 ð.

Øåâ÷åíêà, 1
Íàì íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî ³ 

ìè äóæå ö³íóºìî òå, ùî òåð-
íîïîëÿíè òàê âèñîêî îö³íèëè 
íàøó ìåðåæó, ùèðî äÿêóºìî çà 

âåëè÷åçíó ï³äòðèìêó. Ìè ëþáè-
ìî ñâîþ ñïðàâó ³ íàäàë³ áóäåìî 
ðîçâèâàòèñü òà óäîñêîíàëþâàòèñü 
äëÿ Âàñ, ùîá áóòè êðàùèìè òà 
âèïðàâäîâóâàòè Âàøó äîâ³ðó.
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Çà Ñõ³äíèì êàëåíäàðåì Íîâèé 
2018-é ð³ê — öå ð³ê îðàíæåâîãî, 
çîëîòèñòîãî çåìëÿíîãî Ñîáàêè. 
Ó ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³í âñòóïàº 
ï³çíî, àæ 16 ëþòîãî. Òîìó öåé 
ð³ê — ð³ê çð³ëèõ ëþäåé ³ íàì âàðòî 
ïðèñëóõàòèñü äî ëþäåé ñòàðøîãî 
â³êó.

Ñòèõ³ÿ öüîãî ðîêó — çåìëÿ, 
à åíåðãåòèêà — ÷îëîâ³÷à. Â³äòàê, 
ð³ê Ñîáàêè ìîæå ïðîÿâèòèñü, ÿê 
í³êîëè. Àäæå ïåñ ëþáèòü ñèä³òè 
â íîð³, áî áóäó âæå éîìó çðîáèëè 
ëþäè, à â³ä ïðèðîäè â³í øóêàº 
íîðè. Òîìó öüîãî ðîêó ïåñ — ñàì 
ó ñåáå âäîìà.

— Ð³ê òàêîãî îðàíæåâîãî çî-
ëîòèñòîãî ïåñèêà ïî÷íåòüñÿ àæ 
16 ëþòîãî, — êàæå òåðíîï³ëüñüêèé 
àñòðîëîã ²âàí Êðóï’ÿê. — Öå îäèí 

Гороскоп  Новий 2018-й рік слід 
зустрічати у гамірному колективі, за 
ситним столом, в одязі жовто-оранжево-
золотистих кольорів та відтінків. Жінки 
можуть одягати золоті прикраси, 
стрічки золотистого кольору. Перший 
новорічний тост бажано, аби говорила 
людина, найстарша за столом

³ç ï³çí³õ ðîê³â, áî çã³äíî ³ç òðà-
äèö³é Ñõ³äíîãî êàëåíäàðÿ, ÿêîìó 
ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ðîê³â, çàâæäè 
Íîâèé Ð³ê íàñòóïàº íà ïåðøèé 
ìîëîäèé ì³ñÿöü ó çíàêó Âîäîë³ÿ. 
À öüîãî ðîêó âèïàäàº, ùî âñòóïàº 
ó ñâî¿ ïðàâà àæ 16 ëþòîãî. Òîìó 
2018-é — öå ð³ê ï³çí³õ, òîáòî çð³-
ëèõ ëþäåé. À â³äòàê âàðòî ïðè-
ñëóõàòèñü äî ëþäåé ñòàðøîãî â³êó. 
ßêùî íàâ³òü çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê 
çà ñòîëîì, òî ïåðøèé íîâîð³÷íèé 
òîñò ìàº ñêàçàòè íàéñòàðøà ëþ-
äèíà ó êîëåêòèâ³.

Ó Íîâîìó 2018-ìó ðîö³ íàø³ 
ïðîáëåìè, çà ñëîâàìè ïàíà 
Êðóï’ÿêà, ïîñòóïîâî ïî÷íóòü-
ñÿ çàëàãîäæóâàòèñü. Àäæå ñîáà-
êà çàëèçóº ñàì ñâî¿ ðàíè. ßêùî 
ó 2017-ìó ðîö³ — ðîö³ Âîãíÿíîãî 
Ï³âíÿ, áóíò³âëèâîãî, ðåâîëþö³éíî-
ãî áóëè ÿê³ñü ïðîáëåìè, äîâåëîñü 
áàãàòî ÷îãî ïåðåæèòè, òî ó 2018 — 
ïåâíîþ ì³ðîþ âîíè çìîæóòü âè-
ð³øèòèñü. Òàê³ íåãàðàçäè ïîâèíí³ 
ìèíàòèñü áåç âåëèêèõ âòðàò. Âò³ì, 
íå âñå ³ íå äëÿ âñ³õ áóäå âåñåëî. Áî 
ñîáàêà — ñòâîð³ííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ 
íåïåðåäáà÷óâàíå.

— Öåé ð³ê — ð³ê äåâ’ÿòêè, áî 
1+8 = 9, à äåâ’ÿòèé çíàê çîä³à-
êó, öå Ñòð³ëåöü, — ïðîäîâæóº 
â³í. — Òîìó, ÿêùî òðàêòóâàòè 
çà ³íøèì êàëåíäàðåì, ìîæå áóòè 
ïåâíèé íåñïîê³é, íàïðóæåííÿ 
ó ñâ³ò³. ² îñîáëèâî â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ — äåðæàâè, ì³ñò, îáëàñ-
òåé. Ó 2017 ðîö³ óñ³ çíàêîâ³ ïîä³¿ 

â³äáóâàëèñü íà Ï³âäí³, áî ñòî-
ðîíîþ ãîðèçîíòó áóâ Ï³âäåíü. 
À ó 2018 ðîö³ — áóäóòü â³äáóâàòèñü 
ó öåíòðàëüíèõ ÷àñòèíàõ — ìàòåðè-
ê³â, êðà¿í, îáëàñòåé, ì³ñò.

Ïîäáàòè 
ïðî ñâîþ áåçïåêó 

Çàãàëîì, ïåñ — îõîðîíåöü, îõî-
ðîíÿº áóäèíîê. Òîìó, êàæå àñòðî-
ëîã, ó Íîâîìó ðîö³ ìè ïîâèíí³ 
á³ëüøå äáàòè ïðî ñåáå ³ áåçïåêó. 
Ïåâíó ñèìâîë³êó ìàº ³ êîë³ð. Òàê, 
îðàíæåâèé, çîëîòèñòèé êîë³ð º ïå-
ðåõ³äíèì ì³æ ÷åðâîíèì òà æîâòèì. 
Òîáòî, ð³ê íå áóäå òàêèì ãàðÿ÷èì, 
áóäå ñâ³òë³øèì. Îäíàê, îñê³ëüêè 
ñîáàêà — ñòâîð³ííÿ ³íîä³ íåïåðåä-
áà÷óâàíå, áóäóòü ³ íåïåðåäáà÷óâàí³ 
ïîä³¿. Ïðèì³ðîì, áóäóòü ïðîäîâæó-
âàòèñü ïðèðîäí³ êàòàêë³çìè.

— Ðóõ ïëàíåò òàêèé, ùî áóäóòü 
çàâîðóøåííÿ ì³æ ëþäüìè, — 

êàæå ïàí Êðóï’ÿê. — Îêð³ì òîãî, 
â³í áóäå ÷èìîñü ñõîæèì íà 1958, 
îñê³ëüêè ìàºìî ïîâíå ïîâòîðåííÿ 
öèêëó — ç³ çá³ãîì òîãî æ ïîêðîâè-
òåëÿ, ñòèõ³¿, êîëüîðó, ÷åðåç ïîâí³ 
60 ðîê³â.

Àñòðîëîãè ïîÿñíþþòü, ùî 
ó êîæíîãî êàëåíäàðÿ º öèêë. 
Â³äïîâ³äíî äî öèêëó Ñõ³äíîãî 
êàëåíäàðÿ, ð³ê ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òâà-
ðèíè ïðèõîäèòü ÷åðåç 12 ðîê³â. 
Àëå êîæíèõ 12 ðîê³â çì³íþºòüñÿ 
íå ò³ëüêè ñàì «âîëîäàð», à ³ éîãî 
êîë³ð ³ ñòèõ³ÿ. Â³äïîâ³äíî ïîâíèé 
çá³ã — òâàðèíà, êîë³ð, ñòèõ³ÿ òðà-
ïëÿºòüñÿ ÷åðåç êîæí³ 60 ðîê³â.

— Äëÿ Óêðà¿íè 2018 ð³ê áóäå 
äåùî ³íøèì, ñïîê³éí³øèì. Äóæå 
íàïðóæåíèìè áóëè ïîïåðåäí³ äâà 
ðîêè, ìè ¿õ ïåðåæèëè, — ïðîäîâ-
æóº àñòðîëîã. — Öåé ð³ê — íå ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî áóäå ñïîê³éíèì, 
àëå ó öüîìó ïëàí³ áóäå ³íøèì. 

Ìàº ùîñü çì³íèòèñü íà ïîçèòèâ 
³ íà Ñõîä³. Ó ïîë³òè÷íîìó ïëàí³ 
Óêðà¿íó ó 2018 ðîö³ ÷åêàº òàêà æ 
ñàìà ñèòóàö³ÿ, ÿê º. Òàê, äðóãà ïî-
ëîâèíà ðîêó ìàòèìå ÷³òê³ø³ íà-
ïðÿìêè, à ïåðøà, ó ïîë³òè÷íîìó 
ïëàí³, áóäå òàêîþ, ÿê áóëà ó 2017.

Íå ïîäàâàéòå 
íà ñò³ë ï³âíÿ 

Àáè â íîâîìó ðîö³ âñå 
ñêëàäàëîñü, âàðòî ïîäó-
ìàòè íå ëèøå ïðî ïðà-
âèëüíó çóñòð³÷ íîâîãî 
âîëîäàðÿ ðîêó — æîâ-
òîãî, çåìëÿíîãî Ñîáà-
êè, à é ïðî ïðàâèëüíå 
ïðîùàííÿ ³ç ñèìâîëîì 
2017 — âîãíÿíèì Ï³â-
íåì.

— Çóñòð³÷àòè Íî-
âèé ð³ê, õî÷à ìè çàðàç 
ãîâîðèìî ïðî ïî÷àòîê 
êàëåíäàðíîãî ðîêó, áî 

ìàëî õòî çóñòð³÷àº çà Ñõ³ä-
íèì êàëåíäàðåì, ñë³ä â îäÿç³ 
êîëüîð³â, ùî â³äïîâ³äàþòü êî-
ëüîðó ðîêó, — ïðîäîâæóº ²âàí 
Êðóï’ÿê. — Òîáòî, â îðàíæåâèõ 
çîëîòèñòèõ, æîâòèõ òîíàõ. Ìîæíà 
îäÿãíóòè ïðèêðàñè çîëîòèñò³, ÷è 
ñòð³÷å÷êó, ÷è áðîøêó. Îñê³ëüêè 
ñîáàêà ëþáèòü ïîãàâêàòè, ³ òàê 
âèðàæàº ñâ³é íàñòð³é, òî ³ ñâÿò-
êóâàííÿ ìàº áóòè ãàì³ðíèì. Òàêîæ 
ñîáàêà ëþáèòü ïî¿ñòè, òîìó é ñò³ë 
ìàº áóòè ñèòèì.

Ñîáàêà, çà ñëîâàìè àñòðîëîãà, 
ëþáèòü ì’ÿñî, â³äòàê äëÿ ñèòîãî 
ðîêó áàæàíî, àáè íà ñòîë³ áóëè 
ì’ÿñí³ ð³çíîìàí³òí³ ñòðàâè. Îä-
íàê íå ç ïòèö³, áî äî 16 ëþòîãî 
ïðàâèòü òàêè âîãíÿíèé Ï³âåíü, 
à åíåðãåòèêà ó ðîö³ áóëà æ³íî÷à, 
òî íå âàðòî ãîòóâàòè í³ ï³âíÿ, í³ 
êóðêè. Òàêîæ Ñîáàêà íå äóæå ëþ-
áèòü ðèáó, â³í ëþáèòü ïåðåâàæíî 
¿¿ çàïàõ, àëå íå ñàìå ì’ÿñî.

— Ìàº â³äïîâ³äàòè ñèìâîë³ö³ 
ðîêó ³ ñåðâ³ðóâàííÿ ñòîëó, — êàæå 
àñòðîëîã. — ² íàïî¿. Òàê äëÿ çóñòð³-
÷³ Íîâîãî 2018 ðîêó êðàùå íà ñò³ë 
ñòàâèòè ñâ³òë³ âèíà, òàêîãî æîâ-
òóâàòîãî êîëüîðó, ð³çí³ íàëèâêè.

Ùóð 
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008
Ùóð – ïåðøèé 
çíàê ó Ñõ³äíîìó 

êàëåíäàð³. Çà ëåãåíäîþ ùóð ðÿòóâàâ 
Áóääó, à öüîãî ðîêó Ùóð ïîâèíåí 
ðÿòóâàòè ñåáå. Íå âèñîâóâàòèñü, íå 
âèäàâàòè ñâî¿ ³äå¿ ÿê çà îñòàííþ 
³ñòèííó, íå ï³ääàâàòèñü ³ìïóëüñàì. 
Ïåðø, í³æ çðîáèòè ùîñü, òðåáà äîáðå 
ïîäóìàòè. ßêùî õî÷åòå ðîáèòè âåëèê³ 
ïîêóïêè, òî êðàùå ¿õ ðîáèòè ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ðîêó. Çàãàëîì, öåé ð³ê  áóäå 
ïîñåðåäí³ì äëÿ ëþäåé, íàðîäæåíèõ 
â ð³ê Ùóðà.

Áèê, Â³ë
Ðîêè íàðîäæåí-
íÿ: 1937, 1949, 
1961 ,  1973 , 
1985 ,  1997 , 
2009

Â³ë – ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè âñå, ùî 
õî÷å. Â³í áóäå ïî÷óâàòè ñåáå äîáðå, 
áóäå ïðàöþâàòè, ìàòèìå äîñòàòîê, 
äîáðèõ äðóç³â, íîâ³ çíàéîìñòâà. 
Ìîæå, ÿêùî ùå íå ìàº ñ³ì’¿, çàâî-
äèòè ¿¿. Ìîæå áóäóâàòè, âêëàäàòè, 
êóïóâàòè. Ð³ê áóäå ïîòóæíèì, îñî-
áëèâî ÿêùî Â³ë íàðîäæåíèé ó ð³ê, 
ñõîæèé çà êîëüîðîì. À îñê³ëüêè öå 
ð³ê çåìëÿíîãî ñîáàêè, òî Â³ë áóäå 
ì³öíî ñòîÿòè íà íîãàõ.

Òèãð 
Ðîêè íàðîäæåí-
íÿ: 1938, 1950, 
1962 ,  1974 , 
1986 ,  1998 , 
2010

Òèãð ïðîÿâèòü ñåáå â ÷îìóñü. 
Ïðîÿâèòü ñâî¿ çä³áíîñò³, áóäå âè-
çíàíèé íà÷àëüñòâîì. Ìîæå çì³íèòè 
ïîìåøêàííÿ, ðîáèòè âåëèê³ ïîêóïêè. 
Ìîæå îðãàí³çîâóâàòè äàëåê³ ïî¿çäêè 
- âîíè áóäóòü ïîçèòèâíèìè. Ó 2018 
âíóòð³øíÿ ³íòó¿ö³ÿ Òèãðà âåñòèìå 
éîãî äî âåëèêîãî ³ ïîçèòèâíîãî. 
Éîãî ñòðèáîê áóäå áåçïîìèëêîâèì 
— íàö³ëèâñÿ íà ùîñü, ñòðèáíóâ ³ 
äîñÿãíóâ ìåòè

Ê³ò (Êðîëèê, 
Çàºöü)
Ðîêè íàðîäæåí-
íÿ: 1939, 1951, 
1963 ,  1975 , 
1987 ,  1999 , 
2011

Ê³ò, Êðîëèê ïåðåæèâàâ íå äóæå 
äîáð³ ÷àñè â ïåð³îä Ï³âíÿ, áî âîíè 
àíòèïîäè. À ó 2018 ðîö³ áóäå 
â³äõîäèòè òðîõè â³ä ò³º¿ ñèòóàö³¿, 
â³ä ïðîáëåì. Â³í çìîæå â³ä÷óâàòè 
ñåáå âïåâíåí³øå, òåïë³øå, àæ ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ Íîâîãî ðîêó. À 
ïåðøà ïîëîâèíà ðîêó ùå ìîæå 
äàâàòè â³äãîëîñêè ìèíóëîãî. Òîìó 
íàëàéøòóéòåñü íà ïîçèòèâ.

Äðàêîí
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 
2012
Ñêëàäíèì áóäå 

ð³ê äëÿ Äðàêîíà. Ùîïðàâäà, öå ùå 
çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿêèé Äðàêîí, 
ñê³ëüêè ãîë³â ìàº. Àëå ïåðåâàæíà á³ëü-
ø³ñòü ç íèõ ïîâèíí³ ïðîÿâëÿòè ñòðè-
ìàí³ñòü, ÷³òêî ïëàíóâàòè ñâî¿ ä³¿, íå 
ðèçèêóâàòè, íå ïàí³êóâàòè, ïèëüíóâàòè 
çäîðîâ’ÿ, áàæàíî íå çì³íþâàòè ðîáîòó, 
â ïî¿çäêàõ ïîâîäèòèñü îáåðåæíî. ßêùî 
âñå ïðîäóìàòè, òî ëåãêî ìîæíà îá³éòè 
òðóäíîù³, ÿê³ ï³äãîòóâàâ 2018.

Çì³ÿ 
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 
2013
Çì³ÿ áóäå â³ä-

÷óâàòè ñåáå âïåâíåíî íà âñ³ 100%. 
Ãîëîâíå, àáè âîíà íå íåðâóâàëà Ïñà. 
Ç íèì âîíè æèâóòü ó íåéòðàëüíîìó 
ñâ³ò³, îäíå îäíîìó íå çàâàæàþòü. Òîìó, 
ÿêùî Çì³ÿ â÷àñíî â³äïîâçå â³ä ïåâíèõ 
ïðîáëåì, òî òàê ³ áóäå ïðîäîâæóâàòè 
âäàëî ñâî¿ ñïðàâè. Ð³ê, çàãàëîì, áóäå 
âèùå ñåðåäíüîãî. Íàâ³òü, ÿêùî Çì³ÿ 
÷îãîñü íå âñòèãëà çðîáèòè, òî âîíà 
íàçäîæåíå öå ùå â ïåðø³é ïîëîâèí³ 
öüîãî ðîêó.

Східний гороскоп на 2018 рік

Ê³íü
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 
2014
Çà³ðæå íà ïîâíèé 

ãîëîñ Ê³íü. Áî â³í ³ç Ñîáàêîþ äðóæàòü,  
¿ì ö³êàâî ðàçîì, äîáðå. Âîíè í³áè â 
îäíîìó ðèòì³, îäíå îäíîìó äîïîìàãà-
þòü. Òîìó ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé, 
ÿê³ íàðîäèëèñü ó öåé ð³ê, â³ä÷óâàòè-
ìóòü ïîçèòèâí³, ïðèºìí³ çì³íè. Âîíè 
ìîæóòü ïåðå¿æäæàòè, ðîáèòè âåëèê³ 
ïîêóïêè, â³äêðèâàòè á³çíåñ. Óñ³ ö³ æèò-
òºâ³ çì³íè áóäóòü âäàëèìè ó íîâîìó 
2018 ðîö³.

Êîçà, Â³âöÿ 
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 
2015
Ëþäè ÿê³ íàðîäè-

ëèñü ó öåé ð³ê ñòàðàþòüñÿ í³êîëè íå 
ïðîãðàâàòè. ßêùî ìèíóëîãî ðîêó íå 
çàâæäè ñï³âïàäàëè ¿õí³ áàæàííÿ ç ä³é-
ñí³ñòþ, òî öüîãî ðîêó áóäå ëåãøå, ñòà-
á³ëüí³øå. Òðåáà ëèøå íå íåðâóâàòèñü, 
âì³òè ñàìîñò³éíî íàëàøòîâóâàòèñü íà 
ïîçèòèâ, ãíàòè â³ä ñåáå ïîãàí³ äóìêè, 
Àäæå ó 2018 âîíè ìîæóòü îòðèìóâàòè 
íå çàâæäè ïðàâäèâó, ðóéí³âíó åíåðãå-
òèêó. І òîä³ âñå áóäå äîáðå.

Ìàâïà
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 
2016
 Ìàâïà íåðâóº 

Ñîáàêó, áî Ìàâïà õèòðà, çíàº ÿê îá³éòè 
Ïñà. À Ïåñ çíàº, ÿê ¿¿ ëÿêàòè. Òîìó ó 
2018 ó Ìàâï ìîæóòü áóòè íåïðèºì-
íîñò³, ÿê³ íå áóäóòü íåñòè çà ñîáîþ 
ÿêèõîñü âàãîìèõ çì³í, àëå ìîæóòü 
âèñíàæóâàòè. Òîìó íå ñë³ä çàéìàòèñü 
âèïðîáîâóâàííÿìè, áî áóäóòü ïîãàí³ 
íàñë³äêè. ßêùî Ìàâïà - ñ³ìåéíà, òî 
â³äáóäóòüñÿ çì³íè â ñ³ìåéíîìó æèòò³. 
À îäèíîê³ - çíàéäóòü ñâîþ ïîëîâèíêó

Ï³âåíü
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 
2017
Ó ïåðø³é ïîëîâè-

í³ ðîêó â³í ùå áóäå êóêóð³êàòè. Çàñïî-
êîþâàòèñü ïî÷íå ó ëèïí³. ßêùî áóäå 
ïîì³ðíèì òåìïîì çàéìàòèñü ñïðàâîþ, 
ÿêó ïî÷àâ, òî âñå áóäå ãàðàçä. Ó 
ïåðø³é ïîëîâèí³ ðîêó ¿ì íå ìîæíà ïå-
ðå³íàêøóâàòè ÷îãîñü ñ³ìåéíîãî. ßêùî 
ùîñü íå ñêëàäàºòüñÿ â ñòîñóíêàõ, òî 
òðåáà ïåðå÷åêàòè, ïåðåòåðï³òè. Іíàêøå 
– øêîäóâàòèìóòü. Òîìó áàæàíî íå 
íåðâóâàòèñü.

Ñîáàêà
Ðîêè íàðîäæåííÿ: 
1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 
2018
Íå âñ³ì áóäå äî-

áðå, áî ñîáàêà ñòèõ³¿ âîäè, ³ ñòèõ³¿  
çåìë³ – öå ð³çí³ ïñè. Àëå, çàãàëîì, 
Ñîáàêè äî÷åêàëèñü ñâîãî - ÿ áóäó 
ðîáèòè, ùî ÿ ñõî÷ó, ÿ áóäó ãàâêàòè 
íà êîãî ñõî÷ó. Öåé ð³ê ñïðèÿòèìå 
ïîâåðíåííþ ó äîáðîìó ñåíñ³ âñüîãî 
òîãî, ùî ðàí³øå âîíè âòðàòèëè ÷è 
áóëè â³ä³ãíàí³ â³ä ÷îãîñü. Íàïðèêëàä 
ÿêùî âòðàòèëè ðîáîòó, ÷è äðóç³â, ÷è 
äðóãó ïîëîâèíêó

Ñâèíÿ 
Ðîêè íàðîäæåí-
íÿ: 1947, 1959, 
1971 ,  1983 , 
1995, 2007, 2019
Ñâèíÿ áóäå âè-

÷³êóâàòè ñâîãî ÷àñó, åñòàôåòè, êîëè 
¿é á³ãòè. Àäæå 2019 ð³ê – ð³ê æîâòî¿ 
Ñâèí³. Ó 2018 ðîö³ çäåá³ëüøîãî ñâèí³ 
ùå íå çìîæóòü ñåáå ïîâí³ñòþ ðåà-
ë³çóâàòè òàê ÿê áè õîò³ëè, áî áóäóòü 
ð³çí³ ïðè÷èíè íà òå. Òîìó áóäóòü ó 
ñâîºð³äíîìó ïðèãí³÷åíí³, áî Ïåñ íå 
äàâàòèìå ïîâíî¿ âîë³. Òîìó, íå âàðòî  
êâàïèòèñü, íå ôîðñóâàòè ïîä³é, à î÷³-
êóâàòè ñâîãî êîðîííîãî ÷àñó.

Якщо у 2017-му році 
- році Вогняного

 Півня, бунтівливого, 
революційного були якісь 

проблеми, то у 2018-му 
- певною мірою вони 

таки зможуть 
вирішитись
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 0–97– 445-82-67, 
NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM

Íà íîâîð³÷íîìó ñòîë³ öüî-
ãî ðîêó îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè 
ì’ÿñî. Îñê³ëüêè öå ð³ê æîâòî¿ 
Çåìëÿíî¿ ñîáàêè, òîìó ãîñïîäàðÿ 
âàðòî çàäîáðèòè ì’ÿñíèìè ñòðà-
âàìè. Òîä³ âñ³ 12 ì³ñÿö³â áóäóòü 
óñï³øíèìè òà äîáðèìè. Òàêî¿ 
äóìêè â³äîìèé òåðíîï³ëüñüêèé 
øåô-êóõàð Ñåðã³é Ãîëîâàé÷óê.

Ñïåö³àëüíî äëÿ ÷èòà÷³â ãàçå-
òè «RIA ïëþñ» â³í çàïðîïîíóâàâ 
ê³ëüêà ðåöåïò³â ñâÿòêîâèõ ñòðàâ. 
Òîæ ãîòóéòå, ñìàêóéòå ³ íàñî-
ëîäæóéòåñü!

Ñåðã³é Ãîëîâàé÷óê — ÷ëåí Êè-
¿âñüêî¿ Àñîö³àö³¿ øåô-êóõàð³â, 
àâòîð òà âåäó÷èé êóë³íàðíî¿ ïðî-
ãðàìè íà îäíîìó ç òåëåêàíàë³â, 
ðîçðîáíèê ìåíþ äëÿ á³ëüø í³æ 
äåñÿòè çàêëàä³â ó ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ Óêðà¿íè, ñïðàâæí³é ìàéñòåð 
ñâîº¿ ñïðàâè.

Страви від шефаСтрави від шефа

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

Äî Íîâîãî ðîêó ëèøàºòüñÿ ê³ëü-
êà äí³â. Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
ïîðàõóâàëè, ó ñê³ëüêè öüîãîð³÷ 
îá³éäåòüñÿ ñâÿòêîâå çàñò³ëëÿ. 
Òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ùå íå âñòèãëè 
ñêóïèòèñÿ, ìàþòü çíàòè: ñâÿòêó-
âàííÿ, ñóäÿ÷è ç³ ðîñòó ö³í, âëåòèòü 
ó êîï³º÷êó.

Òðàäèö³éíî á³ëüø³ñòü ì³ñöåâèõ 
ðîäèí ãîòóâàòèìóòü íîâîð³÷í³ 
ñòðàâè òà ÷åêàòèìóòü áîþ êóðàí-
ò³â. Íàñïðàâä³ âèðàõóâàòè «ðîçìàõ» 
êîíêðåòíî¿ ñ³ì’¿ äîñèòü âàæêî, 
àäæå îäí³ ìîæóòü ìàòè íà ñòîë³ 
5 ñòðàâ, à ³íø³ — 25. Äëÿ òîãî, 
àáè ñêëàñòè íîâîð³÷íèé êîøèê 
äëÿ îäí³º¿ òåðíîï³ëüñüêî¿ ðîäèíè 
(3–4 îñîáè), ìè ç³áðàëè ñòàíäàðò-
íèé íàá³ð ïðîäóêò³â: ³íãðåä³ºíòè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ îë³â’º (1 êã êàð-
òîïë³, 1 áàíêà çåëåíîãî ãîðîøêó, 
1 ïà÷êà ìàéîíåçó (380 ã), 10 ÿºöü, 
500 ã âàðåíî¿ êîâáàñè, ìàðèíîâàí³ 
îã³ðêè); 200 ã òâåðäîãî ñèðó, êîí-
ñåðâîâàí³ îã³ðêè, âåðøêîâå ìàñëî, 
áàíêó ÷åðâîíî¿ ³êðè — 120 ã, ïàëêó 
ñèðîêîï÷åíî¿ êîâáàñè, òîðò, êóðêó, 
ã³ð÷èöþ, õð³í, ïëÿøêó øàìïàí-
ñüêîãî.

Ïîäîðîæ÷àëè 
ìàíäàðèíè òà ì’ÿñî 

ßêùî çáèòè âñ³ âèòðàòè äîêóïè 
(äåòàëüí³øå — äèâèñü ãðàô³êó — 
ïðèì. àâò.), òî íîâîð³÷íèé êîøèê 
íàì îá³éøîâñÿ ó 985 ãðí.

Ìè àíàë³çóâàëè ö³íè, ÿê ó ñó-
ïåðìàðêåòàõ, òàê ³ íà ðèíêó. Íàé-
á³ëüøå, çà â³äãóêàìè òåðíîïîëÿí, 
ïîäîðîæ÷àëè ìàíäàðèíè, ì’ÿñî, 

НОВИЙ РІК ВЛЕТИТЬ У КОПІЄЧКУ
Гроші  Ціни на продукти виросли, і 
новорічний кошик цього року обійдеться 
в середньому 1000 грн. Ми зібрали лише 
основний набір продуктів, тож вартість 
столу може бути істотно більшою. 
А шеф-кухар Сергій Головайчук 
ексклюзивно з «RIA плюс» поділився 
рецептами святкових страв

ÿéöÿ òà íàâ³òü áîðîøíî. Òàê, 
ÿêùî ãîâîðèòè ïðî êóðÿ÷³ ÿéöÿ, 
òî çà îäíå äîìàøíº ïîòð³áíî â³ä-
äàòè ïðèáëèçíî 4 ãðí, à îò â ñó-
ïåðìàðêåò³ — 2,50–3,20 ãðí.

Çà êã áîðîøíà âèùîãî ´àòóíêó 
äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 9 ãðí, à ì’ÿ-
ñî — òî âçàãàë³ îêðåìà «ï³ñíÿ». 
Ñâèíèíà íàâ³òü ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ 
³ç ê³ñòêàìè êîøòóº 80 ãðí çà êã, 
êóðêà äîìàøíÿ — 100 ãðí çà òóø-
êó, ó ìàãàçèí³ 1 êã ïòèö³ — 54 ãðí.

Ö³íà ³êðè â³ä 
121 äî 394 ãðí 

Ö³íè íà êàðòîïëþ, ùî íà ðèíêó, 
ùî â ñóïåðìàðêåòàõ, ïðèáëèçíî 
îäíàêîâ³ — 5–7 ãðí. Òâåðäèé 
ñèð íà êàíàïêè òåæ òð³øêè âèð³ñ 
ó ö³í³, çà îäèí ê³ëîãðàì òðåáà äàòè 
140–180 ãðí, ³ òî öå — íå êðàéíÿ 
ïîçíà÷êà. ×èì êðàùèé ñîðò — òèì 
äîðîæ÷èé.

Ìàíäàðèíè ïåðåä Íîâèì ðî-
êîì — òàêîæ íåäåøåâå çàäîâî-
ëåííÿ. Íàéäåøåâø³ çíàéøëè 
â ñóïåðìàðêåò³ çà 30 ãðí/êã, àëå 
¿õ ÿê³ñòü áàæàº êðàùîãî. Ãàðí³ æ 
ãðåöüê³ ÷è ºãèïåòñüê³ ìàíäàðèíè 
êîøóþòü 45 ãðí/êã.

Êîâáàñó êîæåí ìîæå îáèðàòè 
íà âëàñíèé ñìàê ³ çàëåæíî â³ä 
ðîçì³ðó ãàìàíöÿ. Ê³ëîãðàì âàðå-
íî¿ êîâáàñè ïåðøîãî ñîðòó, íàïðè-

êëàä, êîøòóº â ìåæàõ 65–90 ãðí, 
à âèùîãî — 160 ãðí. Çà ê³ëîãðàì 
ñèðîêîï÷åíî¿ êîâáàñè âèùîãî ñîð-
òó ïîòð³áíî çàïëàòèòè îð³ºíòîâíî 
220 ãðí, ïåðøèé ñîðò ìàéæå íà-

ïîëîâèíó äåøåâøèé.
¯ñòè ³êðó ëîæêàìè íàâ³òü íà íî-

âîð³÷í³ ñâÿòà íå âèéäå, õ³áà ùî 
êàíàïêè ëåãåíüêî ïîìàñòèòè. 120 ã 
íàéäåøåâøî¿ ÷åðâîíî¿ ³êðè ëîñîñÿ 
êîøòóº 121 ãðí. Ó ö³ëîìó, âàðò³ñòü 
äåë³êàòåñó ñòàíîâèòü äî 394 ãðí.

Ö³íè íà ã³ð÷èöþ, õð³í òà ìà-
éîíåç ïðèáëèçíî òàê³ æ ñàì³, ÿê 
³ ðàí³øå: 100 ã ã³ð÷èö³ — 6,99–
9,99 ãðí; õðîíó — 9,09–14,24 ãðí; 

ìàéîíåç (380 ã) — 15,49–23,49 ãðí.
Âàðò³ñòü òîðò³â òàêîæ çàëåæèòü 

â³ä éîãî ñêëàäîâèõ. Íà ïîëèöÿõ 
ñóïåðìàðêåò³â êã öüîãî äåñåð-
òó îö³íþþòü â³ä 115 äî 274 ãðí. 
Âåðøêîâå ìàñëî (200 ã) êîøòóº 
22–79 ãðí.

Íó ³ ÿêèé Íîâèé ð³ê áåç áóëüáà-
øîê ³ øàìïàíñüêîãî? Ïëÿøêà öüî-
ãî íàïîþ îá³éäåòüñÿ âàì ó 80 ãðí.

Çâ³ñíî, ùî âêàçàí³ ö³íè — ñåðåä-
í³é ïîêàçíèê ïî Òåðíîïîëþ. Óñå 
çàëåæèòü â³ä íàö³íêè â ìàãàçèí³, 
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ òîùî.

Ó ðåñòîðàíàõ ì³ñöü 
ìàéæå íåìàº 

×è íå äåøåâøå áóäå ñâÿòêóâàòè 
Íîâèé ð³ê â ðåñòîðàí³? Ùîá ïîð³â-
íÿòè, ìè çàòåëåôîíóâàëè â ê³ëüêà 
çàêëàä³â. ²ç âîñüìè îáðàíèõ âàð³àí-
ò³â, ëèøå â òðüîõ ëèøèëîñÿ ê³ëüêà 
â³ëüíèõ ì³ñöü íà íîâîð³÷íó í³÷.

ßê ïðàâèëî, óñ³ ðåñòîðàíè òà 
êàôå ìàþòü ñïåö³àëüíî ñêëàäåíå 

ñâÿòêîâå ìåíþ. ßêùî êîãîñü ³ç 
â³äâ³äóâà÷³â íå âëàøòîâóþòü êîí-
êðåòí³ ñòðàâè, àäì³í³ñòðàòîð ìîæå 
çàïðîïîíóâàòè ³íø³. Ùîïðàâäà, 
òàê³ âèíÿòêè ïîîäèíîê³. Çäåá³ëü-
øîãî, ìåíþ — îäíå äëÿ âñ³õ.

Êð³ì íàáîðó îñíîâíèõ ñòðàâ 
íà ñòîë³, ïîòð³áíî çâàæàòè é 
íà ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó. Äåñü 
ïðàöþº ëèøå âåäó÷èé òà ìóçè-
êàíòè. Ãîñòÿì ïðîïîíóþòü âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà ïîòàíöþâà-
òè. Ó á³ëüøîñò³ æ çàêëàä³â ó íî-
âîð³÷íó í³÷ ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü 
Ä³ä Ìîðîç ³ Ñí³ãóðîíüêà. Äî çàáàâ 
òàêîæ çàïðîøóâàòèìóòü àí³ìàòîðè, 
êàçêîâ³ ïåðñîíàæ³, ðîñòîâ³ ëÿëüêè 
òîùî.

Ïî÷èíàòè ñâÿòêóâàííÿ ìîæíà 
ç 20.30 ³ äî 3.00–4.00, à â îêðå-
ìèõ ðåñòîðàíàõ — íàâ³òü äî 6.00. ² 
íàéãîëîâí³øå — ö³íà ñâÿòêóâàííÿ 
íà îäíó ëþäèíó — â³ä 550–850 ãðí 
³ íàâ³òü á³ëüøå.
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«Їсти ікру ложками навіть на новорічні свята не вийде,
хіба що канапки легенько помастити. 120 г найдешевшої

червоної ікри лосося коштує 121 грн. У цілому, вартість
делікатесу становить до 394 грн»

200 ã êóðÿ÷îãî ô³ëå â³äáèâàº-
ìî òàê, ÿê íà â³äáèâíó. Àëå ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè, ùî âîëîêíà ì’ÿñà 
íå âàðòî ñèëüíî áèòè, àáè íå 
ïîøêîäèòè òåêñòóðó, ³íàêøå 
ðóëåòèêè ìîæóòü íå çàêðóòèòè-
ñÿ. Äàë³ íà ñêîâîðîä³ òóøêóºìî 
100 ã ñâ³æîìîðîæåíîãî øïèíà-
òó ³ç 50 ã âåðøê³â. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ïðîòóøêóºìî, äîäàºìî 30 ã 
ãîð³õ³â, ï³äñîëþºìî çà ñìàêîì, 
íàêëàäàºìî íà êóðÿ÷å ô³ëå ³ çà-
êðó÷óºìî ó ðóëåò. Îáñìàæóºìî, 
ãîòîâ³ ðóëåòèêè ïîëèâàºìî ñîó-

ñîì ç ñóì³ø³ âåðøê³â òà òâåðäîãî 
ñèðó, ÿê³ çì³øóºìî â ïðîïîðö³¿ 
íà 200 ã âåðøê³â – 50 ã ñèðó. 
Ðîçòîïëþºìî íà ìàëîìó âîãí³ äî 
ïîâíîãî ðîç÷èíåííÿ ñèðó, ÿêùî 
ïîòð³áíî ùå ï³äñîëþºìî.

Свинячі реберця 
в медово-
гірчичному соусі

500 ã ñâèíÿ÷èõ ðåáåðåöü â³ä-
âàðèòè â ñîºâîìó ñîóñ³ ç âî-
äîþ, ó ñï³ââ³äíîøåíí³ íà 1 ë 
âîäè 50 ã ñîºâîãî ñîóñó. Òàêîæ 
òóäè ñë³ä äîäàòè ïðÿí³ ñïåö³¿ 
(êàðäàìîí, êîð³àíäð ³ ïàïðèêó 
ìåëåíó). Äàë³ â öþ ñóì³ø ï³ñëÿ 
çàêèïàííÿ äîäàºìî ñâèíÿ÷³ ðå-
áåðöÿ òà âàðèìî äî ãîòîâíîñò³. 
ßêùî ì’ÿñî íå òâåðäå, ïðîíè-
çóºìî øïàæêîþ, âèéìàºìî òà 
äàºìî îõîëîíóòè. 

Ãîòóºìî ñîóñ: ó ñêîâîðîä³ 
ç’ºäíóºìî 2 ñò. ë. ìåäó, 2 ñò. ë. 
ã³ð÷èö³ òà 2 ñò. ë. ñîºâîãî ñîóñó, 
äîâîäèìî ñóì³ø äî êèï³ííÿ òà 
äîäàºìî ðåáåðöÿ. Òóøêóºìî, 
àëå òàê, ùîá âîíè ïîêðèëèñÿ 
ïîâí³ñòþ ñîóñîì. Âèêëàäàºìî 
íà òàð³ëêó ³ ñìàêóºìî

Рулетики з курки зі шпинатом 
та горіхами під сирним соусом

Новорічний 
кошик, 

який склала 
журналіст 

«RIA плюс», 
обійшовся 

майже в 1000 
грн. І це лише 
стандартний 

набір

Ó ïîñóäèí³ ç’ºäíóºìî âåðø-
êè òà á³ëîê, ïðèáëèçíî â ð³â-
íèõ ïðîïîðö³ÿõ. Äîäàºìî òóäè 
öóêðîâó ïóäðó 1 ÷. ëîæêà íà 1 
á³ëîê, âàí³ëüíèé öóêîð – íà 10 
á³ëê³â – 10 ã. Çáèâàºìî áëåíäå-
ðîì äî îäíîð³äíî¿ ìàñè, äîäà-
ºìî òóäè êàðàìåë³çîâàí³ ãîð³õè 

(ñêàðàìåë³çóâàòè â öóêð³ íà ñêî-
âîðîä³). Ïåðåì³øóºìî, äîäàºìî 
ïàêåòèê çãóùóâà÷à â ñï³ââ³äíî-
øåíí³ 10 ã íà 5 á³ëê³â. 

Ðîçëèâàºìî ó ôîðìè ³ â³äïðàâ-
ëÿºìî â ìîðîçèëüíó êàìåðó íà 
4-5 ãîäèí äî ïîâíîãî îõîëî-
äæåííÿ.

Італійське морозиво власного 
виробництва «Семіфредо»

Сергій 
Головайчук
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«Кожен Дід Мороз чи ведучий свята, який себе поважає, 
ніколи не повторює програму. Щороку — новий сценарій. 

Дуже моїм гостям полюбився останнім часом конкурс «На
 найкраще селфі». Тому його з програми не викреслюю»

НОВИЙ РІК — У CТИЛЬНІЙ СУКНІ, НОВИЙ РІК — У CТИЛЬНІЙ СУКНІ, 
ЗІ СНІГУРКОЮ ТА ДІДОМ МОРОЗОМЗІ СНІГУРКОЮ ТА ДІДОМ МОРОЗОМ
Святкування  Знайти вільного Діда 
Мороза та Снігурку на 31 грудня досить 
проблематично. Фактично всіх уже 
розібрали ресторани. А от подбати 
про нове вбрання ще час є. Стиліст і 
дизайнер Наталія Стефанчук порадила, 
що одягнути, аби рік був успішним

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

ßê Íîâèé ð³ê çóñòð³íåø, òàê ³ 
ïðîâåäåø. Òàê öå ÷è í³, êîæåí âè-
ð³øóº ñàì. À «RIA ïëþñ» ïîö³êà-
âèëàñü, ùî öüîãî ðîêó ïðèãîòóâàëè 
äëÿ íàñ Ä³ä Ìîðîç òà Ñí³ãóðîíüêà, 
ó ÷îìó ³ ÿê çóñòð³òè 2018 ð³ê.

Íàñïðàâä³ çíàéòè â³ëüíîãî ïåð-
ñîíàæà íà íîâîð³÷íó í³÷ íèí³ ìàé-
æå íåðåàëüíî. Çà ñëîâàìè âåäó÷î¿ 
ñâÿò òà ïðîôåñ³éíî¿ Ñí³ãóðêè Ñâ³ò-
ëàíè Íàêîíå÷íî¿, ôîðìóâàòè óñ³ 
çàìîâëåííÿ çàâåðøèëà âæå ì³ñÿöü 
òîìó. Òåðíîïîëÿíêà âæå ÷åòâåðòèé 
ð³ê ïîñï³ëü çóñòð³÷àº Íîâèé ð³ê 
ó âåñåë³é êîìïàí³¿ ìàëîçíàéîìèõ 
ëþäåé ó ð³çíèõ ðîçâàæàëüíèõ çà-
êëàäàõ ì³ñòà. Öüîãî ðàçó ñâÿòêîâó 
í³÷ òàêîæ ïðîâåäå â îäíîìó ç ðåñ-
òîðàí³â. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè ç íåþ 
ïðàöþâàëà ð³äíà ñåñòðà-áëèçíþ÷êà 
Ëåñÿ. Öüîãî ðîêó Ñâ³òëàíà ïðàöþ-
âàòèìå ó ïàð³ ç Ä³äîì Ìîðîçîì.

Ñí³ãóðêà 
âåðåäóâàòèìå âñþ 
í³÷ 

Êîæíà ïàðî÷êà öèõ íîâîð³÷-
íèõ ïåðñîíàæ³â ìàº âëàñí³ ñöå-
íàð³¿ ñâÿòà. Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, 
âîíè òàêîæ ãîòóþòü çàõîïëèâå 
ä³éñòâî.

— Óñ³õ äåòàëåé íå ðîçêðèâàòè-
ìåìî, àëå âñå æ íàøà Ñí³ãóðêà áóäå 
âåðåäóâàòè âåñü âå÷³ð, — ïîñì³õàþ-
÷èñü ðîçïîâ³äàº âîíà. — À öèãàíêà 
òà Ñí³ãîâà Êîðîëåâà äîïîìîæóòü 
¿é çðîçóì³òè, ùî ïîòð³áíî ö³íóâàòè 
òå, ùî âæå ìàºø. Ïî-ñóò³, êàçêà 
ìàòèìå ñâîþ ìîðàëü.

Êîëè êóðàíòè ïðîá’þòü 12 ðà-

ç³â, Ñí³ãóðîíüêà çàïðîñèòü âñ³õ 
ï³äíÿòè ñâî¿ êåëèõè. Ä³ä Ìîðîç 
ðîçâàæàòèìå ïóáë³êó òà äàðóâàòèìå 

ãàðíèé íàñòð³é.
Ñâ³òëàíà Íàêîíå÷íà öüîãîð³÷ 

âïåðøå ïðàöþâàòèìå íå â òàíäåì³ 
ç ñåñòðîþ, òîìó ³ äëÿ íå¿ íîâîð³÷íà 
ðîáî÷à í³÷ áóäå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä 
òîð³øí³õ.

Ñåëô³-êîíêóðñ — 
äëÿ çàáàâè 

Ïîíàä 15 ðîê³â ïîñï³ëü äîáðå 
é óñï³øíî âæèâàºòüñÿ â îáðàç 
Ä³äà Ìîðîçà òåðíîïîëÿíèí Þð³é 
Øê³ëüíÿê. Õî÷à, êàæå, îñòàíí³ 
ðîêè á³ëüøå ïðàöþº âåäó÷èì, àëå 
³ ïðî êàçêîâîãî ïåðñîíàæà — ñèì-
âîë ñâÿòà â³í íå çàáóâàº.

— 31 ãðóäíÿ çíîâó ìàòèìó âå-
ëè÷åçíèé «ôðîíò» ðîáîòè, àëå 
åìîö³¿ ðàäîñò³, ïîçèòèâó òà ãàð-
íîãî íàñòðîþ, ÿê³ îòðèìóþ â³ä 
ïóáë³êè, âàðò³ âñ³õ âèòðà÷åíèõ 
çóñèëü, — êàæå â³í. — Êîæåí Ä³ä 
Ìîðîç ÷è âåäó÷èé ñâÿòà, ÿêèé ñåáå 
ïîâàæàº, í³êîëè íå ïîâòîðþº ïðî-
ãðàìó. Ùîðîêó — íîâèé ñöåíàð³é 
òà çàáàâè. Äóæå ìî¿ì ãîñòÿì ïî-
ëþáèâñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì êîíêóðñ 
«Íà íàéêðàùå ñåëô³». Òîìó éîãî 
ç ïðîãðàìè íå âèêðåñëþþ. Ïðè-
ì³ðîì, ëþäèí³ ïîòð³áíî çðîáèòè 
ê³ëüêà ñåëô³ çà 30 õâ: ³ç Ä³äîì Ìî-
ðîçîì, ïëÿøêîþ øàìïàíñüêîãî, 
áîðîäàòèì ÷îëîâ³êîì, ñîáàêîþ 
òîùî. Íàñì³ÿòèñÿ ìîæíà äîñõî÷ó.

Çà ðîêè íåëåãêî¿ «ñëóæáè» Ä³äà 
Ìîðîçà òðàïëÿëèñü ð³çí³ êóðéîç-
í³ âèïàäêè, ç³çíàºòüñÿ ïàí Þð³é. 
Ï’ÿòü ðîê³â òîìó, íàïðèêëàä, éîãî 
ïîêëèêàëè çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê 
ó ñàóíó. Ñâÿòêóâàííÿ ïðîõîäèëî 
ó ôîðìàò³ ãàâàéñüêî¿ âå÷³ðêè. Ä³ä 
Ìîðîç, çàì³ñòü çâè÷íîãî âáðàííÿ, 
ìàâ áîðîäó, ÷åðâîíó øàïêó òà íà-

áåäðåííó ïîâ’ÿçêó.
— Ñí³ãóðêó âèáèðàëè ç ïðèñóò-

í³õ äàì, — ãîâîðèòü ïîñì³õàþ÷èñü 

øîóìåí. — Îòî âæå ÿ íàïàðèâñÿ, 
âåñü â³ê íå çàáóäó.

Ä³ä Ìîðîç âïàâ 
ç â³êíà 

À ÿêîñü äóæå êðåàòèâí³ çà-
ìîâíèêè çàõîò³ëè, àáè âñå áóëî 
çà êðàùèìè òðàäèö³ÿìè. Ä³ä 
Ìîðîç ó ïîìåøêàííÿ ìàâ ïðî-
íèêíóòè ÷åðåç â³êíî.

— Äîáðå, ùî òî áóâ ïåðøèé 
ïîâåðõ, çàëàçèòè ïîòð³áíî áóëî 
÷åðåç äàøîê â³ä ï³äâàëó. Â îñòàí-
í³é ìîìåíò ùîñü ï³øëî íå òàê, 
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Сестри Світлана та Леся Наконечні 31 
грудня стають чарівними Снігуроньками. 
Щоправда, через сімейні обставини 
Світлана цього року працюватиме вже сама

³ ÿ ïðîñòî çâàëèâñÿ âñåðåäèíó 
ê³ìíàòè ç ì³øêîì çà ïëå÷èìà. 
ª ùî çãàäàòè ³ ùî ä³òÿì ðîçêà-
çàòè, — æàðòóº Þð³é Øê³ëüíÿê.

Äî ñëîâà, ó òåðíîïîëÿíèíà º 
äåâ’ÿòèð³÷íèé ñèí Àëüáåðò. Â³í 
ñâÿòî â³ðèòü, ùî òàòêî — ïîì³÷-
íèê ñïðàâæíüîãî Ä³äà Ìîðîçà. 
Ðàçîì ³ç ìàìîþ, äðóæèíîþ ïàíà 
Þð³ÿ, âîíè ìàéæå ùîðîêó çó-
ñòð³÷àþòü Íîâèé ð³ê ó çàêëàäàõ, 
äå ïðàöþº ÷îëîâ³ê.

Îñòàòî÷íèõ ðîçö³íîê í³õòî ç Ä³-
ä³â Ìîðîç³â òà Ñí³ãóðîê íàçèâàòè 

íå áåðåòüñÿ. Àäæå âñå çàëåæèòü 
â³ä òðèâàëîñò³ ïðîãðàìè, ¿¿ íà-
ïîâíåííÿ, ê³ëüêîñò³ ãîñòåé òîùî. 
Ó ñåðåäíüîìó æ âèñòóï Ñí³ãóðêè 
òà Ä³äà Ìîðîçà çà ãîäèíó êîøòóº 
1000 ãðí.

Íîâà ñóêíÿ — 
îáîâ’ÿçêîâî 

Ðîçâàãè — öå ÷óäîâî. Àëå äëÿ 
ñòâîðåííÿ êàçêîâîãî íîâîð³÷íîãî 
íàñòðîþ âàæëèâî íå ò³ëüêè äå, ç 
êèì ³ ÿê, àëå é ó ÷îìó çóñòð³÷àòè 
ñâÿòî. Òîìó ïðî ñâÿòêîâå âáðàííÿ 
ïîòð³áíî ïîäáàòè ÷è íå íàéïåðøå.

Îñê³ëüêè íàñòóïíèé ð³ê — 
æîâòî¿ çåìëÿíî¿ Ñîáàêè, 
òî â òðåíä³ áóäóòü æîâòèé, êî-
ðè÷íåâèé, çîëîòèñòèé, ì³äíèé, 
áîðäîâèé, ïåðëàìóòðîâî-ðîæå-
âèé êîëüîðè.

Ãîñïîäèíÿ ðîêó ëþáèòü êðàñèâ³ 
ðå÷³, àëå âîíè ïîâèíí³ áóòè âèòîí-
÷åíèìè ³ âèøóêàíèìè, ðîçïîâ³äàº 
òåðíîï³ëüñüêèé äèçàéíåð ³ ñòèë³ñò 
Íàòàë³ÿ Ñòåôàí÷óê.

— Êîæíà æ³íêà, ÿêà õî÷å îòðè-
ìóâàòè ïîçèòèâí³ åìîö³¿ òà óñï³õ 
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 365 äí³â, 
ïîâèííà çàçäàëåã³äü ïîäáàòè ïðî 
íîâó, ÿñêðàâó, ç³ðêîâó ñóêíþ, — 
íàãîëîøóº âîíà. — Â îáðàç³ óñå ìàº 
áóòè âèðàçíî, ³ âîäíî÷àñ ç³ ñìàêîì. 
Çóïèí³òü ñâ³é âèá³ð íà âèòîí÷åíèõ 
þâåë³ðíèõ âèðîáàõ (çîëîòî, ñð³-
áëî), ÿê³ áóäóòü ãàðìîí³éíî ï³ä³-
áðàí³ äî çàãàëüíîãî îáðàçó.

Çàçâè÷àé ñòèë³ñòè òà äèçàéíå-
ðè ïðàêòèêóþòü ïîºäíàííÿ â³ä 
3 äî 5 êîëüîð³â. Àëå ï³äáèðàþ÷è 
êîë³ð ñóêí³, ñóìî÷êè ÷è âçóòòÿ 
ïîòð³áíî çâàæàòè íà òå, àáè ö³ 
êîìá³íàö³¿ â³äò³íê³â ãàðìîí³éíî 
ïîºäíóâàëèñü ì³æ ñîáîþ.

Ùîäî âçóòòÿ, âîíî ïîâèííî 
áóòè ìîäåëüíå, àêóðàòíå, ïàñóâà-
òè äî îñíîâíîãî ñòèëþ. Òàê, ÿê 
íàñòóïíèé ð³ê — ð³ê Ñîáàêè, òî, 
çà ñëîâàìè ïàí³ Íàòàë³¿, äîðå÷íî 
òàêîæ ï³äáèðàòè äåêîð ³ç íàòóðàëü-
íîãî õóòðà, íàïðèêëàä, ìàíæåòè, 
êîì³ð àáî ïîä³ë îäÿãó. Ö³êàâèìè 
åëåìåíòàìè ìîæóòü ñòàòè ìóôòè, 
íàêèäêè òà øàë³.

— Ìè ï³äãîòóâàëè äèâîâèæíó 
íîâîð³÷íó êîëåêö³þ äëÿ òåðíîïî-
ëÿí. Êîæíà ñóêíÿ — äèâîâèæíà ³ 
â îäíîìó åêçåìïëÿð³, — àêöåíòóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Ãàðíå âáðàííÿ, âçóòòÿ, çà÷³ñêà 
³ ìàí³êþð äîïîìîæóòü ñòâîðèòè 
íåçàáóòí³é ñâÿòêîâèé íàñòð³é.

— Êîæíà òåðíîïîëÿíêà çàñëó-
ãîâóº áóòè áåçäîãàííîþ. Òîìó 
ïðè ñòâîðåíí³ îñîáëèâîãî îá-
ðàçó âàæëèâî çâàæàòè ³ íà ìîäí³ 
òåíäåíö³¿, ³ íà òå, ùî äî äóø³, — 
çàâåðøóº äèçàéíåð.

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

Ó ïåðåäñâÿòêîâ³é ìåòóøí³ âàæ-
ëèâî íå çàáóòè ùå é ïðî âîëîññÿ. 
Äî êðàñèâîãî âáðàííÿ ïîòð³áíî 
îáîâ’ÿçêîâî ï³ä³áðàòè ãàðíó çà-
÷³ñêó.

Çà ñëîâàìè ïåðóêàðÿ-ñòèë³ñòà òà 
âëàñíèêà ñàëîíó êðàñè Ìèêîëè 
Îíèùóêà, ð³ê Ñîáàêè ïîòð³áíî 
çóñòð³÷àòè ç í³æíèìè ëîêîíàì òà 
ðîìàíòè÷íèìè õâèëÿìè.

— Âîëîññÿ êðàùå ôàðáóâàòè 
â íàòóðàëüí³ â³äò³íêè, àäæå íèí³ 
â ìîä³ — ïðèðîäí³ñòü, — êàæå 
â³í. — Ïåðåä òèì, ÿê îáèðàòè âà-
ð³àíò óêëàäêè, âàðòî îö³íèòè, äå ³ ç 
êèì áóäå ïðîõîäèòè ñâÿòêóâàííÿ, 
ÿêå âáðàííÿ âè ãîòóºòå äî ñâÿòà. 
Òàê, äî äîâãèõ âå÷³ðí³õ ïàñóâàòè-
ìóòü çà÷³ñêè íà îñíîâ³ ïëåò³ííÿ, 
ïó÷êà àáî óêëàäåíèõ ëîêîí³â. À îñü 
äî êîêòåéëüíî¿ êîðîòêî¿ ñóêí³ ï³-
ä³éäóòü íå ò³ëüêè åëåãàíòí³ çà÷³ñêè. 
Íà ãîëîâ³ ìîæíà ñì³ëèâî ñòâîðèòè 

На часі — ніжні локони та натуральні відтінкиНа часі — ніжні локони та натуральні відтінки
åôåêò ëåãêî¿ íåäáàëîñò³, ÿêèé ðî-
áèòü áóäü-ÿêó æ³íêó çàãàäêîâîþ ³ 
ñåêñóàëüíîþ. Äîâã³ í³æí³ ëîêîíè, 
ùî ñïàäàòèìóòü ç ïëå÷åé, äîïîâ-
íåí³ ïëåò³ííÿì, áóäóòü âèãëÿäàòè 
ñâÿòêîâî, ñòâîðþþ÷è îáðàç êàç-
êîâî¿ ïðèíöåñè.

Íàñïðàâä³, ç³çíàºòüñÿ ñòèë³ñò, 
ìîäà — äîñèòü â³äíîñíå ïîíÿòòÿ. 
Ãîëîâíå — àáè æ³íö³ çà÷³ñêà ïî-
äîáàëàñÿ ³ ëè÷èëà.

— Ó Òåðíîïîë³, ïðèì³ðîì, äîñ³ 
ïîïóëÿðí³ òàê³ òåõí³êè ôàðáóâàí-

íÿ, ÿê îìáðå ÷è áàëàÿæ, à â Êèºâ³ 
öå âæå äàâíî â³ä³éøëî ó ìèíóëå. 
Òàì æ³íêè ëþáëÿòü ÿñêðàâ³ â³äò³í-
êè — âîëîññÿ ðîæåâîãî, çåëåíîãî 
êîëüîð³â òîùî, — ïðîäîâæóº â³í. — 
×îëîâ³êàì ðàäæó êëàñè÷í³ êîðîòê³ 
ñòðèæêè, çíîâó æ òàêè â³äïîâ³äíî 
äî òèïó îáëè÷÷ÿ òà ñòèëþ.

Ó ìîäó çíîâó ïîâåðòàþòüñÿ ãóñò³, 
íåâèùèïàí³ áðîâè. Àêòóàëüíî, ÿê 
êàæå Ìèêîëà Îíèùóê, ïîëîâè-
íó âîëîñèíîê çà÷³ñóâàòè äîâåðõó, 
ðåøòó — äîíèçó.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ìàí³êþðó, ìàé-
ñòåð Òåòÿíà Øòàáëàâà ðàäèòü îð³-
ºíòóâàòèñÿ íà íàòóðàëüí³ â³äò³íêè. 
«íþäîâèé» êîë³ð (ó ïåðåêë. — îãî-
ëåíèé) äîñ³ ëèøàºòüñÿ â òðåíä³. 

Òàêîæ ïîïóëÿðíèìè áóäóòü æîâ-
òèé, çîëîòèñòèé, ñð³áíèé, áîðäî-
âèé â³äò³íêè. 

Òèì íå ìåíøå, ó ð³çíèõ äèçà-
éíàõ ìîæíà ïîºäíóâàòè òåìí³ òà 
ñâ³òë³ òîíè. Ìîâåòîí — ïîºäíàííÿ 
õîëîäíèõ ³ òåïëèõ â³äò³íê³â â îä-
íîìó äèçàéí³.
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Юрій Шкільняк – помічник Діда Мороза 
з 2002 року. За цей час траплялось 

немало курйозних випадків
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КРИМІНАЛЬНА ТЕРНОПІЛЬЩИНА 2017-ГОКРИМІНАЛЬНА ТЕРНОПІЛЬЩИНА 2017-ГО
Резонанс  Чи судитимуть Василя 
Гнатюка і за вбивство, і за зґвалтування в 
неприродний спосіб? Чому досі не знайшли 
замовника вбивства активіста Ващенка? 
Коли знайдуть тих, хто катував екс-голову 
облради Жукінського та колегу Віктора 
Ющенка з Борщева? Резонансні злочини 
2017-го коментує Олександр Богомол 

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

Ñïðàâó ïðî âáèâñòâî ²ðèíè 
Ìóêî¿äè âæå ïåðåäàëè äî ñóäó. 
Âàñèëÿ Ãíàòþêà íåâäîâç³ ñóäè-
òèìóòü ³ çà âáèâñòâî âèïóñêíèö³, 
³ çà ç´âàëòóâàííÿ â íåïðèðîäíèé 
ñïîñ³á.

×è ïðè÷åòí³ ³íø³ ëþäè äî âáèâ-
ñòâà âèïóñêíèö³ ç Âèøí³âöÿ, ùî 
ãîâîðèòü ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷-
íà åêñïåðòèçà ùîäî àäåêâàòíîñò³ 
ï³äîçðþâàíîãî, — âñå öå êîìåíòóº 
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë.

21 ãðóäíÿ, ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ 
íàïðàâèëè äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé 
àêò çà ñò. 115 òà 153 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. Ñë³ä÷³ êàæóòü, 
ùî ç³áðàëè äîñòàòíþ äîêàçîâó áàçó 
ïðîâèíè íåïîâíîë³òíüîãî æèòå-
ëÿ Çáàðàæ÷èíè 16-ð³÷íîãî Âàñè-
ëÿ Ãíàòþêà, ïðè÷åòíîãî äî ñìåðò³ 
ä³â÷èíè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, 
ðîçïî÷àòå çà ñòàòòåþ 115 ÊÊÓ, çà-
âåðøåíî.

Íàãàäàºìî, ò³ëî 17-ð³÷íî¿ âèïóñ-
êíèö³ ²ðèíêè Ìóêî¿äè ç³ ñë³äàìè 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ âèÿâèëè 
26 ÷åðâíÿ ó Âèøí³âö³ Çáàðàçüêîãî 

ðàéîíó. Ðîçñë³äóâàííÿ ðåçîíàí-
ñíîãî çëî÷èíó òðèâàëî ï³âðîêó, 
áóëî ïðîâåäåíî ðÿä ð³çíèõ åêñ-
ïåðòèç.

Äîêè òðèâàëî äîñóäîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ, Âàñèëü Ãíàòþê ïåðåáóâàâ 
çà ́ ðàòàìè. Çà îñòàííüîþ óõâàëîþ 
ñóää³â — äî 15 ñ³÷íÿ 2018 ð.

×è ï³äêèäàëè í³æ?
Íåîäíîðàçîâî ó ñóäàõ, ï³ä ÷àñ 

îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó, 
³ çàõèñíèêè, ³ ðîäè÷³ ï³äîçðþâàíî-

ãî Âàñèëÿ Ãíàòþêà çàÿâëÿëè ïðî 
ôàáðèêóâàííÿ ó ñïðàâ³.

— Í³! Ñôàëüñèô³êîâàíèõ 
ìàòåð³àë³â ó ñïðàâ³ íåìàº 
³ ÿ ó öüîìó íå ñóìí³âàþ-
ñÿ, — çàïåâíÿº Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë. — Çâè÷àéíî, çà-
õèñíèêè ïðè îçíàéîìëåíí³ ç 
ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ çíàéøëè äåÿê³ íåäîë³êè 
ïðîöåñóàëüíèõ ñë³ä÷èõ. Âñ³ ìîæóòü 
ïîìèëÿòèñü. Ãîëîâíå, ùîá ö³ ïî-
ìèëêè íå òÿãíóëè çà ñîáîþ òÿæêèõ 
íàñë³äê³â.

²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íà ì³ñöå 
çëî÷èíó ï³äêèíóëè í³æ — íå ï³ä-
òâåðäèëàñü. Íà â³äåî âèäíî, êîëè 
åêñïåðò ï³äí³ìàº íîæà, à ïîò³ì 
êëàäå íàçàä, àäæå ñë³ä÷èé ùå 
íå çàô³êñóâàâ ì³ñöå. Öå áóëî íåç-
íà÷íèì ïîðóøåííÿì ç áîêó îñ³á, 
ÿê³ ïðîâîäèëè îãëÿä ì³ñöÿ ïîä³¿. 
Àëå öå í³÷îãî íå ì³íÿº — åêñïåðò 
áóâ ó ðóêàâè÷êàõ ³ íîæà ïîêëàëè 
òóäè, äå â³í ³ áóâ, à ïîò³ì çàïàêó-
âàëè â ñïåö³àëüíèé ïàêåò, êàæå 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë.

— Çàêèäè, ùî ïîë³ö³ÿ ï³äêèíóëà 
í³æ — öå àáñóðä, àäæå íå ïîë³ö³ÿ 
âèÿâèëà ò³ëî ä³â÷èíêè, à âèïàäêîâ³ 
ïåðåõîæ³. Íà ì³ñö³ ùå äî ïðèáóòòÿ 
ïîë³ö³¿ áóâ áàòüêî âèïóñêíèö³, — 

êàæå ïàí Áîãîìîë. — Áóëè äåñÿòêè 
ëþäåé, ÿê³ áà÷èëè ò³ëî, ÿê ëåæàëè 
òåëåôîí ³ í³æ. Ïðî öå ãîâîðÿòü ³ 
ñâ³äêè.

×è ïåðåâ³ðÿëè 
³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ 

Êîëè ï³äîçðþâàíîìó íàìàãàëèñü 
âðó÷èòè êîï³þ îáâèíóâàëüíîãî 
àêòó, íå ç’ÿâèëèñü éîãî àäâîêàòè. 
Äàë³ Âàñèëåâ³ ñòàâàëî çëå. Òîáòî, 
ãðà éäå íà çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó, 
ïåðåêîíàíèé Îëåêñàíäð Áîãîìîë.

— Ìè öå áà÷èìî, ³ äîáðå, ùî 
çàêîíîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè, àáè 
öå ïðèñ³êòè, — êàæå Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë. — Áî áóëî çàòÿãóâàííÿ 
ïðîöåñó ³ ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ 
ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Öå ãðà àä-
âîêàò³â.

Íåîäíîðàçîâî â³ä ìîìåíòó âáèâ-
ñòâà ó ñîöìåðåæàõ âåëèñü äèñêóñ³¿ 
ùîäî íåâèíóâàòîñò³ Âàñèëÿ. Êî-
ðèñòóâà÷³ ñîöìåðåæ ó ñïåö³àëüíî 
ñòâîðåí³é ãðóï³ ùîäî âáèâñòâà 
²ðèíè Ìóêî¿äè ñòâåðäæóâàëè, 
ùî çíàþòü ³íøèõ ëþäåé, ïðè-
÷åòíèõ äî çëî÷èíó. Ìîâëÿâ, öå 
âîíè, à íå Âàñèëü, áóëè íà ì³ñö³ 
ïîä³¿. Âîíè óáèëè ä³â÷èíêó ³ ïîç-
íóùàëèñü ç íå¿. Áóëè çàêèäè, ùî 
ïîçáàâèëè æèòòÿ ²ðèíêó çîâñ³ì 
â ³íøîìó ì³ñö³. À ò³ëî ï³äêèíóëè 
òóäè, äå éîãî, ÿê ðîçâèäíèëîñü, 
çíàéøëè âèøí³â÷àíè.

— ß íå ìîæó êîìåíòóâàòè ñàìå 
ðîçñë³äóâàííÿ ³ öèòóâàòè ñâ³äê³â òà 
î÷åâèäö³â, àëå ìîæó ñêàçàòè: ìè 
âñòàíîâèëè òèõ ëþäåé, ÿê³ áóëè 
íà ì³ñö³ ïîä³¿ ÷è íåïîäàë³ê ³ ñòà-
ëè ñâ³äêàìè ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñü 
äî âáèâñòâà, — êàæå Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë. — Çàõèñò ïðèäóìàâ ñîá³ 
âåðñ³þ, ìîæëèâî é ç³ ñë³â ï³äîçðþ-
âàíîãî, ùî ñâ³äêè, ÿêèõ ìè âñòàíî-
âèëè — ïðè÷åòí³ äî âáèâñòâà. Ìè 
òàêîæ ¿õ ïåðåâ³ðÿëè. ² ïåðåâ³ðÿëè 
ïîêðîêîâî — äå âîíè ïåðåáóâàëè, 
äå áóëè ¿õí³ ìîá³ëüí³. Âèëó÷àëè 
á³îëîã³÷í³ îá’ºêòè ç ¿õíüîãî îäÿãó. 
Ïåðåâ³ðÿëè ï³äí³ãòüîâå íàøàðó-
âàííÿ, çìèâè ç ðóê, íàÿâí³ñòü êðîâ³ 
íà îäÿç³. Ïðè÷åòí³ñòü ³íøèõ îñ³á 
äî öüîãî âáèâñòâà íå ï³äòâåðäè-

ëàñü. Ìè ìàºìî îäíîãî ï³äîçðþ-
âàíîãî ³ äîêàçè, ùî îäíà îñîáà 
â÷èíèëà âáèâñòâî òà ç´âàëòóâàííÿ 
â íåïðèðîäíèé ñïîñ³á.

ª àêò. 
Çíà÷èòü — îñóäíèé 

×èìàëî êîðèñòóâà÷³â ñîöìå-
ðåæ, ÿê³ â³äñòåæóþòü òåìó âèø-
í³âåöüêîãî âáèâñòâà, íåîäíîðàçîâî 
ñóìí³âàëèñü â àäåêâàòíîñò³ ï³äî-
çðþâàíîãî. Ïðèíàéìí³ ó òîìó, ÷è 
â³í îñóäíèé. ² âèìàãàëè ó ñë³äñòâà 
îïðèëþäíèòè âèñíîâêè ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ òà ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòèç. 
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Îëåêñàíäð Áîãîìîë íàãîëîñèâ, ùî 
äàíèõ ðîçãîëîøóâàòè íå ìàº ïðàâà, 
ïðîòå çàóâàæèâ, ùî ó âèïàäêàõ, 
ÿêùî ï³äîçðþâàíà îñîáà âèçíàºòü-
ñÿ íåîñóäíîþ, îáâèíóâàëüíèé àêò 
íå ñêëàäàþòü. Íàòîì³ñòü äî ñóäó 
çâåðòàþòüñÿ ç êëîïîòàííÿìè ïðî 
çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ìåäè÷íîãî 
õàðàêòåðó äî òàêî¿ îñîáè. ² ñóä 
ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ïîì³ùåííÿ 
ï³äîçðþâàíîãî äî ïñèõ³àòðè÷íîãî 
çàêëàäó. 

Ó öüîìó âèïàäêó ùîäî ï³äîçðþ-
âàíîãî ñêëàäåíî îáâèíóâàëüíèé 
àêò, — êîíñòàòóâàâ ïàí Áîãîìîë.

ÊÐÈÌ²ÍÀË

«Закиди, що поліція підкинула ніж – це абсурд, адже не 
поліція виявила тіло дівчинки, а випадкові перехожі. На

 місці ще до прибуття поліції був батько випускниці, були
 десятки людей, які бачили тіло, як лежали телефон і ніж»

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

21 ðîçá³éíèé íàïàä ñêî¿ëè 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ ó 2017 ðîö³. Ç 
íèõ 15 — ðîçêðèò³.

Ñåðåä òèõ, ùî ùå íå ðîçêðèëè — 
íàïàäè íà Àíàòîë³ÿ Æóê³íñüêîãî. 
24 ëþòîãî íåâ³äîì³ çâ’ÿçàëè, ïî-
áèëè òà ïîãðàáóâàëè êîëèøíüîãî 
ãîëîâó îáëàñíî¿ ðàäè. Óòðèìóâàëè 
÷îëîâ³êà â éîãî âëàñíîìó ãàðàæ³. 
Ëèøå ÷åðåç ï³âòîðè ãîäèíè ï³ñëÿ 
âòå÷³ íàïàäíèê³â éîìó âäàëîñÿ 
âèéòè é ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó. 
À âæå ÷åðåç ï³âòîðè äîáè ïîòåðï³-

ëèé ïîìåð ó âëàñíîìó ïîìåøêàíí³ 
â³ä ïîâòîðíîãî ³íôàðêòó.

Íå ðîçêðèëè é íàïàä íà áîð-
ù³âñüêîãî ï³äïðèºìöÿ, òîâàðèøà 
Â³êòîðà Þùåíêà, åêñ-î÷³ëüíèêà 
Äåðæðåçåðâó. Â³í òåïåð ì³ñöåâèé 
ï³äïðèºìåöü, âëàñíèê ãîòåëüíîãî 
êîìïëåêñó. Áîãäàíà Ôåäîð÷óêà ïî-
ëèâàëè îêðîïîì ³ ïåêëè ïðàñêîþ, 
àáè ñêàçàâ, äå ãðîø³. Ðîçá³éíèé 
íàïàä ñòàâñÿ ó Áîðùåâ³ â í³÷ ç 
3 íà 4 êâ³òíÿ.

Áîðù³âñüêîãî ï³äïðèºìöÿ, éìî-
â³ðíî, êàòóâàëè ÷åðåç êîøòè. Áî 
íàïåðåäîäí³ ïðîäàâ çåìëþ 

Ñåðåä ðåçîíàíñíèõ — ³ íàïàä 

Хто катував Жукінського і екс-очільника ДержрезервуХто катував Жукінського і екс-очільника Держрезерву
íà ðîäèíó â ×îðòêîâ³, äå çëî÷èíö³ 
âèíåñëè ÷èìàëó ñóìó.

— ª ùå ê³ëüêà íå ðîçêðèòèõ 
«âóëè÷íèõ» ðîçáî¿â, êîëè ïîãðî-
æóâàëè çáðîºþ ³ çàáèðàëè ðå÷³, — 
êàæå Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — Ùîäî 
íåäàâí³õ âèïàäê³â, öå ÿê ó Òåðíî-
ïîë³ ÷îëîâ³ê ç ï³ñòîëåòîì íàïàäàâ 
íà æ³íîê — ó íàñ º â³äåî. Àëå ïîêè 
ùî çëî÷èíöÿ íå çíàéøëè.

Êîëè äî ïîë³ö³¿ çâåðíóëàñü âæå 
äðóãà çàÿâíèöÿ, ÿêà ïîòåðï³ëà â³ä 
ðóê îçáðîºíîãî íàïàäíèêà, ïîë³-
ö³ÿ îïðèëþäíèëà â³äåî. Õî÷à, êàæå 
ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé êðàþ, ðî-
çóì³ëè, ùî çëî÷èíåöü ï³ñëÿ öüîãî 

«çàëÿæå íà äíî». Òàê ³ ñòàëîñÿ. ² 
òåðíîï³ëüñüêèé íàïàäíèê í³÷èì 
ñåáå íå ïðîÿâèâ.

Ñåðåä ðåçîíàíñíèõ ðîçá³éíèõ 
íàïàä³â, ÿê³ òðàïèëèñü öüîãî 
ðîêó — ³ òîé, ùî ñòàâñÿ 4 êâ³ò-
íÿ â Á³ë³é. Òîä³ äâà íàïàäíèêè 
óâ³ðâàëèñü íà ïîäâ³ð’ÿ. Îáîðîíÿ-
þ÷èñü, æ³íêà ïîðàíèëà îäíîãî 
ç³ çëî÷èíö³â. Éîãî ò³ëî çíàéøëè 
íåïîäàë³ê ïîäâ³ð’ÿ âæå íàñòóïíîãî 
ðàíêó. Äðóãèé çëî÷èíåöü òîä³ óò³ê. 
Íåùîäàâíî éîãî çíàéøëè — â³í çà 
´ðàòàìè òà ÷åêàº íà ð³øåííÿ ñóäó.

— Çâè÷àéíî, ìè ïîðóøóâàëè 
òîä³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 

â³äíîñíî ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ çàõèùà-
ëèñÿ ³ íàíåñëè íîæîâ³ ïîðàíåííÿ 
çëî÷èíöþ òà â³ä ÿêèõ â³í íåâäîâç³ 
ïîìåð, — êàæå Îëåêñàíäð Áîãî-
ìîë. — Ïðîâàäæåííÿ áóëî çàêðèòî. 
² ñë³äñòâî, ³ ïðîêóðàòóðà ä³éøëè 
âèñíîâêó, ùî æ³íêà îáîðîíÿëàñü. 
Ïåðåâèùåíü ì³ðè ñàìîîáîðîíè 
íå áóëî. Àäæå çëî÷èíö³ áóëè 
îçáðîºíèìè ³ ïîãðîæóâàëè æèòòþ 
ìåøêàíö³â Á³ëî¿.

Äðóãîãî íàïàäíèêà âæå çàòðè-
ìàëè òåðíîï³ëüñüê³ ïîë³öåéñüê³. 
Îáâèíóâàëüíèé àêò íàïðàâèëè 
äî ñóäó. ×îëîâ³ê âçÿòèé ï³ä âàðòó 
³ î÷³êóº ð³øåííÿ ñóäó.

Çàìîâíèêà âáèâñòâà àêòèâ³ñòà Âàùåíêà 
íå çíàéøëè äîñ³

Îãîëîøåííÿ âèðîêó â Çáàðàçü-
êîìó ñóä³ âèêîíàâöÿì ³ îðãàí³-
çàòîðó çàìîâíîãî âáèâñòâà êðå-
ìåíåöüêîãî àêòèâ³ñòà Â³òàë³ÿ Âà-
ùåíêà ïëàíóþòü 26 ãðóäíÿ. Ùîäî 
çàìîâíèêà âáèâñòâà — éîãî äîñ³ 
íå çíàéøëè. Ïðèíàéìí³ ï³äîçðó 
í³êîìó íå îãîëîñèëè.

Íàãàäàºìî, Â³òàë³ÿ Âàùåíêà 
26 òðàâíÿ 2016 ð. êèéêàìè çàáèëè 
íà ñìåðòü. Ñèðîòàìè çàëèøèëèñü 
äâîº ñèí³â. Â³í áóâ ãðîìàäñüêèì 
àêòèâ³ñòîì, ÷ëåíîì ÃÎ «Íàðîäíà 
ðàäà», äåïóòàòîì Êðåìåíåöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Çà äåê³ëüêà äí³â 
äî òðàãåä³¿ Â³òàë³ÿ ïîïåðåäæàëè, 
ùî íà íüîãî ãîòóþòü íàïàä, àëå 
â³í öå íå ñïðèéíÿâ ñåðéîçíî.

— Çâè÷àéíî, í³õòî íå îïóñòèòü 
ðóêè, — çàïåâíÿº íà÷àëüíèê ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ 

â îáëàñò³ Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — 
Ìè é äàë³ áóäåìî äîêëàäàòè âñ³ 
çóñèëëÿ, àáè äîêàçàòè âèíó â çà-
ìîâëåíí³ öüîãî âáèâñòâà.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
â³äíîñíî çàìîâíèêà âáèâñòâà 
Âàùåíêà äîñ³ ðîçñë³äóþòü. Ç 
÷àñó âáèâñòâà àêòèâ³ñòà ïîë³ö³ÿ 
ïåðåâ³ðèëà âæå áëèçüêî 30 ëþäåé, 
ÿê³ ìîãëè éîãî çàìîâèòè.

— Ùîá ïðèòÿãíóòè äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çàìîâíèêà — ïî-
òð³áí³ ðåàëüí³ äîêàçè, — êàæå 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — Ïðîñò³-
øå ç³áðàòè äîêàçè, ÿêùî ëþäè-
íà â÷èíèëà ÿê³ñü ä³¿ — ùîäî 
âèêîíàâö³â çëî÷èíó ³ íàâ³òü 
îðãàí³çàòîðà. ²ç çàìîâíèêîì 
âàæ÷å. Âñ³ öå ðîçóì³þòü. Àëå ìè 
ïðàöþâàòèìåìî, ïîêè íå îòðè-
ìàºìî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
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Âæå 13-é ð³ê ïîñï³ëü òåðíîïî-
ëÿíè äÿêóþòü ïðåäñòàâíèêàì á³ç-
íåñó çà íàéêðàùå íàäàí³ ïîñëóãè 
÷è òîâàðè, â³ääàþ÷è ñâî¿ ãîëîñè. 
Àäæå êîæåí ãîëîñ äëÿ ó÷àñíèêà 
êîíêóðñó «Íàðîäíèé áðåíä» — 
öå êðîê íà øëÿõó äî âèçíàííÿ, 
ë³äåðñòâà ó ïåâí³é ãàëóç³. Òàêèì 
ë³äåðîì ó 2017 ðîö³ ñòàëà êë³í³í-
ãîâà êîìïàí³ÿ «Êë³í³íã Àêâà», ÿêà 
çàâäÿêè ñâîºìó ïðîôåñ³îíàë³çìó, 
ÿêîñò³ ó íàäàíí³ ïîñëóã âèáîðî-
ëà çâàííÿ íàéêðàùîãî áðåíäó 
2017 ðîêó â íîì³íàö³¿ «Êë³í³íãî-
â³ êîìïàí³¿». ² öå âæå íå ïåðøà 
íàãîðîäà, àäæå ìèíóëîãî ðîêó 
êîìïàí³ÿ óæå áóëà ïåðåìîæ-
öåì «Íàðîäíîãî Áðåíäó-2016». 
Çà ðåçóëüòàòàìè íàö³îíàëüíîãî 
á³çíåñ-ðåéòèíãó «Êë³í³íã Àêâà» 
îòðèìàëà íàãîðîäè òà â³äçíàêè 
«Ë²ÄÅÐ ÃÀËÓÇ²» òà «Ë²ÄÅÐ 
ÐÎÊÓ». Öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ 
âèáîðîëà ùå îäíó íàö³îíàëüíó 

íåçàëåæíó á³çíåñ íàãîðîäó — 
«Âèá³ð Óêðà¿íè –2017». À öå º 
ñâ³ä÷åííÿì ïåðñïåêòèâíîñò³, 
ðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà 
ÿêîñò³ ðîáîòè êîìïàí³¿.

«Êë³í³ã ÀÊÂÀ» ïðàöþº íà óêðà-
¿íñüêîìó ðèíêó êë³í³íãîâèõ ïî-
ñëóã ç 2006 ðîêó. Îðãàí³çàö³ÿ íàäàº 
øèðîêèé ñïåêòð ïîñëóã ç ÿê³ñíîãî 
ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, 
îô³ñ³â, ïðèáèðàííÿ ï³ñëÿ ðåìîíòó 
òà áóä³âíèöòâà. Âèêîðèñòîâóþ÷è 
ïðîôåñ³éíå îñíàùåííÿ, ôàõ³âö³ 
«Êë³í³íã Àêâà» âèêîíóþòü ð³ç-
íîìàí³òí³ ñïåö³àë³çîâàí³ ðîáîòè 
íå ò³ëüêè â Òåðíîïîë³, à é ó Çà-
õ³äí³é Óêðà¿í³.

Ùîá âñ³ êë³ºíòè çàëèøàëèñü 
çàäîâîëåíèìè âèêîíàíîþ ðî-
áîòîþ, êîìïàí³ÿ äîòðèìóºòüñÿ 
ïåâíèõ ïðèíöèï³â. Âèêîðèñòî-
âóº ò³ëüêè áåçïå÷í³ ³ åêîëîã³÷íî 
÷èñò³ çàñîáè äëÿ ïðèáèðàííÿ, 
ïîñò³éíî îíîâëþº òåõí³êó, çàñòî-
ñîâóº íà ïðàêòèö³ êðàù³ ñâ³òîâ³ 
òåõíîëîã³¿, êîíòðîëþº ðåçóëüòàò 
âèêîíàíèõ ðîá³ò ó êîæíîãî êë³-
ºíòà. Òàêîæ êîìïàí³ÿ ïîñò³éíî 

ðîçøèðþº ñïåêòð ïîñëóã, òîìó 
ñåðåä ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â — ïðî-
â³äí³ òåðíîï³ëüñüê³ ô³ðìè. Ôàõ³âö³ 
ãîòîâ³ ïðèñòóïèòè äî âèêîíàííÿ 
çàìîâëåííÿ êë³ºíòà îäðàçó ï³ñ-
ëÿ ïîïåðåäíüîãî îçíàéîìëåííÿ 
ç îá’ºêòîì ðîáîòè. Âè¿çä ïðà-
ö³âíèêà â³äáóâàºòüñÿ çà êîøòè  
êîìïàí³¿.

Îòîæ îñíîâîþ óñï³õó º ñóìë³ííà 

БЛОГ
НАТАЛІЯ
БОБРИК

414288_inf

«КЛІНІНГ АКВА» – КРАЩА КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ

ðîáîòà âñ³º¿ êîìàíäè. Àäæå ïðà-
ö³âíèêè êîìïàí³¿ — öå êâàë³ô³êî-
âàíèé ïåðñîíàë, ÿêèé äîñêîíàëî 
çíàº òà ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó. Òîæ 
ÿêùî âè õî÷åòå áà÷èòè ñâîþ äî-
ì³âêó ÷è îô³ñ çàâæäè ÷èñòèìè, 
çàòèøíèìè ³ êîìôîðòíèìè, çâåð-
òàéòåñü ó «Êë³í³íã Àêâà»!

Êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ âèñëîâ-
ëþº ùèðó ïîäÿêó âñ³ì, õòî â³ääàâ 

ñâ³é ãîëîñ çà êë³í³íãîâó êîì-
ïàí³þ «Êë³í³íã Àêâà», çà âè-
çíàííÿ òà äîâ³ðó ³ â³òàº óñ³õ 
òåðíîïîëÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ç 
ïðèéäåøí³ì Íîâèì ðîêîì òà 
Ð³çäâîì!

Àäðåñà: ì. Òåðíîï³ëü, 
òåë. (0352) 42–26–24, ìîá. 
067 351 83 30, e-mail: cleaning-
aqua@ukr.net http://klining.te.ua

ÍÎÂÈÍÈ ÊÎÌÏÀÍ²É

РЕКЛАМА
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ЯКИМ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН 
Підсумки  Цікаві подорожі, нові знайомства, книги, досягнення, втрати, захоплення, розчарування… У 
кожного з нас свої спогади про 2017 рік. Давайте разом пригадаємо, яким він був

Найкращий рік у житті
Марія ВОЛЯНИК, студентка:
— Вже котрий раз поспіль 
ловлю себе на думці, що рік, 
який минає, був найкращим 
у моєму житті. Нехай же ця 
добра традиція зберігається і 
надалі!
2017-ий став роком пози-

тивних змін. Я отримала диплом бакалавра 
із відзнакою і підтвердження кваліфікації від 
Орхуського університету (Данія), влаштувалася 
маркетологом, продовжила навчання в магі-
стратурі і виграла грант на піврічне навчання у 
Нідерландах. Звичайно, усі особисті перемоги 
здаються особливо цінними лише після того, 
як пройдеш через величезну кількість випробу-
вань. Але їх я вважаю перевіркою внутрішнього 
бажання чогось досягнути. Свою перевірку я 
уже пройшла 
На 2018-ий маю ще амбітніші плани. Вірю, що 
наполегливість, усвідомлення власних життєвих 
орієнтирів та підтримка дорогих мені людей 
допоможуть здійснити задумане. 
Усім бажаю позитивного і незабутнього при-
йдешнього року!

Рік пройшов як один день
Вадим Боярський, директор 
департаменту соцзахисту 
населення обладміністрації:
— Рік пройшов як один день. 
Чи багато вдалося зробити? 
Ділянка роботи, яку виконую, 
не є легкою. Все що зробив, 
зробив щиро і відверто та 

з Божою допомогою. Тішуся тим, що все-таки 
поруч є люди, які те, що думають, те й говорять 
і те ж саме роблять! Тому є віра і надія! Хочу 
всім у Новому році побажати віри та надії. Але 
пам’ятати, що багато чого залежить від кожного 
з нас.

Було багато нових вражень
Маряна Нестайко, співачка:
— Цей рік, для мене насправді був непро-
стий, особливо у стосунках з людьми. І за 
цей час зрозуміла, що можна довіряти лише 
Богу і самій собі. Але й були позитивні мо-
менти, написання нових пісень, виступи, по-
їздки за кордон, де представляла нашу краї-
ну. Багато нових чудових вражень, але є ще 

те, від чого душа болить. Це те, що таки в 2017р не закінчилась 
війна, що досі вмирають молоді хлопці, які віддають своє життя 
за усіх нас. Тому дай Боже, щоб ми в мирі зустріли 2018р, щоб 
кожен був щасливий тут, на своїй землі, щоб панувала любов 
і злагода! Щоб музика і пісня були єдиними потрібним ліками 
для нас, щоб ми жили з великою вірою в серці, світлою надією і 
безмежною любов’ю!

Рік був важкий, але продуктивний
Ігор Лубківський, психолог, член Україн-
ської спілки психотерапевтів:
— Знаєте, я й досі вважаю, що наша кра-
їна обрала для себе важчий шлях. Але з 
перспективою дивлюся у майбутнє – після 
закінчення війни держава завжди отримує 
новий стимул розвитку. І до цього треба бути 
готовим. Що ж стосується нашої Громадської 

організації «Асоціація психологів України «Разом заради май-
бутнього»», то ми й далі багато волонтерили, а під кінець року 
отримали два подарунки. Наш проект «Зустрічі родин загиблих 
воїнів» потрапив у фінал конкурсу Social Project Awards. А на 
Миколая отримали в оренду новий просторий офіс на цен-
тральному стадіоні міста. Тож більше не будемо скитатися з 
проектами по всьому місту. А тому після свят запрошуємо тер-
нополян до нас у Студію психологічного розвитку! І самі чомусь 
корисному навчитеся, і нас підтримаєте. Тому, якщо коротко, 
я сказав би, що рік був важкий, але продуктивний. Будемо 
надіятися, що наступний рік Собаки – символу справедливості, 
розставить все по своїх місцях: війна закінчиться і нам більше 
не доведеться хоронити наших хлопців. Будемо жити новим, 
мирним життям. Хоча легко, я думаю, все одно ще не скоро 
буде... 

Багато цього року було вперше
Олеся Чванкіна, голова 
правління ОСББ:
— 2017 — це мій рік, адже я 
народилася саме у рік Півня 
36 років тому. Для мене він 
не був легким, але точно 
цікавим та насиченим. Багато 
цього року було вперше - я 

вперше побувала в Ужгороді та Моршині, впер-
ше потрапила у підземелля та на дзвіницю Ка-
тедри й на місця розкопок. Вперше організува-
ла турнір рибалок для мешканців свого будинку. 
Разом із ГО «Рада голів ОСББ міста Тернопо-
ля» вперше запустила проект по навчанні голів 
ОСББ ефективній комунікації, правильним діям 
у конфліктних ситуаціях та підвищенні їх стресо-
стійкості. З тих подій, що запам’яталися — свят-
кування 10-річчя нашого будинку «Довженка 
6а». Цій події був присвячений вірш та концерт 
талановитих співаків Тернополя. А ще, у липні 
я вдруге стала хресною мамою... Але те, що я 
вважаю найбільшим надбанням та досягненням 
- це люди, з якими мене звела доля цього року. 
Успішні, розумні, цікаві, неординарні... у яких є 
чому повчитися і з якими легко долати трудно-
щі. Дякую усім, хто був зі мною у 2017 і запро-
шую зі мною у невідомий 2018.

Рік наповнення себе    
Марічка Юрчак, арт-дирек-
тор у «Бункермуз»:

— Для мене це був рік втрат 
і набутків, як і кожен, але у 
2017-у це відчувалося осо-
бливо гостро. В собачому 
раю тепер моя собака Бета, 

без якої я не уявляла 13 останніх років — а це 
половина мого життя. Звикаю мешкати сама 
в кімнаті, без сестри. Але тішусь, що пощас-
тило побувати у Вроцлаві, Кракові, Будапешті 
та Осло: для мене рік вдалий, якщо вдалося 
вирватися за кордон щонайменше тричі. Рік на-
повнення себе: книгами, фільмами, враження-
ми, знайомствами… «Фейсбук» підказує, що їх 
у мене понад 500 — і це лише тих, котрі мають 
свої сторінки соцмережі. І разом з тим — рік 
недовершених пошуків свого кохання, свого по-
кликання. Перегортаю блокнот і ставлю «пташ-
ки» біля здійсненого: розмальовка, виставка, 
епічна подорож до Чорткова на мотоциклі, пара 
запущених робочих проектів. Але є й такі, які 
перекочують з одного щоденника в інший, тож 
під бій курантів загадуватиму їх здійснення.

Багато працювала над собою
Христина Юркевич ( 32 р.), 
приватний підприємець:
— В моєму житті є дві дати на 
рік, від яких я давно відштов-
хуюсь, після яких я роблю 
певні зміни: 1 січня та день 
народження. 1 січня я обду-
мую нові плани, цілі, розстав-

ляю пріоритети. А після дня народження просто 
перегортаю чергову сторінку свого особистого 
життя. Для мене рік — це своєрідний особистий 
часовий період протягом якого я старалась 
планувати свій час, вчилася, дізнавалась щось 
новеньке, працювала над собою, мотивувала 
себе і досягала певних цілей. Завжди кінець 
року в мене асоціюється із підбиттям підсумків, 
самоаналізом. І, звичайно, складання стратегії 
на наступний рік.  З кожним роком, через шале-
ний темп життя, ми не помічаємо дрібних, але 
дуже важливих деталей та моментів. Але саме 
вони роблять життя таким як воно є. Завжди 
потрібно пам’ятати, якби нам важко не було 
— все пройде, налагодиться, ніколи не можна 
опускати руки. Завжди потрібно прагнути до 
кращого та вдосконалюватись, якщо ми хочемо 
змінити, щось в цьому світі, то варто почати з 
себе. Робіть малесенькі, але корисні вчинки, 
турбуйтеся про ближніх своїх, робіть добро, да-
руйте тепло та радість, радійте кожній дрібничці 
та посміхайтесь. І пам’ятайте найкращі речі в 
житті є безкоштовними: обійми, усмішки, друзі, 
поцілунки, сім’я, сон,сміх, любов, гарні вражен-
ня та спогади. Якщо будемо це цінувати, тоді й 
підкорених вершин стане ще більше.

Рік нових відкриттів
Анна Зімінська, завідуюча бібліотекою 
№4 для дорослих:
— 2017-й для мене став роком нових від-
криттів, досягнень та вражень, рік особистих 
спостережень та переосмислення цінностей. 
Безліч нових знайомств, кожне з яких мене 
чомусь навчило та вразило. Це рік мудрості 
та духовного зростання. Минулі дні дали 

зрозуміти, які люди справжні й на все життя, а які лише були 
мимовільними перехожими. Як для жінки – це рік здійснення 
мрій та особистих бажань, рік родинного затишку і тепла. Як 
для керівника — рік великих досягнень, адже бібліотека-філія 
№4 для дорослих виграла відзнаку «Краща бібліотека року 
для дорослих». Цим я дуже пишаюсь. Рік цікавих, творчих та 
змістовних культурних заходів. Все це спонукає ще краще і 
більше працювати у 2018 році і йти до поставлених цілей ще 
стрімкіше! Те, що було не досить приємним, хай залишається 
у минулому, а все найкраще крокує у 2018 рік. І того ж щиро 
бажаю усім!

Непростий рік для країни
Віталій Кудлак, економіч-
ний експерт, активіст:
— Рік, що минає, видався 
дуже непростим для нашої 
країни та Тернополя зокрема. 
Продовжується війна, про-
довжують гинути українські 
військові. Щодо окремих 

позитивних зрушень та успіхів є досить яскраві 
досягнення, як-от безвіз. Ми отримали погли-
блення соціально-політичної та економічної кри-
зи в українському суспільстві. Це, як на мене, 
наслідок суперечок між владною системою, яка 
працює на старих олігархічно-корупційних заса-
дах, та суспільством, в якому відбулись незво-
ротні позитивні зміни, пов’язані з усвідомленням 
національної ідентичності, утвердженням євро-
пейського цивілізаційного вибору та демократії, 
як основи існування держави. Особливо по-
мітними та деструктивними є спроби керувати 
країною на національному чи місцевому рівні, 
використовуючи «старі» методи, мета яких зба-
гачення шляхом доступу до владної «годівниці».

Були позитиви і негативи
Роман Задорожний, голова клубу актив-
ного відпочинку «Файні мандри»:
— Рік, що минає, був як позитивним так і 
негативним. З позитивного запам’яталося 
проведення в Тернополі багатьох заходів, 
які залучають містян до здорового способу 
життя, організація першого в історії міста пів-
марафону Ternopil Half Marathon — великого 

спортивного свята і залученням майже тисячі учасників різного 
віку. А також моя участь у різноманітних нових видах змагань: 
мультиперегони, «Гонка нації» (Race Nation) та інші. Щодо 
негативних вражень, то млява громада у загальноміських 
справах. Недостатня активність при захисті своїх прав. Громад-
ський бюджет та його втілення — найбільший сум в цьому році.
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БУВ РІК, ЩО МИНАЄБУВ РІК, ЩО МИНАЄ

Рік був дуже насичений
Інеса Голояд, Головний державний 
інспектор ДФС у області:
— Цей рік для мене був надзвичайно 
насичений та багатий на події. Я віддала 
доньку в садочок і вийшла з декрету на 
роботу. Раніше, ніж мала б, але трішки 
скучила за активними насиченими буд-
нями. Також цього року почала відвіду-

вати Клуб соціальних танців, а саме заняття кубинської 
сальси, бачати, зуку, реггетону. Ніколи б не подумала, 
що танці стануть такими важливими для мене, бо зараз 
це щось навіть більше, ніж хобі. Це цікаво, там можна 
абсолютно звільнити мозок від буденності та негативу і 
наповнитись енергією. Крім цього, на танцях я зустріла 
багато нових цікавих та позитивних людей, з якими завжди 
весело. Іноді я втомлююся бути мамою 2,5-річної доньки, 
що не лише працює, а й танцює. Тому я теж потребую чи-
мало уваги і, зрештою, мені й самій хочеться її приділяти. 
Але я люблю такий трохи шалений ритм життя. Головне, не 
забувати, що відпочивати також треба. І тут я дуже вдячна 
своєму чоловікові, який дає мені таку можливість, часто бе-
ручи всі турботи стосовно доньки і хатньої роботи на себе. 
Якими сильними ми б не були, нам всім потрібна підтримка 
і розуміння, чого усім і бажаю в наступному році!

Найяскравіші враження від подорожей
Галина Мацикур, викладач туризму, 
власниця тренажерного залу:
— У 2017 році найяскравіші враження я 
отримала від подорожей. Через авто-
стоп і каучсерфінг відкрила для себе 
Кіпр, Австрію та Німеччину. Відчула, що 
європейці співчувають Україні, бага-
тьох пригостила борщем. Щоб ділитись 

досвідом поїздок, завела тревел-блог. Підкорила Альпи, в 
нижній частині вони дуже нагадують рідні Карпати. Поба-
чила замок Діснеївських мрій - казковий Нойштванштайн 
у Баварії. Виявилось, поряд є більш давній і поважніший 
Хоеншванґау і запаморочливої висоти міст через кань-
йон. Отримала підтвердження теорії про те, що не всі коти 
люблять, коли їх гладять. Наш новий член сім’ї — шотланд-
ський прямовухий Сірий — саме такий унікум. Неймовірне 
задоволення отримала від концерту Depeche Mode у Києві. 
Platinum fan зона — найдрайвовіше місце для глядачів, але 
найвимогливіше до їхньої фізичної підготовки. Скинула з 
вищої сходинки п’єдесталу пошани Стівена Кінга і звела на 
його місце автора технотрилерів «Бот-1,2» українця Макса 
Кідрука. Нереалізована цього року мрія — повернутись 
на Лікійську стежку у Туреччині та відвідати країни Азії та 
Африки.

«Рік — однин з найскладніших, але і 
цікавий»

Іван Сороколіт, громадський діяч, 
депутат, підприємець:
— Шкодую, що не помилився, коли 
минулого року прогнозував, що 2017 рік 
буде складнішим за попередній. Рік був 
одночасно одним з найскладніших, але 
і цікавим, і таким, що додав нового жит-
тєвого досвіду. Вдалось реалізувати ряд 

особистих задумів, завершились або активно просунулись 
громадські й депутатські проекти, переконався як багато 
навколо порядних людей, котрі бажають змінювати на 
краще своє місто та країну. Корумпована владна система 
ще не зламалась, але, судячи з її дій, у тому числі у нас в 
місті, падає в істерику та суттєво слабшає. Головне україн-
цям, котрі на ділі виступають агентами змін, не зупинятись. 
Наступний рік має шанс стати переломним в укріпленні єв-
ропейського розвитку країни не лише за формою, але й за 
змістом. Якщо ж не стане, то це не причина опускати руки. 
Невпинність зусиль — запорука успіху. Бажаю тернополя-
нам: оптимізму, наснаги та витримки у доланні труднощів; 
ще кращого вміння вираховувати фальшивих політиків-по-
пулістів; росту як Громадян з великої букви. Українці інколи 
довго запрягають, але гідність для більшості з них не пусте 
слово і вони здатні змінювати себе, змінювати власну до-
мівку, змінювати країну.

«Сподіваюсь, що наступний рік 
буде легшим і кращим»

Юлія Мамчак, активістка:
— Для мене цей рік ознаме-
нувався тим, що з самого 
його початку я вимушена 
була більшість свого часу 
приділити боротьбі з нашою 
недолугою (несправедливою), 
а часами і байдужою до лю-

дей  системою управління та місцевого само-
врядування в особі нашої міської ради. 
Саме цього року у третій день Різдвяних свят 
ми дізнались, що в Тернополі розпочали пе-
реобладнувати сім  найбільших міських газо-
вих котелень на торф. Одна з таких котелень  
розташована на вул. Київській поблизу будин-
ку, в якому я проживаю. І бажання захистити 
здоров’я своїх дітей та дихати чистим повітрям  
об’єднало багатьох мешканців навколишніх 
будинків та представників мешканців, що про-
живають поблизу інших котелень в прагненні не 
допустити реалізацію цього шкідливого «біз-
несового» проекту. Адже під час спалювання  
торфу виділяються токсичні викиди діоксидів 
сірки, оксиди азоту, вуглецю, це не метанові 
леткі органічні сполуки, які ніякий фільтр не 
спроможний зупинити. Ці шкідливі речовини 
осідають у легенях людей, викликаючи ракові, 
астматичні, алергічні, психічні та інші захворю-
вання. Котельні на торфі — це технології мину-
лого століття, бо зараз існують сучасні безпечні 
технології.
Мабуть, ця тема вже декому обридла, та повір-
те, є ще дуже багато людей, які про неї і не здо-
гадуються, або ж просто сподіваються на те, що 
хтось вирішить все за них, що комусь більше це 
потрібно ніж їм…
Цей рік був важким, проте я сподіваюсь, що 
наступний буде легшим і кращим. 
Я вдячна усім тим людям, котрі прийшли в моє 
життя у 2017 році та маю надію, що дружба та 
співпраця продовжиться і надалі й принесе нам 
ще багато радісних та хороших моментів. 
А тернополянам я хочу побажати в Наступному 
році чистого та мирного неба, здійснення усіх 
бажань, міцного здоров’я та сімейного затишку! 
З новим Роком!

«Найбільша цінність – це люди і 
емоції»

Олена Мельничук, коуч, 
консультант з краси:
— Кожен новий рік — це шанс 
здійснити нову мрію і досягнути 
нової цілі. Багато хто напередодні 
Нового року загадує бажання, 
складає плани і розписує їх по-
крокове виконання.

На початку 2017 року я поставила собі дві, на мою 
думку нереальні цілі: зробити фото на язику Троля в 
Норвегії, допомогти здійснити 1000 мрій. 
При чому друге виглядало реалістичніше, ніж 
перше. Оскільки моя діяльність, як коуча, полягає в 
тому, щоб допомагати людям досягати їхніх цілей у 
будь-якій сфері життя, розвиватися і здобувати нові 
корисні звички.
2017 був для мене насиченим і продуктивним. Він 
став ще однією відправною точкою в моєму житті на 
шляху розвитку. Я здобула новий важливий досвід, 
випробувала себе в нових обставинах за межами 
зони комфорту, відкрила нову країну, піднялася на 
нові вершини і таки зробила те заплановане фото. 
Започаткувала новий бізнес і запустила декілька 
нових проектів, які допомагають вже десяткам терно-
полян і не тільки реалізовувати свої мрії. Я впевнено 
рухаюся до цифри 1000. Через 15 років після здобут-
тя першої вищої освіти, я знову вступила в універси-
тет. Уже за покликанням, а не тому, що престижно. 
А найбільша цінність 2017 року — це люди, яких 
зустріла, і ті емоції, які пережила.

2017-й був дуже цікавим
Світлана Наконечна ( 24 р.), 
ведуча:
— 2017 рік для мене виявився 
дуже цікавим і нескладним. Ну, 
звісно, труднощів було багато, 
але усіх їх вдалося подолати з 
насолодою і тішитись резуль-
татом. Я мала змогу вести різні 

програми, розвивати свою акторську майстер-
ність. Знайомитись з цікавими людьми, серед 
яких відомі політики, актори, режисери. Мені 
вдалося втілити у реальність те, про що довго 
думала. Я почала навчати охочих сценічної мови. 
Активно почала працювати у весільній сфері. 
Встигла і сама встати на весільний рушник. От, 
що я зрозуміла проживши цей рік. Треба при-
слухатися до свого серця і, як би важко не було, 
працювати заради втілення своїх задумів. І коли 
пройде час пам’ятатимете лише хороше.

З’явилося багато справжніх 
друзів

Андрій Підлужний (43 р.), 
заслужений артист України:
— Особисто для мене склад-
но підсумовувати будь-який 
рік, а особливо черговий рік 
війни з московитами. Чути 
новини про нових загиблих 
Героїв і усвідомлювати, що 

це не сон. 2017 рік розпочався з «кинджально-
го удару в спину» від дуже близької людини, 
яка сприяла моєму прокиданню з летаргічного 
сну, який тривав довгих 23 роки. У 2017 році я 
отримав дві чудові нагороди: почесного гро-
мадянина Тернополя та звання Заслуженого 
Артиста України. Відновив свій гурт «Нічлава» 
і у співпраці з Андрієм Гуралем зробили пер-
ший саундтрек до фільму «Король Данило» 
та відзняли на нього кліп. Створили музику до 
чудового промо-ролика про рідне місто Терно-
піль, відзняли перший містичний відео-фото-сік-
вел «Вовки». Розпочали зйомки нового кліпу на 
пісню присвячену нашим Героям, які віддавали 
та віддають життя за нашу Батьківщину! В 2017 
році з’явилось багато справжніх друзів, ніби 
відкрились нові горизонти і тепер прошу в Бога, 
дати ще трошки часу, щоб встигнути завершити 
багато справ. І звісно мирного неба нашим діт-
кам, батькам, рідним та близьким! Сподіваюсь, 
що в Новому Році нарешті завершиться пере-
можно війна і наша Україна стане могутньою 
державою не на словах, а на ділі.

Було багато драйву
Андрій Кір, громадський 
активіст:
— В ніч з 31 грудня 2016 на 01 
січня 2017 ми спонтанно сіли в 
автівку і об’їздили майже всіх 
друзів та знайомих привітати їх 
з Новим роком. І знаєте, напев-
но, щось таки є в тій фразі «Як 

зустрінеш новий рік — так його і проведеш». Рік, що 
минає був сповнений цього драйву, маси випадкових 
подорожей, незліченної кількості знайомств та емо-
цій. Найзнаковішим і найбільш хвилюючим для мене 
стало дослідження історії Тернополя та тернопіль-
ського замку, розробка проектів з його реконструкції 
та розкопки. Я завжди безмежно тішився, коли 
тернополяни показували приклади чудової самоорга-
нізації, допомагаючи нам у цьому. А чого лише вар-
тували наші походи підземеллями, на які збиралися 
сотні охочих, чи боротьба за проекти громадського 
бюджету... В такі моменти міф про «тихий та розміре-
ний» Тернопіль руйнувався вщент. В наступному році 
бажаю собі та всім якнайменше потрясінь, а якщо 
такі й будуть — дружньо їх гасити рішучим кулаком! 
Ну і, звісно, позитиву, нових вражень, досягнення 
поставлених цілей, здоров’я та мирного неба!
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Âèñòàâêè åêîÿëèíîê, ä³äóõ³â, 
ð³çäâÿíèõ øîïîê, íîâîð³÷í³ ðàí-
êè òà âèñòàâè, êîíöåðòè êîëÿäîê, 
ïàðàä âåðòåï³â çìîæóòü â³äâ³äàòè 
òåðíîïîëÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ï³ä ÷àñ 
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò.

Òàê, 8 ñ³÷íÿ óñ³õ çàïðîøóþòü 
ó çàë î÷³êóâàííÿ çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó íà òðàäèö³éíèé êîíöåðò 
«Äëÿ òèõ, õòî â äîðîç³». À 9 ñ³÷íÿ 
â³äáóäåòüñÿ ùîð³÷íå ïëàñòîâå ñâÿòî 
«Ð³çäâÿíà ñâ³÷å÷êà» â «Ïåðåìîç³». 
Ó Òåðíîïîë³ áóäå âåëèêèé âèá³ð, 
êóäè ï³òè ðîçâàæèòèñÿ íà ñâÿòà, 
çàïåâíÿþòü îðãàí³çàòîðè ïîä³é.

Áåç äèìó 
òà àëêîãîëþ 

Íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ á³ëÿ 
ÿëèíêè ðîçãîðíóëè ñïåö³àëüíå 
çèìîâå ì³ñòå÷êî, äå ìîæíà áóäå 
ïðèäáàòè òåïë³ ñòðàâè òà íàïî¿, 
çðîáèòè ôîòî ç êàçêîâèìè ãåðî-
ÿìè. À â íîâîð³÷íó í³÷ òóò â³ä-
áóäåòüñÿ íîâîð³÷íå â³äåîêîíôåò³ 
«Çóñòð³÷àºìî 2018 ð³ê».

— Òðàäèö³éíî ñâÿòêóâàííÿ Íî-
âîãî ðîêó íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ 
ðîçïî÷íåòüñÿ 31 ñ³÷íÿ î 22.00, — 
êàæå êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ì³ñü-
êðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Äëÿ 
òåðíîïîëÿí ïðàöþâàòèìå «Ôàéíå 
çèìîâå ì³ñòå÷êî», à ñóïðîâîäæó-
âàòèìóòü çàõ³ä ìóçè÷í³ â³äåîêîì-
ïîçèö³¿. Ñâÿòêóâàííÿ òðèâàòèìå 
äî 4.00.

Íà Òåàòðàëö³ ïëàíóâàëè âñòàíî-
âèòè êîâçàíêó, ïðîòå íàðàç³ ïîãîäà 
íå äîçâîëÿº öå çðîáèòè. ßê ò³ëüêè 
áóäå ì³íóñîâà òåìïåðàòóðà, â³çü-
ìóòüñÿ çà ¿¿ îáëàøòóâàííÿ. Òèì 
÷àñîì òåðíîïîëÿíàì ïðîïîíóþòü 
ðîçâàæàòèñÿ íà àòðàêö³îíàõ, ïðî-
ãóëþâàòèñÿ íîâîð³÷íîþ ïëîùåþ, 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ ÿëèíêè. 
Ðîçïàëþâàòè âîãíèùå äëÿ øàø-
ëèê³â ïîñåðåä ìàéäàíó öüîãî ðîêó 
íå áóäóòü.

— Öüîãî ðîêó ìè âðàõóâàëè 
ïîáàæàííÿ áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí 
³ çàáðàëè àëêîãîëü òà øàøëè-
êè, — êàæå äèðåêòîð ÊÏ «Òóðèñ-
òè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð ì³ñòà 
Òåðíîïîëÿ» Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — 
Â³äïîâ³äíî ç³ãð³òèñÿ ìîæíà áóäå 
ãë³íòâåéíîì, êàâîþ, ÷àºì. Íà Òå-
àòðàëüíîìó ìàéäàí³ íå áóäå äèìó. 
¯æó ãîòóþòü íà åëåêòðîîáëàäíàíí³. 
Òóò ìîæíà ñêóøòóâàòè êëàñè÷í³ 
áóðãåðè, ì’ÿñí³ ñòðàâè, ïëîâ.

Âèñòàâêà åêîÿëèíîê 
³ ä³äóõ³â 

ßëèíêè ç äåðåâà, ïøåíèö³, ñó-
õîôðóêò³â, ïðÿíîù³â, øèøîê ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íà âèñòàâö³ åêîðîá³ò 
âèêëàäà÷³â òà ó÷í³â Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñíî¿ åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ 
øêîëè, ÿêó â³äêðèëè â «Ïåðåìîç³». 
Íàçâà âèñòàâêè «Çàì³ñòü ÿëèíêè — 
çèìîâèé áóêåò». Âîíà ìàº íà ìåò³ 
çàêëèêàòè òåðíîïîëÿí â³äìîâèòèñÿ 
â³ä âèðóáàíèõ äåðåâ, à íàòîì³ñòü 
ïðèêðàñèòè îñåëþ åêîëîã³÷íèìè 
ÿëèíêàìè. Òàêîæ òóò ïðåäñòàâ-
ëåí³ ð³çäâÿí³ ä³äóõè. Òàê ìàéñòðè 
âèð³øèëè â³äðîäèòè òà çáåðåãòè 

òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, 
êîëè ó êîæí³é õàò³ ä³äóõà âíîñè-
ëè íàïåðåäîäí³ Ð³çäâà. Ùå íà âè-
ñòàâö³ ìîæíà ïîáà÷èòè ð³çäâÿí³ 
øîïêè, ÿê³ òðàäèö³éíî êîæíîãî 
ðîêó âèãîòîâëÿþòü ñâî¿ìè ðóêàìè 
íà êîíêóðñ òåðíîï³ëüñüê³ øêîëÿð³ 
òà âèõîâàíö³ äèòñàäê³â. Òðèâàòèìå 
âèñòàâêà äî 20 ñ³÷íÿ. Âõ³ä â³ëüíèé.

«Êðèøòàëåâà 
òóôåëüêà»

Òåðíîï³ëüñüêèé äðàìòåàòð ìàº 
÷èì ïîò³øèòè ñâî¿õ ãëÿäà÷³â. Òóò 
âæå ðîçïî÷àâñÿ íîâîð³÷íî-ð³çä-
âÿíèé öèêë âèñòàâ. Äî 4 ñ³÷íÿ 
ó ôîéº òåàòðó òðèâàòèìå íîâîð³÷íå 
ä³éñòâî «Ïðèãîäè â êðà¿í³ ìîðî-
çèâà» ³ ïðåì’ºðà ìóçè÷íî¿ êàçêè 
«Êðèøòàëåâà òóôåëüêà».

— Ìàëåíüê³ ãëÿäà÷³ çóñòð³÷à-
þòüñÿ ç ôåºþ ìîðîçèâà, ìàé-
ñòåð-øåôîì, ìàã³ñòðîì, ÿê³ ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî âèäè ìîðîçèâà, 
ãîòóþòüñÿ äî íîâîð³÷íîãî áàëó 
ïðèíöà ³ ïðèíöåñè, — ðîçïîâ³äàº 
êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-äðàìàòóðã³÷-
íî¿ ÷àñòèíè Òåðíîï³ëüñüêîãî àêà-
äåì³÷íîãî îáëàñíîãî äðàìòåàòðó 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà ²ðèíà Ïàïóøà. — ² 
òóò ðàïòîì Ñí³ãîâà êîðîëåâà çà-
ìîâëÿº ¿ì ìîðîçèâî ç³ ñí³æàíèöåþ. 
Ä³òè íå çíàþòü, ùî öå çà ÿãîäà 
³ éäóòü ¿¿ øóêàòè, ìàíäðóþòü 
òî äî Àôðèêè, òî äî ï³âí³÷íîãî 
ïîëþñà, øóêàþòü ¿¿ ó ð³çíèõ åí-
öèêëîïåä³ÿõ. Ïîêè ìàíäðóþòü ç 
êðà¿íè â êðà¿íó, âîíè ãðàþòü ³ãðè, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ çäîáóâàþòü ï³äêàçêó, 
äå çíàéòè ÿãîäó. Äîïîìàãàþòü ¿ì 
ó öüîìó íàéäîáð³ø³ ïåðñîíàæ³ 
ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íîãî öèêëó Ìè-
êîëàé ç àíãåëàìè àáî Ä³ä Ìîðîç 
ç³ ñí³æèíêàìè. Âðåøò³ äîáðî 
çàâæäè ïåðåìàãàº! Ä³òè çíàõîäÿòü 
ñí³æàíèöþ — ÿê âèÿâèëîñÿ, öå 
ïðîñòî ñí³ã! Ïðèãîùàþòü êîðî-
ëåâó ìîðîçèâîì ³ éäóòü äèâèòèñÿ 
âèñòàâó «Êðèøòàëåâà òóôåëüêà». 
Ñâÿòî òðèâàòèìå ùîäíÿ â 11.00 ³ 
14.00. Êâèòêè ó êàñ³ äðàìòåàòðó, 
ö³íà 30 ãðí.

«Í³÷ ïåðåä ð³çäâîì» 
À äëÿ äîðîñëîãî ãëÿäà÷à äðàì-

òåàòð ïðîïîíóº óëþáëåíó âèñòàâó 
«Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì» çà ìîòèâàìè 
ïîâ³ñò³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ. ¯¿ ìîæíà 
áóäå ïîäèâèòèñÿ 10, 14, 19, 24 ñ³÷-
íÿ, ïî÷àòîê î 19.00. Ö³íà êâèòêà: 
30-60 ãðí 

Ïåðåäð³çäâÿíà í³÷ ïðèõîâóº 
ó ñîá³ äèâà é ìàíèòü íåçâè÷àé-

íèìè ïðèãîäàìè, ÿê³ çáóâàþòüñÿ. 
Òóò ³ êîëîðèòíà Ñîëîõà ç³ ñâî¿ìè 
ëþáîâíèìè ïîõîäåíüêàìè ç ×îð-
òîì, Äÿêîì, Ãîëîâîþ òà ×óáîì. 
Ì³ñòè÷íèé õàðàêòåðíèê Ïàöþê, 
ÿêèé ìàº áëàò ³ç ñàì³ñ³íüêèì ïå-
êëîì, êîçàêè ç Ñ³÷³ ³ íàâ³òü Öà-
ðèöÿ, ÿêà òàêè äàðóº Âàêóë³ ÷å-

«Цього року ми врахували побажання багатьох 
тернополян і забрали алкоголь і шашлики. На

 Театральному майдані не буде диму. Їжу готують на
 електрообладнанні»
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КУДИ ВИЙТИ В ТЕРНОПОЛІ НА СВЯТА
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Відпочинок  Найбільше подій 
буде у Центрі міста — на Театральному 
майдані та в Українському домі 
«Перемога». Можна буде послухати 
коляди, подивитися на вертепи, зігрітися 
глінтвейном

ðåâè÷êè ³ç çîëîòà. Êðàñèâà êàçêà 
ïðî øàëåíå êîõàííÿ ç ï³ñíÿìè, 

òàíöÿìè, ³ñêðîìåòíèì ãóìîðîì, 
êîëÿäêàìè, âåðòåïîì.

— Âèñòàâà äîïîìîæå ñòâîðèòè 
ñâÿòêîâèé íàñòð³é ³ çàáóòè ïðî 
áóäåíí³ñòü, — êàæå ²ðèíà Ïàïóøà.

Ï³ðàòè ³ Ä³ä Ìîðîç 
Òåðíîï³ëüñüêèé àêàäåì³÷íèé 

òåàòð àêòîðà ³ ëÿëüêè çàïðîøóº 
íà ñâÿòêîâèé äèòÿ÷èé íîâîð³÷íèé 
ðàíîê «Ñêàðáè íîâîð³÷íèõ ìîð³â» 
òà ïðåì’ºðó âèñòàâè «Ìîðîç-Ìî-
ðîçåíêî». Â³äâ³äàòè ñâÿòî ìîæíà 
30 ãðóäíÿ òà 14 ñ³÷íÿ, ïî÷àòîê 
î 14.30. Ö³íà êâèòêà — 40 ãðí.

«Ñêàðáè íîâîð³÷íèõ ìîð³â» — 
öå ôåºðè÷íèé ðàíîê, ó ÿêîìó ä³òè 
çìîæóòü ïîãðàòèñÿ ç³ ñïðàâæí³ìè 
ï³ðàòàìè, çóñòð³òèñÿ ç Ä³äîì Ìî-
ðîçîì òà Ñí³ãóðîíüêîþ, ïîâîäèòè 
âåñåë³ õîðîâîäè, ïîñï³âàòè òà ïî-
òàíöþâàòè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çà-
ïàëüíîãî ñâÿòà óñ³õ ó÷àñíèê³â ÷åêàº 
ïðèºìíèé ïîäàðóíîê — ïðåì’ºðà 
íîâîð³÷íî¿ êàçêè «Ìîðîç-Ìîðî-
çåíêî». Òîæ ãîòóéòå êàðíàâàëüí³ 
êîñòþìè ³ ãàéäà âåñåëèòèñÿ.

Øóêàòèìóòü ùàñòÿ 
14 ñ³÷íÿ î 17:00 ó ÏÊ «Áåðåç³ëü» 

ìàëåíüêèì ãëÿäà÷àì ïîêàæóòü 
ð³çäâÿíó êàçêó-ôåºð³þ «Ó ïîøóêàõ 
ùàñòÿ» çà ìîòèâàìè ï’ºñè Ìîð³ñà 
Ìåòåðë³íêà «Ñèí³é ïòàõ».

Ó ð³çäâÿíó í³÷ ãîëîâí³ ãåðî¿ êàç-
êè — Ò³ëüò³ëü ³ Ì³ò³ëü, âèðóøàþòü 
íà ïîøóêè ùàñòÿ, çà Ñèí³ì Ïòà-
õîì. Âîíè ïîòðàïëÿþòü ó êðà¿íó 
ñïîãàä³â, çóñòð³íóòüñÿ ³ç êîðîëåâîþ 
íî÷³, ïîáóâàþòü ó ñàäàõ áëàæåíñòâ 
òà ðàäîñòåé. ×è âäàñòüñÿ ¿ì çíàéòè 
Ñèíüîãî Ïòàõà? ×è çíàéäóòü âîíè 
ñâîº ùàñòÿ? Êàçêà, ÿêà çìóøóº 
ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ñâ³ò — 
ñïîäîáàºòüñÿ ³ ä³òÿì, ³ äîðîñëèì.

Êâèòêà â êàñàõ ÏÊ «Áåðåç³ëü» òà 
«Ïåðåìîç³». Ö³íà: 30 ãðí.

Близько десятка ангелят 
можна було побачити 
у попередні роки 
на пластовому святі 
«Різдвяна свічечка» 
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Мюзикл 
«Ніч перед 
Різдвом» 
допоможе 
створити 
святковий 
настрій

«Скарби новорічних морів» – ранок 
для дітей у театрі актора і ляльки

На сцені 
пластуни 

колядують,  
виступають з 
вертепом та 
водять козу

ТЕ
РН

О
П

ІЛ
Ь

С
Ь

К
И

Й
 Д

РА
М

ТЕ
А

ТР



13RIA ïëþñ, Ñåðåäà, 27 ãðóäíÿ 2017
ÐÅÊËÀÌÀ



14 RIA ïëþñ, Ñåðåäà, 27 ãðóäíÿ 2017

ЧИ ГОТОВИЙ ТЕРНОПІЛЬ ДО СОРТУВАННЯ 
СМІТТЯ
Довкілля  
З 1 січня 2018 
року Україна 
зобов’язалася 
сортувати сміття. 
Та це закон наразі 
лише на папері, 
механізму його 
реалізації ще немає, 
кажуть тернопільські 
перевізники сміття. 
Здебільшого місцева 
влада не готова до 
сортування відходів

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

Óêðà¿íà çîáîâ’ÿçàëàñÿ ñîðòóâà-
òè ñì³òòÿ, òîáòî ðîçä³ëÿòè éîãî 
íà ïðèäàòíå äëÿ ïîâòîðíîãî âè-
êîðèñòàííÿ òà íåïðèäàòíå ³ íåáåç-
ïå÷íå, ÿêå õîâàòèìóòü íà îáëàø-
òîâàíèõ ïîë³ãîíàõ. Ïðî öå éäåòü-
ñÿ ó ñ. 32 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
â³äõîäè», ÿêèé íàáèðàº ÷èííîñò³ 
ç 1 ñ³÷íÿ. Êð³ì òîãî, ó çàêîí³ çà-
çíà÷åíî, ùî ñì³òòÿ ñîðòóâàòèìóòü 
óñþäè, áåç âèêëþ÷åííÿ. ßê ñàìå 
âèêîíóâàòèìåòüñÿ íîðìà, âèð³-
øóº êåð³âíèöòâî íà ì³ñöÿõ. Ìè 
âèð³øèëè ä³çíàòèñÿ, ÷è ãîòîâèé 
äî íîâèõ çì³í Òåðíîï³ëü.

Ñîòóâàòè âäîìà 
íå áóäóòü 

— Ïëàñòèê ÿ âæå äàâíî âèêè-
äàþ îêðåìî. Äóìàþ, ùî äî ñîð-
òóâàííÿ ³íøîãî ñì³òòÿ ìè ÿêîñü 
ïîñòóïîâî çâèêíåìî, — ðîçïîâ³äàº 
òåðíîïîëÿíêà Îëüãà Òåðåùóê. — 
Íåùîäàâíî áóëà ó Ïîëüù³, òî òàì 
äóæå ñóâîðèé êîíòðîëü çà öèì. 
ßêùî ïîëÿêè íå óêëàäàþòü óãîäè 
³ íå ñîðòóþòü ñì³òòÿ, òî ¿õ øòðà-
ôóþòü. Âèõîäèòü òàê — ÿêùî 
ñîðòóþòü, òî âèâåçåííÿ ñì³òòÿ 
êîøòóº äåøåâøå, à ÿêùî íå ñîð-
òóþòü — òî äîðîæ÷å, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Ñîðòóâàòè ñì³òòÿ ó íàñ í³õòî 
íå áóäå, ïåðåêîíàíèé òåðíîïî-
ëÿíèí Âîëîäèìèð Øâåöü.

— Ïîãëÿíüòå íà ñ³òêè ç ïëàñòè-
êîì, ÿê³ ÷àñòî ñòàâëÿòü ïîáëèçó 
áàê³â ç³ ñì³òòÿì. Â íèõ êð³ì ïëàñ-
òèêîâèõ ïëÿøîê êèäàþòü çàëèøêè 
¿æ³, ñòàðèé îäÿã, çàë³çÿêè âñ³ëÿê³, — 
ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — Òîìó íàì 
äî ð³âíÿ ªâðîïè ùå äóæå äàëåêî.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî âäîìà 
ñîðòóâàòè ñì³òòÿ áóäå âàæêî.

— Á³ëüø³ñòü ëþäåé æèâóòü 
ó «õðóùîâêàõ», òàì ³ òàê íåìà äå 
ïîä³òèñÿ, à òóò ùå äîâåäåòüñÿ óñ³ì 
ñòàâèòè äîäàòêîâ³ óðíè íà ñì³ò-
òÿ — öå íåðåàëüíî, — êàæå ïàí 
Øâåöü.

Äî ñëîâà, çà îô³ö³éíîþ ñòàòèñ-
òèêîþ, ñüîãîäí³ ìåíøå í³æ 5% 
æèòåë³â êðà¿íè ñîðòóþòü ñì³òòÿ. 
Ñèòóàö³ÿ ó íàø³é îáëàñò³ ùå ã³ðøà.

Íåìà ìåõàí³çìó 
ðåàë³çàö³¿ 

Ó ì³ñüêðàä³ êàæóòü, ùî âæå ìà-
þòü ïåâí³ íàïðàöþâàííÿ ùîäî 

ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ ó ì³ñò³. Ïðîòå 
ðîçïîâ³ñòè äåòàë³ ìîæóòü ëèøå 
ó â³äïîâ³ä³ íà ³íôîðìàö³éíèé çà-
ïèò. Éîãî ìè íàä³ñëàëè ³ îòðèìà-
íó ³íôîðìàö³þ îïóáë³êóºìî ó íà-
ñòóïíèõ íîìåðàõ «RIA ïëþñ». Òèì 
÷àñîì òåðíîï³ëüñüê³ ïåðåâ³çíèêè 
ñì³òòÿ êàæóòü, ùî íàðàç³ íåìàº 
ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ çàêîíó. Âîíè 
ðîçïîâ³ëè ïðî òðóäíîù³, ÿê³ âè-
íèêàþòü ÷åðåç öåé çàêîí. Ïðîòå 
ñâî¿õ ïð³çâèù ïðîñÿòü íå íàçèâàòè, 
ìîâëÿâ òåìà äåë³êàòíà.

— Çàêîí ïðèéíÿëè, àëå ì³í³ìóì 

ï³âðîêó ïàðëàìåíòàð³ ùå áóäóòü 
äîîïðàöüîâóâàòè ð³çí³ äîäàòêè, 
ïðèéìàòè ï³äçàêîíí³ àêòè òîùî, — 
êàæóòü ïåðåâ³çíèêè ñì³òòÿ. — Âè-
êîíàòè ç 1 ñ³÷íÿ íîðìè öüîãî çà-
êîíó íåìîæëèâî, àäæå ë³í³é, ùî 
ñîðòóþòü ñì³òòÿ ïî âñ³é êðà¿í³ êðè-
òè÷íî ìàëî. À ñîðòóâàòè â³äõîäè 
âäîìà íàø³ ãðîìàäÿíè íå áóäóòü. 
² íàâ³òü ÿêáè ïðèéøëà ñâ³äîì³ñòü 
äî æèòåë³â ì³ñòà, ³ âîíè ïî÷àëè 
ñîðòóâàòè ñì³òòÿ, òî òåõí³÷íî öå 

ñêëàäíî ðåàë³çóâàòè.
Ïðè ïîä³áíîìó ìåõàí³çì³ ðåàë³-

çàö³¿ çàêîíó, òîáòî êîëè ãðîìàäà 
ñîðòóº ñì³òòÿ ñàìà, òî íåîáõ³äíî 
ùîíàéìåíøå â òðè-÷îòèðè ðàçè 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ñì³òòºâèõ êîí-
òåéíåð³â ó ì³ñò³. Ïåðåâ³çíèêè çàÿâ-
ëÿþòü, ùî öå íåðåàëüíî. Îñê³ëüêè 
ñì³òíèêè ÷àñòî âñòàíîâëåí³ íàï³â-
ëåãàëüíî, á³ëÿ áóäèíê³â, ïîïðè äî-
ðîãó ³ ò. ä. Âñå òîìó, ùî ô³çè÷íî 
íåìàº ì³ñöÿ. Êð³ì òîãî, ñüîãîäí³ 
îäèí íàéäåøåâøèé êîíòåéíåð äëÿ 
ñì³òòÿ êîøòóº 6 òèñ. ãðí, à ìåòà-

ëåâèé — â³ä 8 òèñ. ãðí. Õòî áóäå 
âèòðà÷àòè ì³ëüéîíè ãðèâåíü? Êð³ì 
òîãî, íà êîæåí âèä ñì³òòÿ ïîòð³á-
í³ äîäàòêîâ³ âàíòàæ³âêè. Òîáòî 
çà ñì³òòÿì ¿çäèëà îäíà âàíòàæ³â-
êà, à òåïåð áóäóòü ÷îòèðè. Òåõí³êè 
íåìàº, ¿¿ ïîòð³áíî êóïóâàòè, à öå 
ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

— Ðîçãëÿíåìî ³íøèé ñöåíà-
ð³é, — êàæå îäèí ç ïåðåâ³çíèê³â 
ñì³òòÿ. — Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³ä-
õîäè ïåðåâ³çíèê ìàº ïåðåäàòè 

«Погляньте на сітки з пластиком, які часто ставлять поблизу
баків зі сміттям. В них крім пластикових пляшок кидають
залишки їжі, старий одяг, залізяки всілякі. Тому нам до

рівня Європи ще дуже далеко»

íà çíåøêîäæåííÿ, ïåðåðîáêó ïå-
ðåä çàõîðîíåííÿì òîùî. Ïåðåä çà-
õîðîíåííÿì ñì³òòÿ, ïîòð³áíî îá-
ðîáèòè, çíåøêîäèòè, ïîñîðòóâàòè. 
Çàðàç â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåâ³çíèêà 
ïîëÿãàº ó ïîøóêó, êîìó ïåðåäà-
òè ñì³òòÿ. Íàøèì ïåðåâ³çíèêàì 
çàðàç äîêóìåíò³â í³õòî íå äàñòü, 
àäæå â îáëàñò³ óñüîãî ê³ëüêà ï³ä-
ïðèºìö³â, ÿê³ á ïðèéìàëè ñì³òòÿ 
íà ñîðòóâàííÿ. Ïðîòå ¿õ ïîòóæ-
íîñòåé íå âèñòà÷àº.

Âèêîðèñòîâóþòü 
äèòÿ÷ó ðîáî÷ó ñèëó 

Ñüîãîäí³ íà âñ³õ âåëèêèõ çâà-
ëèùàõ ñì³òòÿ ñîðòóþòü õ³áà ùî 
áåçõàò÷åíêè òà ðîìè.

— Ëþäè ðîìñüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³ òà ò³, ùî íå ìàþòü äå æèòè, 
âèáèðàþòü ïëàñòèê, ìåòàë, ïàï³ð, 
à ð³çí³ íåäî¿äêè â³ääàþòü ñâî¿ì ñî-
áàêàì, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ÃÎ 
«Çåëåíèé Ñâ³ò» Îëåêñàíäð Ñòåïà-
íåíêî. — Âñå â³äñîðòîâàíå ó íèõ 
ï³äïðèºìö³ êóïóþòü. Çâè÷àéíî 
öå íå ïðîìèñëîâ³ ìàñøòàáè, àëå 
ëþäè ðåòåëüíî ñîðòóþòü òàê çâàíó 
ñèðîâèíó. Ïðîòå á³äà â òîìó, ùî 
íà ïîä³áíèõ ñì³òòºçâàëèùàõ âè-
êîðèñòîâóþòü äèòÿ÷ó ðîáî÷ó ñèëó! 
Ä³òè çàì³ñòü òîãî, ùîá çäîáóâàòè 
îñâ³òó, ïåðåáèðàþòü çà êîï³éêè 
òîííè ñì³òòÿ. ² öå â öèâ³ë³çîâàí³é, 
ºâðîïåéñüê³é êðà¿í³. Áóëî á íà-
áàãàòî çðó÷í³øå òà êîìôîðòí³øå, 

ÿêáè ãðîìàäÿíè ñàì³ ïðîâîäèëè 
ïðîöåñ ñîðòóâàííÿ.

Â îáëàñò³ íåìàº æîäíîãî ñì³òò-
ºçâàëèùà, ÿêå á âèêîðèñòîâóâàëè 
çã³äíî ç íîðìàìè òà åêñïëóàòóâàëè 
íà íàëåæíîìó ð³âí³. Âñ³ ö³ çâàëè-
ùà ìîæíà ââàæàòè ñòèõ³éíèìè, 
ïðîäîâæóº ïàí Ñòåïàíåíêî. Òàêîæ 
âåëèêîþ ïðîáëåìîþ äëÿ îáëàñò³ º 
â³äñóòí³ñòü ïîë³ãîíó çàõîðîíåííÿ 
òîêñè÷íèõ â³äõîä³â — áàòàðåé, 
ðòóòíèõ ëàìï, çàñîá³â çàõèñòó 
ðîñëèí òîùî. Âñå öå ó êðàùîìó 
âèïàäêó ïðîñòî çàãîðòàþòü çåìëåþ.

Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè âæå äàâ-
íî á ìàëè ðîçðîáèòè ìåõàí³çì ðå-
àë³çàö³¿ ïðèéíÿòîãî çàêîíó, ïåðå-
êîíàíèé Îëåêñàíäð Ñòåïàíåíêî. 
Âò³ëþâàòè çàêîí ì³ñöåâà âëàäà ìàº 
ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ç ÿêèìè 
âîíè óêëàëè äîãîâîðè ïðî âèâå-
çåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

— Ìè âåñü ÷àñ ñòåæèìî çà ñòó-
àö³ºþ òà ä³éøëè âèñíîâêó, ùî 
çäåá³ëüøîãî ì³ñöåâà âëàäà íå ãî-
òîâà äî ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ, — íà-
ãîëîøóº ïàí Ñòåïàíåíêî. — Ïðè-
íàéìí³ òàêà ñèòóàö³ÿ â ×îðòêîâ³, 
Áó÷à÷³ òà Òåðíîïîë³. Â³äïîâ³äíî 
ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ì³ñòà íå ãî-
òîâ³ ïåðåéòè íà á³ëüø äîñêîíàëó 
ñèñòåìó. Ïðîòå é ãðîìàäÿíè ìà-
þòü âèìàãàòè çì³í ÿê ó äåïóòàò³â, 
òàê ³ â ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ ãîë³â, 
ùîá ñì³òòºâà ñèðîâèíà â³äñîðòî-
âóâàëàñü ³ òàêà ïðàêòèêà ñêîð³øå 
âïðîâàäæóâàëàñü.

Îëåêñàíäð Ñòåïàíåíêî òàêîæ 
íàãîëîøóº íà òîìó, ùî â îáëàñò³ 
º òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ ï³äïðèºìö³â, êîòð³ çàéìàþòü-
ñÿ óòèë³çàö³ºþ òà âèêîðèñòàííÿì 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, òîìó ùî 
âëàäà íå ñïðèÿº ðîçâèòêó ìàëîãî 
á³çíåñó çàãàëîì ³ â ö³é ñôåð³ â òîìó 
÷èñë³. Â íàñ ëèøå íàëàãîäæåíèé 
ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ ìåòàëó ÿê 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ïðè öüîìó 
ñêëî, ïîë³ìåðè, ïàï³ð òà îðãàí³÷í³ 
â³äõîäè íå âèêëèêàþòü ïîïèòó.

Çàâîä ïðàöþº, 
ÿê ó Ïîëüù³ 

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ º ëèøå 
îäíà îô³ö³éíà ë³í³ÿ ç ïåðåðîáêè 
ñì³òòÿ. ßê öå âñå â³äáóâàºòüñÿ, 
ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ÒÎÂ «Åêî-
ÁàëàíñÒåð» Ìàêñèì Äóðíÿê.

— Íà ïðîìèñëîâîìó ð³âí³ ìè 
çàéìàºìîñÿ ñîðòóâàííÿì ñì³ò-
òÿ íà ê³ëüêà ôðàêö³¿. Çîêðåìà: 
ïëàñòèê, ïàï³ð òà ñêëî, — êàæå 
â³í. — Ó ñâîþ ÷åðãó, ïëàñòèê òà 
ñêëî ñîðòóºìî çà âèäîì. Òîìó ùî 
íà âñå ð³çíà ö³íà.

Ñïåðøó ìàøèíè âèâàíòàæóþòü 
ñì³òòÿ á³ëÿ çàâàíòàæóâàëüíîãî 
áóíêåðó, ïðîäîâæóº äèðåêòîð 
çàâîäó. Ï³ñëÿ ÷îãî íàâàíòàæóâà÷ 
éîãî â³äïðàâëÿº â áóíêåð, çâ³äêè 
âîíî ïîòðàïëÿº íà ë³í³þ, à çãîäîì 
â áàðàáàí, äå â³äñ³þºòüñÿ ñì³òòÿ, 
êàì³ííÿ, áîëîòî òà ³íø³ âàæê³ 
ïðåäìåòè. Ï³ñëÿ ö³º¿ ïðîöåäóðè 
ñì³òòÿ íàäõîäèòü íà ðîáî÷èé ñò³ë, 
äå ëþäè â³äñîðòîâóþòü éîãî, à çà-
ëèøêè â³äâîçÿòü çà ìåæ³ çàâîäó 
íà îáëàøòîâàíå ñì³òòºçâàëèùå. 
Â³ä³áðàíå ñêëî, ïëàñòìàñó òà ïàï³ð 
ðåàë³çóþòü ï³äïðèºìöÿì.

— Íà íàøîìó çàâîä³ ïðàöþº 
24 ïðàö³âíèêè, ïîòóæí³ñòü çàâî-
äó 50 òèñ òîíí íà ð³ê. Îáñëóãî-
âóºìî íàðàç³ Òåðåáîâëÿíñüêèé 
ðàéîí, — êàæå Ìàêñèì Äóð-
íÿê — Òàê, ïîòóæíîñò³ íåâåëèê³, 
àëå ìè ãîòîâ³ äî ðîçâèòêó òà ¿õ 
çá³ëüøåííÿ.
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На сміттєсортувальній 
лінії, яка діє на 
Теребовлянщині, 
сортують пластик, 
папір та скло

Вже 14 років поляки сортують сміття 
«RIA ïëþñ» âæå ïèñàëà ïðî 

äîñâ³ä ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ ó ñóñ³ä-
í³é Ïîëüù³. Òàì çà êîìóíàëüí³ 
â³äõîäè íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ â³äïî-
â³äàþòü ãì³íè — ñ³ëüñüê³ ðàäè. ² 
êîæåí ç ìåøêàíö³â ïîâèíåí ìàòè 
äîãîâ³ð ç ãì³íîþ, â ÿê³é îáóìîâ-
ëåíî, â ÿêèé ñïîñ³á êîæåí çäàº 
â³äõîäè ³ ñê³ëüêè â³í çà öå ïëà-
òèòü. Öÿ ñèñòåìà ðîçâèâàºòüñÿ, 
³ º âåëèêèé ïðîãðåñ ó ö³é ñïðàâ³ 
â³ä òîãî ÷àñó, êîëè âñå ïî÷èíàëè.

Êåð³âíèê êîìóíàëüíî¿ îðãà-
í³çàö³¿, ÿêà çàéìàºòüñÿ çáîðîì, 
ñîðòóâàííÿì òà ñêëàäàííÿì â³ä-
õîä³â ó ì³ñò³ Äçÿëäîâî Êàç³ìºæ 
Êîðäåöêèé ðîçïîâ³â ïðî ñèñòåìó 
ñåëåêòèâíîãî çáîðó â³äõîä³â.

— Êîæåí ìåøêàíåöü â ñåáå 
âäîìà ñîðòóº â³äõîäè, — êàæå 
â³í. — Âèêèäàþòü îêðåìî ñêëî, 

ïàï³ð, ïëàñòèê òà á³îâ³äõîäè. Çà-
ãàëîì ó ðàìêàõ ö³º¿ ñåëåêòèâíî¿ 
ñèñòåìè çáèðàºìî ñêëî, ïàï³ð, 
ìåòàëè, ïëàñòèê, âèêîðèñòàí³ 
áàòàðåéêè, âåëèêîãàáàðèòí³ ìà-
òåð³àëè, åëåêòðîí³êó.

Õòî íå ñîðòóº ñì³òòÿ, ïëàòèòü 
çà éîãî âèâåçåííÿ çà ³íøèì òà-
ðèôîì, äîäàº ïàí Êîðäåöüêèé. 
Íàïðèêëàä, ó ñ³ì’¿, äå ñîðòó-
þòü â³äõîäè, ïîòð³áíî ïëàòèòè 
10 çëîòèõ çà îäíîãî ìåøêàíöÿ, 
ÿêùî íå ñîðòóþòü — òî 15–
20 çëîòèõ ç ìåøêàíöÿ. ² òàêà 
ñèñòåìà ä³º òóò ç 2002 ðîêó, 
òîáòî âæå 14 ðîê³â.

Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà 
Ïîëüù³ Ñëàâîì³ð Ìàçóðåê ðîç-
ïîâ³â, ùî íèí³ âèïàäêè ïîðóøåí-
íÿ åêîëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà 

ó Ïîëüù³ º ð³äê³ñíèì ÿâèùåì, 
àäæå øòðàôè äóæå âèñîê³.

— Ô³ðìè çðîçóì³ëè, ùî ¿ì 
âèã³äí³øå äîòðèìóâàòèñÿ åêî-
ëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà, í³æ 
éîãî ïîðóøóâàòè. Éäåòüñÿ ïðî 
ñóñï³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü á³ç-
íåñó, — êàæå Ñëàâîì³ð Ìàçó-
ðåê. — Àëå ìàº áóòè â³äïîâ³äíà 
çàêîíîäàâ÷à áàçà, òîìó ùî ÿêáè 
âñå áóëî äîáðå, òî íå òðåáà áóëî á 
ùî êîíòðîëþâàòè ³ íå áóëî á 
åêî³íñïåêö³¿. Ìè òàêîæ çìóøåí³ 
çì³öíþâàòè ³íñïåêö³¿, ùîá âîíè 
âèêîíóâàëè ñâî¿ ôóíêö³¿ ÿêîìîãà 
êðàùå. Àëå çàêîíîäàâ÷à ñèñòåìà 
çàëåæèòü â³ä äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè. 
Ïîâèííà áóòè âçàºìîóçãîäæåí³ñòü 
óñ³õ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó. Çðîçóì³-
ëî, ùî á³çíåñ ïîâèíåí çàðîáëÿòè, 
àëå íå êîøòîì äîâê³ëëÿ.
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Àíäðiÿ
Ìåëüíè÷óêà

Колонка

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

Îëåêñàíäðà 
Â²ËÜ×ÈÍÑÜÊÎÃÎ

Колонка

Öåé ð³ê ïîäàðóâàâ áàãàòî ö³êàâîãî ³ ïðè-
ºìíîãî. ² ïîïðè òå, ùî çóñòð³÷àâ ÿ éîãî «íà 
äà÷àõ» á³ëÿ àâä³¿âñüêî¿ ïðîìçîíè â êîë³ ïî-
áðàòèì³â ³ç ïåðøî¿ øòóðìîâî¿ ðîòè ÄÓÊ ÏÑ, 
ï³ä ñàëþòè ñºïàðñüêî¿ òà é íàøî¿ ñòð³ëêîòí³, 
à ìîæå, ³ çàâäÿêè öüîìó, âèäàâñÿ äëÿ ìåíå íà-
ïîâíåíèì îïòèì³çìîì ³ æèòòºëþáñòâîì. Áî æ 
âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ äîâåëîñÿ ïåðåæèòè òàì, ï³ä 
Àâä³¿âêîþ, îäðàçó îáíóëèëè âñ³ ³íø³ òðóäíîù³. 
Òîáòî, âèÿâèëîñÿ, ö³ëêîì î÷³êóâàíî — òå, ùî 
ðàí³øå ââàæàâ ïðîáëåìîþ, íàñïðàâä³ — öå 
ïðîñòî òàê, ÿê³ñü äð³áíè÷êîâ³ ïåðåæèâàííÿ. 
Â³äòàê òå, ùî íàçèâàºòüñÿ, ñìàêóâàííÿ æèòòÿì, 
ñòàëî ïîâñÿêäåííîþ íîðìîþ. ß é ðàí³øå ëþáèâ 
æèòòÿ, à ïî¿çäêà íà â³éíó çàéâèé ðàç ïåðåêî-
íàëà, ùî òàê ³ òðåáà æèòè, ñìàêóþ÷è êîæåí 
ïðîæèòèé äåíü, áî â³í ìîæå áóòè îñòàíí³ì… 
Âò³ì, âïðîäîâæ ðîêó, ÿ äóìàâ íå ò³ëüêè ïðî 
â³éíó, à é ìèð, ï³äáèðàâ ñëîâà, íå ïîñï³øàþ÷è, 
áåç ïîêâàïó, ñàìå ò³, ÿêèìè ìîæíà íàéòî÷í³øå 
ïåðåäàòè òå, ùî â³ä÷óâàâ ³ â³ä÷óâàþ ñàì… Öå 
çàâäàííÿ, ÿê çàâæäè, íàéâàæ÷å. ² ÿê çàâæäè 
ó ðîö³, ùî ìèíàº, ìåí³ ùàñòèëî íà õîðîøèõ 
ëþäåé. Çäàâàëîñÿ á, ç ðîêàìè ìàëî áè áóòè íà-
âïàêè, àëå ó ìåíå é äîâêðóæ ìåíå ê³ëüê³ñòü òèõ, 
ç êèì, ÿê òî êàæóòü, ï³øîâ áè â ðîçâ³äêó, ëèøå 
ïðèðîñòàº. Íàãàäàëè ïðî ñåáå ³ ñòàð³ ïðèÿòåë³, 
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³. Ó ìåíå é äîñ³ ïðîäîâæóþòüñÿ 
â³äêðèòòÿ íîâèõ ö³êàâèõ êíèæîê, ³ â ðîö³, ùî 
ìèíàº öå òàêîæ â³äáóâàëîñÿ, õî÷à, ìîæå, ³ íå òàê 
÷àñòî, ÿê õîò³ëîñÿ á… À ùå õîò³ëîñÿ á, ùîá âñ³ 
áóëè çäîðîâ³, à ñâÿòà, ùî íàáëèæàþòüñÿ, íå çà-
òüìàðþâàëèñÿ ïîãàíèìè íîâèíàìè, ³ â÷àñíî 
ïðèéøëà âåñíà. Ñïîä³âàþñÿ, ùî òàê ³ áóäå.

Рік, що минає

Золота жила
Âèáà÷òå çà ñïðîùåí³ ðîçðàõóíêè, àëå ïðè-

áëèçíî º òàê:
1. Íåõàé òóðá³íà ì³í³-ÃÅÑ âèðîáëÿº 500 êâÒ 

íà ãîäèíó, ïðàöþþ÷è 24 ãîäèíè íà äîáó.
2. Íåõàé ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1 êâÒ — 2 ãðí, â³ä-

ïîâ³äíî, âàðò³ñòü âèðîáëåíî¿ åíåðã³¿ çà äîáó 
åíåðã³¿ — 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

3. Îäèí òóðèñò çàëèøàº â ðåêðåàö³éí³é çîí³ 
íå ìåíøå 240 ãðí íà äîáó. ß á ñêàçàâ, ùî â³í 
¿õ çàëèøàº çíà÷íî á³ëüøå, àëå ³ òóðá³íà ìîæå 
âèðîáëÿòè á³ëüøå 500 êâò.

4. Ùîá îòðèìàòè 24000 ãðí, òðåáà âñüîãî 
100 òóðèñò³â. Ïîâ³ðòå, ¿ì íå ïîô³ãó, ÷è íà ì³ñö³ 
ð³÷êè òðóáà ç çàöâ³ëèì ñòàâêîì, ÷è æèâà ð³÷êà. 

5. Íà ïðèêëàä³ Âåðõîâèíñüêîãî ðàéîíó — 
òóò º 60 ñàäèá-ãîòåë³â-ãîñòèííèõ äâîð³â (ÿê³ 
ðåêëàìóþòüñÿ). Íåõàé êîæåí ç íèõ ìîæå ïðè-
éìàòè ïî 10 (íàñïðàâä³ á³ëüøå) òóðèñò³â. Öå — 
384 000 ãðí, ÿê³ ùîäíÿ âëèâàþòüñÿ â ì³ñöåâó 
åêîíîì³êó. Òðåáà 16 ãåñ ôàêòè÷íîþ ïîòóæí³ñòþ 
ïî 500 êâò ãîäèíà, ùîá îòðèìàòè ö³ ãðîø³ ç 
ã³äðîåíåðãåòèêè.

Òàê, òóðèñò ¿äå íå êîæåí äåíü. Àëå æ ³ ãåñè 
êîæåí äåñü íå ïðàöþþòü, º ïîñóõà, º çèìà, 
êîëè âñå çàìåðçàº.

Ó âèïàäêó ç òóðèçìîì ãðîø³ îòðèìóþòü ëþäè 
(ãðîìàäà), ðåã³îí ïåðåñòàº áóòè äåïðåñèâíèì, 
êóïà ðîáî÷èõ ì³ñöü. À ó âèïàäêó ç ãåñàìè ëþäè 
ãðîøåé íå îòðèìóþòü, îòðèìóþòü ðàçîâó ³í-
âåñòèö³þ íà äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, â³êíà â øêîë³ 
³ øìàòîê âñèïàíî¿ ãðàâ³ºì äîðîãè (àíàë³çóþ 
Çàêàðïàòòÿ), çàãàëüíîþ ñóìîþ íå á³ëüøå 1 ìëí. 

ßêùî á «âëàäà» çàì³ñòü âê (ð)ëàñòè îöåé ì³-
ëüÿðä ºâðî, çàïëàíîâàíèé íà çíèùåííÿ Äí³-
ñòðîâñüêîãî êàíüéîíó â êë (ð)àëà á ¿õ íà ñïîðó-
äæåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòóêòóðè, 
âñ³ì áóëî á äîáðå.

Òóðèçì ç òàêîþ ñòàðòîâîþ ³íâåñòèö³ºþ ì³ã 
áè ïåðåòâîðèòè ð³÷êó Äí³ñòåð íà ìàëåíüêó çî-
ëîòó æèëó.

ІГОР ДУДА

Ïåðåãëÿä 
íà îäíîìó ç ñàéò³â çâ³òó ïðî 
àïåëÿö³éíèé ñóä ó ñïðàâ³ 
âñå ò³º¿ æ ñêàíäàëüíî¿ áó-
äîâè çà ÏÊ «Áåðåç³ëü», 
à êîíêðåòíî — ñêàðãè çà-
áóäîâíèêà íà ïðèçóïèíåí-
íÿ áóä³âíèöòâà, — ùå ðàç 
íàãàäàâ: äèÿâîë êðèºòüñÿ 
â äð³áíèöÿõ. «Â’¿õàòè», ðî-
ç³áðàòèñÿ ó ñóòî þðèäè÷í³é 
àðãóìåíòàö³¿ ñòîð³í ëþäèí³ 
áåç ñïåöîñâ³òè, ìîæëèâî, 
âàæêóâàòî, à îò â³äð³çíèòè 
áàíàëüíó ïðàâäó â³ä òàêî¿ æ 
áàíàëüíî¿ íåïðàâäè  — ö³ë-
êîì ïîñèëüíà ñïðàâà. Íà-
â³òü äëÿ ïðåäñòàâíèêà ÇÌ², 
íà ÿêèõ ïðèïàëà çíà÷íà 
÷àñòêà íåâäîâîëåííÿ àäâî-

êàòà çàáóäîâíèêà (ñïîòâî-
ðþþòü, ïàðøèâö³, ñïðàâæ-
í³é ñòàí ðå÷åé, ââîäÿòü ëþ-
äåé â îìàíó…). Çíàºòå, ñòàëî 
àæ ÿêîñü íåçðó÷íî. Ñïðàâä³, 
íó çíàéøëèñÿ, çà ñëîâàìè 
äèïëîìîâàíîãî þðèñòà, 
ÿêèõîñü 10–20 «îêðåìèõ» 
(ñë³ä â³ääàòè íàëåæíå äå-
ë³êàòíîñò³ òà ñóòî àðèôìå-
òè÷í³é ñêðîìíîñò³ àäâîêà-
òà) ìåøêàíö³â, ÿê³ ç ìåòîþ 
«íàæèâè ÷è ïîë³òï³àðó» (???) 
ç÷èíèëè âñþ öþ êîëîòíå÷ó 
íàâêîëî ìàéáóòíüî¿ çàáóäî-
âè ³ íàìàãàþòüñÿ äèêòóâàòè 
ñâîþ âîëþ àæ 200 òèñÿ÷àì 
ìåøêàíö³â ì³ñòà, ó ÿêèõ 
ñâî¿, íå òàê³ åãî¿ñòè÷í³ 
ïëàíè ùîäî îáëàøòóâàííÿ 
òåðèòîð³¿ á³ëÿ «Áåðåçîëÿ». 
Îò ó ªâðîï³ òàêîãî íå áóëî 
á… À òóò ùå é îò³ …ÇÌ², 
çíîâó æ òàêè, ïîäàþòü âè-

êðèâëåíó êàðòèíó, ïðîñòî 
íàøòîâõóþòü ïðàâîîõîðîí-
í³ îðãàíè íà âèñíîâîê ïðî 
íåçàêîíí³ñòü íîâîáóäîâè. 
(Ó ò³é æå ªâðîï³, äî ðå÷³, 
ïî-ñïðàâæíüîìó íåçàëåæ-
í³ ÇÌ² ëèøå ï³äñï³âóþòü 
âëàñíèêó ³ çàõèùàþòü éîãî 
³íòåðåñè?) ² íå õî÷óòü âñ³ 
âîíè ðàçîì âçÿò³ âòÿìèòè, 
ùî ïðîöåñ óæå ðîçïî÷àâñÿ, 
çàëó÷åíà êîøòîâíà òåõí³êà, 
ïðîñò³é ÿêî¿ îáõîäèòüñÿ çà-
áóäîâíèêó â êðóãëåíüêó êî-
ï³º÷êó… À ãîëîâíå, áîâäóðè, 
íå óñâ³äîìëþþòü: öå æ äëÿ 
íèõ, äëÿ ¿õí³õ îñåëü, âå-
äåòüñÿ îòà áóäîâà! Çóïèíè 
¿¿ çàðàç — ³ ñòðàøíî íàâ³òü 
óÿâèòè ùî áóäå ç áóäèíêàìè 
íàâêîëî. Îñòàíí³é àäâîêàò-
ñüêèé àðãóìåíò ÷îìóñü îñî-
áëèâî æâàâî îáãîâîðþâàâñÿ 
ïðèñóòí³ìè â çàë³ ñóäó — 

ïðî çàáóäîâíèêà, éîãî 
ñï³ëüíèê³â, ïîïë³÷íèê³â òà 
«ò³òóøîê» ãðîìàäà íàâêîëî 
«Áåðîçîëþ» (³ íå ëèøå ÷î-
ìóñü îòèõ 10–20 «çàêîëîò-
íèê³â») ãîâîðèòü îñòàíí³ìè 
ì³ñÿöÿìè ÷èìàëî, ³ âñå á³ëü-
øå åï³òåòàìè ³ ìåòàôîðàìè, 
îäíàê í³êîìó é ó ãîëîâó 
íå ìîãëî ïðèéòè, ç ÿêèìè 
íåâèïðàâíèìè àëüòðó¿ñòàìè 
âîíè ìàþòü ñïðàâó.

Íàðàç³ æ àïåëÿö³éíèé ñóä 
ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå ðîç-
÷óëèâñÿ îòèì ÷îëîâ³êî-
ëþáñòâîì ³íâåñòîðà-çàáó-
äîâíèêà-ï³äðÿäíèêà (³ ùå 
òàì êîãî) ³ çàëèøèâ ¿õíþ 
ñêàðãó íà âñòàâëÿííÿ ïà-
ëîê ó êîëåñà «ïðå÷èñòî¿» 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
áåç çàäîâîëåííÿ. Äàë³ áóäå? 
Àáî, ÿê êàæóòü ó òèõ ñàìèõ 
ªâðîïàõ — to be continued?

Про забудовників-альтруїстів
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Ìèêîëàéñüê³ äí³ — ãàð-
íà ³ëþñòðàö³ÿ äîðîñëîãî 
æèòòÿ äëÿ ä³òëàõ³â, ïðîñòî 
âîíè ùå òîãî íå ðîçóì³þòü. 
Ìåòàìîðôîçè, êîòð³ â³ä-
áóâàþòüñÿ ³ç ñîëîäîùàìè 
äóæå òî÷íî â³äîáðàæàþòü 
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íàìè 
ó æèòò³. 

19 ãðóäíÿ, äèòèíñòâî. 
Ïîâíî öóêåðê³â, ïîáëàæ-
ëèâî òÿãàºì ç òîðáè ê³í-
äåðè, òðþôåë³, êàðàêóìè 
³ ÷åðâîíèé ìàê. Â³ä÷óò-
òÿ íåðåàëüíèõ ïåðñïåê-
òèâ, êóïàºìîñü ó íèõ, ÿê 
Ñêðóäæ Ìàêäàê ó ñâî¿õ 
ñêàðáàõ. 

20 ãðóäíÿ, þí³ñòü. Øî-
êîëàäí³ â îñíîâíîìó çà-
ê³í÷èëèñü ïåðåïðîøóºì 
«ðîìàøêó» ³ «ë³ùèíó». 

Â ê³íöÿ äíÿ äî ÷àþ éäóòü 
íàâ³òü «ðà÷êè» òà ³ðèñêè. 
21 ãðóäíÿ, çð³ë³ñòü. Ñòî 
ðàç³â íà äåíü âèñèïàºìî 
íà ï³äëîãó ðåøòêè ñîëî-
äîù³â ³ç çàâçÿòòÿì âîðîæ-
áèòêè íà ê³ñòêàõ ³ ùîðàçó 
ïîáà÷åíà êàðòèíà â³ùóº 
íàì æàëþã³äíó ïåðñïåêòè-
âó. «Áàðáàðèñêè», ÿêèéñü 
íåçðîçóì³ëèé á³ëèé áàòî-
í÷èê ³, ïðîñòè ãîñïîäè, 
«ïòàøèíå ìîëîêî». Ìè 
çàêèäàºìî â òîðáó âñå íà-
çàä, òðÿñåìî ³ ÷åðåç ê³ëüêà 
õâèëèí âèñèïàºìî çíîâó, 
â íàä³¿ íà òå, ùî ÿêóñü 
ñìà÷íó öóêåðî÷êó ïðîñòî 
íå çàóâàæèëè. Á³ãìå, â³ðà 
â äèâî 21 ãðóäíÿ íàáàãàòî 
ñèëüí³øà çà 18-ãî ââå÷åð³.

Ìîæå æ òàêå áóòè, ïðà’?

ВОЛОДИМИР ГЕВКО,
РЕКЛАМІСТ:

Може ж таке бути, пра’?

ОЛЕНА ГЕРАСИМЕНКО, 
ЖУРНАЛІСТ:
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ëþäè áóëè, ÿê ðîáîòè.Âè-
êîíóâàëè êîìàíäè çà ïåð-
øèì íàêàçîì, áåç ïîìèëîê, 
íå ñïåðå÷àëèñÿ, íå ñêèãëè-
ëè, ìàêñèìàëüíî â³ääàâà-
ëèñÿ çàâäàííþ,  ïðàöþâà-
ëè íà ïîñò³éíîìó àêóìóëÿ-
òîð³, íå ïðîÿâëÿëè çàéâèõ 

åìîö³é, çîñåðåäæóâàëèñÿ 
íà ñïðàâ³, ïåðåñë³äóâàëè 
³íòåðåñè âèêëþ÷íî öåí-
òðó óïðàâë³ííÿ, íå ìàëè 
âëàñíèõ ïîòðåá.

 ²íêîëè õî÷åòüñÿ, ùîá 
ëþäè áóëè, ÿê ðîáîòè. 
Àëå ëþäè — íå ðîáîòè. 
²íêîëè)))

Люди - не роботи
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Ùî ÿ âàì ñêàæó. 
Ï³ñëÿ ÷îïîðíî¿ ³ çà-

êîíîïîñëóøíî¿ ªâðîïè 
æèòòÿ â ð³äí³é Óêðà¿í³ — 
öå ïîâíèé äæàç ó âèêî-
íàíí³ âåëèêèõ ìàéñòð³â 
³ìïðîâ³çàö³¿. 

Òè í³êîëè íå çíàºø ïðî 
ìàéáóòí³é ïåðåá³ã ïîä³é, 
¿õí³é ðîçâèòîê òàêèé 
íåñïîä³âàíèé, ùî Ãîë³âóä 
íåðâîâî êóðèòü â ñòîðîí³ 
åëåêòðîíí³ öèãàðêè. Öå 
êîëè âàëþò÷èêè ïîêàçó-
þòü ï’ÿòü ç³ðîê Ì³øëåíà 
(ÿêùî º òàê³ äëÿ áàíê³â-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³), à áàíêè 
sucks! Öå êîëè ïðèâàòí³ 
çíàéîìñòâà ðóëÿòü. Öå 
åìîö³¿ íà ð³âíîìó ì³ñ-
ö³. Öå äåñÿòü çóñòð³÷åé 
çà äåñÿòü õâèëèí â ïå-
ðåðâàõ ì³æ òåëåôîííèìè 
äçâ³íêàìè. Öå òàê êðóòî!!! 
Æèòè â áëàãîïîëó÷í³é 
ªâðîï³ ìîæíà õ³áà ùî 
ïðèêóòèì äî ³íâàë³äíî¿ 
êîëÿñêè.

 ßêùî ùå ìîæåø ÷î-
âãàòè ñâî¿ìè äâîìà — 
æèâè â ð³äí³é Óêðà¿í³! 
Öå åêñòðèìàëüíî, öå 
êðåàòèâíî, öå Êëîíäàéê 
äëÿ ïèñüìåííèê³â, ùî 
øóêàþòü ñþæåòè äëÿ 

ñâî¿õ êíèæîê. 
Ò³ëüêè â ïîð³âíÿíí³ 

ìîæíà óñâ³äîìèòè, â ÿê³é 
âåñåë³é êðà¿í³ ìè æèâå-
ìî. Ùå á òðîõè ò³é êðà-
¿í³ ïîðÿäêó ³ àäåêâàòíèõ 
çàðîá³òíèõ ïëàò, ö³íè á 
íå áóëî ò³é äåðæàâ³. 

Öå òàê â çàãàëüíî-
ìó. Ïî äåòàëÿõ â³ä ñüî-
ãîäí³øíüîãî äíÿ ìîæíà 
áóëî á êíèæêó íàïèñàòè.

Íàðèñ ïåðøèé. Çäà-
ëåêà ï³äá³ãàº äî ìåíå 
äàëåêà ðîäè÷êà ðàñîâèõ 
â³â÷àðîê. ² òàì âèäíî 
ïî âòîðèííèõ ñòàòåâèõ 
îçíàêàõ, ùî âîíà ìàº 
öóöåíÿòîê. Ï³äá³ãàº, çäà-
ëåêà ìèðîëþáíî âèëÿþ÷è 
õâîñòèêîì â ïðàâèëüí³é 
ïëîùèí³. Ïîãëàäèâ ¿¿. 
Àëå í³÷îãî ïîæèâíîãî 
íå çàïðîïîíóâàâ â äåíü 
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, áî íå 
ìàâ. Òî òà ñó÷êà òàê ìåíå 
îáãàâêàëà-îáìàòþêàëà, 
ùî àòðîôîâàíà øåðñòü 
íà ñïèí³ ñòàëà äèáêè. 
Ñåêóíäè ì³æ ïîä³ÿìè, 
à ÿêà ïîëÿðí³ñòü!

 Öå æ ÿêà óñâ³äîìëåíà 
æàãà äî áëàãîïîëó÷÷ÿ ïî-
òîìñòâà áåç íàäëèøêîâî¿ 
äðàìàòóðã³¿!

ТАРАС ХЛІБОВИЧ,
ФОТОГРАФ:

Тільки в порівнянні можна усвідомити

Ï’ÿòü ðîê³â — öå çàíàäòî 
âåëèêèé òåðì³í äëÿ ïðåçè-
äåíòà â Óêðà¿í³. Îïîçèö³ÿ 
íå ìîæå òàê äîâãî ñèä³òè 
â îïîçèö³¿ ³ ïî÷èíàº ïå-
ðåä÷àñíî ìóòèòè âîäó, 
âèìàãàþ÷è äîñòðîêîâèõ 
âèáîð³â. À ïðåçèäåíòè òàê 

«óñï³øíî» ïðàöþþòü, ùî 
äåñü íà ÷åòâåðòîìó ðîö³ ¿õ-
íüî¿ ðîáîòè â êðà¿í³ ïî÷è-
íàþòü ï³äí³ìàòè ïèòàííÿ 
ïðî ³ìï³÷ìåíò. Ìîæëèâî, 
âñå áóëî á òðîõè ñïîê³éí³-
øå, ÿêáè íà ð³ê ñêîðîòèòè 
ïðåçèäåíòñüêèé òåðì³í?..Н
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ВАСИЛЬ СОЛТИС, 
ЖУРНАЛІСТ:

Якби на рік скоротити

МИКОЛА ЛАЗАРОВИЧ, 
ПРОФЕСОР, ВИКЛАДАЧ:
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Ïðî òå, ùî äåô³öèò ñî-
â³ñò³, ïðàâäè, ³íôîðìàö³¿ 
÷è ìàòåð³àëüíèõ áëàã, 
ÿê ïðàâèëî, ïðèçâîäèòü 
äî ïîãàíèõ íàñë³äê³â.

10 áåðåçíÿ 1976 ð. 
íà ëüîäîâ³é àðåí³ â Ñî-
êîëüíèêàõ (Ìîñêâà) ï³ñ-
ëÿ çàâåðøåííÿ õîêåéíî-
ãî ìàò÷ó ì³æ þí³îðàìè 
ÑÐÑÐ òà Êàíàäè õòîñü ³ç 
êàíàäñüêèõ õîêå¿ñò³â êè-
íóâ ãëÿäà÷àì íà òðèáóíó 
ïðèãîðùó æóéêè. ßê íà-

ñë³äîê ïî÷àëàñÿ øòóðõà-
íèíà. Ùîá íå äàòè çìîãè 
êàíàäöÿì ôîòîãðàôóâàòè 
á³éêó çà æóéêó àäì³í³-
ñòðàö³ÿ ñòàä³îíó âèìêíó-
ëà îñâ³òëåííÿ. Â òåìíîò³ 
ï³ä ÷àñ òèñíÿâè, çà îô³-
ö³éíèìè äàíèìè, çàãèíó-
ëà 21 ëþäèíà, â ò. ÷. á³ëüø 
í³æ ïîëîâèíà ä³òåé.

Ï³ñëÿ öèõ òðàã³÷íèõ ïî-
ä³é ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþ-
ç³ óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî 
âèðîáíèöòâî æóéêè.

Дефіцит правди
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РЕКЛАМА

ÇÐÎÁËÅÍÎ Â ÒÅÐÍÎÏÎË²

íî-îðòîïåäè÷í³ âèðîáè ç 
âèêîðèñòàííÿì çàêîðäîííèõ 
òà â³ò÷èçíÿíèõ êîìïëåêòó-
þ÷èõ â³äîìèõ âèðîáíèê³â. 
Öå âèðîáíèêè Í³ìå÷÷èíè 
(OttoBock), ßïîí³¿ (Swan) 
òà ³íøèõ.

Êð³ì öüîãî, íà ï³äïðè-

ПП «ТЕРНО-ТОП» БЕЗКОШТОВНО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ОРТОПЕДИЧНИМ ВЗУТТЯМ
КАТЕРИНА БУДІВСЬКА

Á³ëüøå í³æ ð³ê òîìó ó Òåð-
íîïîë³ çàïðàöþâàâ îðòîïåäè÷-
íèé öåíòð «Òåðíî-Òîï»!

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà º áåç-
êîøòîâíå çàáåçïå÷åííÿ 
îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà 
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèìè 
âèðîáàìè ï³ëüãîâèõ êàòå-
ãîð³é íàñåëåííÿ, äî ÿêèõ 
â³äíîñÿòüñÿ:

• ³íâàë³äè âñ³õ êàòåãîð³é;
• ä³òè äî 18 ðîê³â (îðòåçà-

ìè, êîðñåòàìè, áàíäàæàìè);
• ä³òè-³íâàë³äè äî 18 ðî-

ê³â îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì;
• ï³äîï³÷í³ äèòÿ÷èõ áó-

äèíê³â òà áóäèíê³â-³íòåð-
íàò³â;

• îñîáè ïîõèëîãî â³êó, 
ó÷àñíèêè òà ³íâàë³äè ÀÒÎ, 
âåòåðàíè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äåðæàâ-
íî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè, ç 
óøêîäæåííÿìè òà çàõâîðþ-
âàííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó.

Äëÿ áåçêîøòîâíîãî îò-
ðèìàííÿ âèðîá³â íåîáõ³äíî 
ìàòè ç ñîáîþ:

• ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä;

• äëÿ ä³òåé — ñâ³äîöòâî 
ïðî íàðîäæåííÿ òà ïàñïîðò 

îäíîãî ç áàòüê³â;
• âèñíîâîê ÌÑÅÊ ïðî 

âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ 
(äëÿ ä³òåé äî 18 ðîê³â òà 
ä³òåé-³íâàë³ä³â — âèñíîâîê 
ËÊÊ);

• ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà 
àáî ³íøèé äîêóìåíò, ùî 
çàñâ³ä÷óº ïðàâî íà ï³ëüãè;

• ³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó 
ðåàá³ë³òàö³¿;

• íàïðàâëåííÿ îðãàíó 
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
(îðèã³íàë);

• çà óìîâè ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ — äîâ³äêà ç ðîáîòè 
(îðèã³íàë) òà êîï³¿ âèùåçà-
çíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.

Êîëåêòèâ ÏÏ «Òåð-
íî-Òîï» óâàæíî ³ ç òóðáî-
òîþ ñòàâèòüñÿ äî êîæíîãî, 
õòî çâåðíóâñÿ äî íàñ. Àäæå 
â³ä ïðàâèëüíîãî âèáîðó 
âçóòòÿ çàëåæèòü íå ò³ëüêè 
ñòàí íàøèõ í³ã, à é âñüîãî 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, 
ùî º îñíîâîþ íàøîãî ò³ëà, 
à â³äòàê ³ âñüîãî îðãàí³çìó. 
Òîìó â îðòîïåäè÷íîìó öåí-
òð³ «Òåðíî-Òîï» âåñü ïðîöåñ 
ï³äáîðó âçóòòÿ ïðîõîäèòü 
ò³ëüêè ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ 
êâàë³ô³êîâàíîãî ë³êàðÿ-îð-
òîïåäà. Òàêà êîíñóëüòàö³ÿ º 
àáñîëþòíî áåçêîøòîâíîþ.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ îðòîïå-

äè÷íå âçóòòÿ âèãîòîâëÿºòüñÿ 
ëèøå ç íàòóðàëüíî¿ øê³ðè, 
ìàº âèñîêèé çàäíèê, æîð-
ñòêèé áåðö, à òàêîæ âêëàä-
íó óñò³ëêó ç âèêëàäêîþ 
ïîâçäîâæíüîãî, àáî æ ³ 
ïîïåðå÷íîãî ñêëåï³ííÿ. 
Ïðè ïîøèòò³ òàêîãî âçóòòÿ 
âèêîðèñòîâóþòü ï³äîøâó 
ç «êàáëóêîì Òîìàñà». Âñ³ 
ö³ îñîáëèâîñò³ ñïðèÿþòü 
âèïðàâëåííþ õîäè ä³òåé ç 
ïëîñêîñòîï³ñòþ ³ çàñòîñî-
âóþòüñÿ ³ç ïðîô³ëàêòè÷íîþ 
ìåòîþ. Îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ 
âèãîòîâëåíå òàê, ùîá âîíî 
áóëî ³ çðó÷íå, ³ êîðèñíå, ³ 
êðàñèâå.

Îêð³ì âçóòòÿ, «Òåð-
íî-Òîï» ïðîïîíóº:

• îðòîïåäè÷í³ óñò³ëêè;
• îðòåçè íà âåðõí³ òà 

íèæí³ ê³íö³âêè;
• îðòåçè íà õðåáåò (ðåêë³-

íàòîðè, êîðåêòîðè ïîñòàâè);
• ïðîòåçè âåðõí³õ òà íèæ-

í³õ ê³íö³âîê;
• êîðñåòè ïî òèïó Øåíî;
• ïàëèö³, ìèëèö³, õîäóí-

êè;
• òîíîìåòðè, ³íãàëÿòîðè.
Íà ï³äïðèºìñòâ³ º ñó÷àñíà 

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, 
ïðîôåñ³éíå ñïåö³àë³çîâàíå 
îáëàäíàííÿ, ùî äîçâîëÿº 
âèãîòîâèòè ÿê³ñí³ ïðîòåç-

ºìñòâ³ ôóíêö³îíóº ñåð-
â³ñíèé öåíòð, ùî íàäàº 
ïîñëóãè ç ãàðàíò³éíîãî òà 
ï³ñëÿãàðàíò³éíîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â 
ðåàá³ë³òàö³¿ òà âçóòòÿ.

Îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè 
«Òåðíî-Òîï» º:

• áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòà-
ö³¿ ë³êàðÿ-îðòîïåäà;

• ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä 
äî êîæíî¿ ëþäèíè;

• ï³äá³ð âçóòòÿ çàëåæíî 
â³ä ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà;

• áåçêîøòîâíå îòðèìàííÿ 
âèðîá³â ïðè íàÿâíîñò³ â³ä-
ïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â;

• âçóòòÿ, óñò³ëêè òà ³íø³ 
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷í³ âè-
ðîáè ìîæíà ïðèäáàòè ³ 
çà âëàñí³ êîøòè.

Ìè çàâæäè ïàì’ÿòàºìî, 
ùî ïîðó÷ æèâóòü ëþäè 
ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
îñîáëèâî¿ óâàãè ó öåé 
íåïðîñòèé ÷àñ.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, 
íàø êîëåêòèâ â³òàº óñ³õ ç 
ïðèéäåøí³ì Íîâèì ðîêîì 
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Çäî-
ðîâ’ÿ, âèòðèìêè, îïòèì³çìó 
òà óñï³õ³â ó âñ³õ ñïðàâàõ.

Òîæ, ÷åêàºìî Âàñ çà àäðå-
ñîþ:

Îðòîïåäè÷íèé öåíòð 
«Òåðíî-Òîï» 
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Êè¿â-

ñüêà, 2 (ÁÏ «Ñîíÿ÷íèé») 
á³ëÿ «Òåðèòîð³¿ âçóòòÿ» 
òåë.: (0352) 51–02–02, 

(068) 278-90-97 
( 0 9 9 )  1 4 4 - 8 5 - 4 3 , 

(068) 416-91-81

412864_inf
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ВІД ПОХМІЛЛЯ — СОН, РОЗСІЛ І ЧАЇ З МЕДОМ
Важливо  Наслідків впливу алкоголю 
не вдасться уникнути ані споживаючи 
жирну їжу, ані поївши перед вечіркою. 
Сп’яніння все одно настане, нехай і 
трішки пізніше. І тоді «розвезе» раптово

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

×åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü æèðíî¿ 
¿æ³, ñòðàâ ³ç ìàéîíåçîì íà ñâÿòà   
ëþäèíà âòðà÷àº êîíòðîëü çà ê³ëü-
ê³ñòþ âæèòîãî àëêîãîëþ ³ âèïèâàº 
á³ëüøå äîçâîëåíî¿ äîçè — ÷àðêè 
ãîð³ëêè, êåëèõà âèíà ÷è ïëÿøêè 
ïèâà, — çàçíà÷àº ë³êàð-íàðêîëîã 
ßðîñëàâ Îëåíäð. ×åðåç öå ïîò³ì 
äîâîäèòüñÿ áîðîòèñÿ ç ïîõì³ë-
ëÿì, àäæå ïå÷³íêà íå âïîðàëàñÿ 
ç óòèë³çàö³ºþ íàäì³ðíî¿ ê³ëüêîñò³ 
íàðêîòèêó, ÿêèì º àëêîãîëü.

— Ñâÿòêóþòü ó íàñ äî ê³íöÿ 
ñ³÷íÿ. ² òðàäèö³¿ òàê³, ùî íà ñâÿò-
êîâîìó ñòîë³ çàâæäè ïðèñóòí³é 
àëêîãîëü, — êàæå ë³êàð. — Íàø³ 
ëþäè íå çâàæàþòü íà òå, ùî àë-
êîãîëü — öå íå õàð÷îâèé ïðî-
äóêò, à íàðêîòèê, ÿêèé ï³äðèâàº 
çäîðîâ’ÿ. Éîãî íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü 
ïðèçâîäèòü äî îòðóºííÿ.

ßê³ñòü àëêîãîëþ çàðàç äóæå 
íèçüêà, çàçíà÷àº íàðêîëîã. Ó ÇÌ² 
çâó÷èòü öèôðà, ùî â Óêðà¿í³ ïîëî-
âèíà àëêîãîëþ êîíòðàôàêòíà — öå 
³ íàïî¿, ÿê³ ïðîäàþòü áåç àêöèçíèõ 
ìàðîê, ³ íàïî¿, âèãîòîâëåí³, óìîâíî 
êàæó÷è, ó ï³äâàëàõ. Îñòàíí³ îñî-
áëèâî øê³äëèâ³, áî ÷àñòî çðîáëåí³ 
íà îñíîâ³ òåõí³÷íèõ ñïèðò³â. À 50 ã 
ìåòèëîâîãî ñïèðòó ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ñë³ïîòè. ßê³ñòü âèííî¿ ïðîäóêö³¿ 
òàêîæ áàæàº áóòè êðàùîþ. Âèí-
íîãî ìàòåð³àëó âåëèêèé äåô³öèò, 
òîìó á³ëüø³ñòü íåäîðîãèõ âèí 
âèðîáëÿþòü ç³ ñïèðòó é õ³ì³÷íèõ 
áàðâíèê³â, ñìàêîâèõ äîáàâîê, ÿê³ 
øê³äëèâ³ äëÿ îðãàí³çìó. À êð³ì 
òîãî, àëêîãîëü ùîðàçó äîðîæ÷àº, 
òîæ îõî÷³ çåêîíîìèòè ÷àñòî íåõ-
òóþòü ÿê³ñòþ.

— Êîëè ëþäèíà ïîì³÷àº îçíà-
êè ñï’ÿí³ííÿ, âæå ïðîÿâëÿºòüñÿ 
òîêñè÷íà ä³ÿ àëêîãîëþ, — ïîÿñ-
íþº ßðîñëàâ Îëåíäð. — Íàéá³ëüø 
âðàçëèâèìè º êë³òèíè ãîëîâíîãî 
ìîçêó — âîíè çàçíàþòü ä³¿ àëêîãî-
ëþ ïåðøèìè, íàâ³òü â³ä íåâåëèêî¿ 
äîçè. Äàë³ ñïèðòíå ä³º íà ñåðöå, 
ïîò³ì ï³ä éîãî âïëèâ ïîòðàïëÿþòü 
îðãàíè ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè.

«Найкращий шлях — не вживати алкогольних напоїв. Але
 якщо все-таки довелося випити, то варто скористатися

 ентеросорбентами. Найпростіший спосіб — перед
 застіллям прийняти 1-2 таблетки активованого вугілля»

Ïåðøîþ îçíàêîþ îòðóºííÿ 
º íóäîòà. Ó òàêîìó ðàç³ ïîòð³á-
íî øòó÷íî âèêëèêàòè áëþâîòó ³ 
âèïèòè îäíó-äâ³ ñêëÿíêè òåïëî¿ 
âîäè, ðîç÷èíèâøè â í³é ê³ëüêà 
êðèøòàëèê³â ìàðãàíö³âêè, ìîæíà 
äîäàòè òðîõè ñîë³. Äîäàâàòè ñîäó 
ó âîäó êàòåãîðè÷íî íå ìîæíà, áî 
âîíà ïðèøâèäøóº âñìîêòóâàííÿ 
àëêîãîëþ ³ ëþäèíà äóæå øâèäêî 
ï’ÿí³º.

— Äóæå âàæêèì º ïîºäíàííÿ 
àëêîãîëþ, æèðíî¿ ¿æ³ òà òþòþíó, — 
çàçíà÷àº ë³êàð. — ×àñòî ëþäèíà, 
ÿêà âæèâàº àëêîãîëü, ùå é ÷àñ â³ä 
÷àñó êóðèòü. Öå âèêëèêàº ñïàçì 
ñóäèí ³ òàê ìîæíà äîâåñòè ñåáå 
äî ³íñóëüòó. Ðàïòîâî ï³äí³ìàºòüñÿ 
àðòåð³àëüíèé òèñê, ³ çàì³ñòü òîãî, 
ùîá ñâÿòêóâàòè, óñ³ çàéìàþòüñÿ 
ïîðÿòóíêîì ðîäè÷à ÷è çíàéîìî-
ãî. Îñîáëèâ³ çàñòåðåæåííÿ ùîäî 
àëêîãîëþ ñòîñóþòüñÿ ëþäåé, ÿê³ 
ìàþòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþ-

âàííÿ. Ñïèðòíå ¿ì ïðîòèïîêàçàíå. 
Îäíàê ÷àñòî áîÿ÷èñü âèãëÿäàòè 
çà ñòîëîì «á³ëîþ âîðîíîþ», âîíè 
íà ñâ³é ñòðàõ ³ ðèçèê âæèâàþòü 
àëêîãîëü.

Ãîëîâíå — ïå÷³íêà 
ªäèíèé îðãàí, ÿêèé áîðåòüñÿ 

ç³ ñïèðòîì — öå íàøà ïå÷³íêà, 
çàçíà÷àº ë³êàð.

— Ïå÷³íêà âèä³ëÿº ôåðìåíò 
àëêîãîëüäåã³äðîã³íàçó, ÿêèé ðîç-
ùåïëþº àëêîãîëü, — êîìåíòóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — ßêùî, âèïèâ-
øè ÷àðêó ãîð³ëêè, á³ëüøå í³÷îãî 
íå âæèâàòè, òî çà ãîäèíó-ï³âòîðè 
îðãàí³çì ñàì î÷èùóºòüñÿ â³ä åòè-
ëîâîãî ñïèðòó. Ñïèðò ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ íà âóãëåêèñëèé ãàç ³ âîäó.

Àáè ïîëåãøèòè âïëèâ àëêîãîëþ, 
âàðòî çàïàñòèñÿ ñîðáåíòàìè.

— Íàéêðàùèé øëÿõ — íå âæè-
âàòè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Àëå ÿêùî 
âñå-òàêè äîâåëîñÿ âèïèòè, òî âàð-
òî ñêîðèñòàòèñÿ åíòåðîñîðáåíòà-
ìè, — ðàäèòü ë³êàð. — Íàéïðîñò³-
øèé ñïîñ³á çàðàäèòè ñîá³ — ïåðåä 
çàñò³ëëÿì ïðèéíÿòè 1–2 òàáëåòêè 
àêòèâîâàíîãî âóã³ëëÿ.

Õèáíà äóìêà ââàæàòè, ùî â³ä 

ñïîæèâàííÿ æèðíî¿ ¿æ³ ëþäèíà 
ï’ÿí³º ìåíøå.

— Ñï’ÿí³ííÿ âñå îäíî íàñòàíå, 
âîíî áóäå æîðñòê³øèì ³ ñèëüí³-
øèì òà ùå é â³äòåðì³íîâàíèì 
ó ÷àñ³ äî ï³âãîäèíè, — çàçíà÷àº 
íàðêîëîã. — Âåëèêà äîçà àëêî-
ãîëþ ðîç÷èíèòü æèð ³ ñï’ÿí³ííÿ 
íàñòàíå, áî ñïèðò âñå îäíî âñìîê-
÷åòüñÿ. Áåç ¿æ³ ëþäèíà âèïèëà á 
ìåíøå ³ òàê ñèëüíî íå îòðó¿ëàñÿ á.

Ïðîòå, ñï’ÿí³ííÿ ìîæå áóòè 
ñïðîâîêîâàíå íå ëèøå ê³ëüê³ñòþ 
ñïèðòíîãî, à é õâîðîáàìè ïå÷³íêè.

— Ëåãêå ñï’ÿí³ííÿ íàñòàº, êîëè 
âèïèòè 40 ã ãîð³ëêè. ßêùî º õðî-
í³÷í³ ÷è â³ðóñí³ ãåïàòèòè, îíêîëî-
ã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, òî é â³ä 20 ã 
ãîð³ëêè íàñòàíå ñï’ÿí³ííÿ. Àäæå 
õâîðà ïå÷³íêà íå çìîæå âïîðàòèñÿ 
íàâ³òü ³ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ åòèëîâîãî 
ñïèðòó, — ïîÿñíþº ë³êàð. — Òîáòî, 
íå áóäå äîñòàòíüî ôåðìåíòó äëÿ 
éîãî ðîçêëàäó.

Ïîëåãøàòü ñòàí 
ñîí, ÷àé, ãëþêîçà 

Ðîçð³çíÿþòü äâà âèäè ïîõì³ë-
ëÿ. Ïåðøèé — öå íåïðèºìí³ â³ä-
÷óòòÿ, ÿê³ âèíèêàþòü íàñòóïíîãî 
äíÿ ï³ñëÿ àëêîãîëüíîãî åêñöåñó, 
ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ îãèäîþ 
äî ñïèðòíîãî. Äðóãèé — öå ñèí-
äðîì â³äì³íè — ñòàí, õàðàêòåðíèé 
äëÿ òèõ, õòî çëîâæèâàº àëêîãîëåì, 
ÿêèé âèìàãàº ïðèéîìó ÷åðãîâî¿ 
äîçè àëêîãîëþ äëÿ íîðìàë³çàö³¿ 
ñàìîïî÷óòòÿ.

Ñòàí ïîõì³ëëÿ âèíèêàº òîä³, 
êîëè âèïèòî áàãàòî àëêîãîëþ ³ 
ïå÷³íêà íå âïîðàëàñÿ ç éîãî óòè-
ë³çàö³ºþ çà í³÷, — ïîÿñíþº ë³êàð. 
— Îäíèì ³ç ïðîì³æíèõ ïðîäóêò³â 
ðîçùåïëåííÿ åòèëîâîãî ñïèðòó º 
àöåòàëüäàã³äè. Öå äóæå òîêñè÷í³ 
ðå÷îâèíè, ÿê³ âèêëèêàþòü íåïðè-
ºìí³ ÿâèùà ïîõì³ëüíîãî ñèíäðî-

ìó — çàïàìîðî÷åííÿ, ãîëîâíèé 
á³ëü, íóäîòó.

— Êð³ì òîãî, ùî ëþäèíà îòðóþ-
ºòüñÿ àëêîãîëåì, â³äáóâàºòüñÿ ùå 
é îòðóºííÿ ïðîäóêòàìè ðîçïàäó 
àëêîãîëþ, — ïîÿñíþº ìåäèê, — âè-
íèêàº àöåòàëüäåã³äíèé ñèíäðîì — 
õàðàêòåðíå â³ä÷óòòÿ æàðó, ÷åðâîíå 
îáëè÷÷ÿ, áî ðåôëåêòîðíî ðîçøè-
ðþþòüñÿ ñóäèíè, ç’ÿâëÿþòüñÿ ï³ò-
ëèâ³ñòü, ñóõ³ñòü ó ðîò³, ñåðöåáèòòÿ, 
â³ä÷óòòÿ ñòðàõó. Ìîâëÿâ, ÿêùî 
íå ïîõìåëþñÿ, áóäå çëå.

Íàéêðàùå áîðîòèñÿ ç íàñë³ä-
êàìè ïîõì³ëëÿ íå àëêîãîëåì, 
à çà äîïîìîãîþ îã³ðêîâîãî ðîç-
ñîëó. Öå êîíöåíòðîâàíèé ðîç÷èí 
ñîë³, â³í çí³ìàº íàáðÿê, â³äíîâëþº 
ñîëüîâèé áàëàíñ îðãàí³çìó. Òàêîæ 
äîïîìîæå êåô³ð, íåãàðÿ÷èé íåì³ö-
íèé ÷àé, êðàùå çåëåíèé, íåâåëèê³ 
äîçè ãëþêîçè — ìåä «âïðèêóñêó», 
à íå ðîç÷èíåíèé ó ÷à¿. Òàêîæ äóæå 
êîðèñí³ òðàâ’ÿí³ ÷à¿ ç ðîìàøêè, 
çâ³ðîáîþ, ì’ÿòè.

— Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ — áà-
ãàòî íåãàðÿ÷èõ íàïî¿â, áî ïðè-
ñêîðþºòüñÿ âèâåäåííÿ ïðîäóêò³â 
ðîçïàäó, ¿õ êîíöåíòðàö³ÿ ó êðîâ³ 
çìåíøóºòüñÿ, â³äïîâ³äíî, çìåíøó-
ºòüñÿ ³ òîêñè÷íà ä³ÿ íà îðãàí³çì, — 
çàçíà÷àº ßðîñëàâ Îëåíäð. — Äóæå 
äîáðå ïèòè íåãàðÿ÷èé ³ íåæèð-
íèé áóëüéîí. ² òðåáà â³äïî÷èòè. 
Ñîí — íàéêðàù³ ë³êè. Ïîõìåëÿ-
òèñÿ àëêîãîëåì — öå ïîìèëêà, 
áî í³áè-òî ïîêðàùåííÿ íàñòàíå 
íà 10–20 õâèëèí, à ïîò³ì ñòàí 
çíîâó ïîã³ðøèòüñÿ.

Íàðêîëîã Îëåêñàíäð Ãåáà çàçíà-
÷àº, ùî ìîæíà îòðó¿òèñÿ ³ äîðîãèì 
íàïîºì, ÿêùî éîãî âèïèòè áàãàòî. 
Îòðóºííÿ íàñòàº, êîëè äîçà àëêî-
ãîëþ ñòàº òîêñè÷íîþ, à âîíà äëÿ 
êîæíî¿ ëþäèíè ³íäèâ³äóàëüíà. 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ÷èì øâèäøå 
áóëî âèïèòî ñïèðòíå, ÷èì á³ëüøèé 

ïðîöåíò ñïèðòó â íàïî¿, ³ ÿêùî 
ïå÷³íêà âèðîáëÿº ìàëî ôåðìåíò³â, 
ùî ðîçùåïëþþòü àëêîãîëü, òèì 
ñêîð³øå ëåãêå ñï’ÿí³ííÿ ïåðåéäå 
â îòðóºííÿ.

ßêùî ñïðàâà ä³éøëà äî áëþ-
âîòè: ïðîìèâàéòå øëóíîê ïðîõî-
ëîäíèì ñëàáêèì ðîç÷èíîì «ìàð-
ãàíö³âêè», ùîá àëêîãîëü ìåíøå 
âñìîêòóâàâñÿ. Òàêîãî ðîç÷èíó ç 
íåâåëèêèìè ïåðåðâàìè òðåáà âè-
ïèòè ê³ëüêà ë³òð³â, ùîá á³ëüøå 
âèáëþâàòè; ïðèéìàéòå ñå÷îã³íí³ 
ë³êè (³íäîïðåñ àáî ôóðîñåì³ä), öå 
äîçâîëèòü âèâåñòè òîêñèíè; ïî-
êðàùèòü ñòàí ñêëÿíêà âîäè ç 10–
15 êðàïëÿìè íàøàòèðíîãî ñïèðòó. 
Ëþäèíà øâèäøå òâåðåç³º, òàêîæ 
íàøàòèð ïðîâîêóº áëþâîòó. À ï³ñ-
ëÿ öüîãî ðàäÿòü òðè÷³ íà äåíü ïèòè 
ïî 1 ñò. ë. åíòåðîñãåëþ. Â³í âèâî-
äèòü òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè. À íà äðó-
ãèé äåíü âàðòî ïðèéíÿòè â³òàì³íè, 
ùîá ïîêðàùèòè çàãàëüíèé ñòàí.

Ñòàí ïîõì³ëëÿ òðèâàº â ñå-
ðåäíüîìó 8-12 ãîäèí çà óìîâè, 
ÿêùî ëþäèíà íå çëîâæèâàº àë-
êîãîëåì ³ ÿêùî íå éäåòüñÿ ïðî 
àëêîãîë³çì.

— ßêùî ëåãøå íå ñòàº, âàðòî 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ. Íå îáîâ’ÿç-
êîâî íàðêîëîãà, öå ìîæå áóòè ñ³-
ìåéíèé ë³êàð, ë³êàð øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè, àäæå º ïðîòîêîëè íàäàííÿ 
äîïîìîãè âíàñë³äîê îòðóºííÿ àë-
êîãîëåì, — ïîÿñíþº ìåäèê. — Äî-
áðå, ÿêáè ëþäèíà çãàäàëà, ùî ³ 
ñê³ëüêè âîíà âæèâàëà. Àäæå ³í-
êîëè êàæóòü, ùî âèïèëè íåáàãàòî. 
Ìîæíà îòðó¿òèñÿ ³ ìàéîíåçîì ÷è 
ïîãàíî ïîìèòèìè ôðóêòàìè àáî 
îâî÷àìè, ÷è â³ä ïîºäíàííÿ àëêî-
ãîëþ ç òîðòîì òðèäåííî¿ äàâíèíè. 
Îâî÷³ é ôðóêòè òðåáà ðåòåëüíî 
ìèòè òåïëîþ âîäîþ ³ áàæàíî ù³-
òî÷êîþ. À â³ä àëêîãîëþ êðàùå 
âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ.

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

ßê äîïîìîãòè ñîá³, êîëè îòðó¿-
ëèñÿ ñàëàòîì àáî ïðîñòî ïåðå¿ëè, 
ðîçïîâ³ëè òåðíîï³ëüñüê³ ë³êàð³ 

Âè ìàðíî íàìàãàëèñÿ ñòðèìàòè 
ñåáå ³ ñêóøòóâàëè óñüîãî òà ùå é 
ç äîáàâêîþ. ² ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ìàºòå íå äóæå ïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ: 
ó øëóíêó — âàæê³ñòü, âè ïî÷óâà-
ºòåñÿ ñëàáêèì òà ðîçáèòèì, æèâ³ò 

ÿê áàðàáàí, ãîëîâà ðîçêîëþºòüñÿ.
Ãàñòðîåíòåðîëîã Âàëåð³é Êóë³ø 

ó òàêèõ âèïàäêàõ ðàäèòü: âèïèòè 
ãàðÿ÷îãî ì³öíîãî íåñîëîäêîãî ÷àþ, 
ùîá çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ æîâ÷³ 
ó øëóíîê; ïðèéíÿòè 1-2 òàáëåòêè 
îäíîãî ç ïðåïàðàò³â ç ôåðìåíòà-
ìè — êðåîí, ìåçèì ôîðòå, ïàí-
çèíîðì, ïàíêðåàòèí. ßêùî æ ÷å-
ðåç äåÿêèé ÷àñ öå íå äîïîìîãëî ³ 
íå ìèíàº â³ä÷óòòÿ ïåðåïîâíåíîãî 
øëóíêó, òðåáà ïðèéíÿòè ìîò³ë³óì 

Що робити, якщо переїлиЩо робити, якщо переїли
àáî öåðóêàë, ÿê³ ïðèøâèäøóþòü 
ðóõ ¿æ³ â êèøê³âíèèê. Íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ öüîãî íå ñòàº êðàùå? Âèêëè÷òå 
ë³êàðÿ!

— Íàé÷àñò³øå íà ñâÿòà îòðóþ-
þòüñÿ îñåëåäöåì, ìàéîíåçîì, 
êîâáàñàìè, õîëîäöåì, çàëèâíîþ, 
à òàêîæ ïîãàíî ïðîæàðåíîþ ðè-
áîþ, — êàæå ³íôåêö³îí³ñò Ãàëèíà 
Êèòàé. — ²íôåêö³þ âèêëèêàþòü 
ñòàô³ëîêîêè òà ³íø³ õâîðîáîòâîðí³ 
ì³êðîáè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ç³ïñî-

âàíèõ ïðîäóêòàõ.
Ë³êàð ïðèãàäóº, ùî îòðóþâà-

ëèñü íàâ³òü ïë³ñíÿâîþ êâàøåíèõ 
îã³ðê³â, ÿê³ ïîãàíî ïîìèëè ïåðåä 
ïðèãîòóâàííÿì ñàëàòó. Òàêîæ ãî-
ñòðå îòðóºííÿ ÷àñòî âèíèêàº â³ä 
ìàéîíåçó, ÿêùî ñàëàòè ñòîÿòü çà-
ïðàâëåíèìè ïî ê³ëüêà äí³â. Ùîá 
íå ç³ïñóâàòè ñîá³ ñâÿòî, äîäàâàòè 
ìàéîíåç ó ñàëàò òðåáà áåçïîñåðåä-
íüî ïåðåä ïîäà÷åþ íà ñò³ë.

— Àëå ÿêùî âñå æ òàêè îò-

ðó¿ëèñü, òî ï³ñëÿ ïðîìèâàííÿ 
øëóíêà, ìîæíà âèïèòè ñìåêòó 
÷è ñîðá³ëàê, âîíè âáèðàþòü ³ âè-
âîäÿòü òîêñèíè, — çàçíà÷èëà ïàí³ 
Êèòàé. — Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà 
ïðèéìàòè ëåâîì³öåòèí, öå íàé-
ïîøèðåí³øà ïîìèëêà ëþäåé. 
Â³í çíèùóº âñ³ êîðèñí³ ì³êðîáè 
â êèøê³âíèêó. Äëÿ çóïèíêè ïðî-
íîñó êðàùå âèêîðèñòàòè ³ìîä³-
óì. ßêùî ñòàí íå ïîë³ïøóºòüñÿ, 
íåãàéíî çâåðòàéòåñü ó ë³êàðíþ.
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«КОХАННЯ У СТИЛІ БАРОКО» ВОЛОДИМИР 

ДАНИЛЕНКО

Юлія Савчук, філолог:

— «Êîõàííÿ ó ñòèë³ áàðîêî» —
êíèãà-îêñþìîðîí. Íå óÿâëÿëà, ùî 
òàê ìàéñòåðíî ìîæíà ïîºäíàòè 
äåòåêòèâ, êðîñâîðä, ëþáîâíèé 
³ ì³ñòè÷íèé ðîìàíè. Óñ³ ñïðàâè 
ñêàñóâàëà ³ ïðîì³íÿëà ¿õ íà öþ ³ñ-
òîð³þ. Òàê âæå ñèëüíî çàõîò³ëîñü 
ä³éòè ÿêíàéøâèäøå äî ô³íàëó. 
Âïåðøå ÷èòàëà ³ñòîð³þ, ðîçêàçà-
íó ñòàòóÿìè. Âîíè — íåâ³ä’ºìí³ 
ïåðñîíàæ³, áåç ÿêèõ òåêñò áóâ 
áè íå íàñò³ëüêè òàºìíè÷èì. Òóò 
áàãàòî ñòàðîâèííî¿ àðõ³òåêòóðè 
òà ëàíäøàôò³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü 
ïåðåíåñòèñü â àòìîñôåðó ì³ñòà. Òà 
íàñàìïåðåä êíèãà ïðîéíÿòà òóãîþ 
çà âåëèêîþ ëþáîâ’þ, àäæå ñàìå 
âîíà ïðîáóäæóº â ëþäèí³ ãëèáîê³ 
ïåðåæèâàííÿ ³ íàïîâíþº êîæíó 
ìèòü â³ä÷óòòÿì ñâîº¿ íåïîâòîð-
íîñò³. ßê íà ìåíå, òóò çîáðàæåíî 
ïàðàäîêñàëüí³ ôîðìè ñòîñóíê³â 
ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ. Ñàìå 
òîìó ç ³ñòîð³¿ áàãàòî ÷îãî ìîæå 
âçÿòè êîæåí ÷èòà÷.

«ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ» ЕМІЛІ БРОНТЕ

Ганна Колісник, пенсіонерка:
— Ñåñòðà Øàðëîòòè Áðîíòå 

Åì³ë³ íàïèñàëà ëèø öåé ñâ³é 
ºäèíèé ðîìàí. Òà éîãî ÿ ñòàâ-
ëþ ïîðó÷ ç âñ³ìà íàéêðàùèìè 
ðîìàíàìè, ÿê³ ÿ äîñ³ ÷èòàëà. 
×îìó ðàäæó ïðî÷èòàòè? Áî òóò 
ïðèñóòíÿ ãàìà íåîðäèíàðíèõ 
âðàæåíü íå ëèøå â³ä ñþæåòó, à é 
â³ä ðîçïîâ³ä³ â³ä äåê³ëüêîõ îïîâ³-
äà÷³â. Àâòîðêà äîñèòü êîëîðèòíî 
é äåòàëüíî îïèñóº ð³çíîìàí³òí³ 
ñ³ìåéí³ ïåðèïåò³¿, çîáðàæóº óñþ 
êðàñó ³ âîäíî÷àñ æàõ æèòòÿ â³ä-
ëþäíèê³â. Äî öüîãî äîäàº ëåãêèé 
ì³ñòè÷íèé ïðèñìàê ïîòîéá³÷íîãî 
æèòòÿ. ² çâè÷àéíî, æîäåí ðîìàí 
íå áóäå ñïðàâæí³ì, ÿêùî àâòîð 
óíèêíå õî÷à á íàòÿêó íà ëþáîâíó 
ë³í³þ. À òóò â³ðíå ³ áîæåâ³ëüíå 
êîõàííÿ, ïðî ÿêå ìîæíà ëèøå 
ìð³ÿòè àáî æ áîÿòèñÿ? Âèð³øóº 
êîæåí ñàì. Ñâ³òîâà êëàñèêà — 
äæåðåëî âðàæåíü ³ ðîìàíòèêè 

ЛЮДИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ЖИТТЯ ЛЮДИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ ЖИТТЯ 
БЕЗХАТЬКІВБЕЗХАТЬКІВ

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

Íåïåðåñ³÷íà îñîáèñò³ñòü 
â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, àâòîð, 
òâîðè ÿêîãî íàéá³ëüøå ïåðåêëà-
äåí³ çà êîðäîíîì, æóðíàë³ñò, 
ê³íîñöåíàðèñò Àíäð³é Êóðêîâ 
íàïèñàâ êíèæêó «Ðóõ Åìàóñ. ²ñ-
òîð³ÿ ñîë³äàðíîñò³». Íåùîäàâíî 
â³í ðåïðåçåíòóâàâ ¿¿ ó òåðíîï³ëü-
ñüê³é êíèãàðí³ «ª».

Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ âèäàííÿ àâ-
òîð ðîçïîâ³äàº ïðî âèíèêíåííÿ 
ì³æíàðîäíîãî ðóõó òà éîãî òâîð-
öÿ — ôðàíöóçà Àíð³ ¥ðóå. Äðóãà 
÷àñòèíà ïðèñâÿ÷åíà ëüâ³âñüê³é 
êîìóí³ «Îñåëÿ», ÿêà ðîçâèíóëà 
³äåîëîã³þ «Åìàóñó» â Óêðà¿í³. 
Êíèãà ì³ñòèòü ÷èñëåíí³ ³ñòîð³¿ 
ëþäåé, äëÿ ÿêèõ öåé ðóõ äîïîì³ã 
çíàéòè ä³ì, äðóç³â, ðîáîòó.

Îñîáëèâà ³ñòîð³ÿ 
ïðî Ëüâ³â 

Íà ïðåçåíòàö³¿ Àíäð³é Êóð-
êîâ ðîçïîâ³â, ùî ç êíèæêîþ 
«Ðóõ «Åìàóñ». ²ñòîð³ÿ ñîë³äàð-
íîñò³» ïîâ’ÿçàí³ ê³ëüêà ³ñòîð³é. 
Ó 2010 ðîö³ â³í ïî÷àâ ïèñàòè 
ðîìàí ïðî Ëüâ³â íà ïðîõàííÿ 
ìåðà Àíäð³ÿ Ñàäîâîãî 

— ß äóìàâ ³ øóêàâ ³ñòîð³¿, ÿê³ 
ìîãëè á â³äáóòèñÿ ëèøå â öüî-
ìó ì³ñò³, — êàæå àâòîð êíèãè. — 
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³äðÿä ÿ ïðè¿æ-
äæàâ ó Ëüâ³â 91-ì ïî¿çäîì, ÿêèé 
ïðèáóâàº î øîñò³é ðàíêó, éøîâ 
ï³øêè ïî âóëèö³ Ãîðîäîöüê³é ³ 
äóìàâ, ïðî ùî æ íàïèñàòè.

Â ÿêèéñü ìîìåíò â³í çðîçó-
ì³â, ùî ³ñòîð³ÿ ìàº áóòè ñïðàâ-
æíÿ, äî òîãî æ òàêà, ùî á³ëüøå 
í³äå íå ìîãëà á â³äáóòèñÿ, ëèøå 
ó Ëüâîâ³. Òîìó Àíäð³é Êóðêîâ 
âèð³øèâ, ùî ãåðîÿìè áóäóòü 
ê³ëüêà ðåàëüíèõ ëüâ³â’ÿí. Òàê, 
îäíà ç ãåðî¿íü — Îêñàíà Ïðîõî-
ðåöü, ÿêà ïðàöþâàëà âîëîíòåð-
êîþ ñï³ëüíîòè «Îñåëÿ». Òàêîæ 
ãåðîÿìè êíèãè ñòàëè ïèñüìåí-
íèê Þð³é Âèííè÷óê ³ çàñíîâíèê 
ðóõó õ³ï³ Àë³ê Îë³ñåâè÷.

— Ñï³ëüíîòà «Îñåëÿ» — öå 
ãðóïà ëþäåé, ÿêà âèð³øèëà çà-
ñíóâàòè ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê 
äëÿ áåçïðèòóëüíèõ, — ðîçïîâ³äàº 
Àíäð³é Êóðêîâ. — Âîíè ïðèäáà-
ëè ó Âèííèêàõ ñòàðåíüêó õàòó, 
çðîáèëè ðåìîíò ³ ïîñåëèëè òàì 
ê³ëüêà áåçïðèòóëüíèõ. Îñòàíí³ 
é ïîòðàïèëè ó ì³é ðîìàí, ÿê ³ 

çàñíîâíèöÿ ñï³ëüíîòè «Îñåëÿ» 
Îëåñÿ Ñàíîöüêà, ÿêà íåùîäàâíî 
ïîìåðëà â³ä ðàêó.

Äâà ðîêè òîìó öÿ õàðèçìà-
òè÷íà æ³íêà çàòåëåôîíóâàëà 
äî ïèñüìåííèêà ³ ïîïðîñè-
ëà éîãî íàïèñàòè öþ êíèæêó, 
áî â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî í³õòî 
íå çíàº Àáå Ï’ºðà ³ ïðî ðóõ, ÿêèé 
âèíèê ó âñüîìó ñâ³ò³, ùîáè äî-
ïîìàãàòè áåçïðèòóëüíèì ïîâåð-
íóòèñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ.

— Àáå Ï’ºð ðîçðîáèâ ãîëîâ-
íèé ïðèíöèï ðóõó «Åìàóñ», ÿêèé 
ïîëÿãàº ó òîìó, ùîáè ïîâåðòàòè 
áåçïðèòóëüíèõ äî íîðìàëüíîãî 
æèòòÿ, ÷åðåç ñï³ëüíîòó, êîëè 
ëþäè ðàçîì ìåøêàþòü, çíàõî-
äÿòü ðîáîòó òîùî, — çàçíà÷èâ 
ïèñüìåííèê. — Ñàì çàñíîâíèê 
ðóõó «Åìàóñ» áóâ óí³êàëüíîþ 
ëþäèíîþ. Ïðî íüîãî ìîæíà 
çí³ìàòè ïðèãîäíèöüê³ ô³ëüìè. 
Â³í íàðîäèâñÿ íà ï³âíî÷³ Ôðàí-
ö³¿ â äóæå çàìîæí³é ðåë³ã³éí³é 
êàòîëèöüê³é ðîäèí³. Êîëè Ï’ºðó 
âèïîâíèëîñÿ 12 ðîê³â, áàòüêî 
ïîâ³â éîãî â íàéá³äí³øèé ðàéîí 
Ëåîíó. Âîíè çàéøëè â ê³ìíàòó, 
äå ìåøêàëè ïîíàä 40 îñ³á. Âñÿ 
öÿ àòìîñôåðà íàñò³ëüêè âðàçèëà 
õëîï÷èêà, ùî â³í âèð³øèâ ñòàòè 
ìîíàõîì, õî÷ äî öüîãî êàçàâ, ùî 
áóäå àáî ì³ñ³îíåðîì, àáî ìîðÿ-
êîì, àáî ðîçá³éíèêîì. Â ðåçóëü-
òàò³ òàêè äîòðèìàâ ñëîâà ³ ñòàâ 
ëþäèíîþ, ÿêà çì³íèëà ñâ³ò.

Ìîíàõ, 
ÿêèé çì³íèâ ñâ³ò 

Öåé íåçâè÷àéíèé ìîíàõ ñïî-
÷àòêó áóâ ñâÿùåíèêîì ó ìà-
ëåíüê³é öåðêâ³ ï³ä Ïàðèæåì. 
Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ Äðóãà ñâ³òîâà 
â³éíà ³ â³í ï³øîâ ó ïàðòèçàíè. 
Íàâ÷èâñÿ ï³äðîáëÿòè äîêóìåíòè 
ºâðåÿì, ïðîâîäèâ ¿õ ÷åðåç Àëüïè 
äî Øâåéöàð³¿. ßêîñü äî íüîãî 
çâåðíóëèñÿ ëþäè ãåíåðàëà Øàð-
ëÿ äå Ãîëëÿ ç ïðîõàííÿì ïå-
ðåíåñòè íà ðóêàõ ÷åðåç Àëüïè 
ïàðàë³çîâàíîãî áðàòà ãåíåðàëà. 
Ï³ñëÿ öüîãî ãåñòàïî çàö³êàâèëîñü 
Àáå Ï’ºðîì, éîãî ïî÷àëè øóêà-
òè. Â³í óò³ê äî Ìàðñåëÿ, ïîò³ì 

äî ²ñïàí³¿, òîä³ ä³ñòàâñÿ äî Ã³-
áðàëòàðà, ïåðåïëèâ ó Ìàðîêêî. 
Òàì ï³äðîáèâ ñîá³ äîêóìåíòè ³ 
íàìàãàâñÿ ñ³ñòè íà â³éñüêîâèé 
ë³òàê äî Êàíàäè. Éîãî çààðåøòó-
âàëà àìåðèêàíñüêà êîíòððîçâ³ä-
êà, âèð³øèâøè, ùî öå í³ìåöüêèé 
øïèãóí. Ìîíàõà ïîñàäèëè ó â³é-
ñüêîâó òþðìó. Àëå â³í â³äïðàâèâ 
çâ³ñòêó ãåíåðàëó äå Ãîëëþ, ÿêèé 
âèçâîëèâ éîãî.

Ï³ñëÿ â³éíè àáàò ïîâåðòàºòüñÿ 

äî Ïàðèæà ãåðîºì. Éîãî îáè-
ðàþòü ó ïàðëàìåíò ³ â³í îäðà-
çó æ ïî÷èíàº âñ³õ äðàòóâàòè, áî 
íà âóëèöÿõ äåñÿòêè òèñÿ÷ áåç-
õàòüê³â. Â³í áà÷èòü ëþäåé, ÿê³ 
ðàçîì ³ç ä³òüìè ìåøêàþòü ó íà-
ìåòàõ ïðîñòî íåáà. Òîìó áåðå âñ³ 
ñâî¿ ãðîø³, ùå â êîãîñü ïîçè÷àº 
ïåâíó ñóìó ³ êóïóº ï³ä Ïàðèæåì 
íàï³âçðóéíîâàíèé äâîïîâåðõî-
âèé áóäèíîê. Òàì ðîçïî÷èíàº 
ðåìîíò, çàïðîøóþ÷è íà äîïî-
ìîãó áåçäîìíèõ ÷îëîâ³ê³â. Ï³ñëÿ 
öüîãî òóäè çàñåëèëèñü 18 êîëèø-
í³õ áåçõàò÷åíê³â. Êîëè æ ó äâå-
ð³ ïîñòóêàëàñü ðîäèíà ç ä³òüìè, 
ìîíàõ â³ääàâ ¿ì ñâîþ ê³ìíàòó, 
à ñàì ïîñåëèâñÿ ó êîì³ð÷èí³.

— Âèíàõ³äëèâèé Àáå íà öüîìó 
íå çóïèíèâñÿ, — ïðîäîâæóº ñâîþ 
ðîçïîâ³äü Àíäð³é Êóðêîâ. — Â³í 
ðîçóì³º, ùî ìóñèòü äîïîìîãòè 
ùå é ³íøèì çíåäîëåíèì. Òîìó 
êóïèâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ç³áðàâ-
øè ãðîø³ ç³ ñâî¿õ êîëåã-ïàðëà-
ìåíòàð³¿â. Îòðèìàâ äîçâ³ë íà áó-
ä³âíèöòâî ìàëåíüêîãî áóäèíî÷-
êà. Íàòîì³ñòü áóäóº âåëè÷åçíèé 
³ çàñåëÿº éîãî áåçõàò÷åíêàìè. 
²íñïåêö³ÿ õîò³ëà çíîñèòè öþ áó-
ä³âëþ, àëå Àáå Ï’ºð íå äîçâîëèâ. 
Â ðåçóëüòàò³ áóäèíîê ïðîñòîÿâ 
íåëåãàëüíî ìàéæå 20 ðîê³â, ïî-
ò³ì éîãî óçàêîíèëè. Íà òîé ÷àñ 
ïî âñ³é Ôðàíö³¿ ïî÷àëè áóäóâà-
òè íîâ³ ñåëà ³ ì³ñòå÷êà ñèëàìè 
áåçäîìíèõ.

Ïðîñèâ ìèëîñòèíþ 
äëÿ áåçäîìíèõ 

Â ïåâíèé ìîìåíò, êîëèøí³ 
áåçõàò÷åíêè, ÿêèõ ïðèõèñòèâ 
Àáå Ï’ºð, ïî÷àëè îáóðþâàòèñÿ, 

«Спільнота «Оселя» — це група людей, яка вирішила
 заснувати соціальний гуртожиток для безпритульних. 

Вони придбали у Винниках стареньку хату, зробили 
ремонт і поселили там кілька безпритульних»
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íå ìàþ÷è êîøò³â íà óòðèìàííÿ 
ñàìèõ ñåáå. Òîæ ìîíàõ ïî÷àâ 
ñòóêàòè â äâåð³ çàìîæíèõ ëþ-
äåé, ïðîñÿ÷è ìèëîñòèíþ äëÿ 
áåçäîìíèõ. Îñòàíí³ì ñòàëî ñî-
ðîìíî, âîíè ç³áðàëèñÿ ðàçîì 
³ âèð³øèëè ïèñàòè çàïèñêè ç 
ïðîõàííÿì çàëèøàòè íåïîòð³áí³ 
ðå÷³ ïåðåä ïîðîãàìè áóäèíê³â ³ 
ï³äñóâàëè ¿õ ï³ä äâåð³ áàãàò³ÿì. 
Ò³ â³äãóêíóëèñü íà òàêó ïðîïî-
çèö³þ. Áåçïðèòóëüí³ âçÿëèñÿ 
âîçèòè îòðèìàí³ ðå÷³ íà ðèíêè 
³ ïðîäàâàòè ¿õ, çàðîáëÿþ÷è òàêèì 
÷èíîì íà ñâîº ³ñíóâàííÿ.

Íàñòóïèâ 1954 ð³ê. Çèìà âèäà-
ëàñÿ äóæå õîëîäíîþ. Â Ïàðèæ³ 
áóëî ì³íóñ 35 ãðàäóñ³â. Àáå Ï’ºð 
ïðîðâàâñÿ äî íàö³îíàëüíî¿ ðàä³-
îñòàíö³¿ ³ çâåðíóñÿ äî âñ³õ íåáàé-
äóæèõ ³ç ïðîõàííÿì ïîñòàâèòè 
íà âóëèöÿõ íàìåòè ³ áóðæóéêè, 
àáè óíèêíóòè äåñÿòê³â òèñÿ÷ çà-
ãèáëèõ â³ä ëþòèõ ìîðîç³â. Öåé 
âèñòóï çì³íèâ Ôðàíö³þ. Òîãî æ 
âå÷îðà â Ïàðèæ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ 
ïîñòàâèëè íàìåòè, áóðæóéêè, 
ïðèíåñëè òóäè ¿æó ³ ãàðÿ÷èé ÷àé. 
Òàêèì ÷èíîì ïðî íåçâè÷àéíî-
ãî ìîíàõà ä³çíàëàñÿ âñÿ ªâðîïà. 
Â³äòîä³ ïî÷àëè âèíèêàòè ñõîæ³ 
îðãàí³çàö³¿ â ³íøèõ êðà¿íàõ. 
Äî àáàòà ¿õàëè ïåðåéìàòè äîñâ³ä.

Áåçïðèòóëüí³ ïî÷àëè ïåðåðî-
áëÿòè ñì³òòÿ. Ïðîòå çãîäîì âèð³-
øèëè çàéìàòèñÿ áäæ³ëüíèöòâîì. 
À êîëè ïîñòàð³ëèñÿ, ïðîäàëè 
ïàñ³êó ³ íà âèðó÷åí³ êîøòè çáó-
äóâàëè áóäèíîê ïåðåñòàð³ëèõ äëÿ 
ñåáå. Â³í ³ äîñ³ º.

Íàéïîïóëÿðí³øèé 
ôðàíöóç

Äóæå ö³êàâîþ áóëà ³ñòîð³ÿ ðóõó 
«Åìàóñ» ó Íüþ-Éîðêó. Òàì îäèí 
ñâÿùåíèê ï³ä³éøîâ äî ìåðà, ðîç-
ïîâ³â ïðî ðóõ. ×èíîâíèê íàäàâ 
ê³ëüêà áóäèíê³â äëÿ áåçäîìíèõ, 
àëå ÷åðåç 10 ðîê³â, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê òîé ñâÿùåíèê ïîêðèòèêóâàâ 
ìåðà, îñòàíí³é â³ä³áðàâ æèòëî. 
Òîìó «Åìàóñ» çàêðèâñÿ. Ïîò³ì 
áóëè ñïðîáè éîãî â³äíîâèòè.

— Â îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ Àáå 
Ï’ºðà ôðàíöóçè ùîðàçó îáèðàëè 
éîãî íàéïîïóëÿðí³øèì ôðàí-
öóçîì, — ï³äñóìîâóº ïèñüìåí-
íèê. — Â³í ïîìåð ó 2007 ðîö³. 
Éîãî â³äñï³âóâàëè â Íîòåðäàì-
ñüêîìó ñîáîð³. Íà òðàóðíó öå-
ðåìîí³þ ç³áðàëèñÿ ïðåçèäåíò, 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, â³äîì³ ïîë³òè-
êè, à òàêîæ êîëèøí³ òà òåïåð³ø-
í³ áåçäîìí³.

Книга  Особливу 
історію-дослідження 
«Рух «Емаус»: 
історія солідарності» 
представив 
у Тернополі 
український 
письменник Андрій 
Курков. Всі кошти 
від продажу книги 
підуть на допомогу 
львівській спільноті 
«Оселя»

Українська 
заробітчанка 
Люба Кухарук 
потрапила на 
презентацію 
книги випадково. 
Послухавши 
розповідь Андрія 
Куркова, придбала 
два примірники 
книги для себе 
та подруги 
і попросила 
письменника про 
автограф
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НОВИЙ РІК УДВОХ: ІДЕЇ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ
Ігри  Тернополяни, які вирішили 
зустрічати Новий рік лише удвох з 
коханою людиною, можуть зробити 
новорічну ніч незабутньою. Ігрові 
костюми Діда Мороза та Снігурки 
допоможуть перевтілитися та створити 
один для одного особливу казку

ЛІЗА СОЛОДКА,
20HVYLYN@GMAIL.COM

Íîâîð³÷íà í³÷ íà äâîõ — îäèí 
³ç ö³êàâèõ ñïîñîá³â çóñòð³òè ïðè-
éäåøí³é ð³ê ðàçîì ³ç êîõàíîþ 
ëþäèíîþ. ßêùî ïîâñÿêäåííèé 
ãàì³ð âæå íàáðèä, òîä³ öåé âà-
ð³àíò — äëÿ âàñ.

Òèì ïà÷å, ÿê çàïåâíÿþòü 
ïñèõîëîãè, ñï³ëüíà ï³äãîòîâêà 
äî ñâÿòà äîïîìàãàº ïàðòíåðàì 
çáëèçèòèñÿ, ïðîÿâèòè ôàíòà-
ç³þ, îçâó÷èòè òà ïî÷àòè ðàçîì 
âò³ëþâàòè ñâî¿ ìð³¿ òà áàæàííÿ. 
Íîâèé ð³ê ùå é äîäàº øàðìó òà 
óðî÷èñòîñò³. Àäæå á³é êóðàíò³â, 
â³äïîâ³äíèé äåêîð, îðèã³íàëüíå 
ñâÿòêîâå ìåíþ òà ïîäàðóíêè çà-
ëèøàòüñÿ ó ñïîãàäàõ íàäîâãî.

Ùîá ñâÿòî òàêè çàêàðáóâàëîñü 
ó ïàì’ÿò³, ïîòð³áíî ïðîäóìàòè 
êîæíó äåòàëü ³ äð³áíè÷êó. Ïåðø 
çà âñå, — ïîäáàéòå ïðî âáðàííÿ. 
ßêùî âè õî÷åòå çóñòð³òè Íîâèé 
ð³ê ëèøå ç êîõàíîþ ïîëîâèíêîþ, 
òî ñì³ëèâî ìîæåòå âäÿãíóòè ³ãðî-
â³ êîñòþìè Ä³äà Ìîðîçà, Ñí³ãóð-
êè, Ñàíòè ÷è ³íøèõ íîâîð³÷íèõ 
ïåðñîíàæ³â. ßê ãîâîðèòü ïîñò³é-
íèé êîìåíòàòîð íàøî¿ ðóáðèêè, 
ñåêñîëîã ²ãîð Ôåäîðêî, òàêèé 
âàð³àíò îäÿãó äîïîìîæå íå ëèøå 
ïîêðàùèòè ³íòèìí³ ñòîñóíêè 
ì³æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ, àëå 
é äîäàòè ï³êàíòíîñò³ çâè÷àéíî-
ìó ïðîâåäåííþ ÷àñó òà ñòâîðèòè 
â³äïîâ³äíèé íàñòð³é.

Êîëè ïðèñòðàñòü 
çíèêëà 

Õòîñü òàêó çàò³þ ìîæå îö³íè-
òè ñêåïòè÷íî. Àëå âñå æ. ßêùî 
öóêåðêîâî-áóêåòíèé ïåð³îä 
ó ñòîñóíêàõ ìèíóâ ³ õî÷åòüñÿ 
ïîâåðíóòè âòðà÷åíó ïðèñòðàñòü, 
òî íîâîð³÷í³ ôàíòàç³¿ òà ðîëüîâ³ 
³ãðè ìîæóòü äîïîìîãòè.

— Îäíîìàí³òí³ñòü âñ³ì íà-
áðèäàº, — êàæå ïàí Ôåäîð-
êî. — ßêùî º áàæàííÿ îñâ³æè-
òè ñòîñóíêè, òîä³ âïåðåä. ßêùî 
êîëèñü êîñòþìè äëÿ ðîëüîâèõ 
³ãîð ñïðèéìàëè ò³ëüêè íà Çàõîä³, 
òî íèí³ âîíè âæå ìàþòü÷èìàëèé  
ïîïèò ³ â íàñ. Õî÷à íå ñïîä³-
âàéòåñü ïî÷óòè îäêðîâåííÿ â³ä 
ñóñ³äà ÷è ïîäðóãè, ùî âîíè ç 
ïàðòíåðîì ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè.

Ñåêñîëîã êàæå, ùî âèáðàòè 
â³äïîâ³äíå âáðàííÿ íèí³ äîñèòü 
ïðîñòî ³ âçàãàë³ íå ñîðîìíî. 
ßêùî õòîñü õî÷å ñòàòè çâàáëè-
âîþ Ñí³ãóðêîþ ÷è áðóòàëüíèì 
Ä³äîì Ìîðîçîì, — ãàéäà â ñåêñ-
øîï. Äëÿ êîãî òàê³ ìàãàçèíè — 
òàáó, çàìîâëåííÿ ìîæíà ëåãêî 
çðîáèòè â ³íòåðíåò³.

Íà ïèòàííÿ, ÿê³ ðîë³ íàéêðàùå 
çáóäæóþòü ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, 
²ãîð Ôåäîðêî çàóâàæóº, ùî âñå 
³íäèâ³äóàëüíî ³ çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿêèé íàñòð³é õî÷óòü ñòâî-
ðèòè ïàðòíåðè.

— Íà Íîâèé ð³ê ìîæíà ñì³ëè-
âî ï³äáèðàòè îäÿã íîâîð³÷íî¿ òå-
ìàòèêè. Òèì ïà÷å, ùî º âåëèêèé 
âèá³ð êîñòþì³â íå ëèøå åðîòè÷-

íîãî õàðàêòåðó, äå îãîëåí³ ìàéæå 
âñ³ ä³ëÿíêè ò³ëà, à é çâè÷àéí³ 
îáëÿãàþ÷³ ñóêí³ Ñí³ãóðêè — äëÿ 
æ³íîê, ÷è óëüòðàìîäíîãî Ä³äà 
Ìîðîçà — äëÿ ÷îëîâ³ê³â, — êàæå 
â³í. — ßêùî ãîâîðèòè çàãàëîì, 
òî, ÿê ÿ ïîì³òèâ ç ðîêàìè, ÷îëî-
â³ê³â ïðèâàáëþþòü îáðàçè ñåêðå-
òàðêè, ìåäñåñòðè, ïîêî¿âêè ÷è 
íàâ³òü øêîëÿðêè, áî ï³äñâ³äîìî 
êîæåí ïðåäñòàâíèê ñèëüíî¿ ñòàò³ 
õî÷å äîì³íóâàòè íàä ñâîºþ îá-
ðàíèöåþ. Æ³íêàì íàâïàêè ïî-
äîáàþòüñÿ ñèëüí³ ïåðñîíàæ³ — 
ïîë³öåéñüê³, ñàíòåõí³êè, ìîðÿêè, 
áàðìåíè òîùî.

Áîÿòüñÿ ãîâîðèòè
ç æ³íêàìè 

Ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è ö³êàâèòü 
òåðíîïîëÿí ³äåÿ çóñòð³òè Íîâèé 
ð³ê íàîäèíö³ ç êîõàíîþ ïîëî-
âèíêîþ, ³ ÷è äóìàëè êîëèñü ïðî 
ðîëüîâ³ ³ãðè, ìè îïèòàëè 10 ÷î-
ëîâ³ê³â òà ñò³ëüêè æ æ³íîê. Ö³êà-
âî, àëå ôàêò: óñ³ ïðî öå äóìàþòü, 
àëå íå íàâàæóþòüñÿ ñêàçàòè îäèí 
îäíîìó. Âàð³àíò ³ç ïåðåâäÿãàí-
íÿì ö³êàâèòü ÿê ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ 
æ³íîê, ñóäÿ÷è ïî ðîçìîâ³.

— ß õîò³â áè, ùîá ìîÿ ä³â÷èíà 
áóëà ñåêñ³-ñí³ãóðêîþ, àëå íàïðÿ-
ìó ¿é ñêàçàòè íå áåðóñÿ, íå õî÷ó 
îáðàçèòè ÷è ïîêàçàòè ñâîþ 
íåòàêòîâí³ñòü, — êàæå 25-ð³÷íèé 
Îëåã. — Ìîæå, êðàùå íà Äåíü 
Âàëåíòèíà ÿêîñü íàòÿêàòèìó. 
Íîâèé ð³ê ïëàíóºìî çóñòð³÷àòè 
â êîë³ äðóç³â.

Íàòîì³ñòü æ³íêè ó ñâî¿õ áà-
æàííÿõ á³ëüø ðîçêóò³.

— ß, íàïðèêëàä, í³÷îãî ïî-
ãàíîãî â òîìó, ùîá äîïîâíèòè 
íîâîð³÷íó í³÷ òàêîþ íåñïîä³âàí-
êîþ, ÿê ðîëüîâ³ ³ãðè, íå áà÷ó. 
Ùîïðàâäà, òðåáà öå ðîáèòè, 
êîëè ãîñò³ ðîç³éäóòüñÿ, — æàð-
òóº 24-ð³÷íà Â³êòîð³ÿ. — Ìè ç 
÷îëîâ³êîì âçàãàë³ äóìàºìî íàä 
òèì, àáè çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê 
óäâîõ. Öåé ð³ê áóâ äëÿ íàñ äóæå 
âèñíàæëèâèì. Òèì ïà÷å, ÷åðåç 

ðîáîòó ìè òàê ð³äêî áóâàºìî ðà-
çîì, ùî ïðîñòî íå õî÷åòüñÿ ùå 
îäíå ñâÿòî ä³ëèòè ç ³íøèìè.

Â³ä 300 ãðí 
äî 2000 ãðí 

ßê â ²íòåðíåò³ çíàéòè êðàñèâó 
³ ñåêñóàëüíó «îáãîðòêó» íà íî-
âîð³÷íó í³÷? ßêùî â ïîøóêó 
çàäàòè ê³ëüêà ñë³â, òî â ðåçóëü-
òàò³ ç’ÿâèòüñÿ ³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ïðîïîçèö³é. Íîâîð³÷í³ êîñòþ-
ìè åðîòè÷íîãî õàðàêòåðó ìîæ-
íà ïðèäáàòè íà ñàéòàõ ³íòåð-
íåò-ìàãàçèí³â, ñåêñ-øîï³â. Æ³-
íî÷³ åðîòè÷í³ ïëàòòÿ÷êà Ñàíòè, 
ïðèì³ðîì, âàðòóþòü â³ä 400 ãðí 

³ âèùå. Ñòð³íãè ³ òîï ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó ç á³ëèì íèçîì êîøòóº 
äåøåâøå — ó ñåðåäíüîìó â³ä 

300 ãðí. Çà íîâîð³÷íèé êîñòþì 
Christmas, ÿêùî â êîìïëåêò ùå 
âõîäèòü øàïî÷êà òà ìåðåæèâí³ 
ïàí÷îõè, äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 
á³ëüøå. ª âáðàííÿ, ÿêå êîøòóº 
2000 ãðí ³ á³ëüøå.

ßêùî äëÿ æ³íîê âèá³ð âå-
ëè÷åçíèé, òî çíàéòè îäÿã äëÿ 
÷îëîâ³ê³â íå òàê âæå é ëåãêî. 
×åðâîí³ øîðòè ³ ãîëîâíèé óá³ð 
Ñàíòè â ìåðåæ³ ìîæíà ïðèäáàòè 
â ñåðåäíüîìó çà 300–500 ãðí. ª 
âàð³àíò ç³ ñòð³íãàìè, ìàíæåòîì 
³ êîì³ðîì. Ö³íà òàêîãî íàðÿäó — 
560–700 ãðí.

×è ìàº ïîïèò íîâîð³÷íå 
âáðàííÿ, æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» 

«Ми з чоловіком взагалі думаємо над тим, аби зустрічати
Новий рік удвох. Цей рік був для нас дуже виснажливим.
Тим паче, через роботу ми так рідко буваємо разом, що

просто не хочеться ще одне свято ділити з іншими»

Â²Í ² ÂÎÍÀ

З 
ІН

ТЕ
РН

ЕТ
У

Якщо ви вирішили святкувати 
Новий рік наодинці з коханою 

половинкою, можете влаштувати 
собі костюмовану вечірку

Зараз є великий 
вибір новорічних 

костюмів для двох

çàïèòàëà ³ â ïðîäàâö³â. Ïðàö³â-
íèê ñåêñ-øîïó Àíæåëà ðîçïîâ³-
ëà, ùî çàìîâëåíü âèñòà÷àº. Áà-
ãàòî õòî áåðå íîâîð³÷í³ êîñòþìè 
íà ïîäàðóíêè ñâî¿ì ïîëîâèíêàì. 
Ùîïðàâäà, á³ëüøå çàìîâëÿþòü 
òàêèé îäÿã æ³íêè.

Äëÿ æ³íîê âèá³ð 
á³ëüøèé

— Çðåøòîþ, äëÿ æ³íîê ³ âèá³ð 
á³ëüøèé, — êàæå ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Íåùîäàâíî äî ìåíå ïî-
äçâîíèëà îäíà æ³íî÷êà ³ çàõîò³ëà 
åðîòè÷íèé êîñòþì ñîáà÷êè. Íà-
â³òü òàêå áóâàº. Çàé÷èêà, íàïðè-
êëàä, ìè ìàºìî. Àëå ç ñîáà÷êîþ 
âàæ÷å, òîæ ö³é êë³ºíòö³ äîâåëîñü 
â³äìîâèòè… Òàê³ âáðàííÿ ìîæíà 
øèòè õ³áà ùî íà çàìîâëåííÿ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Àíæåëè, 
íåð³äêî æ³íêè çàìîâëÿþòü êî-
ñòþìè íå ëèøå ñîá³, à é ÷îëî-
â³êàì. À îò ÷îëîâ³êè òåëåôîíó-
þòü õ³áà ùî ïåðåä Äíåì Ñâÿòîãî 
Âàëåíòèíà.

— Â³ê êë³ºíò³â òàêîæ ð³çíèé, 
á³ëüø³ñòü, çâ³ñíî, ìîëîäü — â³ä 
19-20 ðîê³â. Ç íåïîâíîë³òí³ìè 

íå ïðàöþºìî. Ó íàñ íà ñàéò³ 
â óìîâàõ öå ÷³òêî ïðîïèñàíî. 
Õî÷à ä³çíàòèñÿ, ÷è çàâæäè êë³ºíò 
êàæå ïðàâäó, ñêëàäíî, — ç³çíà-
ºòüñÿ âîíà.

Ïîäáàòè 
ïðî äåêîð ³ ìåíþ 

Êð³ì îäÿãó, íîâîð³÷íèé ñâÿò-
êîâèé íàñòð³é äîïîìîæå ñòâîðè-
òè â³äïîâ³äíèé äåêîð. Ó ïðîäàæ³ 
º áàãàòî àòðèáóòèêè: íîâîð³÷í³ 
ñâ³÷êè ç ï³äñòàâêàìè, ã³ðëÿíäè, 
ñåðïàíòèí, áåíãàëüñüê³ âîãíèêè, 
êðàñèâèé ïîñóä òîùî.

Ðîìàíòè÷íèé ñâÿòêîâèé ñò³ë, 
êð³ì òðàäèö³éíèõ íîâîð³÷íèõ 
ñòðàâ, ìîæíà äîïîâíèòè êàïêåé-
êàìè, ïðèì³ðîì.

— Öå ìàëåíüê³ «òîðòèêè 
â ÷àøö³», ÿê³ ìîæíà ïðèêðàñèòè 
íà áóäü-ÿêèé ñìàê, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàðèíà Õàíò³ëü. — ß íå º ïðî-
ôåñ³éíèé êóõàð, àëå ðîáëþ òàê³ 
íà çàìîâëåííÿ äðóç³â. Êàïêåé-
êè ìîæóòü áóòè âàí³ëüí³, ìàêî-
â³, àïåëüñèíîâ³, ëèìîíí³ òîùî. 
Êðåì òàêîæ ìîæå áóòè ð³çíèì: 
ìàñëÿíèé ç³ çãóùåíèì ìîëî-
êîì, àïåëüñèíîâèé, ëèìîííèé, 
âàí³ëüíèé, øîêîëàäíèé. Ö³ êåê-
ñèêè ìîæóòü áóòè ç íà÷èíêîþ òà 
áåç. ßêùî êîíäèòåðñüê³ âèðîáè 
áåç ìàñò³êè, òî çàì³ñòü ïðèêðàñ, 
ÿ âèêîðèñòîâóþ ³ øîêîëàäíó 
êðèõòó, ³ ãîð³øêè, ³ êîêîñîâó 
ñòðóæêó, ³ öóêåðêè. Äëÿ çàêî-
õàíèõ ìîæå áóòè îôîðìëåííÿ 
ó âèãëÿä³ ñåðäåöü ç íîâîð³÷íîþ 
òåìàòèêîþ. Íà êàïêåéêàõ çâåðõó 
ìîæóòü áóòè ¿ñò³âí³ âàôåëüêè ³ç 
çîáðàæåííÿì Ä³äà Ìîðîçà, Ñí³-
ãóðêè ÷è ³íøèõ ïåðñîíàæ³â. Ìî-
æóòü áóòè íàïèñè — «Ç Íîâèì 
ðîêîì!» òîùî.

ßê ïðàâèëî, ìàéñòðè ïðîäà-
þòü ó íàáîð³ ì³í³ìóì ïî 6 òàêèõ 
êàïêåéê³â. Ö³íà îäíîãî — ó ñå-
ðåäíüîìó 30 ãðí.

Êð³ì îäÿãó, äåêîðó, ñîëîäî-
ù³â òà ³íøèõ ñìàêîëèê³â, ïàðè 
ìîæóòü ïðèäóìàòè ùå áåçë³÷ ö³-
êàâèíîê, ÿê ðàä³ñíî, íåçàáóòíüî, 
ï’ÿíêî çóñòð³òè Íîâèé ð³ê ç êî-
õàíîþ ïîëîâèíêîþ.
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ALLURE CLUB
просп. Злуки, 45, 
тел. 098-757-57-57

Найкращі ведучі
Вечірку «Кращі МС Украї-
ни» проводять щосуботи. 
На від відува чів  чекають МС 
з усієї країни, весела ат-
мосфера, хіти та кон курси. 
Початок – о 22.00. 
Вхід: для  дів чат – 50 грн, 
для хлопців – 80.

«Гра Моллі»
Драма, 28 грудня-2 січня
«1+1= весілля»
Комедія, 28 грудня-2 січня
«Дуже погані матусі-2»
Комедія, 27 грудня-2 січня
«Джуманджі: Поклик Джун-
глів»
Пригоди, 27 грудня-2 січня, 
поч. – 10.00, 13.20, 16.20, 
18.40, 21.35, 23.25
«Байстрюки»
Комедія, 27 грудня-2 січня, 

поч. – 10.05, 12.20, 14.10, 
17.00, 19.20, 23.55
«Фердинанд»
Комедія, анімація, 27 груд-
ня-2 січня, поч. – 10.00, 
12.20, 14.30, 16.45, 19.00, 
21.15
«Зоряні війни: Останні дже-
даї»
Бойовик, пригоди, фантас-
тика, фентезі, 27 грудня-2 
січня, поч. – 10.20, 15 45, 
18.40, 21.00, 23.55
«Кіборги»
Художній фільм, 27 грудня-2 
січня, поч. –14.40, 21.40, 
23.55

ê³íîòåàòð 

 Сінема Сіті

ê³íîòåàòð

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

КІНО

«Таємне життя комах»
Анімація, 28 грудня-2 січня

«Свінгери»
Комедія, 1-2 січня

тел. 47-77-37, квитки — 55-80 грн

КЛУБИ

«Лагідна»
Драма, 27 грудня-2 січня, поч. 
– 19.30

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 
готують діджеї з різних куточ-
ків 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. При-
ходьте з друзями і заряджай-
тесь позитивом. 
Вхід – вільний.

Stories
вул. М. Кривоноса, 2, початок 
– 22.00
пт – вечірка
сб – вечірка
нд – вечірка

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.

Мультфільм на замовлення
27 грудня-2 січня, поч. – 
12.45
«Громадянський піксель»
Драма, 27 грудня-2 січня, поч. 
– 17.00

«Все буде гаразд»
Творчість народного артиста 
України, співака, компози-
тора і поета Тараса Петри-
ненка назавжди увійшла 
у скарбницю української 
національної культури. Його 
ім’я стало одним із символів 
незалежності України та за-
йняло достойне місце серед 
таких грандів вітчизняного 
мистецтва, як Володимир 
Івасюк, Дмитро Гнатюк, Ігор 
Білозір, Мирослав Скорик, 
Ліна Костенко. Концерт 
Тараса Петриненка і Тетяни 
Горобець відбудеться 16 
лютого о 19.00 у Тернопіль-
ському драмтеатрі. Квитки 
– 100-250 грн.

«Новий рік у Козі!»
Вшануймо повний оберт Землі 
навколо Сонця танцями під музику 
тернопільських діджеїв-фахівців: 
Enger, Kodi, Linnvoid, Zavgoth, віде-
о-істаляція – Chuck та Nmob. Вхід 
– 100 грн. Замовлення столиків – 
067 208 13 31. Вечірка «Новий рік 
у Козі!» розпочнеться в Koza Bar 
о 22.00 31 січня і завершиться о 
6.00 – першого січня.

«Різдвяний вечір по-львівськи»
Різдвяний вечір по-львівськи від 
Оксани Мухи відбудеться 9 січня 
о 19.00 у Тернопільському акаде-
мічному обласному драматичному 
театрі ім. Т. Шевченка. Виступати-
ме різдвяний оркестр і колядники. 
Кажуть, що голосом Оксани Мухи 
повернулась Квітка Цісик. Квитки 
в ЦУМі та у касі драмтеатру. Ціна 
– 80-450 грн. 

«Холодне серце»
Дивовижну виставу для всієї ро-
дини «Холодне сонце» покажуть 
у Тернополі 10 січня о 18.00 у 
ПК «Березіль». Масштабність 
постановки, неймовірні пригоди, 
більше 40 персонажів, грандіозні 
декорації, яскраві костюми, чудова 
музика, захоплююче вогняне шоу, 
запаморочливі акробатичні трюки. 
Квитки – 60-200 грн.

«Щедрий Вечір з добрим jazzом»
Різдво дарує відчуття чистоти, 
домашнього затишку та дитин-
ства. Цю атмосферу джаз-бенд 
ShockolaD та Bria Blessing разом 
з Львівським камерним оркестром 
«Академія» подарують слухачам 
на концерті «Щедрий Вечір з до-
брим jazzом». Він відбудеться 12 
січня о 19.00 у Тернопільському 
драмтеатрі. Квитки – 100-380 грн.

«На Різдво додому!»
Великий сольний концерт гурту 
«Тріода» «На Різдво додому!» 
відбудеться 16 січня о 19.00 у 
Тернопільському драмтеатрі. 
Нова різдвяна програма за участі 
колективу «Gypsy ФРАЄР» лише у 
живому виконанні! Стосовно при-
дбання квитків звертатися у ЦУМ 
(Коніка) та касу театру. Деталі за 
телефоном: 097 864 92 21. 

Різдвяний концерт
Концерт за участю симфонічного 
оркестру та солістів Тернопіль-
ської обласної філармонії від-
будеться 17 січня о 18.30 у залі 
філармонії. Головний диригент – 
заслужений діяч мистецтв України 
Мирослав Кріль. Ведуча – заслу-
жена артистка України Адріана 
Онуфрійчук. Ціна квитка: 60, 80 
грн. Довідки за тел.: 25-07-48.

ФІЛАРМОНІЯ

Новорічна імпреза
Новорічна імпреза  – «Віден-
ський вечір» від симфонічного 
оркестру та солістів Терно-
пільської обласної філармонії 
відбудеться 24 грудня о 17.00 
у залі філармонії. Головний 
диригент – заслужений діяч 
мистецтв України Мирослав 
Кріль. Ведуча – заслужена 
артистка України Адріана 
Онуфрійчук. Ціна квитка: 60, 
80, 100 грн. Довідки за тел.: 
25-07-48.

ВИСТАВКИ
«Павучки. Органічні структури»
Виставка живопису Володимира 
Чорнобая, галерея «Бункермуз»
«5 улюблених фотографій»
Виставка світлин 55 фотогра-
фів, галерея «Бункермуз»
«Мистецтво тоталітаризму. 
Соцреалізм»
Виставка з фондів музею, 
художній музей
«Обереги Чортківського краю»
Проект «Полотняний фоль-
клор», виставка рушників із фо-
ндів музею, краєзнавчий музей
«Королева тернопільської 
сцени»
Фото-документальна виставка 
до 80-річчя з дня народження 
та 55-річчя акторської діяльно-
сті заслуженої артистки України 
Марії Гонти, краєзнавчий музей
«Образів духовне джерело…»
Виставка копій чудотворних 
ікон світу та України з колекції 
Марії Тройчак, краєнавчий 
музей

ТЕАТР 

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

квитки 50-70 грн, поч. — 19.00

«Пригоди в Країні Морозива»
Новорічне дійство поч. 11.00, 
14.00 – 27 грудня-4 січня
«Гуцулка Ксеня»
Музична комедія, Я. Барнич, 
19.00 – 11 січня
«Гормон кохання...»
Занадто відверта комедія, А. 
Сарамоновіч, 19.00 – 13 січня
«Кришталева туфелька»
Музична казка, Г. Усач за мо-
тивами казки Ш. Перро «Попе-
люшка», поч. 11.00, 14.00 – 27 
грудня-4 січня
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР АКТОРА ТА ЛЯЛЬКИ
(вул. Січових стрільців, 15). 
Тел. 52-49-54, квитки – 30 грн, 
поч. о 12.00 та 14.30

«Скарби новорічних морів»
Дитячий ранок та вистава 
«Мороз-Морозенко», Д. 
Татарінов, поч. 12.00, 14.30 
– 30 грудня

«Ніч перед Різдвом»
Музична комедія, М. Го-
голь, сценічна редакція В. 
Жили, 19.00 – 10, 14 січня
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«КОЛИ ЧОЛОВІК – ЧЕМПІОН, НІЧОГО НЕ 
СТРАШНО»
Сім’я  Спорт 
їх познайомив і 
досі лишається 
фундаментом 
подружнього 
життя. Ігор Побер 
каже, що йому 
пощастило, 
адже дружина 
– і розумниця, і 
красуня. Сама ж 
Дарина наголошує, 
що чоловік не 
перестає вражати 
її своєю мудрістю, 
тож вона за ним, як 
за кам’яною стіною

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

Ìè ïðîäîâæóºìî öèêë ïóáë³êà-
ö³é «Äðóæèíè â³äîìèõ òåðíîïî-
ëÿí». Àäæå íàñïðàâä³ ïðî íàä³éíèé 
òèë çíàíèõ ó ì³ñò³ ïåðñîí ìàëî 
ùî â³äîìî.

Ãåðî¿â ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ çíàþòü 
íå ëèøå â Òåðíîïîë³ òà Óêðà¿í³, 
à é ó ñâ³ò³. ²ãîð Ïîáåð — íàðîäíèé 
äåïóòàò, áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè, ªâðîïè òà ñâ³òó ç áîä³á³ë-
äèíãó (êàòåãîð³ÿ «ïåðôîðìåíñ», 
êëàñ «ñåíüéîð³â») ³ ïàóåðë³ôòèíãó. 
Â³í æå — â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ 
áîä³á³ëäèíãó Óêðà¿íè. Éîãî äðóæè-
íà Äàðèíà — óñï³øíèé ³íñòðóêòîð 
ç ô³òíåñó, òàé-áî (ô³òíåñ-ïðîãðàìà 
âèñîêî¿ ³íòåíñèâíîñò³, ÿêà îõî-
ïëþº ðóõè ç òàêèõ äèñöèïë³í, ÿê 
áîêñ, êàðàòå ³ òàåêâîíäî), òàáàòè 
(òðåíóâàííÿ ç äåê³ëüêîìà ³íòåðâà-
ëàìè ïî 20 ³ 10 ñåêóíä), ñòåï-àå-
ðîá³êè. Òàêîæ âîíà — ÷åìï³îíêà 
ñâ³òó ç ìîäåëüíîãî ô³òíåñó.

Ïðî ñâîþ äðóæèíó ïàí ²ãîð ðîç-
ïîâ³äàº ç ãîðä³ñòþ, àäæå âîíà — 
íå ëèøå óñï³øíà ñïîðòñìåíêà, à é 
ðîçóìíèöÿ, æ³íêà-êåð³âíèê.

Ïîçíàéîìèëèñü 
íà Ñõîä³ 

²ñòîð³ÿ êîõàííÿ ö³º¿ ïàðè ïî-
÷àëàñü äåñÿòü ðîê³â òîìó. Ó ëèïí³ 
÷îëîâ³ê ïî¿õàâ íà òóðí³ð ç áîä³á³ë-
äèíãó ó Êðèâèé Ð³ã. Äàðèíà æ ñó-
ïðîâîäæóâàëà íà çìàãàííÿ ñâîãî 
êîëåãó ç òðåíàæåðíîãî çàëó. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ âèñòóï³â ¿õí³ ïîãëÿäè 
çóñòð³ëèñÿ. Ïàí ²ãîð êàæå, ùî 
äóøà çàòðåìò³ëà, êîëè ïîáà÷èâ 
÷àð³âíó ïîñì³øêó Äàø³. Òàêå, 
ç³çíàºòüñÿ, áóâàº õ³áà ùî â ðî-
ìàíòè÷íèõ ô³ëüìàõ ïðî ëþáîâ ç 
ïåðøîãî ïîãëÿäó.

— ß ïðîñòî íå ì³ã ñîá³ äîçâîëè-
òè ïðîéòè ïîâç íå¿, âîíà áóëà âñÿ 
òàêà — ÿñêðàâà, åíåðã³éíà, õàðèç-
ìàòè÷íà. Ìè ïî÷àëè ñï³ëêóâàòèñü, 
ñïî÷àòêó ÷ðåç òåëåôîí. Ê³ëüêà 
ðàç³â ÿ ¿çäèâ ó Êðèâèé Ð³ã. À âæå 
íàïðèê³íö³ ðîêó çàïðîïîíóâàâ 
êîõàí³é ïåðå¿õàòè äî ìåíå â Òåð-
íîï³ëü. Íó ÿê öÿ òåíä³òíà äþéìî-
âî÷êà ìîãëà áóòè ïðîòè? Íà òîé 
ìîìåíò ÿ âàæèâ 130 êã, — æàðòóº 

«Я не міг собі дозволити пройти повз неї, вона була вся 
така — яскрава, енергійна, харизматична. Ми спілкувались, 

спочатку через телефон. А вже наприкінці року 
запропонував коханій переїхати до мене в Тернопіль»
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Дарина 
Побер 
працює 
інструктором 
з фітнесу, 
тай-бо, степ-
аеробіки. Не 
уявляє свого 
життя без 
спорту 

òåðíîïîëÿíèí.
Ó íîâîð³÷íó í³÷, ÿê ó êàçö³, 

÷åìï³îí ñâ³òó çðîáèâ ïðîïîçèö³þ 
ñâî¿ îáðàíèö³. À âæå 7 ñåðïíÿ 
2008 ðîêó âîíè îäðóæèëèñÿ.

Âåäó÷à 
íà òåëåáà÷åíí³ 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, õî÷ 
ïàí³ Äàðèíà ³ âèðîñëà íà Ñõîä³, 
ó ðîñ³éñüêîìîâíîìó ñåðåäîâèù³, 
âîíà äîñèòü øâèäêî àäàïòóâàëàñÿ 
ó Òåðíîïîë³. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó 
â³ëüíî ñï³ëêóºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ, 
ëþáèòü çàòèøîê ³ àòìîñôåðó ôàé-
íîãî ì³ñòà.

Ôàêòè÷íî îäðàçó âîíà âëàøòó-
âàëàñü íà ðîáîòó íà îäèí ç òåëå-
êàíàë³â. Ñòàëà âåäó÷îþ àâòîðñüêî¿ 
ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíî¿ ïðîãðàìè 
«Ðàíêîâèé ô³òíåñ». Íèí³ Äàðè-
íà — âëàñíèê òà äèðåêòîð ñïîð-
òèâíîãî êëóáó, à òàêîæ ³íñòðóêòîð 
ç ô³òíåñó.

— Ó íàñ ç äðóæèíîþ º ñï³ëüí³ 
³íòåðåñè òà çàõîïëåííÿ — öå ÷óäî-
âî, — êàæå ïàí Ïîáåð. — Êîëè ìè 
ç íåþ ïîçíàéîìèëèñü, âîíà áóëà 
ó ãàðí³é ô³çè÷í³é ôîðì³ é äî íèí³ 
ëèøàºòüñÿ òàêîþ. Ç äíÿ íàøîãî 
çíàéîìñòâà ÿ ¿¿ ùå á³ëüøå çàòÿãíóâ 
äî ñïîðòó. Äîïîìàãàâ ãîòóâàòèñÿ 
äî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç ìîäåëüíîãî 
ô³òíåñó, íà ÿêîìó, äî ðå÷³, âîíà 
ïåðåìîãëà. Êîëè ìàºìî ìîæëè-
â³ñòü, òî ëþáèìî ðàçîì çàéìàòèñÿ 
ó òðåíàæåðíîìó çàë³. Âîíà íå ðàç 
ñóïðîâîäæóâàëà ìåíå íà ñâ³òîâ³ 

÷åìï³îíàòè. Äÿêóþ ¿é çà ï³ä-
òðèìêó.

Îñê³ëüêè ²ãîð Ïîáåð — íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, éîìó 
äîâîäèòüñÿ ÷àñòî áóâàòè â Êèºâ³ 
òà ¿çäèòè ó â³äðÿäæåííÿ. Ñ³ì’ÿ óæå 
çâèêëà äî òàêîãî ðèòìó.

— Ìè ñóìóºìî îäíå çà îäíèì, ³ 
öå, ïåâíî, ùå á³ëüøå çì³öíþº íàø³ 
ñòîñóíêè, — íàãîëîøó â³í. — Äàø³, 
ÿê æ³íö³, ìîº çàíÿòòÿ ïîë³òèêîþ, 
ìîæå, ³ íå çîâñ³ì äî âïîäîáè. Àëå 
êîëè ëþáèø, òðåáà ïðèéìàòè ëþ-
äèíó òàêîþ, ÿê âîíà º. Çðåøòîþ, 
äåïóòàòñòâî — ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè 
ó öüîìó æèòò³ ùîñü íà êðàùå.

Ïðî âèá³ð 
íå øêîäóº 

Äåêîëè ÷îëîâ³êà áðàêóº ïîðó÷, 
îäíàê ïðî ñâ³é âèá³ð í³êîëè â æèò-
ò³ íå øêîäóâàëà, ç³çíàºòüñÿ Äàðèíà 
Ïîáåð. Çà íèì âîíà ïî÷óâàºòüñÿ, 
ÿê çà êàì’ÿíîþ ñò³íîþ.

— Êîæíîãî ðîêó ïåðåêîíóþñü 
ó öüîìó âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå. Â ²ãî-
ðÿ º æèòòºâà ìóäð³ñòü, ÿêî¿, ìîæ-
ëèâî, áðàêóº ìåí³. Â³í â óñüîìó 
ìåíå ï³äòðèìóº, äîïîìàãàº, ó íüî-
ãî çàâæäè çíàéäåòüñÿ ïîðàäà íà âñ³ 
âèïàäêè æèòòÿ, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Çà äåñÿòü ðîê³â Äàðèíà âæå ñòà-
ëà ñïðàâæíüîþ òåðíîïîëÿíêîþ. 
Êàæå, ùî ðîñ³éñüêó ìîâó âæå ìàëî 
ïàì’ÿòàº. ² öå äîáðå, âðàõîâóþ÷è 
ñèòóàö³þ â êðà¿í³. Ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó ïîäðóææÿ Ïîáåð³â çàáðàëî 
äî Òåðíîïîëÿ ³ ìàìó Äàø³.

— Òîæ òåïåð íàø ä³ì — òóò, — 
êàæå æ³íêà. — Ó Êðèâèé Ð³ã ¿æ-
äæó ðàç íà ð³ê, ïðîâ³äóþ òàòà òà 
áëèçüêó ïîäðóãó.

Ìàþòü 
âîñüìèð³÷íîãî ñèíà 

Â ²ãîðÿ òà Äàðèíè Ïîáåð³â 
º âîñüìèð³÷íèé ñèí Äàíèëêî, 
ÿêîãî áàòüêè âæå ç ðàííüîãî â³êó 
ïðèâ÷àþòü ëþáèòè ñïîðò. Óæå 
äðóãèé ð³ê õëîï÷èê çàéìàºòüñÿ 
êàðàòå.

— Ìè íà íüîãî íå òèñíåìî, 
àëå õî÷åìî, ùîá â³í áóâ ó ãàðí³é 
ô³çè÷í³é ôîðì³, — êàæå ìàìà. — 
ß îñîáèñòî çàéìàþñÿ ñïîðòîì ç 
äèòèíñòâà. ² íå óÿâëÿþ íèí³ ñâîãî 
æèòòÿ áåç íüîãî. Ïðàöþþ÷è ³í-
ñòðóêòîðîì, ÿ îòðèìóþ íåàáèÿêå 
çàäîâîëåííÿ, àäæå ñâ³é äîñâ³ä òà 
âñ³ çíàííÿ íàìàãàþñÿ ïåðåäàâà-
òè ëþäÿì. Çàâäÿêè ö³é ðîáîò³ âñå 
á³ëüøå òåðíîï³ëüñüêèõ æ³íîê ñòà-
þòü ñòðóíê³øèìè òà ÷àð³âí³øèìè.

Ïîäðóææÿ ñòàðàºòüñÿ áóòè ðà-
çîì êîæíó â³ëüíó õâèëèíó. Êð³ì 
çàíÿòü ó òðåíàæåðíîìó çàë³, ²ãîð 
òà Äàðèíà õîäÿòü ó ê³íî, çóñòð³÷à-
þòüñÿ ç äðóçÿìè, íà ñâÿòà ¿çäÿòü 
äî ìàìè ÷îëîâ³êà — ó ñåëî Êîðî-
ë³âêà Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó. Óë³òêó 
âñÿ ðîäèíà ¿äå â³äïî÷èâàòè íà ìîðå 
ó Õîðâàò³þ. Òàì ¿ì äóæå ïîäîáà-
ºòüñÿ. Ïàí³ Äàðèíà ìð³º â³äêðèòè 

äëÿ ñåáå ßïîí³þ. Öÿ êðà¿íà âðàæàº 
¿¿ ³ ñâî¿ìè òðàäèö³ÿìè, ³ çâè÷àÿìè. 
Òîæ âîíà õîò³ëà á ïîãóëÿòè ÿïîí-
ñüêèìè âóëè÷êàìè.

Äåêîëè, æàðòîìà ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ, ìîæóòü ç ÷îëî-
â³êîì ³ â í³÷íèé êëóá ï³òè.

— ß ïðîñòî îáîæíþþ òàíöþâà-
òè, à êîõàíèé òèì ÷àñîì ï’º êàâó 
òà ÷åêàº ìåíå, — ïîñì³õàþ÷èñü ãî-
âîðèòü âîíà. — Â³í — íå äî òàíö³â, 
òà é, çðåøòîþ, íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè…

Îñê³ëüêè äî Íîâîãî ðîêó ëè-
øèëîñü íå òàê áàãàòî ÷àñó, æ³í-
êà âæå çàäóìóºòüñÿ íàä òèì, ùî 
áóäå ãîòóâàòè íà ñâÿòêîâèé ñò³ë. 
Ñ³ì’ÿ — çà çäîðîâå òà çáàëàíñî-
âàíå õàð÷óâàííÿ. Áóëî÷êè, ïëÿ-
öêè ³ òîðòè — çàáîðîíåí³ äëÿ íèõ 
ïðîäóêòè.

— Äóìàþ, ùî çãîòóþ ³íäîêà÷êó, 
öå — ñõðåùåíèé âèä ïòèö³ — ³í-
äè÷êè òà êà÷êè, — ãîâîðèòü ãåðî¿íÿ 
ðîçïîâ³ä³. — Ùå áóäå ê³ëüêà ñà-
ëàò³â, àëå íå ç ìàéîíåçàìè, à çà-
ïðàâëåí³ îëèâêîþ îë³ºþ, ñîºâèì 
ñîóñîì ÷è íàòóðàëüíèì éîãóðòîì.

Íîâîð³÷í³ ñâÿòà ïîäðóææÿ 
ïëàíóº ïðîâåñòè â ðîäèííîìó 
êîë³, â àòìîñôåð³ ðàäîñò³, íîâèõ 
ìð³é òà ñïîä³âàíü. ²ãîð òà Äàðè-
íà Ïîáåðè â³òàþòü òåðíîïîëÿí ç 
íàáëèæåííÿì ñâÿò ³ çè÷àòü äîáðà 
òà ùàñòÿ ó êîæåí ä³ì.

У подружжя Поберів є 
8-річний син Данилко. 
Його батьки з раннього 
віку привчили любити 
спорт 
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Îëåñÿ Êðèñþê º ïðåäñòàâíè-
öåþ øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³. Êàð³íå Àéðàïåòÿí 
ïðåäñòàâëÿº òåðíîï³ëüñüêó äè-

òÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêî-
ëó ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. 
Òðåíåðè ñïîðòñìåíîê — Ðóñëàí 
Ô³ðìàí òà Ìèêîëà Ïåòðèøèí.

ДОВІДКА

«На турнірі поряд з українськими дівчатами змагалися
боксерки з Казахстану та Індії. Вони теж спільно із нашими
спортсменками проходили тренувальні збори. Мали змогу

разом проводити спаринги та обмінюватися досвідом»

ÑÏÎÐÒ

¿íè ñåðåä øêîëÿðîê çìàãàëàñü 
Êàð³íå Àéðàïåíÿò. Äåáþò òåð-
íîïîëÿíêè âèäàâñÿ óñï³øíèì. 
Ä³â÷èíà îäðàçó æ âèáîðîëà òè-
òóë ÷åìï³îíêè Óêðà¿íè ó ñâîºìó 
â³ö³. Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ðóñëàíà 
Ô³ðìàíà Êàð³íå, ÿêà ìàº â³-
ðìåíñüêå êîð³ííÿ, çàéìàºòüñÿ 
áëèçüêî ðîêó.

— Ðàí³øå ÷åìï³îíàò ñåðåä 
øêîëÿðîê íå ïðîâîäèâñÿ, — ïî-
ÿñíþº òðåíåð. — Àëå ó çâ’ÿçêó 
ç³ çì³íîþ ïðàâèë Ì³æíàðîäíî¿ 
ôåäåðàö³¿, ö³ çìàãàííÿ â³äáóëè-
ñÿ. Òðåíåðñüêèé øòàá çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ìàâ çìîãó ïåðåãëÿíóòè 
ïåðñïåêòèâíèõ ä³â÷àò, ÿê³ íàâåñ-
í³ çìîæóòü ïî¿õàòè íà ÷åìï³îíàò 
ªâðîïè ó Áîëãàð³þ.

Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè, íàøà 
Êàð³íå Àéðàïåòÿí ïðîâåëà îäèí 

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

Äâ³ çîëîò³ íàãîðîäè âèáîðî-
ëè ñïîðòñìåíêè òåðíîï³ëüñüêîãî 
ñïîðòêëóáó «Øê³ðÿíà ðóêàâè-
÷êà» ó Íàäâ³ðí³é, ùî íà ²âà-
íî-Ôðàíê³âùèí³.

Òåðíîïîëÿíêà Îëåñÿ Êðèñþê 
ñòàëà ÷åìï³îíêîþ äðóãîãî Ì³æ-
íàðîäíîãî òóðí³ðó «Êóáîê Êàð-
ïàò», ïàì’ÿò³ Çàñëóæåíîãî òðå-
íåðà Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Äåì’ÿíîâà 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 69 êã. À íàøà 
Êàð³íå Àéðàïåòÿí âèáîðîëà òè-
òóë ÷åìï³îíêè Óêðà¿íè ñåðåä 
øêîëÿðîê ó âàç³ 72 êã.

— Îëåñÿ ïðîâåëà äâà ïîºäèíêè 
ñåðåä ìîëîä³ ³ â îáîõ ïåðåìàãàëà 
äîñòðîêîâî, — êàæå òðåíåð ä³â÷àò 
Ðóñëàí Ô³ðìàí. — Ó ïåðøîìó 
áîþ âîíà çäîëàëà ïðîòèâíèöþ 
ç Õìåëüíèöüêîãî, à ó ô³íàë³ ðîç³-
áðàëàñÿ ç îäåñèòêîþ, ï³äòâåðäèâ-
øè, ùî ó ñâî¿é âàãîâ³é òà â³êîâ³é 
êàòåãîð³¿ Îëåñÿ Êðèñþê º ïåð-
øèì íîìåðîì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà ñïîðòñìåí-
êè, íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî 
òóðí³ðó ä³â÷èíà ïðîâåëà íà ²âà-
íî-Ôðàíê³âùèí³ äâîòèæíåâ³ 

ÍÎÂÈÍÈ
С П О Р Т И В Н І

Íàø³ — ó ô³íàë³
• Äâ³ ïóò³âêè äî ô³íàëó òðà-

äèö³éíîãî òóðí³ðó ç ôð³-ôàéòó 
«Êóáîê Áóêîâåëÿ» 23 ãðóäíÿ çäî-
áóëè á³éö³ ç Òåðíîïîëÿ — Ìè-
êîëà Ãðèí÷óê òà Â³êòîð Êîõíî.

Îáèäâà ñïîðòñìåíè âèñòóïàëè 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 77 êã. Â³êòîð 
Êîõíî ñâî¿ ïîºäèíêè çàâåðøèâ 
äîñòðîêîâî. Ñïåðøó íàø çåì-
ëÿê ïåðåì³ã êèÿíèíà Äìèòðà 
Âàíþêà, à çãîäîì ðîç³áðàâñÿ ç 
Äæàíã³ðîì Íàñ³áîâèì ³ç Äí³ïðà.

Òèòóëîâàíèé Ìèêîëà Ãðèí÷óê 
ïî ÷åðç³ çäîëàâ Äìèòðà Ñèòíèêà 
³ç Äí³ïðà òà Â’ÿ÷åñëàâà Áîãîìîëà 
ç Ïîëòàâè.

Äî ðå÷³, ó ô³íàëüíîìó áîþ 
«Êóáêà Áóêîâåëÿ» âàãîâî¿ êàòå-
ãîð³¿ 77 êã. òåðíîïîëÿíè çóñòð³-
íóòüñÿ â î÷íîìó ïðîòèñòîÿíí³.

«Ãàëè÷àíêà» 
ïåðåìîãëà äâ³÷³

• Äâîìà ïåðåìîãàìè çàâåðøèâ-
ñÿ äëÿ òåðíîï³ëüñüêî¿ «Ãàëè-
÷àíêè-ÒÍÅÓ-Ãàäç» ñüîìèé òóð 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä æ³íîê.

Ó ñïîðòçàë³ åêîíîì³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó 22 òà 23 ãðóäíÿ òåð-
íîïîëÿíêè âïåâíåíî îá³ãðàëè 
àóòñàéäåðà ÷åìï³îíàòó — «Ôàâî-
ðèò» ç Êèºâà. Â îáîõ ïîºäèíêàõ 
ñóää³ çàô³êñóâàëè ïåðåêîíëèâ³ 
ïåðåìîãè ãîñïîäèíü ç îäíàêîâèì 
ðàõóíêîì 3:0.

Ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ ÷åìï³îíàòó 
«Ãàëè÷àíêà» ïðîäîâæóº óòðèìó-
âàòè òðåòþ ïîçèö³þ. Íàñòóïíèé 
òóð ÷åìï³îíàòó òåðíîïîëÿíêè 
ïðîâåäóòü íàïðèê³íö³ ëþòîãî 
íàñòóïíîãî ðîêó ïðîòè çàïî-
ð³çüêî¿ «Îðá³òè».

Çäîáóâ «áðîíçó» 
ó Í³ìå÷÷èí³

• Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç³ çì³-
øàíèõ ºäèíîáîðñòâ ÌÌÀ, ùî 
â³äáóâñÿ ó í³ìåöüêîìó Äðåçäå-
í³, çá³ðíà Óêðà¿íè çäîáóëà â³ñ³ì 
ìåäàëåé.

Îäíó ³ç íàãîðîä — áðîíçîâó, 
ó ñêàðáíè÷êó óêðà¿íñüêî¿ êîìàí-
äè çäîáóâ 20-ð³÷íèé òåðíîïîëÿ-
íèí Ïàâëî Ìàëþòèê.

Ó ïîºäèíêó çà «áðîíçó» íàø 
çåìëÿê ó äîäàòêîâîìó ðàóíä³ 
çäîëàâ îïîíåíòà ç ²ñïàí³¿. Õëî-
ïåöü çìàãàâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 84 êã.

Ó Âèù³é ë³ç³ — äâà 
ë³äåðè

• Ï’ÿòü ìàò÷³â øîñòîãî òóðó 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ Âèùî¿ ôóòçàëü-
íî¿ ë³ãè â³äáóëèñÿ 24 ãðóäíÿ 
ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Ïî-
ë³òåõí³ê».

Ë³äåð ÷åìï³îíàòó ÁÔ «Ìàé-
áóòíº ñèð³ò» çàâåðøèâ ñâ³é ïî-
ºäèíîê ïðîòè «Â³êòîð³¿» âí³÷èþ. 
Öèì ñêîðèñòàëèñÿ ãðàâö³ «ÄÑÎ», 
ÿê³ ðîçãðîìèëè «Áóä³âåëüíèé çà-
òèøîê» òà ó òóðí³ðí³é òàáëèö³ 
çð³âíÿëèñÿ çà î÷êàìè ç ë³äå-
ðîì. Òåïåð â îáîõ ïðåòåíäåíò³â 
íà ÷åìï³îíñòâî ïî 14 î÷îê.

Ðåçóëüòàòè øîñòîãî òóðó: «Áó-
ä³âåëüíèé çàòèøîê» — «ÄÑ» 5:11, 
«Â³êòîð³ÿ» — ÁÔ «Ìàéáóòíº ñè-
ð³ò» 3:3, «Çàõ³äõë³áçáóò» — «Ëà-
í³âö³-ÎÒÃ» 5:4, «Àãðîí-Âåëèêî-
ãà¿âñüêà ÎÒÃ» — «Â³ãî-Îñòð³â» 
5:5, «Àðñåíàë» — «Àëþð» 6:3.

çáîðè.
— Íà òóðí³ð³ ïîðÿä ç óêðà-

¿íñüêèìè ä³â÷àòàìè çìàãàëèñÿ 
áîêñåðêè ç Êàçàõñòàíó òà ²í-
ä³¿, — êàæå ïàí Ðóñëàí. — Âîíè 
òåæ ñï³ëüíî ³ç íàøèìè ñïîðòñ-

ìåíêàìè ïðîõîäèëè òðåíóâàëüí³ 
çáîðè. Ìàëè çìîãó ðàçîì ïðîâî-
äèòè ñïàðèíãè òà îáì³íþâàòè-
ñÿ äîñâ³äîì. ßêùî óçàãàëüíèòè, 
òî íà òóðí³ð ïðè¿õàâ ñèëüíèé 
ñêëàä ó÷àñíèöü. Çìàãàëèñü á³ëü-
øå 150-òè ä³â÷àò.

Ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò, Îëå-
ñÿ Êðèñþê ðîçïî÷íå ï³äãîòîâêó 
äî îñíîâíîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿-
íè, ùî â³äáóäåòüñÿ ó Ð³âíîìó, äå 
âèáîðþâàòèìå ïóò³âêó íà ÷åìï³-
îíàò ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³.

Âïåðøå íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà-

Чемпіонки  
Перспективні 
тернопільські 
боксерки 
наступного року 
мають високі 
шанси вибороти 
путівки на 
чемпіонат Європи

РУ
С

Л
А

Н
 Ф

ІР
М

А
Н

У ТЕРНОПОЛЯНОК — «ЗОЛОТО» 

á³é ó ÿêîìó çäîëàëà ì³ñöåâó 
áîêñåðêó ç Íàäâ³ðíî¿. Ïåðåìî-
ãà äîçâîëèëà ¿é ñòàòè ïåðøèì 
íîìåðîì êîìàíäè ó ñâî¿é âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿.

— Ó ëþòîìó íà Êàð³íå ÷åêàº 
ùå îäèí ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè, äå 
ðîç³ãðàþòü ïóò³âêè íà ºâðîïåé-
ñüêó ïåðø³ñòü, — êàæå Ðóñëàí 
Ô³ðìàí. — Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
âîíà çìîæå ñåáå ïðîÿâèòè ³ çäîáó-
òè öþ ïóò³âêó. Ââàæàþ, ùî ó íå¿ 
º ïåðñïåêòèâè âèðîñòè ó áîêñåðêó 
âèñîêîãî ð³âíÿ.

Ñïîðòñìåíêè òà òðåíåð âäÿ÷í³ 
çà ï³äòðèìêó ó ï³äãîòîâö³ òà ïî¿çäö³ 
íà çìàãàííÿ ïðåçèäåíòó Ôåäåðàö³¿ 
áîêñó Òåðíîï³ëëÿ ªâãåíó Ñòåïàíî-
âó, ìåöåíàòó Âîëîäèìèðó Êåëüíå-
ðó, à òàêîæ ì³ñüêîìó òà îáëàñíîìó 
óïðàâë³ííÿì ñïîðòó.

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

Òðàäèö³éíèé ïåðåäíîâîð³÷íèé 
òóðí³ð ç ôóòáîëó «Êóáîê âèïóñ-
êíèê³â» â³äáóâñÿ ç 22 äî 24 ãðóä-
íÿ ó Òåðíîïîë³ íà ìàéäàí÷èêàõ 
ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å».

Òàê³ çìàãàííÿ ïðîâîäÿòü ðåãó-
ëÿðíî, ïî÷èíàþ÷è ³ç 2010 ðîêó, 
ñåðåä âèïóñêíèê³â òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîð-
òèâíî¿ øêîëè ç ôóòáîëó. Òóðí³ð 
ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ â³äîìîãî 
òðåíåðà ñïîðòøêîëè Ç³íîâ³ÿ 
Ñàâ³öüêîãî. Öüîãîð³÷ êîìïàí³þ 
âèïóñêíèêàì ñêëàëè ³ òåïåð³ø-
í³ ó÷í³ äèòÿ÷î¿ øêîëè. Çàãàëîì 
çà ïåðåìîãó ó 2017-ìó áîðîëè-
ñÿ 14 êîìàíä, ÿê³ ç³ãðàëè ó äâà 
åòàïè — ãðóïîâèé òà ïëåé-îôô.

— Òóðí³ð ïàì’ÿò³ Ç³íîâ³ÿ Ñà-
â³öüêîãî öå ïåðø çà âñå õîðîøà 
íàãîäà ïîáà÷èòè ñòàðèõ äðóç³â, — 
êàæå âîðîòàð Ìèêîëà Â³ðêîâ-

ñüêèé. — Íå âñ³ ç âèïóñêíèê³â 
øêîëè ñòàëè ïðîôåñ³éíèìè 
ôóòáîë³ñòàìè, àëå ìè ùîðîêó 
çãàäóºìî íàø³ çàíÿòòÿ ó øêîë³ 
òà ìàºìî çìîãó ç³áðàòèñü ðàçîì.

Äî ðå÷³, íàéñòàðøèì ó÷àñíè-
êàì «Êóáêà âèïóñêíèê³â» âèïîâ-
íèëîñÿ 32, à íàéìîëîäøèì — 
ëèøå 16. Òà ïîïðè çíà÷íó ð³ç-
íèöþ ó â³ö³ óñ³õ ñïîðòñìåí³â 
îá’ºäíàâ ôóòáîë.

— Ùîðîêó ñòàðàºìîñÿ çáè-
ðàòèñÿ íà öåé òóðí³ð, — êàæå 
÷èííèé ãðàâåöü òåðíîï³ëüñüêî¿ 
«Íèâè» òà âèïóñêíèê ñïîðòøêî-
ëè Òàðàñ Ìîðîç. — Ìè ãðàºìî 
ó ð³çíèõ êîìàíäàõ, à äåõòî íà-
â³òü çàêîðäîíîì. Ïðîòå ïåðåä 
íîâèì ðîêîì çóñòð³÷àºìîñÿ òà 
çíîâó ðàçîì âèõîäèìî íà ôóò-
áîëüíå ïîëå.

Äî ô³íàëüíîãî ìàò÷ó «Êóá-
êà âèïóñêíèê³â-2017» öüîãîð³÷ 
ïðîáèëèñÿ òîð³øí³ ÷åìï³îíè — 
âèïóñêíèêè 1994-ãî ðîêó íà-

«Кубок випускників-2017» виграли «Кубок випускників-2017» виграли 
«Соколята»«Соколята»
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Перемогу «Соколятам» вдалося 
здобути у серії післяматчевих пенальті

Чемпіонки Каріне 
Айрапетян (зліва) 

та Олеся Крисюк 
разом із тренером 

Русланом 
Фірманом

ðîäæåííÿ òà êîìàíäà ãðàâö³â 
1993 ðîêó. Îñíîâíèé ÷àñ ïå-
ðåìîæöÿ òóðí³ðó íå âèçíà÷èâ, 
à ó ñåð³¿ ïåíàëüò³ ïåðåìîãà ä³ñ-
òàëàñÿ ñòàðøèì — êîìàíä³ «Ñî-

êîëÿòà».
Â³ä îðãàí³çàòîð³â ïåðåìîæö³ 

îòðèìàëè Êóáîê, à òàêîæ ñïå-
ö³àëüí³ ïðèçè â³ä ïàðòíåð³â òóð-
í³ðó.
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***
Õëîïåöü çàïèòóº ó äâîõ ä³â÷àò:
— Ä³â÷àòà, à ÿê âàñ çâàòè?
— Íå êàæè!
— Äîáðå, Àíü!
— Íó Іðà!!!

***
— Áàáóñþ, âñ³ êàæóòü, ùî ÿ ëîøàðà!
— ßêèé æå òè ëîøàðà? Ï³äæà÷îê â øòàíö³, øòàíö³ â øêàð-
ïåòî÷êè, íà øêàðïåòî÷êè ñàíäàëèêè! Êðàñóí÷èê!

***
Ãîñïîäèíÿ ãîñòÿì:
— Ïðèãîùàéòåñÿ, íå ñîðîìòåñÿ!
Òóò ¿¿ ìàëåíüêà äîíüêà êàæå:
— Òè, ìàìî, íåïðàâèëüíî ãîâîðèø — òðåáà, ÿê ó íàñ ó äè-
òÿ÷îìó ñàäêó: «Âäîìà áóäåòå ¿ñòè, ùî õî÷åòå, à òóò æåð³òü, 
ùî äàþòü!» 

***
— ×è ìîæå ïîÿâà äèòèíè â ñ³ì’¿ ñòàòè ïðè÷èíîþ êîí-
ôë³êò³â?
— Òàê, ÿêùî äèòèíà ç’ÿâèëàñÿ ï³çíî ³ â íåòâåðåçîìó ñòàí³.

***
Ïðèõîäèòü æ³íêà â aïòåêó:
— Ó âañ º äåøåâèé ³ åôåêòèâíèé çàñ³á äëÿ ñõóäíåííÿ?
— ª. Ïëañòèð.

— Ía ÿêå ì³ñöå êëå¿òè?
— Íà ðîò!

***
Êóïþðà 500 ãðí, ùî éäå â ïåêëî, êðè÷èòü äâîãðèâíåâ³é, 
ùî éäå â ðàé:
— ß òàêà ÷èñòà ³ ãëàäêà, à ìåíå â ïåêëî! À òó, ïîì’ÿòó ³ 
áðóäíó — â ðàé! Çà ùî?!
À äâ³ ãðèâí³ ó â³äïîâ³äü:
— À òè õî÷ ðàç äî öåðêâè õîäèëà?!

***
— Ë³êàðþ, ñêàæ³òü, ó ìåíå ãðèï?!
— Òàê!
— Ñâèíÿ÷èé?!
— Òàê! Ò³ëüêè ñâèíÿ ìîãëà âèêëèêàòè «øâèäêó» â 4 ðàíêó 
ç òåìïåðàòóðîþ 36,7!

***
×îëîâ³ê òåëåôîíóº ñâî¿é òåù³:
— Çàáåð³òü ñâîþ äî÷êó äî ñåáå. Ìè ïðîæèëè ç íåþ ò³ëüêè 
ì³ñÿöü, à ÿ óæå íå ìîæó!!!
Òåùà:
— Âèáà÷ çÿòþ, ï³ñëÿ 14-òè äí³â âèðîáíèê òîâàð íàçàä 
íå ïðèéìàº!

***
Óðîê ë³òåðàòóðè.
Â÷èòåëü:

— Íó ùî ä³òêè, ñïðàâèëèñÿ ç ìî¿ì äîìàøí³ì çàâäàííÿì — 
íàïèñàëè ðîìàí?
Ó÷í³:
— Òàê, íàïèñàëè 
— Íó äîáðå, íà ñê³ëüêè òè ñòîð³íîê íàïèñàëà Òàíþ?
— Íà 5!!!
— Íó äîáðå!
— À òè Ïåòðèêó?
— Íà 10 
— Òåæ íåïîãàíî!
— À òè Âîëîäþ?
— Íà 2500!!!
— Îãî, ÿê öå â òåáå òàê áàãàòî âèéøëî ñòîð³íîê. Íó äîáðå, 
ÿê ïî÷èíàºòüñÿ ðîìàí?
— Íó, çàë³ç ëèöàð íà êîíÿ.
— Íåïîãàíî!
— À ÿê çàê³í÷óºòüñÿ??
— Íó, çë³ç ëèöàð ç êîíÿ.
— Òåæ íåïîãàíî!
— À ùî âñåðåäèí³ ðîìàíó, êóëüì³íàö³ÿ ÿêà???
— Òè-äèê-òè-äèê-òè-äèê-òè-äèê.

***
— Ôó! Õòî öå òàì âèº, ÿê ñîáàêà?
— Öå ÿ, ìàìî.
— À, öå òè. Íó ñï³âàé, ñï³âàé, ì³é ñîëîâåéêî.

***
Âèïàäîê ó øêîë³:
Â÷èòåëü äàâ çàâäàííÿ íà òåìó: «ßêùî á ÿ áóâ äèðåêòîðîì 
ô³ðìè» 
Âñ³ ñòàðàííî ïèøóòü, ³ ò³ëüêè Іâàí äèâèòüñÿ ó â³êíî.
— À òè ÷îìó íå ïèøåø? — çàïèòóº â÷èòåëü.
Õëîï÷èê óñì³õàþ÷èñü â³äïîâ³äàº:
— ×åêàþ íà ñåêðåòàðêó! 

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196
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Гороскоп
ÎÂÅÍ 
×àñ ñïðèÿº âàøîìó óñï³õó. 
Äåÿê³ ðå÷³ íå âèéäå îòðèìàòè 

òàê øâèäêî, ÿê õîò³ëîñÿ á. Ñòðàæäàºòå 
â³ä íåçðîçóì³ëèõ ñòîñóíê³â? À ÷è íå 
îòðèìóºòå âè â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ?

ÒÅËÅÖÜ
Îñòåð³ãàéòåñÿ ï³äñòóïíèõ âî-
ðîã³â òà ðîçâèâàéòå ñâî¿ çä³á-

íîñò³, ùîá áóòè ãîòîâèìè äàòè â³äñ³÷. 
Ïðîäîâæóéòå âïåâíåíî éòè çàäóìàíèì 
øëÿõîì. 

ÁËÈÇÍÞÊÈ
Ïîïðè ïðèâàáëèâó ïðîïîçèö³þ 
àáî ìîæëèâîñò³, âè âñå îäíî 

ìîæåòå çàëèøèòèñÿ íåâäîâîëåíèì. 
Ñë³ä áóòè îáåðåæíèìè ³ç ñëîâàìè, íå 
äîçâîëÿòè ñîá³ ëåãêîâàæíî¿ ïîâåä³íêè. 

ÐÀÊÈ
Âàì ìîæå íàðåøò³ âèñòà÷èòè 
ð³øó÷îñò³ ùîñü ïîëèøèòè. Íå 

õàíäð³òü – âàø³ ñïðàâè êðàù³, í³æ 
âè äóìàºòå. ×àñ ñïðèÿòëèâèé äëÿ 
ïîáà÷åíü òà çàíóðåííÿ ó ñâî¿ â³ä÷óòòÿ.

ËÅÂ
Âàì äîâåäåòüñÿ áàëàíñóâàòè 
òà øóêàòè ð³âíîâàãó ì³æ ð³ç-

íèìè ñôåðàìè æèòòÿ. ª ðèçèê ïîðè-
íóòè ó ñâî¿ äóìêè òà â³äñòîðîíèòèñÿ 
â³ä ïàðòíåðà. Çíàéä³òü ÷àñ ïîãîâîðèòè.

ÄІÂÀ
Íåîáõ³äí³ñòü çðîáèòè âèá³ð 
çìóñèòü âàñ ðîçãóáèòèñÿ. 

Ç’ÿñóéòå óñ³ äåòàë³, ùîá íå ñì³éìàòè 
îáëèçíÿ. Â³äêëàä³òü ð³øåííÿ. Êîð³íü 
ïîä³é ñë³ä øóêàòè â ãîëîâ³.

ÒÅÐÅÇÈ
Âàø³ ïëàíè ìîæóòü íå çáó-
òèñÿ. Óñ³ ïîäàëüø³ êðîêè 

ìàþòü áóòè äóæå îáåðåæí³. Âïåðòèõ 
çàëèöÿëüíèê³â âàøà â³äìîâà ìîæå 
ðîçïàëþâàòè ò³ëüêè ñèëüí³øå.

ÑÊÎÐÏІÎÍ
Íåãàòèâíèé äîñâ³ä – öå òåæ 
ðåçóëüòàò. Çàðàç êðàùå â³ä-

ïî÷èòè, íàáðàòèñÿ ñèë. Ñï³ëêóâàííÿ ç 
òèì, äî êîãî ³íòåëåêòóàëüíèé ³íòåðåñ, 
âèêëè÷å íåñïîê³é äðóãî¿ ïîëîâèíêè.

ÑÒÐІËÅÖÜ
Á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿéòå 
íîâèì ïî÷èíàííÿì. Ìîæå çíà-

äîáèòèñÿ ï³äòðèìêà òà ìóäðà ïîðàäà 
äðóãà ùîäî âàøîãî îñîáèñòîãî æèòòÿ. 
Áóäüòå îáåðåæí³ ó ñåðäå÷íèõ ñïðàâàõ.

ÊÎÇÅÐІÃ
Äîçâîëüòå ñîá³ ïîìèëÿòèñÿ ³ 
íå âèñòóïàéòå ðÿòóâàëüíèêîì 

äëÿ ³íøèõ. ª ðèçèê, ùî ïåðåæèâàííÿ 
ïðî íå â³äïîâ³äí³ñòü ñâîºìó ïàðòíåðó 
êèíóòü ò³íü íà âàø³ ñòîñóíêè.

ÂÎÄÎËІÉ
Ðèçèêóºòå çàçíàòè âòðàò, ïðîòå 
íå ñë³ä äðàìàòèçóâàòè ïîä³¿. 

Çàõèùàéòå ñâî¿ ³íòåðåñè, íàâ³òü ÿêùî 
ìîâà ïðî êîõàíó ëþäèíó. Ìîæëèâèé 
íåáåçïå÷íèé íàêàë ïî÷óòò³â. 

ÐÈÁÈ
Áàæàííÿ äîñÿãòè ñòàá³ëüíîñò³ 
ïðèçâåäå äî òîãî, ùî âè 

á³ëüøå çàïëóòàºòåñÿ. Ö³ëü áëèçüêî, àëå 
âè íå ìîæåòå äî íå¿ äîòÿãíóòèñÿ. Öå 
òîìó, ùî îáðàëè íåïðàâèëüí³ ìåòîäè? 

Òåðíîïîëÿíèí ïîáóâàâ íà çåìëi iíêiâ â Ïåðó
Олег Кошла розповість про свої пригоди в Мексиці та Перу. 
Мандрівник побував в одному з найбільш кримінальних міст, 
побачив світову спадщину ЮНЕСКО, спробував вуличної 
мексиканської їжі та загубив речі.
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