
СТАРТУЄ КОНКУРС 
«НАРОДНИЙ БРЕНД»

РЕКЛАМА

СЕРЕДА
30 вересня 2020 №39 блок

1

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

Номер для поданняНомер для подання
оголошеньоголошень

0098 4798 477 7 12 7012 70
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 096-729-20-18

TE.20MINUT.UA

ДЕТАЛІ ВБИВСТВА ЗАВУЧКИ

с. 9

ІДЕЇ ДЛЯ МАЛИХ 
КВАРТИР с. 14

с. 7

 Кілька десятків батьків дітей зі зниженим слухом, 
вчителів та випускників спеціалізованої школи 
пікетували ОДА. Вони проти реорганізації, адже, 
кажуть, втратять не тільки майно і приміщення, 
а найголовніше — можливість для навчання своїх 
дітей. Готові перекривати дороги та діяти рішуче

 Під тиском громади депутати облради 
визнають — рішення прийняли, не порадившись 
з навчальним колективом та батьками, однак цю 
ситуацію обіцяють виправити. Та чи виконають 
депутати свої обіцянки? Чи збережуть заклад, 
який дуже потрібен дітям з інвалідністю? с. 2

«ГЕТЬ РУКИ ВІД ДІТЕЙ!»
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Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26
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Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66
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Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09
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Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

жете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ²-²²² 
ñòóïåí³â äåïóòàòè îáëðàäè ï³äòðè-
ìàëè ó ï’ÿòíèöþ, 25 âåðåñíÿ. Áàòü-
êè ï³äîçðþþòü, ùî ò³ íå ðîç³áðà-
ëèñü ó ïèòàíí³, òîìó ïðîãîëîñóâàëè 
çà äàíå ð³øåííÿ. Öå âèêëèêàëî îáó-
ðåííÿ ³ â íàâ÷àëüíîãî êîëåêòèâó, 
àäæå ºäèíà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà, 
äå íàâ÷àºòüñÿ ìàéæå 150 ä³òåé, 
ìàëà á òåïåð ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ 
ë³öåþ «Çíàìåííÿ» ó Çàðâàíèö³, äå 
íàâ÷àºòüñÿ ïðèáëèçíî 40 ä³òåé.

ЧОМУ РЕОРГАНІЗОВУЮТЬ?
Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàáì³íó 

â³ä 6 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ¹ 221, ñïå-
ö³àë³çîâàí³ øêîëè óñ³õ âèä³â, ç óðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ³ íåçàëåæíî 
â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ïîâèíí³ áóòè 
ðåîðãàí³çîâàí³ ³ âõîäèòè äî ñêëàäó 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â çàãàëüíî¿ îñâ³òè ÿê 
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè.

Äëÿ øêîëè òàêà ðåîðãàí³çàö³ÿ 
íå ïðèçâåäå í³ äî ÷îãî õîðîøîãî, 
êàæóòü áàòüêè. Â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ îáëðàäè, îáëàñíèé ë³öåé 
«Çíàìåííÿ» ñòàº ïðàâîíàñòóïíèêîì 
ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà çîáîâ’ÿçàíü Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè 
³íòåðíàòó ²-²²² ñòóïåí³â. Óñå ìàéíî 
øêîëè ïåðåéäå äî ë³öåþ. Ñòàòóñ 
þðèäè÷íî¿ îñîáè øêîëè áóäå ïðè-
ïèíåíèé, â³äïîâ³äíî øêîëà ñòàº 
çàëåæíà â³ä «Çíàìåííÿ». Ïðî öå 

éäåòüñÿ ó ð³øåíí³ îáëàñíî¿ ðàäè.
Áàòüêè êàæóòü, ùî öÿ ðåîðãàí³-

çàö³ÿ ôàêòè÷íî ñòàíå ë³êâ³äàö³ºþ 
çàêëàäó. Ïðèì³ùåííÿ, äå â÷àòüñÿ 
ä³òè, ìîæå çàáðàòè ë³öåé, à ä³òè, 
ÿê³ íàâ÷àëèñÿ â øêîë³, íå ìàòèìóòü 
ñâîãî ì³ñöÿ äëÿ íàâ÷àííÿ.

ЩО ДУМАЮТЬ БАТЬКИ 
ТА КАЖЕ ВЛАДА?

Òîìó ãðóïà áàòüê³â ïðèéøëà 
íà ñåñ³þ îáëàñíî¿ ðàäè, 29 âåðåñíÿ. 
×àñòèíà ëèøàëèñÿ ç ïàðàñîëÿìè 
íà âóëèö³. Ì³òèíãóâàëè. Ñêàíäó-
âàëè: «Ãåòü ðóêè â³ä ä³òåé!» 

— Öå ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çà-
ö³þ íàãàäóº ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äà-
ö³þ, — êàæå ì³òèíãóâàëüíèê Þð³é 
Ãóìåí. — Ó ìåíå ñèí íàâ÷àºòüñÿ 
â 7-ìó êëàñ³. Íàøà ïðîáëåìà ä³-
éøëà äî «òî÷êè êèï³ííÿ». ßêùî 
ð³øåííÿ ñïðàâä³ ñêàñóþòü — ìè 
ëèøå ïîäÿêóºìî.

Ì³òèíãóâàëüíèê³â çàñïîêî¿ëè 
ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³é îáëðàäè, 
âîíè âèçíàëè — ð³øåííÿ ïðèéíÿ-
ëè, íå ïîðàäèâøèñü ç íàâ÷àëüíèì 
êîëåêòèâîì òà áàòüêàìè, îäíàê öþ 
ñèòóàö³þ âèïðàâëÿòü. Äî ì³òèíãà-
ð³â âèéøîâ ³ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
Â³êòîð Îâ÷àðóê. Â³í çàïåâíèâ — 
ð³øåííÿ ùå íå âñòóïèëî â ñèëó, 
îñê³ëüêè âîíî íå ï³äïèñàíå. Éîãî 
ïåðåãëÿíóòü, àëå âæå ç óðàõóâàííÿì 
óñ³õ ïîáàæàíü áàòüê³â òà â÷èòåë³â 
øêîëè. ßêùî íå ä³éäóòü çãîäè — 
éîãî ñêàñóþòü ³ âñå çàëèøèòüñÿ òàê, 
ÿê ³ áóëî äî öüîãî, îá³öÿº â³í.

— Ñòâîðåíà ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ 

МІТИНГУВАЛИ БАТЬКИ ТА ВЧИТЕЛІ 
ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ 
Школа  Батьки обурювалися, що 
спеціалізовану школу для дітей зі 
зниженим слухом хочуть реорганізувати 
та передати у підпорядкування ліцею 
«Знамення», що у Зарваниці. Депутати 
все списують на те, що проголосували, 
не розібравшись…

äëÿ îáãîâîðåííÿ, ð³øåííÿ íå ï³ä-
ïèñàíå, — ïîÿñíèâ ãîëîâà îáëðà-
äè. — Âïðîäîâæ 10 äí³â òðèâàòèìóòü 
ïåðåâ³ðêè òà êîíñóëüòàö³¿. ßêùî 
íå äîñÿãíóòü çãîäè ç áàòüêàìè òà 
â÷èòåëÿìè — ð³øåííÿ ñêàñóþòü.

Òàêå ð³øåííÿ äåïóòàò³â ñòàëî 
íåñïîä³âàíêîþ íå ëèøå äëÿ áàòü-
ê³â òà êîëåêòèâó, à ³ äëÿ óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ÒÎÄÀ, àäæå ó ïëàí³ ðåîð-
ãàí³çàö³¿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, ÿê³ 
ï³äëÿãàþòü ïåðøî÷åðãîâ³é ðåîðãàí³-
çàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
íåìàº — ïîÿñíèëè â óïðàâë³íí³.

— Ïðîöåñ â³äáóâñÿ áåç â³äîìà ÿê 
áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó, òàê ³ êî-
ëåêòèâó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, áåç 
ïîâ³äîìëåííÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, — 
êàæå íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
³ íàóêè ÒÎÄÀ Îëüãà Õîìà.

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè íàãîëîøó-
þòü — ùî ìîæíà áóëî îá³éòèñü áåç 
ðåîðãàí³çàö³¿, à ëèøå çì³íèòè ñòàòóñ 

çàêëàäó. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ øêîëà 
âòðàòèòü àâòîíîìí³ñòü, ô³íàíñóâàí-
íÿ, à ó÷í³ «Çíàìåííÿ» ïåðåéäóòü 
äî ïðèì³ùåííÿ øêîëè äëÿ ä³òåé ç³ 
çíèæåíèì ñëóõîì, àäæå ó íèõ íåìàº 
ñâî¿õ ïðèì³ùåíü.

Õî÷à áàòüê³â òà â÷èòåë³â çà-
ñïîêî¿ëè ïðåäñòàâíèêè âëàäè òà 
çàïåâíèëè — ðåîðãàí³çîâóâàòè 
çàêëàä íå áóäóòü, ÷èìàëî áàòü-
ê³â âèð³øèëè ïîêàçàòè, ùî âîíè 
ìàþòü ñåðéîçí³ íàì³ðè. Òàê,
ãðóïà áàòüê³â íà ê³ëüêà õâèëèí ïå-
ðåêðèëà ðóõ òðàíñïîðòó.

ЯКИЙ СТОСУНОК ШКОЛИ 
ДО ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ? 

×àñòèíà ì³òèíãóâàëüíèê³â âè-
ðóøèëà äî ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ 

Ð³øåííÿ äåïóòàò³â 
àáî ïåðåãëÿíóòü ç 
óðàõóâàííÿì ïîáàæàíü 
áàòüê³â ³ â÷èòåë³â, àáî 
ñêàñóþòü. Îá³öÿþòü, 
àëå ÷è âèêîíàþòü?

ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ùîá 
çàïèòàòè, ÷îìó ñàìå çà ðàõóíîê 
¿õ çàêëàäó âèð³øèëè ðîçøèðèòè 
ºïàðõ³þ, àäæå ñàìå âîíà îï³êóºòüñÿ 
ë³öåºì «Çíàìåííÿ».

— Ìè íå ðîçóì³ºìî, ÿêå â³äíî-
øåííÿ ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà äëÿ ä³-
òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ìàº äî äóõîâíîãî 
ë³öåþ? — êàæå ïðàö³âíèöÿ øêîëè 
Óëÿíà Íîâàêîâñüêà. — ß ïðèíåñ-
ëà çâåðíåííÿ äî Âëàäèêè â³ä ðàäè 
øêîëè. Íàø çàêëàä — ºäèíèé 
â ì³ñò³, äå ìîæóòü íàâ÷àòèñü ä³òè 
ç³ çíèæåíèì ñëóõîì.

Ëþäè ïðîñòîÿëè ìàéæå ãîäèíó, 
îäíàê ç íèìè íå ïîñï³ëêóâàëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè ºïàðõ³¿, à ëèøå ïðè-
éíÿëè çâåðíåííÿ, îñê³ëüêè ñàìå 
â öåé ÷àñ ïðîõîäèëà íàðàäà.

ЩО ОЗНАЧАЄ РЕОРГАНІЗАЦІЯ?
Ó ë³öå¿ «Çíàìåííÿ» êàæóòü, ùî 

ïðî ðåîðãàí³çàö³þ øêîëè âîíè í³-
÷îãî íå çíàþòü, áî ùå íå îòðèìó-
âàëè ð³øåííÿ îáëàñíî¿ ðàäè.

— Òåðíîï³ëüñüêà îáëðàäà º çà-
ñíîâíèêîì çàêëàäó-ë³öåþ. Ìàð³é-
ñüêèé äóõîâíèé öåíòð íàì âæå 
14 ðîê³â íàäàº ïðèì³ùåííÿ, äå ìè 
ïåðåáóâàºìî. Ñòîñîâíî ð³øåííÿ 
îáëàñíî¿ ðàäè — í³÷îãî íå ìîæó 
ñêàçàòè, áî äî íàñ í³ÿêèõ äîêó-
ìåíò³â ïðî ðåîðãàí³çàö³þ íå íàä-
õîäèëî. ß ñàìà ä³çíàëàñü ïðî öå 
ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, — 
êàæå â. î. äèðåêòîðà çàêëàäó Ìà-
ð³ÿ Ìèñüê³â.

Äèðåêòîð ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêî-
ëè-³íòåðíàòó ²âàí Ñìà÷èëî äî-
äàº — ïðî ðåîðãàí³çàö³þ òàêîæ 
ä³çíàëèñü ï³ñëÿ ð³øåííÿ äåïóòà-
ò³â îáëðàäè. Ïîïåðåäíüî öå í³õòî 

íå îáãîâîðþâàâ.
— Ó íàø³é øêîë³ íàâ÷àºòüñÿ 

148 ä³òåé, 84 ç íèõ — ìàþòü ³í-
âàë³äí³ñòü, — êàæå äèðåêòîð øêî-
ëè. — Çàãàëîì íàø çàêëàä ðîç-
ðàõîâàíèé íà 150 ä³òåé. Ìè ùå 
ðàí³øå õîò³ëè äîáóäóâàòè ñïàëü-
íèé êîðïóñ, àëå êîøò³â íà öå, ÿê 
çàâæäè, íåìàº.

Ó øêîë³ ïðàöþº 80 ïåäàãîã³â. 
Äëÿ óñüîãî êîëåêòèâó ð³øåííÿ 
îáëðàäè — ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî 
íåáà. Öüîãî í³õòî íå î÷³êóâàâ.

— Äåïóòàòè íå ðîç³áðàëèñü 
â òîìó ïèòàíí³ ³ òàê ïðîãîëîñó-
âàëè, — êàæå ïàí Ñìà÷èëî. — ª 
ñòðàòåã³ÿ ðåôîðìóâàííÿ çàêëàä³â 
³íòåðíàò³â, ÿêó ñêëàëè 24 êâ³ò-
íÿ 2019 ðîêó. Òóäè íàø çàêëàä 
íå ïîòðàïèâ. Çã³äíî ç íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, íàøó øêîëó 
ïîòð³áíî ïðîñòî ïåðåéìåíóâàòè. 
Ìè çàðàç — Òåðíîï³ëüñüêà ñïåö³-
àëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà-³í-
òåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè. Ìè íàïèñàëè 
ëèñòà äî îáëàñíî¿ ðàäè, ùîá íàñ 
ïåðåéìåíóâàëè íà Òåðíîï³ëüñüêó 
ñïåö³àëüíó øêîëó Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè, ³ í³ÿêèõ ïðîáëåì 
íå ìîæå áóòè. Ïîäàëè íà ðîçãëÿä 
íîâèé ñòàòóò çàêëàäó, òîìó ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî íàñ, ÿê ³ îá³öÿëè, 
íå ðåîðãàí³çóþòü.

Áàòüêè òàêîæ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî 
ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó, ÿê ³ ïîîá³-
öÿëè, íå áóäóòü ðåîðãàí³çîâóâàòè. 
ßêùî æ äî íèõ íå ïðèñëóõàþòü-
ñÿ — áóäóòü çâåðòàòèñÿ äî êåð³â-
íèöòâà äåðæàâè, âèõîäèòèìóòü 
íà ì³òèíãè, àëå ë³êâ³äóâàòè øêîëó 
íå äàäóòü.

Тернопільська спеціальна загаль-
ноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступеня Тернопільської обласної 
ради розташована на вулиці Лесі 
Українки, 9 А. Майно спеціальної 
школи-інтернату є спільною влас-
ністю територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Тернопільської області 
і належить їй на праві оперативно-
го управління відповідно до чин-

ного законодавства України.
Школа має комплекс приміщень, 
де проходять заняття, розміще-
ні кабінети для реабілітації тощо. 
Це навчальний корпус з облад-
наними кабінетами, класами, 
лабораторіями, залами, бібліо-
текою; спальний корпус (блок) 
із спальними та побутовими кім-
натами для підготовки до уроків, 

лагодження одягу, відпочинку і 
дозвілля; медичний блок; їдальня 
і харчоблок із складськими при-
міщеннями; господарчо-побуто-
вий комплекс, що включає скла-
ди, пральню, гараж, виробничі 
майстерні тощо.
Фінансування спеціальної шко-
ли-інтернату здійснюється за ра-
хунок коштів обласного бюджету.

Яке майно має школа для дітей зі зниженим слухом 
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Батьки та вчителі пікетували ОДА. Вони категорично проти 
ліквідації школи, де навчаються діти з інвалідністю
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ОЛЬГА ОЛІЙНИК

Õòî ïðåòåíäóº íà ïî-
ñàäè äî îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè 
òà ÿêà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ — ÷èòàéòå 
ó ìàòåð³àë³.

Ïðåçåíòàö³ÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 
Òåðíîï³ëüùèíè íà íàéáëèæ÷³ 
ðîêè â³äáóëàñü íà òåðèòîð³¿ 
Çáàðàçüêîãî çàìêó ó ï’ÿòíèöþ, 
18 âåðåñíÿ, çà ó÷àñòþ ïðåçè-
äåíòà Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêî-
ãî, ÿêèé öüîãî äíÿ ïåðåáóâàâ 
â îáëàñò³ ç ðîáî÷èì â³çèòîì. 

Òàêîæ íà çàõîä³ ïðåäñòàâèëè  
êàíäèäàò³â â äåïóòàòè äî ì³ñ-
öåâèõ îðãàí³â âëàäè â³ä ïàðò³¿ 
«Ñëóãà Íàðîäó».

Ïåðåä ïðåçèäåíòîì òà àêòè-
âîì ïàðò³¿ çâ³òóâàâ ãîëîâà ÒÎÄÀ 
Âîëîäèìèð Òðóø. Â³í íå ëèøå 
ðîçïîâ³â ïðî äîñÿãíåííÿ îáëàñ-
ò³, à ³ ïðåäñòàâèâ ïëàí ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó íà íàñòóïí³ òðè 
ðîêè.

— Öåé ð³ê áóâ âàæêèì, îäíàê 
ìè ïðîäîâæóâàëè ðîáîòó íàä 
ïðîåêòîì ïðåçèäåíòà «Âåëèêå 
áóä³âíèöòâî», — êàæå ãîëîâà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Âîëîäè-
ìèð Òðóø. — Òåðíîï³ëüùèíà 
º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ãðàâö³â 
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. 
Â íàñ º íàéá³ëüø³ åêñïîðòí³ 
îïåðàö³¿ çåðíà, ôðóêò³â òà ÿã³ä. 
Ìè ìàºìî çíà÷íèé òóðèñòè÷íèé 
ïîòåíö³àë. Ìàºìî ïîòóæíó õàð-
÷îâó ïåðåðîáíó ïðîìèñëîâ³ñòü. 
Àëå, çâè÷àéíî, º ³ ïðîáëåìè. 
Ïåðø çà âñå — öå òðàíñïîðò-
íà ³ äîðîæíÿ ³íôðàñòðóêòóðà. 
Öüîãî ðîêó íàì âäàëîñü â³äíî-
âèòè á³ëüøå äîð³ã, í³æ çà äåñÿòü 
ïîïåðåäí³õ ðîê³â çàãàëîì. Öå 
ïèòàííÿ ñòî¿òü â ïð³îðèòåò³.

Òàêîæ î÷³ëüíèê îáëàñò³ íàç-
âàâ «Òîï-5» ïåðñïåêòèâíèõ ïðî-
ºêò³â, ÿê³ ðåàë³çóþòü âïðîäîâæ 
òðüîõ ðîê³â. Öå ñòâîðåííÿ ³í-
äóñòð³àëüíîãî ïàðêó «Chortkiv-
West», õîëîäèëüíîãî êîìï-
ëåêñó íà ÔÃ «ÃÀÄÇ», ñòàíö³¿ 

çíåçàë³çíåííÿ âîäè, ìóçåéíîãî 
êîìïëåêñó «Ëåìê³âñüêå ñåëî» òà 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó â Áå-
ðåæàíàõ.

— ²íäóñòð³àëüíèé ïàðê 
ó ×îðòêîâ³ äàñòü çìîãó ñòâîðèòè 
7300 ðîáî÷èõ ì³ñöü. ²íâåñòîðè 
âæå çàö³êàâëåí³ öèì ïðîºêòîì, 
àäæå òàì áóäå ö³ëèé âèðîáíè÷èé 
êîìïëåêñ, — çàçíà÷èâ Âîëîäè-
ìèð Òðóø. 

Õîëîäèëüíèé êîìïëåêñ 
íà ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ 
«ÃÀÄÇ» íåîáõ³äíèé, àäæå öå º 
îäèí ç íàéïîòóæí³øèõ âèðîá-
íèê³â ÿáëóê, ÿêèé º íà çàõ³äí³é 
Óêðà¿í³. Öåé êîìïëåêñ äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè ïðîäóê-
ö³þ äî âåñíè. 

ßê³ñíà âîäà — öå íàøå çäî-
ðîâ'ÿ, òîìó êîìïëåêñ ç³ çíå-
çàë³çíåííÿ âîäè ó Òåðíîïîë³ 
äîçâîëèòü ïîêðàùèòè ÿê³ñòü 
âîäè. Ìóçåéíèé êîìïëåêñ 
äîçâîëèòü çíà÷íî ðîçâèíóòè 
êóëüòóðíó ñôåðó êðàþ. Íà òå-
ðèòîð³¿ Áåðåæàí íåìàº æîäíîãî 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó, êóäè á 
ìîãëè ï³òè çâè÷àéí³ ëþäè ³ ç 
êîðèñòþ ïðîâåñòè ñâ³é ÷àñ. Öåé 
êîìïëåêñ ïåðåäáà÷àº ïëàâàëü-
íèé áàñåéí, âåëîäîð³æêè, äâà 
ñòàä³îíè. ß ñïîä³âàþñü, ùî çà ö³ 
òðè ðîêè ìè çìîæåìî çáóäóâàòè 
öåé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ.

Â îáëàñò³ âæå çáóäóâàëè ï’ÿòü 
íîâèõ ñàäî÷ê³â, ï’ÿòü øê³ë òà 
ø³ñòü ñïîðòèâíèõ ñòàä³îí³â, 
íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Òðóø. 
Ðîáîòó ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóê-
òóðè â ñîö³àëüí³é ñôåð³ áóäóòü 
ïðîäîâæóâàòè.

Õòî â³çüìå ó÷àñòü ó ì³ñöåâèõ 
âèáîðàõ?

— Ëþäè î÷³êóþòü â³ä íàñ 
ðåàëüíèõ çì³í íà êðàùå, òîìó 
ãëèáîêî âñåðåäèí³ ÿ â³ä÷óâàþ 
âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ âå-
ëèêå áàæàííÿ ìàêñèìàëüíî 
âèïðàâäàòè íàä³¿ óêðà¿íö³â, ÿê³ 
âòîìèëèñü â³ä îá³öÿíîê, â³ä 
çðàä, — êàæå íàðîäíèé äåïóòàò 

Óêðà¿íè, ãîëîâà îáëàñíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà Íàðîäó» 
Âîëîäèìèð Ãåâêî. — Íàì ïî-
òð³áí³ ðåàëüí³ çì³íè, ðåàëüí³ 
ä³¿ ³ ðåàëüí³ ðåçóëüòàòè. Ïëàí 
ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó êðàþ 
ïîòð³áíî ðåàë³çóâàòè ³ öå áóäå 
ìîæëèâî òîä³, êîëè áóäå çëà-
ãîäæåíà âåëèêà êîìàíäà îäíî-
äóìö³â, ÿê³ îá’ºäíàí³ ñï³ëüíîþ 
ìåòîþ, ñï³ëüíèìè ö³ííîñòÿìè ³ 
áà÷åííÿì. Ìè ìàºìî ñèòóàö³þ, 
êîëè º íàãîäà îá’ºäíàòè çóñèëëÿ 
íà âñ³õ ð³âíÿõ çàðàäè ðîçáóäî-
âè êîæíî¿ ãðîìàäè, îáëàñò³ òà 
äåðæàâè.

Íà çàõîä³ ïðåäñòàâèëè òèõ, õòî 
â³çüìå ó÷àñòü ó ì³ñöåâèõ âèáîðàõ 
â³ä ïàðò³¿ «Ñëóãà Íàðîäó». Öå 
ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³, íàóêîâö³, 
âîëîíòåðè, ìåäèêè òà þðèñòè. 
Âñ³õ ¿õ îá’ºäíóº îäíå — áàæàííÿ 
çì³íèòè íà êðàùå æèòòÿ â íà-
øîìó êðà¿.

Âîëîäèìèð Òðóø — ãîëîâà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êàíäèäàò 
â äåïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè;

Â³êòîð Ãåâêî: ï³äïðèºìåöü 
ñöåíàðèñò — êàíäèäàò íà ïî-
ñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåðíîïîëÿ;

Îêñàíà Â³â÷àð: íàóêîâèöÿ, 
ïðîôåñîðêà, äîêòîð åêîíîì³÷-
íèõ íàóê — êàíäèäàòêà â äå-
ïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè;

²ãîð Æì³íêà — àäâîêàò, ÷ëåí 
ðàäè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà Íà-
ðîäó» — êàíäèäàò ó äåïóòàòè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè;

Þë³ÿ Õàºöüêà: äèðåêòîðêà 
öåíòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó 
— êàäèäàòêà â äåïóòàòè Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè;

Âîëîäèìèð Ñåìåðåç: çàñíîâíèê 
³ â. î. ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ìåäè÷íî¿ 
êë³í³êè «Ì³é ë³êàð», çàâ³äóâà÷ 
õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè — 
êàíäèäàò ó äåïóòàòè Òåðíîï³ëü-

ñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè;
²ðèíà Êðàìàð: äîêòîð åêîíî-

ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðêà Òåð-
íîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ²âàíà 
Ïóëþÿ — êàíäèäàòêà â äåïóòàòè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè;

ßðîñëàâ Çàõàðê³â: çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà «Óêðàâòîäîðó» 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, ãîëî-
âà îáëàñíîãî âèáîð÷îãî øòàáó 
«Ñëóãè Íàðîäó» — êàíäèäàò 
ó äåïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè;

Ïàâëî Êèñ³ëü: äèðåêòîð Êðå-
ìåíåöüêî¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàð-
í³ — êàíäèäàò ó äåïóòàòè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè;

Îêñàíà Îëèâêî: âîëîíòåðêà, 
ìåöåíàòêà, ï³äïðèºìèöÿ — êàí-
äèäàòêà â äåïóòàòè Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Âàäèì Áîÿðñüêèé: äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó ñîöçàõèñòó Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ — êàíäèäàò 
íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Øóì-
ñüêà.

ßê ïîÿñíþþòü êàíäèäàòè 
íà ïîñàäè â îðãàíè ì³ñöåâî¿ 
âëàäè, ó æèòåë³â Òåðíîï³ëüùèíè 
ç’ÿâèâñÿ ðåàëüíèé øàíñ îòðè-
ìàòè ðåàëüí³ çì³íè, à íå ïóñò³ 
îá³öÿíêè.

— Íàøà êðà¿íà æèâå â óìîâàõ 
âèêëèê³â òà çàãðîç, ñàìå òîìó 
îðãàíàì ì³ñöåâîãî ð³âíÿ íåîá-
õ³äíî äîêëàäàòè ìàêñèìàëüíèõ 
çóñèëü, ùîá ïðîòèä³ÿòè ð³çíèì 
âèêëèêàì, — êàæå êàíäèäàòêà 
â äåïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè Îêñàíà Â³â÷àð. — Çì³-
íèëàñü Óêðà¿íà, çì³íèëèñü íàø³ 
ñåðöÿ, çì³íèëèñÿ ìè. Ìè ñòàëè 
ìóäð³ø³ òà ìóæí³ø³. Ìè ëþáèìî 
Òåðíîï³ëüùèíó òà ï³äòðèìóº-

ìî ïðîºêòè íàøîãî ïðåçèäåí-
òà. Ñàìå òîìó êîìàíäà ïàðò³¿ 
«Ñëóãà Íàðîäó» íà ì³ñöåâîìó 
ð³âí³ áóäå ðåàë³çîâóâàòè ïð³î-
ðèòåòí³ çàõîäè. Íàøà êîìàíäà 
éäå íà âèáîðè, ùîá àäàïòóâàòè 
íîâ³ ï³äõîäè ³ çàñòîñîâóâàòè ¿õ 
íà ïðàêòèö³.

Êàíäèäàò íà ïîñàäó ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Òåðíîïîëÿ Â³êòîð Ãåâêî 
êàæå, ùî ëèøå çëàãîäæåíà ðî-
áîòà ïðåçèäåíòà, ãîëîâè îáëàñò³ 
òà ì³ñüêîãî ãîëîâè ìîæå äîïî-
ìîãòè øâèäêîìó âèð³øåííþ 
ïðîáëåì ì³ñòà.

— Òåðíîï³ëü — öå ìîº óëþ-
áëåíå ì³ñòî, ç ÿêèì ÿ ïîçíàéî-
ìèâñÿ ùå áóäó÷è ñòóäåíòîì ³ 
â ÿêîìó ÿ æèâó ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ, 
òà â ÿêîìó ÿ áà÷ó ìàéáóòíº ñâî-
ãî ñèíà, — êàæå êàíäèäàò íà ïî-
ñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåðíîïî-
ëÿ Â³êòîð Ãåâêî. — Òåðíîï³ëü 
ìàº áóòè ÷èñòèì ³ äîãëÿíóòèì. 
Çëàãîäæåíà ðîáîòà êîìóíàëü-
íèõ ñëóæá íå ïîâèííà áóòè 
«ô³øêîþ» ì³ñòà ÷è ÷è¿ìîñü äî-
ñÿãíåííÿì. Öå íîðìà ³ â öüîìó 
ïèòàíí³ íåìàº êîìïðîì³ñ³â. Ìè 
õî÷åìî ïåðåòâîðèòè Òåðíîï³ëü 
íà «òóðèñòè÷íèé ìàãí³ò» äëÿ 
óêðà¿íö³â òà ãîñòåé ç-çà êîðäî-
íó. Ìè çàéìåìîñÿ ïèòàííÿì, 
äî ÿêîãî íå áóëî íàëåæíî¿ óâà-
ãè — ïðîìîö³ÿ òà ï³àð íàøîãî 
Òåðíîïîëÿ ÿê òóðèñòè÷íîãî 
ì³ñòà.

ßê çàçíà÷àº Â³êòîð Ãåâêî, â³í 
ãîòîâèé çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ òà 
ð³âí³ óìîâè äëÿ âñ³õ, õòî õî÷å 
çàïî÷àòêóâàòè ñâ³é á³çíåñ ó íà-
øîìó ì³ñò³. Öå çìîæå äàòè íîâ³ 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ÷åñí³ ïðàâèëà ãðè 
äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìö³â òà íàäõî-
äæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Партія «Слуга Народу» представила команду, 
яка балотуватиметься у місцеві ради
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Віктор Гевко планує створити рівні умови 
для бізнесу у Тернополі

Команда «Слуги Народу» делегує у місцеві ради досвідчених кандидатів, 
адже кожне місто і селище потребують серйозних змін
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 ×åðãîâå çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó â³äáóëîñÿ 23 âåðåñ-
íÿ. ×ëåíè âèêîíêîìó çàòâåðäèëè 
ïðîºêò ð³øåííÿ ïðî ïåðåðîçïîä³ë 
êîøòîðèñíèõ ïðèçíà÷åíü.

201 òèñ. ãðèâåíü — âèä³ëåí³ 
â³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåðîç-
ïîä³ëèëè ì³ñüêèì ë³êóâàëüíèì 
çàêëàäàì.

Òåðíîï³ëüñüêèé ì³ñüêèé ë³-
êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîìó öåíòð 
îòðèìàâ 91 òèñ. ãðèâåíü íà ïðè-
äáàííÿ ²ÔÀ-òåñò³â.

60 òèñ. ãðèâåíü ïåðåðîçïîä³-
ëèëè ë³êàðí³ ¹ 3 íà ïðèäáàííÿ 
êèñíåâèõ áàëîí³â. ßê ðîçïîâ³â 
äèðåêòîð Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ ¹ 3 Þð³é 

Ëàçàð÷óê, ó çàêëàä³ áóëè ïðî-
áëåìè ç çàáåçïå÷åííÿì ïàö³-
ºíò³â êèñíåì. Ðàí³øå ó çàêëàä³ 
áóëî 9 êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â. 
4 êîíöåíòðàòîðè ìàâ ë³êóâàëüíèé 
çàêëàä, ùå íà 5 âèä³ëèëè êîøòè. 
Òàêîæ ë³êàðíÿ çàêóïèëà äîäàò-
êîâî 5 êîíöåíòðàòîð³â çà âëàñí³ 
êîøòè. Çàãàëîì òåïåð ¿õ º 14.

Ì³ñüêèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñ-
òè÷íèé öåíòð îòðèìàâ 50 òèñ. 
ãðèâåíü íà ïðèäáàííÿ ïðîá³-
ðîê äëÿ çàáîðó ÏËÐ-òåñò³â. ¯õ 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàáîðó á³-
îìàòåð³àëó ç ðîòîâî¿ òà íîñîâî¿ 
ïîðîæíèíè.

Òåðíîï³ëüñüêà îá’ºäíàíà òåðè-
òîð³àëüíà ãðîìàäà ìàº 8 ìîá³ëü-
íèõ ãðóï, ÿê³ ùîäíÿ âè¿æäæàþòü 
äî òåðíîïîëÿí, ùîá çðîáèòè çà-
á³ð á³îìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ-òåñòó. 

Òàêîæ á³îìàòåð³àë ìîæóòü çàáè-
ðàòè â ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ. ßê 
ïîÿñíèëà çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíè-
êà â³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Îëüãà 
ßðìîëåíêî, ìåäèêè ïðàöþþòü 
ïîíàäíîðìîâî.

— Ó Òåðíîïîë³ ïðîâîäÿòü âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ÏËÐ-äîñë³äæåíü, — 
êàæå Îëüãà ßðìîëåíêî. — ßêùî 
íîðìà äëÿ îäí³º¿ ìîá³ëüíî¿ áðè-
ãàäè — 150 äîñë³äæåíü ùîì³ñÿ-
öÿ, òî íàø³ áðèãàäè ïðîâîäÿòü 
ïî 600 äîñë³äæåíü.

Ìîá³ëüí³ áðèãàäè íå ïðèâ’ÿ-
çàí³ äî êîíêðåòíèõ âóëèöü ÷è 
ðàéîí³â ì³ñòà. Âîíè âè¿çäÿòü 
â³äïîâ³äíî äî ñêëàäåíèõ ñïèñê³â. 
Òàêîæ ìîá³ëüí³ áðèãàäè ìîæóòü 
¿õàòè äî ñóñ³äí³õ ñ³ë, ÿê³ âõîäÿòü 
äî ñêëàäó Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ.
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Ðåìîíò òà ðîçøèðåííÿ äîðî-
ãè, îáëàøòóâàííÿ íîâèõ òðîòó-
àð³â ìàþòü âèêîíàòè íà âóëèö³ 
Òàðíàâñüêîãî — â³ä «Óí³âåðñàìó» 
äî ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Êè¿â-
ñüêîþ. Íàðàç³ íà ö³é ä³ëÿíö³ º 
òðè ñìóãè äëÿ ðóõó àâò³âîê.

Ðàí³øå ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîâ³äîì-
ëÿëè, ùî ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòíèìè 
ðîáîòàìè âóëèöþ ÷àñòêîâî ïåðå-
êðèþòü ç 15 âåðåñíÿ ïî 20 æîâò-
íÿ, îäíàê çãîäîì íàçâàëè íîâó 
äàòó — 21 âåðåñíÿ. Ïîêè ùî ðóõ 
òàì íå ïåðåêðèâàëè.

ßê çàïåâíèëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ìàð'ÿíà Çâàðè÷ — âóëèöþ 
íå ïåðåêðèâàòèìóòü ïîâí³ñòþ. Ðóõ 
òðàíñïîðòó áóäå îáìåæåíèé ÷à-
ñòêîâî. Íà ðîáîòó òðîëåéáóñ³â ö³ 
çì³íè íå ìàþòü âïëèíóòè, îñê³ëü-
êè åëåêòðîìåðåæó ïåðåíåñóòü.

— Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó íà âóë. Òàð-
íàâñüêîãî ïåðåêðèâàòèìóòü ÷à-
ñòèíó äîðîãè, òîáòî ïðî¿çä áóäå 
çàáåçïå÷åíèé â îáèäâ³ ñòîðîíè, — 
ïîÿñíþº Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Òà-
êîæ êóðñóâàòèìå ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ 

ÿêèõîñü êîðåêòèâ ó ðîçêëàä ðóõó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ìè ïî-
â³äîìèìî ïðî öå.

Íàðàç³ íà ä³ëÿíö³, äå ïðîâî-
äèòèìóòü ðîçøèðåííÿ äîðîãè, 
âñòàíîâèëè íîâ³ åëåêòðîîïîðè. 
ßê çàçíà÷àº ãîëîâíèé ³íæåíåð 
â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ßðîñëàâ 
Êîï÷à, 16 åëåêòðîîïîð êîíòàê-
òíî¿ ìåðåæ³ âæå âñòàíîâëåíî, ùå 
8 — ó ïðîöåñ³ îáëàøòóâàííÿ. Îä-
íàê åëåêòðîë³í³¿ ùå íå ïåðåíåñëè.

ВИДАЛИЛИ КІЛЬКА ДЕРЕВ
Íà ä³ëÿíö³ ç áîêó «Óí³âåðñàìó» 

âèäàëèëè ê³ëüêà äåðåâ, ùîá âñòà-
íîâèòè åëåêòðîîïîðè. ×àñòèíó äå-
ðåâ äîâåëîñÿ ï³äð³çàòè. ßê çàïåâ-
íèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ 
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé, óñ³ çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ áóäóòü â³äíîâëåí³. 
Ï³ñëÿ îáëàøòóâàííÿ äîäàòêîâî¿ 
ïðî¿æäæî¿ ñìóãè, âçäîâæ äîðîãè 
áóäóòü âèñàäæåí³ íîâ³ çåëåí³ íà-
ñàäæåííÿ — àêàö³þ òà ÷åðâîíèé 
äóá, çàçíà÷èâ ïàí Êîð÷à.

Òåðíîïîëÿíè æ êàæóòü, ùî ðîç-
øèðåííÿ äîðîãè íà Òàðíàâñüêîãî 
íåîáõ³äíå, îñê³ëüêè òàì ïîñò³éíî 
ñòàþòüñÿ çàòîðè.

«Äåðåâ øêîäà, àëå âðàõîâóþ÷è, 

ТАРНАВСЬКОГО РОЗШИРЮЮТЬ. 
У СКІЛЬКИ ЦЕ «ВЛЕТИТЬ» МІСТУ
Реконструкція  На вулиці Тарнавського 
розширюють дорогу. Напередодні 
у міській раді повідомляли, що цю ділянку 
частково перекриють з 21 вересня. 
Чи обмежили рух на Тарнавського 
та чи чекати зміни в русі громадського 
транспорту — читайте у матеріалі

200 тисяч — на кисень, пробірки і тест-системи. 
На що перерозподілили кошти з місцевого бюджету

ñê³ëüêè â òîìó ðàéîí³ íàáóäîâó-
þòü, òî ÷îòèðè ñìóãè òàì íåîáõ³ä-
í³ ïðîñòî, — ïèøå òåðíîïîëÿíèí 
Ìàêñèì. — À ùå ê³ëüöå, òå ùî 
íà Çëóêè — Òàðíàâñüêîãî ïîòð³á-
íî ðîçøèðèòè».

Äåõòî ââàæàº, ùî ³ öüîãî áóäå 
çàìàëî, àäæå âóëèöÿ ïðîáëåìíà, 
³ òàì âåëèêèé òðàô³ê.

«Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ³ ïî äâ³ 
ñìóãè íà Òàðíàâñüêîãî — öå 
ìàëî, — ïèøå òåðíîïëÿíèí 
²ãîð. — Íà Òàðíàâñüêîãî ïîñò³éí³ 
çàòîðè. Òóò ³ ï³äçåìí³ ïåðåõîäè 
âæå ÷àñ âèêîðèñòîâóâàòè».

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
РЕМОНТ?

Äîâæèíà ä³ëÿíêè ðåìîíòó — 
1 êì 138 ì. Çàãàëüíà ïëîùà ðîç-

øèðåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, 
â òîìó ÷èñë³ ç òðîòóàðàìè òà çå-
ëåíèìè íàñàäæåííÿìè — 2 òèñ. 
889 êâ. ì.

Çà óìîâàìè äîãîâîðó — 
23 236 187 ãðèâåíü. Ïðî öå éäåòüñÿ 
íà ñàéò³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.

Çà óìîâàìè äîãîâîðó, ô³íàíñó-
âàòèìóòü ðîáîòè ç äåðæàâíîãî òà 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ðàí³øå ó Òè-
òóëüíîìó ñïèñêó êàï³òàëüíèõ ðå-
ìîíò³â òà ðåêîíñòðóêö³é îá’ºêò³â 
øëÿõî-ìîñòîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè íà 2020 ð³ê áóëî 
ïåðåäáà÷åíî 6 695 000 ãðèâåíü. 
Îäíàê, ÿê ïîÿñíþº íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ Îëåã Ñîêî-
ëîâñüêèé, öþ ñóìó çàêëàäàëè 
ùå äî òîãî, ÿê ç Äåðæàâíîãî 

áþäæåòó âèä³ëèëè êîøòè íà ðå-
êîíñòðóêö³þ.

— Ðîçøèðåííÿ âóëèö³ Òàðíàâ-
ñüêî¿ ïðîõîäèòèìå çà êîøòè ç 
Äåðæáþäæåòó, — ïîÿñíþº Îëåã 
Ñîêîëîâñüêèé. — Ìè ïåðåäáà÷èëè 
ðàí³øå êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, 
íà âèïàäîê, ÿêùî äåðæàâà çíî-
âó íå âèä³ëèòü êîøòè íà ðåìîíò 
àáî çðîáèòü öå ç çàï³çíåííÿì, ÿê 
áóëî ç Ãà¿âñüêèì ìîñòîì. Òîìó 
ôàêòè÷íî ìè ðîçðàõîâóºìî, ùî 
áþäæåòíèõ êîøò³â íà ðåìîíò âè-
ñòà÷èòü ³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äîô³-
íàíñîâóâàòè ðåìîíò íå äîâåäåòüñÿ. 
Ðåìîíòîì çàéìàºòüñÿ îáëàñòü.

Òàêîæ Îëåã Ñîêîëîâñüêèé 
êàæå, ùî òî÷íó ñóìó âèòðàò ìîæ-
íà áóäå ä³çíàòèñÿ çãîäîì, ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ðîá³ò.

У комплект для забору матеріалу для ПЛР-тесту входить 
пробірка для транспортування та дві ватні палички для мазка 
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Вулицю Тарнавського під час ремонту повністю 
не перекриватимуть, транспорт має курсувати 

Кілька дерев довелося 
видалити, щоб встановити 
нові електроопори. Зелені 
насадження відновлять
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Ó òåðíîïîëÿíêè Àííè íåùîäàâíî 
âèÿâèëè äâîñòîðîííþ ïíåâìîí³þ, 
îäíàê ÏËÐ-òåñò íå ïîêàçàâ íàÿâ-
í³ñòü êîðîíàâ³ðóñó.

— Ñïî÷àòêó ÿ ë³êóâàëàñÿ âäîìà, 
ñ³ìåéíà ë³êàðêà ìåí³ ïðèçíà÷àëà 
ð³çí³ ïðåïàðàòè, — êàæå æ³íêà. — 
Ë³êè ìåí³ íå äîïîìîãëè, òîìó ìåíå 
íàïðàâèëè íà ÊÒ ëåãåíü. Âîíà ïî-
êàçàëà äâîñòîðîííþ ïíåâìîí³þ. 
Òîä³ ìåí³ ïðèçíà÷èëè âæå ³íø³ 
ïðåïàðàòè, àíòèá³îòèêè. Íàïðàâèëè 
íà ÏËÐ-òåñò, îäíàê â³í ïîêàçàâ, ùî 
â ìåíå íå êîðîíàâ³ðóñ.

Áóâàëè ³ âèïàäêè, êîëè õâîð³ëè 
ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè, àëå Covid-19 íå âè-
ÿâëÿëè.

«Âñÿ ðîäèíà ïåðåõâîð³ëà, àëå ðå-
çóëüòàòè áóëè íåãàòèâí³, — ïèøå 
òåðíîïîëÿíêà ²âàííà. — Ó ñ³ìîõ 
ëþäåé îäíî÷àñíî áóëà „ïíåâìîí³ÿ“. 
² ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà â³ðèòè, ùî çðî-
áëÿòü òåñò ïðàâèëüíî? À ìîæëèâî, 
¿õ í³õòî ³ íå ðîáèòü, à ïèøóòü òî, 
ùî ¿ì ñêàæóòü çâåðõó êåð³âíèöòâî».

Òàê³ ³ñòîð³¿ ðîçïîâ³äàþòü ÷èòà-
÷³. Äåõòî ïîâ’ÿçóº öå ç íåòî÷í³ñòþ 
ÏËÐ-òåñò³â.

ЩО КАЖУТЬ МЕДИКИ?
Ìè çàïèòàëè äóìêè ìåäèê³â 

ñòîñîâíî ïîõèáîê ÏËÐ-òåñò³â 
íà âèçíà÷åííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³í-
ôåêö³¿. ßê ðîçïîâ³â ñ³ìåéíèé ë³êàð 
òà âëàñíèê êë³í³êè ñ³ìåéíî¿ ìåäè-
öèíè Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê, ïîõèáêè 
ä³éñíî ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ, îäíàê 
áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê 
çàáèðàòèìóòü á³îìàòåð³àë.

— Ó ìî¿é ïðàêòèö³ òàêèõ âèïàä-
ê³â, êîëè ÏËÐ-òåñòè áóëè íåãàòèâ-
í³, àëå ó ëþäèíè áóëè âñ³ îçíàêè 
COVID-19, íå áóëî, — êàæå ë³êàð. — 
Àëå íàâ³òü ÌÎÇ ïðî öå ãîâîðèòü, 
ùî ÏËÐ-òåñò ìîæå äàòè õèáíèé 
ðåçóëüòàò ³ íåâàæëèâî, ÷è éîãî âè 
ðîáèëè â äåðæàâí³é ëàáîðàòîð³¿, ÷è 
â ïðèâàòí³é. 

Äåõòî íå çâàæàº íà ñèìïòîìè 
ÃÐÂ² ³ çàéìàºòüñÿ ñàìîë³êóâàí-
íÿì, àáî íå íàäàº âåëèêî¿ óâàãè 
ñèìïòîìàì. Öå ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ðîçâèòêó ³íôåêö³¿ òà ïíåâìîí³¿. 
ßê ðàäèòü Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê, º 
òðè «òðèâîæí³ äçâ³íî÷êè», êîëè 
íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè ñèìïòîìè, 
àäæå öå ìîæóòü áóòè îçíàêè ïíå-
âìîí³¿: ñóõèé íàäñàäíèé êàøåëü; 
ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà (ïîíàä 
38 ãðàäóñ³â); çàäèøêà.

Òàêîæ ìîæóòü áóòè ³ ³íø³ ñèìï-
òîìè. Ïðî íèõ ïîòð³áíî ïîâ³äî-
ìèòè ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, â³í 
âèð³øèòü, ÷è ïîòð³áíî ïðîõîäèòè 
ÏËÐ-òåñò, ÊÒ òà ³íø³ îáñòåæåííÿ.

ЩО КАЖУТЬ У 
ЛАБОРАТОРНОМУ ЦЕНТРІ? 

Âèïàäêè, êîëè õâîð³ ê³ëüêà ÷ëå-
í³â ñ³ì’¿, àëå ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò 
ÏËÐ-òåñòó º ëèøå â îäíîãî, ä³éñíî 
áóâàþòü, ïîÿñíþº çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ÄÓ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð» Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ.

Öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç ïåð³î-
äîì, êîëè ðîáèëè çàá³ð á³îìàòåð³à-
ëó, ïîìèëêîþ ìåäïðàö³âíèê³â ï³ä 
÷àñ çàáîðó, íåïðàâèëüíèì òðàí-
ñïîðòóâàííÿì òîùî. Îäíàê ìåòîä 
ÏËÐ-äîñë³äæåííÿ íàðàç³ çàëèøà-
ºòüñÿ «çîëîòèì ñòàíäàðòîì», ÿêèé 
äàº íàéá³ëüø òî÷í³ ïîêàçíèêè ñåðåä 
³íøèõ ìåòîä³â òåñòóâàííÿ. Àëå, ÿê 
çàçíà÷àº åï³äåì³îëîã — íå ëèøå 
ÏËÐ-òåñò âàðòî âðàõîâóâàòè äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó COVID-19, 
îñê³ëüêè íà ïåâíîìó åòàï³ õâîðî-
áè ÐÍÊ â³ðóñó ìîæå âæå íå áóòè 
ó á³îìàòåð³àë³ õâîðîãî.

— ßêùî, äî ïðèêëàäó, ó ñ³ì’¿ º 
äâîº õâîðèõ, ³ â îäíîãî ï³äòâåðäæå-
íèé ä³àãíîç êîðîíàâ³ðóñ ìåòîäîì 
ÏËÐ-äîñë³äæåííÿ, à â ³íøîãî — 
í³ — òàêå ä³éñíî ìîæå áóòè, — êàæå 
åï³äåì³îëîã. — ßêùî ëþäèíà õâîð³º 
âæå 5–8 äí³â, òî ó íå¿ â îðãàí³çì³ 
âèðîáëÿþòüñÿ ³ìóíîãëîáóë³íè Ì, 
òîáòî âæå º àíòèò³ëà. Çâè÷àéíî, òîä³ 
âèÿâèòè ôðàãìåíòè â³ðóñó â ñëèç³, 
ÿêèé áåðóòü ç âåðõí³õ äèõàëüíèõ 
øëÿõ³â, áóäå ïðîáëåìàòè÷íî.

ßêùî âè õâîð³ºòå ê³ëüêà òèæí³â, 
ÏËÐ-òåñò ìîæå áóòè íåãàòèâíèé.

— Ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðíîãî äîñë³-
äæåííÿ çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ â³äáîðó 
á³îìàòåð³àëó, — êàæå Âîëîäèìèð 
Ïàíè÷åâ. — Ñòâåðäæóâàòè, ùî âñ³ 
ìåäèêè äîñêîíàëî âîëîä³þòü ìå-
òîäàìè â³äáîðó á³îìàòåð³àëó, ÿ á 
íå ñòàâ. Òàêîæ ïîòð³áíî ïðàâèëüíî 
äîñòàâèòè á³îìàòåð³àë, ìàòè íàëåæ-
íî¿ ÿêîñò³ òàìïîíè, äîòðèìàòè íà-
ëåæíó òåìïåðàòóðó ï³ä ÷àñ çáåð³ãàí-
íÿ ìàòåð³àëó òîùî. Ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð ïðàöþº ç á³îìàòåð³àëîì âæå 
íà ê³íöåâîìó åòàï³, òîìó, çâè÷àéíî, 
ïèòàííÿ äî òîãî, õòî â³äáèðàâ, ÿê 
â³äáèðàâ òà òðàíñïîðòóâàâ á³îìàòå-
ð³àë, âàðòî ñòàâèòè ³íøèì ôàõ³âöÿì.

Äëÿ òîãî, ùîá ð³çí³ ÷èííèêè 
íå âïëèíóëè íà òî÷í³ñòü ðåçóëüòà-
òó — âàðòî ïðàâèëüíî ï³äãîòóâàòè-

КТ ЛЕГЕНІВ ЧИ ПЛР-ТЕСТ? МЕДИКИ 
— ПРО ДІАГНОСТИКУ COVID-19
Медицина  Чимало тернополян 
кажуть, що ПЛР-тест не завжди показує 
Ковід, хоча людина має всі симптоми 
хвороби і напередодні контактувала з 
хворим. Дехто додає, що діагноз вдалось 
встановити лише після комп'ютерної 
томографії легень. Чи так це насправді?

ñÿ ³ ñàìîìó ïàö³ºíòó. Äëÿ á³ëüøî¿ 
òî÷íîñò³ ðåçóëüòàòó ìàçîê áåðóòü 
ç ðîòîâî¿ òà íîñîâî¿ ïîðîæíèíè. 

— Ìàçîê êðàùå áðàòè çðàíêó 
äî ã³ã³ºíè ïîðîæíèíè ðîòà, — 
êàæå Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ. — Áà-
æàíî äî öüîãî ìîìåíòó íå ¿ñòè òà 
íå ïèòè, áî öå âïëèíå íà íàÿâí³ñòü 
â³ðóñó íà ñëèçîâèõ îáîëîíêàõ ðîòî-
âî¿ ïîðîæíèíè. Àëå öå í³ÿêèì ÷è-
íîì íå âïëèíå íà ðåçóëüòàò äîñë³-
äæåííÿ ìàçêà ç íîñà. Îäíàê âñå æ 
áàæàíî áðàòè ìàçîê çðàíêó, äî òîãî, 
ÿê ìè ïî÷èñòèëè çóáè, â³äõàðêàëè 
ìîêðîòèííÿ ³ âèñÿêàëè íîñà. ßêùî 
öå çðîáèëè äî àíàë³çó, òî çâè÷àéíî, 
öå ìîæå âïëèíóòè íà ðåçóëüòàò.

ЛИШЕ ПЛР-ТЕСТ — 
НЕ ПОКАЗНИК 

Ïðî òå, ùî ÏËÐ-òåñò ìîæå äà-
âàòè ïîõèáêè, ãîâîðèòü ³ àêàäåì³ê 
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåê-
ö³îí³ñò Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. Îäíàê 
íå âàðòî ðîáèòè âèñíîâêè, ùî ÿêùî 
ó âàñ ïíåâìîí³ÿ — òî öå íàñë³äîê 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. Îêð³ì ðå-
çóëüòàòó ÏËÐ ÷è ²ÔÀ òåñòó, ë³êàð³ 
âðàõîâóþòü ³ ³íø³ ïîêàçíèêè, ñòàí 
õâîðîãî, ðåçóëüòàòè ÊÒ òîùî.

— Ä³éñíî, òàê³ ñèòóàö³¿, êîëè 
ÏËÐ-òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ íåãàòèâ-
íèé, îäíàê ïíåâìîí³ÿ º, òðàïëÿ-

þòüñÿ ³ äîâîë³ ÷àñòî, — êàæå Ìè-
õàéëî Àíäðåé÷èí. — Íàâ³òü ÿêùî 
º õàðàêòåðí³ îçíàêè ³íôåêö³¿ — öå 
ìîæå áóòè íå COVID-19, à ³íøà 
ðåñï³ðàòîðíà ³íôåêö³ÿ. ß òàêîæ ìàâ 
âèïàäêè, êîëè äî ìåíå çâåðòàëèñÿ 
ïàö³ºíòè ç îçíàêàìè ãîñòðèõ ðåñ-
ï³ðàòîðíèõ ³íôåêö³é, ïîä³áíèìè 
äî COVID-19, îäíàê ðåçóëüòàòè 
ÏËÐ-òåñò³â âêàçóâàëè íà òå, ùî 
êîðîíàâ³ðóñó ó íèõ íå áóëî. Àëå 
ìîæóòü âèíèêàòè ïðîáëåìè ³ç ñà-
ìîþ òåñò-ñèñòåìîþ. Òðàïëÿþòüñÿ 
íåäîë³êè â ðîáîò³ ëàáîðàòîð³¿. ª 
ð³çí³ ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ðåçóëüòàò 
äîñë³äæåííÿ õèáíèé. Òîìó â äåÿ-
êèõ âèïàäêàõ ïîòð³áíî ïîâòîðèòè 
äîñë³äæåííÿ.

Òàêîæ âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî 
ÏËÐ òà ²ÔÀ òåñòè ìîæóòü íå ïîêà-
çàòè íàÿâí³ñòü COVID-19 ó ïåâíèé 
ïåð³îä çàõâîðþâàííÿ.

— ÏËÐ-òåñò äîçâîëÿº âñòàíî-
âèòè íàÿâí³ñòü ó ìàçêó ç³ ñëèçîâî¿ 
îáîëîíêè äèõàëüíèõ øëÿõ³â ðèáî-
íóêëå¿íîâî¿ êèñëîòè â³ðóñó, — ïîÿñ-
íþº ³íôåêö³îí³ñò. — ²ÔÀ-ìåòîä äàº 
ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè â êðîâ³ àíòèò³-
ëà äî â³ðóñó. Àíòèò³ëà âèðîáëÿþòüñÿ 
íå îäðàçó. Â ïåðø³ äí³ ÷è íàâ³òü 
ó ïåðøèé òèæäåíü õâîðîáè äîñë³ä-
æóâàòè êðîâ íåäîö³ëüíî. Ðåàêö³ÿ 
áóäå â³ä’ºìíà, àäæå â îðãàí³çì³ ùå 
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Такий вигляд мають легені здорової людини та людини, 
яка має пневмонію, викликану коронавірусною 
інфекцією. Легені вкриваються «матовим склом» 

íå ç’ÿâèëîñÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ 
àíòèò³ë. ²ìóííà ñèñòåìà ïîòðåáóº 
ïåâíîãî ÷àñó, ùîá íàëàøòóâàòè âè-
ðîáëåííÿ àíòèò³ë òà ¿õ ïðîäóêö³þ. 
Òèòð, òîáòî êîíöåíòðàö³ÿ àíòèò³ë, 
ìàº çá³ëüøèòèñÿ, ùîá ¿õ ìîæíà 
áóëî âèÿâèòè. Àëå áóâàº ³ òàêå, êîëè 
çàá³ð á³îìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ-òåñòó 
ðîáëÿòü çàï³çíî. Ëþäèíà ùå ìàº 
äåÿê³ êë³í³÷í³ îçíàêè õâîðîáè, àëå 
â³ðóñ óæå íå âèÿâëÿþòü. 

Íà òî÷í³ñòü ðåçóëüòàòó ìîæå 
âïëèíóòè ³ ëþäñüêèé ôàêòîð, ³ 
ÿê³ñòü ñàìîãî ðåàêòèâó, ³ ïðàâèëü-
í³ñòü çàáîðó ìàòåð³àëó. Îäíàê òàê³ 
äîñë³äæåííÿ ëèøàþòüñÿ íàéá³ëüø 
òî÷íèì ìåòîäîì äëÿ âèÿâëåííÿ 
õâîðîáè.

COVID ПОМІТНО НА КТ 
Íàâ³òü ÿêùî ÏËÐ-òåñò äàâ íåãà-

òèâíèé ðåçóëüòàò, õî÷à ëþäèíà õâî-
ðà íà êîðîíàâ³ðóñ, ìåäèêè ìîæóòü 
âèÿâèòè îçíàêè ö³º¿ õâîðîáè çàâäÿ-
êè êîìï'þòåðí³é òîìîãðàô³¿ òà ïðè-
çíà÷èòè ïðàâèëüíå ë³êóâàííÿ. Ïíå-
âìîí³ÿ, âèêëèêàíà êîðîíàâ³ðóñîì, 
ìàº ñâî¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè, òîìó 
ìåäèêè ìîæóòü ïîñòàâèòè ä³àãíîç, 
áàçóþ÷èñü íå ëèøå íà ðåçóëüòàò³ 
ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ.

— Äîñèòü ÷àñòî áóâàþòü ñèòóàö³¿, 
êîëè ëþäèíà ìàº ïíåâìîí³þ, àëå 
ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåí-
íÿ íà êîðîíàâ³ðóñ íåãàòèâíèé, — 
êàæå ³íôåêö³îí³ñò. — Îäíàê ïíåâ-
ìîí³¿, âèêëèêàí³ êîðîíàâ³ðóñíîþ 
³íôåêö³ºþ, ìàþòü íà êîìï'þòåðí³é 
òîìîãðàì³ ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Âèÿâëå-
í³ îñîáëèâîñò³ ïíåâìîí³¿ COVID-19 
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, íàâ³òü ÿêùî 
ðåçóëüòàò ÏËÐ-òåñòó â³ä'ºìíèé. 
Ïðîâîäÿòü êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ, 

ùîá ïîñëàáèòè çàïàëüíèé ïðîöåñ 
³ ïðîòèä³ÿòè ïðîãðåñóâàííþ ïíåâ-
ìîí³¿ é çàõîïëåííþ öèì ïðîöåñîì 
íîâèõ ä³ëÿíîê ëåãåíåâî¿ òêàíèíè. 
Àëå º âåëèêà ïðîáëåìà. Ùå äîñ³ 
íå âäàëîñü âèÿâèòè åôåêòèâíèé 
ïðîòèâ³ðóñíèé çàñ³á. Çà äåÿêèìè 
ï³äðàõóíêàìè, äîñë³äæåííÿì îõî-
ïëåíî ïîíàä 300 ïðåïàðàò³â. Îäíàê 
íàðàç³ ïðåïàðàòó ç âèñîêîþ ë³êó-
âàëüíîþ ä³ºþ íåìàº.

Òàêîæ ïðîôåñîð íàãîëîøóº, ùî 
ïíåâìîí³ÿ — íå ëèøå ðåçóëüòàò 
COVID-19. ª ÷èìàëî ³íøèõ çáóä-
íèê³â, ÿê³ çàâæäè áóëè ³ ç ÿêèìè 
ïîñò³éíî ñòèêàþòüñÿ ìåäèêè.

— Ïíåâìîí³þ ìîæóòü ñïðè-
÷èíèòè é ³íø³ çáóäíèêè, — êàæå 
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Ïíåâìîí³¿ 
çàâæäè áóëè. Íàâ³òü ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ 
COVID-19 âèíèêàþòü ð³çí³ ³íôåê-
ö³éí³ õâîðîáè, ÿê³ ìîæóòü óñêëàä-
íèòèñÿ ïíåâìîí³ºþ. ²ñíóº ïîíàä 
200 çáóäíèê³â, ÿê³ âèêëèêàþòü ÃÐÂ² 
³ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ïíåâìîí³þ. 
Öå ïàðàãðèï, àäåíîâ³ðóñíà ³íôåê-
ö³ÿ, ðåñï³ðàòîðíî-ñèíöèò³àëüíà 
³íôåêö³ÿ, ð³çí³ áàêòåð³éí³ òà ãðèá-
êîâ³ çàõâîðþâàííÿ ³ áàãàòî ³íøèõ. 
Òîìó íå âàðòî ïîâ'ÿçóâàòè âñ³ ïíå-
âìîí³¿ ç êîðîíàâ³ðóñîì, íàâ³òü ï³ä 
÷àñ ïàíäåì³¿ COVID-19. Çàâäàííÿ 
ë³êàðÿ — ïðîâåñòè äèôåðåíö³éíó 
ä³àãíîñòèêó, à äëÿ öüîãî âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ êë³í³÷í³, åï³äåì³îëîã³÷í³ òà 
ëàáîðàòîðí³ êðèòåð³¿.

ЯКІ НАСЛІДКИ ПНЕВМОНІЇ 
Íàñë³äêè ïíåâìîí³¿ âàæêî àáî 

íåìîæëèâî óñóíóòè. Öå ³ âèíèê-
íåííÿ õðîí³÷íîãî áðîíõ³òó, ³ áðîí-
õ³àëüíà àñòìà, ³ âàæê³ óøêîäæåííÿ 
ëåãåí³â òà áàãàòî ³íøîãî.

Ñèìïòîìè ïíåâìîí³¿ — 
ï³äâèùåíà 
òåìïåðàòóðà, ñóõèé 
íàäñàäíèé êàøåëü òà 
çàäèøêà. Ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ
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АНДРІЙ 

АРТИМОВИЧ, 

ДИРЕКТОР КНП 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

МІСЬКА ДИТЯЧА 

КОМУНАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ»:

— Щодня актуаль-
ність «Клініки, дружньої до моло-
ді» лишень зростає. І ця популяр-
ність буде примножуватися. Адже 
стресових ситуацій все більше, і 
все частіше підлітки не знають, як 
знайти вихід. У міру завантаже-
ності чи особливостей психології 
підлітків батьки не завжди можуть 
зарадити. А от допомога спеціа-
ліста є надзвичайно цінною.

Останнім часом робота Кабінету, 
як і загалом підліткової служби, 
пережила певні трансформації. 
Але ми готові будь-якими засо-
бами утримувати його роботу та 
забезпечити гідне функціону-
вання. Адже соціальна значи-
мість проєкту є дуже великою. 
Попередження та профілакти-
ка захворювань і проблем під-
літкового віку допоможе нам 
уникнути ряду неблагополучних 
наслідків. Ми постійно ведемо 
перемовини з міською радою і 
сподіваємось на їхню подальшу 
підтримку. Аби кабінет «Клініка, 
дружня до молоді» взаємодіяв 
з іншими напрямками, іншими 

міськими службами. Розширення 
функцій допоможе нам вивести 
цей проєкт на зовсім новий рі-
вень. Наше підприємство і на-
далі працюватиме над тим, аби 
лікарі, які працюють тут, мали 
гідну заробітну плату, підліткова 
служба у місті існувала. Дитяча 
лікарня наразі фінансує роботу 
кабінету, можливо, у майбут-
ньому будемо мати співпрацю 
у рамках проєкту «Громадське 
здоров'я», який зосереджений 
на попередженні захворювань, 
збільшенні тривалості життя і 
зміцненні здоров'я шляхом ор-
ганізованих зусиль суспільства. 
Для нас це — справа честі!

«Зберегти Кабінет — для нас справа честі» 

Знаходьте інформацію на офіційних 
сторінках Комунального некомерційного 

підприємства «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня» у Іnstagram 

та Facebook. Скануйте QR-код

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ñó÷àñíèé ñâ³ò äàðóº ÷èìàëî 
ñïîêóñ, ç ÿêèìè áàãàòî ìîëîäèõ 
ëþäåé íå ìîæóòü âïîðàòèñÿ ñà-
ìîòóæêè. 

Íå ó âñ³õ ñ³ì'ÿõ çàâæäè â³äêðèòî 
ãîâîðÿòü ïðî ãîðìîíàëüíó ïåðå-
áóäîâó îðãàí³çìó, ïðî ñòàòåâå 
æèòòÿ, ïðî ³íôåêö³¿, ÿê³ ïåðåäà-
þòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. ª ³ ³íø³ 
ïðîáëåìè — çëîâæèâàííÿ àëêî-
ãîëåì ³ òþòþíîì òà ñõèëüí³ñòü 
äî ñó¿öèäó. Òàêîæ ïî÷àñò³øàëè 
âèïàäêè þíàöüêî¿ âàã³òíîñò³, 
êîëè ï³äë³òîê íå ãîòîâèé äî öüî-
ãî, í³ ô³çè÷íî, í³ ïñèõîëîã³÷íî. 
×àñòî ä³òè ç³ ñâî¿ì âíóòð³øí³ì 
ìàêñèìàë³çìîì òà íåäîâ³ðîþ íà-
â³òü äî íàéð³äí³øèõ ëþäåé ïîòðå-
áóþòü îñîáëèâî¿ äîïîìîãè, àäæå 
ñîðîìëÿòüñÿ âëàñíèõ ïðîáëåì. 
Ùîá íàëàãîäèòè êîìóí³êàö³þ ç 
ï³äë³òêàìè, ó Òåðíîïîë³ ³ ôóíê-
ö³îíóº êàá³íåò «Êë³í³êà, äðóæíÿ 
äî ìîëîä³». Â³í ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ 
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äè-
òÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ».

Ïðî òå, ÿêó äîïîìîãó ìîæóòü 
îòðèìàòè òóò, ðîçïîâ³äàº ë³êàð-òå-
ðàïåâò ï³äë³òêîâèé Ëþäìèëà 
Äàíüî.

«АНОНІМНО ТА 
ДОБРОВІЛЬНО» 

Òàê³ êàá³íåòè ñòâîðåí³ ñïåö³àëü-
íî äëÿ òîãî, àáè ïîäîëàòè ïðî-
áëåìè ï³äë³òê³â, àáî æ çàïîá³ãòè 
¿õ âèíèêíåííþ.

— Âîíè ðîçðàõîâàí³ íà ïàö³-
ºíò³â, â³êîì â³ä 14 äî 24 ðîê³â. 
À ïðèíöèï íàøî¿ ðîáîòè ïîáó-
äîâàíèé íà òðüîõ ôóíäàìåíòàõ 

«Ä» — äîñòóïíîñò³, äîáðîâ³ëü-
íîñò³ òà äîáðîçè÷ëèâîñò³. Ìè 
÷³òêî óñâ³äîìëþºìî, ùî â³ä íà-
øî¿ ðîáîòè çàëåæèòü ÷èºñü ìàé-
áóòíº, êîìóñü ìè ïðîñòÿãàºìî 
ðóêó äîïîìîãè òà äàðóºìî ïðî-
ì³í÷èê íàä³¿, êîãîñü ïîâåðòàºìî 
äî æèòòÿ òà ïîêàçóºìî, ùî âîíî 
ïðåêðàñíå. Êîëè ÷åðåç áàãàòî 
ðîê³â çóñòð³÷àºø íà âóëèö³ ñâî¿õ 
ùå ìàëåíüêèõ êîëèñü ïàö³ºíò³â, 
à â ¿õíüîìó æèòò³ âñå ñêëàëîñÿ 
ÿêíàéêðàùå — äóøà ðàä³º! — íà-
ãîëîøóº ñïåö³àë³ñò.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïåðåâàã 
òàêîãî êàá³íåòó º àíîí³ìí³ñòü. 
Ó ï³äë³òêà íå âèìàãàòèìóòü äî-
êóìåíò³â, òóäè ìîæíà çâåðíó-
òèñü áåç áàòüê³â (ç 14 ðîê³â) òà 
ð³äíèõ. Óñå, ùî ðîçïîâ³äàºòüñÿ 
ó ñò³íàõ êàá³íåòó, íå áóäå ðîç-
ãîëîøåíî ïîçà ¿õ ìåæàìè. Âðà-
õîâóþ÷è ñèòóàö³þ òà ïðîáëåìó, 
ç ÿêîþ çâåðòàºòüñÿ äèòèíà, ïàí³ 
Ëþäìèëà ñêåðîâóº ¿¿ íà ïðèéîì 
äî ³íøèõ ôàõ³âö³â — ïåä³àòðà, 
ã³íåêîëîãà, ñåêñîïàòîëîãà, íàð-
êîëîãà, óðîëîãà, äåðìàòîâåíåðî-
ëîãà ÷è ïñèõîëîãà. Êîíñóëüòàö³¿ 
òà ïðèéîìè ë³êàð³â áåçêîøòîâí³, 
òîáòî íå ïîòð³áíî õâèëþâàòèñü 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøåé.

З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ПРИХОДЯТЬ?

«Êë³í³êà, äðóæíÿ äî ìîëîä³» 
ïðîïàãóº çäîðîâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, òîìó ïðàö³âíèêè ïðîâîäÿòü 
ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó, ðîçäàþ÷è 
áóêëåòè òà áðîøóðè ç ³íôîðìà-
ö³ºþ, ÿê ìîëîäü ìîæå çáåðåãòè 
âëàñíå çäîðîâ’ÿ. 

— Ìè æèâåìî â ÷àñ íîâèõ ñîö³-

У «КЛІНІЦІ, ДРУЖНІЙ ДО МОЛОДІ» 
ВИРІШУЮТЬ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
Допомога  Поставити питання 
інтимного характеру, знайти вихід із 
найскрутніших ситуацій, отримати 
кваліфіковану пораду спеціалістів 
можуть всі підлітки Тернополя. Зовсім 
безкоштовно і до того ж — анонімно

àëüíèõ âèêëèê³â, ä³òè ñòàëè á³ëüø 
ðîçêóòèìè. Âîíè áàãàòî ³íôîð-
ìàö³¿ ÷åðïàþòü ç ³íòåðíåòó, àëå 
öå íå ðÿòóº ¿õ â³ä òèõ ïðîáëåì, ç 
ÿêèìè äîâîäèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ. 
×àñòî ä³òè íå ìîæóòü ðîçïîâ³ñòè 
ïðî ñâî¿ íåãàðàçäè áàòüêàì, áîÿ-
÷èñü îñóäó ÷è ïîêàðàííÿ. À äå-
õòî ³ áàòüê³â íå ìàº, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà Äàíüî. 

Ç êîæíèì ðîêîì àêòóàëüí³ñòü 
ðîáîòè êàá³íåòó ñòàº âñå á³ëüøîþ. 
Ìîëîäü ³äå, ìîëîäü äîâ³ðÿº.

«ГОВОРИМО ЇХНЬОЮ 
МОВОЮ» 

Ï³äë³òêîâèé â³ê — öå ÷àñ çì³í. 
Ï³äë³òêè âðàçëèâ³, íåð³äêî ïîòðà-
ïëÿþòü ó òåíåòà øê³äëèâèõ çâè-
÷îê, à öå — êðîê äî ñåðéîçíèõ 
ïðîáëåì ó äîðîñëîìó â³ö³.

— Ï³äë³òêîâèé â³ê íå ïðîñòî 

ïåðåæèòè ³ ä³òÿì, ³ ¿õí³ì áàòüêàì. 
ªäèíèé ñïîñ³á çäîëàòè ïðîáëå-
ìè öüîãî â³êó — çíàòè ïðî íèõ 
óñå é áóòè äî íèõ ãîòîâèìè. Àëå 
öå ìàéæå íåðåàëüíî. Êîëè âîíè 
ïðèõîäÿòü äî íàñ, — ìè ãîâîðè-
ìî ¿õíüîþ ìîâîþ. ² ñòàðàºìîñü 
çíàéòè êîìïðîì³ñ, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Ëþäìèëà.

Ïðîáëåì áàãàòî. Ïåðø çà âñå, 
öå — çì³íà ãîðìîíàëüíîãî ôîíó 
òà ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ ç öèì 
ïîâ’ÿçàí³. Ç íàñòàííÿì ì³ñÿ÷íèõ 
ä³â÷àòêà âæå ïîâèíí³ çíàòè âñå 
ïðî ñòàòåâå æèòòÿ ³ ÿê ñåáå çà-
õèñòèòè â³ä ðàííüî¿ âàã³òíîñò³. ² 
ä³â÷àòà, ³ õëîïö³ ïîâèíí³ çíàòè 
ïðî çàñîáè êîíòðàöåïö³¿ òà ÿê 
íèìè ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñÿ.

— Óæå ç 13 ðîê³â áàãàòî ä³-
â÷àòîê ïî÷èíàþòü âåñòè ïîâíî-
ö³ííå ñòàòåâå æèòòÿ. Ïðèõîäÿòü, 

áî íå çíàþòü, ÿê ñåáå ïîâåñòè, 
ÿêùî ¿õ òóðáóº äèñêîìôîðò ÷è 
º ÿê³ñü âèñèïàííÿ. Ìè â òàêèõ 
âèïàäêàõ ðàäèìî ìàòè ïîñò³éíîãî 
ñòàòåâîãî ïàðòíåðà òà îáîâ’ÿçêîâî 
íàãîëîøóºìî íà çàñîáàõ çàõèñòó. 
Ó íàñ â êàá³íåò³ íàâ³òü ìîæíà 
áåçêîøòîâíî îòðèìàòè ïðåçåð-
âàòèâè. Àäæå ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
ä³òÿì ÷àñòî íåìàº, äå âçÿòè ãðîø³ 
íà íèõ. ×àñòî ìîëîäü ñîðîìèòü-
ñÿ ðîçïîâ³äàòè ïðî öå, àëå ÿ, ÿê 
ë³êàð, ñòàðàþñü çíàéòè ï³äõ³ä, — 
ïðîäîâæóº ìåäèê. — Áóëè ³ âèïàä-
êè, êîëè âæå áóëà íåáàæàíà âàã³ò-
í³ñòü. ß ãîâîðèëà ³ ç õëîï÷èêîì, 
³ ç ä³â÷èíêîþ. Ìåí³ âäàâàëîñü 
ïåðåêîíàòè ¿õ çàëèøèòè äèòèí-
êó òà ñòâîðèòè ñ³ì'þ. Öå ò³øèòü. 
Íà æàëü, òðàïëÿëèñÿ ³ ñèòóàö³¿, 
êîëè ä³â÷àòà â ïàí³ö³ ïðèõîäèëè, 
ãîâîðèëè, ùî íå ðîçóì³þòü, ÿê 
ñòàëîñÿ, à âàã³òí³ñòü âæå º… Äàë³ 
âîíè ðîáèëè àáîðò. Ïîâ³äîìëÿòè 
áàòüê³â íå ìàþ ïðàâà. Äåÿê³ ä³â÷à-
òà ïîãðîæóþòü íàâ³òü ñó¿öèäîì, 
òóò âæå ïðàöþº ïñèõîëîã. 

Íåçíàííÿ, íåïîðîçóì³ííÿ 
âäîìà ÷àñòî íàâ³òü ç ïðîÿâàìè 
íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé, — öå ïðî-
áëåìè æèâ³. Òîìó âàæëèâî, àáè 
ìîëîäü çíàëà, êóäè çâåðíóòèñÿ 
â÷àñíî, äå ìîæíà îòðèìàòè ðîç-
ðàäó ³ ï³äòðèìêó.

ДІТИ КОНФЛІКТУЮТЬ 
У КОЛЕКТИВАХ 

ª áàãàòî òèõ, ÿê³ ïåðåæèâàþòü 
ñåðéîçíèé ñòðåñ ÷åðåç êîíôë³êòè 

ó êîëåêòèâàõ.
— ×àñòî íå ðîçóì³þòüñÿ ì³ñüêå 

òà ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ, âîíè ä³-
ëÿòüñÿ íà ãðóïè òà øóêàþòü òîãî, 
õòî ñëàáøèé. Ä³òè íå âèòðèìó-
þòü, çàêðèâàþòüñÿ, âîíè âäîìà 
íå çâèêëè ãîâîðèòè ïðî ïðîáëå-
ìè, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà Äàíüî.

ª ³ ïðîÿâè ìîëîä³æíîãî àëêîãî-
ë³çìó ÷è âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ 
ðå÷îâèí.

— Íå çíàþòü, ÿê ç³éòè ç òîãî 
øëÿõó, ÿê â³äìîâèòèñÿ â³ä çâè÷-
êè, äå çíàéòè ï³äòðèìêó, — êàæå 
âîíà. — Áóâ âèïàäîê, êîëè â îä-
íîãî õëîï÷èêà áóëî ãîñòðå îòðó-
ºííÿ àëêîãîëåì, íàñòàëà àëêî-
ãîëüíà êîìà. Òóò âæå àíîí³ìí³ñòü 
â³äõîäèòü íà ³íøèé ïëàí. Ìè 
ðÿòóºìî äèòÿ÷å æèòòÿ, âèêëè-
êàºìî øâèäêó òà ïðîâîäèìî âñ³ 
íåîáõ³äí³ ìåäè÷í³ çàõîäè.

Íàñïðàâä³ ïðîáëåì º áåçë³÷. 
² âñ³ ³ñòîð³¿ íåìîæëèâî îïèñà-
òè íà øïàëüò³ ÷è íàâ³òü ê³ëüêîõ 
ñòîð³íêàõ. Çà êîæíîþ ³ñòîð³ºþ 
— ÷èÿñü äîëÿ. Ó «Êë³í³ö³, äðóæ-
í³é äî ìîëîä³» âèð³øóþòü ñó÷àñí³ 
ïðîáëåìè! 

У «Кабінет, дружній до молоді» можуть звернутися особи, 
віком від 14 до 24 років. Анонімність гарантують, каже 
лікарка Людмила Даньо 

ДОВІДКА 

«Клініка, дружня до молоді» роз-
ташована у приміщенні міської ди-
тячої поліклініки на Федьковича. 
Кабінет № 10.
Телефон: 097-495-10-13, Людми-
ла Василівна.

«Ïðèíöèï ðîáîòè 
ïîáóäîâàíèé íà òðüîõ 
ôóíäàìåíòàõ 
— äîñòóïíîñò³, 
äîáðîâ³ëüíîñò³ òà 
äîáðîçè÷ëèâîñò³» 
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ïîïðè âñ³ ðîçìîâè íàâêîëî 
ðåçîíàíñíîãî âáèâñòâà çàâó÷êè 
11 øêîëè Àíæåëè Ìàêàðåíêî òà 
ñàìîãóáñòâà ï³äîçðþâàíîãî ó ¿¿ 
âáèâñòâ³, ïîë³ö³ÿ ïðèíàéìí³ ïîêè 
ùî ðîçãëÿäàº ëèøå îäíó âåðñ³þ 
òðàãåä³¿. Ëþäè ó Òåðíîïîë³ ïðè-
ïóñêàþòü, ùî äî âáèâñòâà ³ äî ñà-
ìîãóáñòâà ïðè÷åòíà òðåòÿ îñîáà. 
Îäíàê ó ïîë³ö³¿ öå ñïðîñòîâóþòü.

— Ïðè÷åòí³ñòü òðåòüî¿ îñîáè 
äî îáîõ ñìåðòåé ïîë³ö³ºþ íå ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Ñåðã³é Êðåòà. — ² íà ì³ñö³ ñêî-
ºííÿ çëî÷èíó, äå çíàéøëè ò³ëî 
â÷èòåëüêè, ³ òàì, äå âèÿâèëè ò³ëî 
ï³äîçðþâàíîãî ó ¿¿ âáèâñòâ³, åêñ-
ïåðòè ³ ïîë³ö³ÿ ç³áðàëè ñë³äîâó 
³íôîðìàö³þ, ÿêî¿ º äîñòàòíüî, 
ùîá çâèíóâàòèòè áàíê³ðà ó ñêî-
ºíí³ âáèâñòâà.

Íàãàäàºìî, çàâó÷êó 11 øêîëè 
çíàéøëè ìåðòâîþ ó âëàñí³é êâàð-
òèð³ íà ïðîñï. Áàíäåðè 22 âåðåñ-
íÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ, 23 âåðåñíÿ — 
ó ë³ôòîâ³é øàõò³ âèÿâèëè ò³ëî 
43-ð³÷íîãî Ð. Ïîë³ö³ÿ çàÿâèëà, 
ùî ÷îëîâ³ê íàêëàâ íà ñåáå ðóêè. 
Ñàìå éîãî ï³äîçðþþòü ó âáèâñòâ³ 
Àíæåëè Ìàêàðåíêî.

Òåïåð çà äîïîìîãîþ åêñïåðò³â 
ïîòð³áíî äîâåñòè, ùî âáèâñòâî 
â÷èòåëüêè ñêî¿â ñàìå ÷îëîâ³ê, ò³ëî 
ÿêîãî íàñòóïíîãî äíÿ çíàéøëè 
ó ë³ôòîâ³é øàõò³, êàæóòü ó ïîë³-
ö³¿. Òîìó ó ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíî ðÿä 

åêñïåðòèç.
— Öå ³ ñóäîâî-ìåäè÷íà, ³ ìî-

ëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íà, ³ êðèì³íà-
ë³ñòè÷íà åêñïåðòèçè, — ïîÿñíèâ 
Ñåðã³é Êðåòà. — Âçÿòî äîñòàòíþ 
ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ çðàçê³â. Ï³ñëÿ 
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ñë³äñòâî 
çìîæå äàòè îñòàòî÷íó â³äïîâ³äü, 
÷è ï³äîçðþâàíèé ñêî¿â âáèâñòâî 
â÷èòåëüêè, à çãîäîì ïîê³í÷èâ ç 
æèòòÿì.

Òàêîæ ïåðåâ³ðÿþòü çàðàç ³ ÷è-
ìàëî òåõí³÷íèõ çàñîá³â, â òîìó 
÷èñë³, ó ïîë³ö³¿ âèâ÷àþòü ³íôîð-
ìàö³þ ç òåëåôîí³â òà â³äñë³äêîâó-
þòü ðîçìîâè â îñòàíí³ äí³ æèòòÿ 
îáîõ çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíèõ. 
Ùå äîäàòêîâî âèëó÷àþòü â³äåî 
ç êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ïî-
áëèçó ì³ñöü óáèâñòâà, ñàìîãóáñòâà 
òà ì³ñöü, äå ìîãëè êîíòàêòóâàòè 
îáîº çàãèáëèõ.

ОБОХ ХОВАЛИ В ОДИН ДЕНЬ. 
ОБОХ — ЗІ СВЯЩЕННИКАМИ 

Ó ï’ÿòíèöþ, 25 âåðåñíÿ, ó Òåð-
íîïîë³ ïîõîâàëè îáîõ çàãèáëèõ. Ç 
Àíæåëîþ Ìàêàðåíêî ïðîùàëèñü 
äâà äí³ — â³ä 24 âåðåñíÿ ¿¿ ò³ëî 
ïåðåáóâàëî ó Áóäèíêó æàëîáè, ùî 
íà âóë. Ìèêóëèíåöüê³é. ² íà ïà-
íàõèä³, ³ íà ïîõîðîí³ áóëè ñîòí³ 
ëþäåé. À á³ëüø³ñòü ó÷í³â ïîïðî-
ùàëèñü ç ó÷èòåëüêîþ ï³ä ñò³íàìè 
ð³äíî¿ 11 øêîëè — ñàìå òàì äëÿ 
Àíæåëè Ìàêàðåíêî ïðîçâó÷àâ 
îñòàíí³é äçâîíèê.

Òîãî æ äíÿ ïîïðîùàëèñü òà 
ïîõîðîíèëè ³ ï³äîçðþâàíîãî ó ¿¿ 
âáèâñòâ³ áàíê³ðà — çàóïîê³éíà 
ñëóæáà ïðîõîäèëà â îäíîìó ç 

ЧИ ПРИЧЕТНИЙ ХТОСЬ ТРЕТІЙ 
ДО ВБИВСТВА І САМОГУБСТВА
Розслідування  Обох — і Анжелу 
Макаренко, і підозрюваного у її вбивстві 
чоловіка, ховали зі священниками, 
провівши панахиди, розповіли друзі. 
Тернополяни, які спілкувалися з вбитою 
чи підозрюваним, мають свою думку 
на рахунок цієї трагедії. А які ж версії 
наразі розглядають у поліції?

õðàì³â íà «Ñîíÿ÷íîìó». Ãðîø³, 
ÿê³ ëþäè ç³áðàëè ï³ä ªâàíãåë³º, 
ñâÿùåííèê ïåðåäàâ ä³òÿì. Ïðî-
âåñòè â îñòàííþ ïóòü ÷îëîâ³êà 
òàêîæ ïðèéøëè ñîòí³ ëþäåé — 
âîíè âñ³ íå â³ðÿòü, ùî â³í ïðè-
÷åòíèé äî âáèâñòâà, à ïîò³ì ñàì 
ì³ã íàêëàñòè íà ñåáå ðóêè. Áóëè 
éîãî áàòüêè, äðóæèíà òà äâîº ä³-
òåé. Ìîëîäøèé ñèí ïåðåí³ñ óñå 
÷è íå íàéòÿæ÷å. Äðóç³ êàæóòü, ùî 
ç ìàëèì íåâäîâç³ ïðàöþâàòèìå 
ïñèõîëîã. Çà íàøîþ ³íôîðìàö³-
ºþ, äèòèí³ äîíåäàâíà íå êàçàëè 
îáñòàâèí, çà ÿêèõ çàãèíóâ áàòüêî.

АНЖЕЛА — ДУЖЕ ЯСКРАВА 
ОСОБИСТІСТЬ: БАГАТОГРАННА, 
ДОБРА, ЩИРА 

Êîëåãè çàâó÷êè äîñ³ íå ìî-
æóòü ïðèéòè äî òÿìè â³ä æàõ-
ëèâî¿ çâ³ñòêè. Ïåðåáèðàþòü âñ³ 
ïîä³¿ òà íàìàãàþòüñÿ îòÿìèòèñü. 
Ñòâåðäæóþòü â îäèí ãîëîñ: âî-
ðîã³â ¿õíÿ Àíæåëà òî÷íî íå ìàëà.

— Âîíà äóæå ðàííÿ ïòàøêà ³ 
çàâæäè ïðèõîäèòü äî øêîëè ÷è 
íå íàéïåðøîþ, — â÷èòåëü ³ñòî-
ð³¿ ²ííà ×åðíåöüêà äîñ³ íå ìîæå 
ãîâîðèòè ïðî êîëåãó â ìèíóëîìó 
÷àñ³. — Óñ³ çíàþòü, ùî âñòàº íå ï³-
çí³øå 6 ðàíêó ³, äîêè âñ³ ç³éäóòüñÿ 
íà ðîáîòó, âæå âñòèãàº ïîëèòè óñ³ 

âàçîíè. Ó íå¿ ³ âäîìà íà «Ñõ³äíî-
ìó» âåëè÷åçíèé êâ³òíèê — âîíà 
ëþáèòü, àáè áóëî êðàñèâî.

Çðàíêó 22 âåðåñíÿ â÷èòåë³ 
äî ó÷èòåëüñüêî¿ — òàì çàêðè-
òî. Çäèâóâàëèñü, — äå öå ¿õíÿ 
Àíæåëà Âîëîäèìèð³âíà? Àëå 
íà ïî÷àòêó ïåðøîãî óðîêó êëàñ-
íà êåð³âíè÷êà 6-Á, äå çàâó÷ ìàëà 
ïðîâîäèòè óðîê, çàõâèëþâàëàñü 
íå íà æàðò — ä³òè ñàì³, à Àíæå-
ëè — íåìàº.

— Âîíà — äóæå ÿñêðàâà îñî-
áèñò³ñòü — áàãàòîãðàííà, äîáðà, 
ùèðà, ïðàâäîëþáêà ³, ÿêùî áðà-
ëàñü çà ÿêóñü ðîáîòó — âèêî-
íóâàëà ¿¿ íàéêðàùå, — ïðèãàäóº 
²ííà ×åðíåöüêà. — Êîëèñü áóëà 
äèðåêòîðîì ë³öåþ ¹ 13, âæå 
áàãàòî ðîê³â, ÿê ïðèéøëà äî íàñ 
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà — âèêëà-
äàëà çàðóá³æíó ë³òåðàòóðó ³ ìèñ-
òåöòâî. Îáîæíþâàëà âñå êðàñè-
âå, ëþáèëà òåàòð, ìîãëà ó âèõ³äí³ 
ç³ðâàòèñü ç êîìïàí³ºþ ³ ïî¿õàòè 
â îïåðó äî Ëüâîâà. Öå òà ëþäè-
íà, ÿêó íå ïîáà÷èø îäèí äåíü 
ó øêîë³ — ³ íàñòð³é âæå íå òîé.

Äîáðà ëþäèíà, êëàñíèé ñïåö³à-
ë³ñò — òàê çà Àíæåëó ãîâîðÿòü âñ³, 
õòî ¿¿ çíàâ. Êàæóòü, ùî öÿ âòðàòà 
íàñò³ëüêè âåëè÷åçíà — ñëîâàìè 
íå îïèñàòè.

— Ìè ïî÷àëè âñå îáãîâîðþâà-
òè — íå ìîæåìî äîñ³ óñâ³äîìèòè 
³ ïîâ³ðèòè, í³áè íå ç íàìè öå âñå 
ñòàëîñü, — êàæóòü êîëåãè. — Ó íå¿ 
ïðîñòî íå ìîãëî áóòè âîðîã³â — 
âîíà áóëà íàäçâè÷àéíî äîáðîþ ³ 
âì³ëà éòè íà êîìïðîì³ñè. Ùåäðà 
³ âåëèêîäóøíà. Îò ÿê ìè çàðàç 
áåç íå¿?

ДРУЗІ НЕ ВІРЯТЬ, ЩО 
ВБИВСТВО СКОЇВ Р.

Ð., ÿêîãî ï³äîçðþþòü ó âáèâ-
ñòâ³ â÷èòåëüêè, — íàäçâè÷àéíà 
ëþäèíà, ðîçïîâ³äàþòü ò³, õòî 
éîãî çíàëè.

— Ó íüîãî — ³äåàëüíà ñ³ì’ÿ, 
à â³í ïðîñòî ìåãàòàòóñü. Íà áàòü-
ê³âñüêèõ çáîðàõ — â³í. Â æèòò³ 
îáîõ ä³òåé — çäåá³ëüøîãî â³í. Öå 
íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíà, äîáðà ³ 
ùèðà ëþäèíà. Öå âñå ìîãëî ñòà-
òèñü ç êèì çàâãîäíî, ò³ëüêè íå ç 
ö³ºþ ðîäèíîþ…

Ïîçèòèâíèé, äîáðèé, ùèðèé, 
äîáðèé ³ íàä³éíèé äðóã, ôàõ³-
âåöü-áàíê³ð ç âåëèêî¿ áóêâè — 
ò³ëüêè òàê äðóç³ ³ âñ³, õòî çíàëè 
÷îëîâ³êà, â³äãóêóâàëèñü ïðî íüî-
ãî. Í³êîìó é â ãîëîâó íå ìîãëî 
ïðèéòè, ùî âñå òàê òðàã³÷íî çà-
ê³í÷èòüñÿ.

— Ó íüîãî áóëè ãðàíä³îçí³ ïëàíè 
íà æèòòÿ, â³í æèâ ñâîºþ ñ³ì’ºþ ³, 
îñîáëèâî, — ä³òüìè, — ðîçïîâ³â òî-
âàðèø çàãèáëîãî Îëåêñàíäð. — Â³í 
çàõîïëþâàâñÿ ôóòáîëîì, ëþáèâ 
â³äïî÷èâàòè íà ïðèðîä³. Ïðî òàêèõ 
íåð³äêî êàæóòü — â³í ïîïåðåäó 
óñ³õ. Ïîâ³ðèòè â òå, ùî ñòàëîñü, 
ïðîñòî íåìîæëèâî…

Ð. áóâ äóæå ìèðîëþáèâèì, ³ âæå 
òî÷íî íå çäàòíèì íà âáèâñòâî, 
êàæóòü äðóç³. ßêùî öå é ñïðàâä³ 
çðîáèâ â³í — ïîâèíåí áóòè ÿêèéñü 
äóæå ñåðéîçíèé ìîòèâ, ïðèïóñêà-
þòü âîíè. À ùîá íàêëàñòè íà ñåáå 
ðóêè — ó öå âçàãàë³ í³õòî íå ìîæå 
ïîâ³ðèòè. ßêùî â³í ñïðàâä³ öå 
çðîáèâ — çíà÷èòü, íå çì³ã âïî-
ðàòèñü ³ç òèì, ùî íàêî¿â…

Ïîë³ö³ÿ íàðàç³ ðîçñë³äóº îáèäâà 

âèïàäêè ñìåðòåé — ³ âáèâñòâî, ³ 
ñàìîãóáñòâî. Ïðèíàéìí³ äî ªäè-
íîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³-
äóâàíü âíåñåí³ îáèäâà ôàêòè 
çà ñò. 115 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Ïåðøèé — çà ôàêòîì 
óìèñíîãî âáèâñòâà, ³íøèé — ç 
ïîçíà÷êîþ ñàìîãóáñòâî, ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³.

— Çà ïîïåðåäí³ì âèñíîâêîì 
åêñïåðò³â ùîäî ñìåðò³ ÷îëîâ³-
êà — ìàº ì³ñöå ñàìå ñàìîãóáñòâî, 
ïðîòå áóäóòü ïðîâåäåí³ äîäàòêîâ³ 
åêñïåðòèçè, — ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é 
Êðåòà. — Ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ï³ä-
îçðþâàíîãî äî âáèâñòâà â÷èòåëü-
êè — â³ä³áðàëè á³îëîã³÷í³ çðàçêè 
îáîõ. Ëèøå çà ðåçóëüòàòàìè ñóä-
ìåäåêñïåðòèçè ìîæíà áóäå çðîáè-
òè îñòàòî÷í³ âèñíîâêè. ßêùî áóäå 
äîâåäåíî ïðè÷åòí³ñòü çàãèáëîãî 
äî âáèâñòâà, ñïðàâó ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ñë³äñòâà çàêðèþòü ó çâ’ÿç-
êó ç³ ñìåðòþ ï³äîçðþâàíîãî.

— Áóëî âñòàíîâëåíî ìàðøðóòè 
¿¿ (Àíæåëè — ïðèì. àâò.) ðóõó, ¿¿ 
çâ’ÿçêè, êîíòàêòè, à òàêîæ ëþäåé, 
ç ÿêèìè âîíà ñï³ëêóâàëàñÿ òåëå-
ôîíîì â äåíü ïåðåä ñìåðòþ, — 
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — Ìè âèéø-
ëè íà ñë³ä îäíîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé, 
éìîâ³ðíî, ïðè÷åòíèé äî öüîãî 
çëî÷èíó.

Øê³ëüí³ êàìåðè â³äåîíàãëÿäó 
çàô³êñóâàëè áàíê³ðà, ÿêèé ïðèõî-
äèâ íà ðîáîòó äî çàâó÷êè ó äåíü 
âáèâñòâà. Ùîíàéìåíøå îñòàíí³ 
ðîêè âîíè äîñèòü áëèçüêî ñï³ë-
êóâàëèñü, ðîçïîâ³äàþòü êîëåãè.

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà áóëà 
êë³ºíòîì éîãî ô³íóñòàíîâè, â³í 
äàðóâàâ ìåáë³ ó ¿õí³é êàá³íåò. Êî-
ëåãè êàæóòü, ùî íå ðàç áà÷èëè 
÷îëîâ³êà ó øêîë³. Â³í äîïîìàãàâ 
ïðèäáàòè äëÿ çàêëàäó êàíöåëÿðêó 
òà ìåáë³.

Ìè ïðîäîâæóºìî ñòåæèòè 
çà ö³ºþ ³ñòîð³ºþ. Äàë³ áóäå.

«Âîíà äóæå ðàííÿ 
ïòàøêà ³ çàâæäè 
ïðèõîäèòü äî øêîëè 
÷è íå íàéïåðøîþ. Óñ³ 
çíàþòü, ùî âñòàâàëà 
íå ï³çí³øå 6 ðàíêó...» 

Друзі і вбитої, і підозрюваного не можуть повірити в те, 
що ця трагедія трапилась з цими двома людьми

Колеги завучки досі не можуть прийти до тями від 
жахливої звістки. Попрощатися з нею прийшли десятки людей

А
Р

Х
ІВ

 Р
Е

Д
А

К
Ц

ІЇ
 



8 RIA ïëþñ, 30 âåðåñíÿ 2020



9RIA ïëþñ, 30 âåðåñíÿ 2020ÊÎÍÊÓÐÑ

РЕКЛАМА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ВИДАВНИЦТВО RIA 

«Íàðîäíèé áðåíä» — öå êîíêóðñ 
íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ êîìïàí³é 
øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé RIA 
Media ïðîâîäèòü âæå 19 ðîê³â 
ïîñï³ëü. Çà öåé ÷àñ êîíêóðñ ïî-
ì³òíî åâîëþö³îíóâàâ ³ ðîçâèíóâñÿ, 
à öüîãîð³÷ íà «Íàðîäíèé áðåíä» 
÷åêàþòü ùå á³ëüø³ çì³íè. Ó ïî-
ïåðåäí³ ðîêè êîíêóðñ â³äáóâàâñÿ 
ó ï’ÿòè ì³ñòàõ Óêðà¿íè, à ó 2020-ìó 
ìè ïëàíóºìî ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ 
íà ùå 14 ì³ñò. Êîíêóðñ íå ëèøå 
ï³äâèùóº ïðåñòèæ êîìïàí³é, ÿê³ 
áåðóòü ó íüîìó ó÷àñòü, àëå é ïî-
ñèëþº äîâ³ðó ç áîêó ¿õ êë³ºíò³â.

Áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü 
ëèøå ò³ áðåíäè, ÿê³ ô³çè÷íî çíàõî-
äÿòüñÿ ó Òåðíîïîë³. Ãîëîñóâàííÿ 
çà óëþáëåí³ êîìïàí³¿, â³äïîâ³äíî, 
â³äáóâàºòüñÿ â êîæíîìó ì³ñò³ îêðå-
ìî. Â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ çà ëîêàëü-
íèé á³çíåñ çìîæóòü ëèøå æèòåë³ 
Òåðíîïîëÿ, öå îáìåæåííÿ äëÿ 
òîãî, àáè ëþäè îáèðàëè íàéêðà-
ùèõ ñàìå ñåðåä òèõ áðåíä³â, ÿêèìè 
ä³éñíî êîðèñòóþòüñÿ.

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?
Ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå âïðî-

äîâæ äâîõ ì³ñÿö³â — ç ïåðøîãî 
æîâòíÿ äî 30 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. 
Ñïèñîê ó÷àñíèê³â «Íàðîäíîãî 
áðåíäó» ìîæå äîïîâíþâàòèñü 
äî 29 ëèñòîïàäà.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîòðàïèòè 
ó öåé ñïèñîê, âàì ïîòð³áíî 
â³äïîâ³äàòè ëèøå òðüîì ïðî-
ñòèì êðèòåð³ÿì: áóòè ì³ñöåâèì 
á³çíåñîì ó Òåðíîïîë³, âèä âà-
øî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº â³äïîâ³äà-
òè íîì³íàö³ÿì êîíêóðñó òà âè 
ìàºòå áóòè â êàòàëîç³ ÒÎÏ-20 
íà ïëàòí³é ÷è áåçîïëàòí³é îñ-
íîâ³. ßêùî æ âàøî¿ êîìïàí³¿ 
íåìàº ó âèùåçàçíà÷åíîìó êàòà-
ëîç³, àáî ó â³äïîâ³äí³é íîì³íàö³¿, 
âè ìîæåòå çâåðíóòèñü äî àäì³-
í³ñòðàö³¿ ñàéòó.

À îçíàéîìèòèñü ç íîì³íàö³ÿìè, 
çà ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ãîëîñóâàí-
íÿ, âè ìîæåòå íà ñàéò³ brand.20.
ua. ßêùî æ âàøî¿ êîìïàí³¿ íåìàº 
ó ñïèñêó íîì³íàíò³â, âè ìîæåòå 
ïîäàòè çàÿâêó íà ó÷àñòü çà ïî-
ñèëàííÿì.

«НАРОДНИЙ БРЕНД» — СТАРТУЄ 
КОНКУРС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ
Приєднуйтесь  Уже з першого жовтня 
розпочинається конкурс «Народний 
бренд-2020». Тож, якщо ви представник 
місцевого бізнесу Тернополя, встигніть 
стати його учасником. Розповідаємо, що 
для цього потрібно, як буде проходити 
голосування і визначення переможців

ЯК ПРОХОДИТЬ ГОЛОСУВАННЯ 
І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ?

Ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ ó «Íà-
ðîäíîìó áðåíä³» ïðîñòà ³ ìàê-
ñèìàëüíî îá‘ºêòèâíà. Íà ñàéò³ 
brand.20.ua º êàòåãîð³¿, ó ÿêèõ 
êîæåí æèòåëü Òåðíîïîëÿ ìîæå 
çíàéòè ñâî¿ óëþáëåí³ áðåíäè. 
Â³ääàòè ãîëîñ òåæ äóæå ïðîñòî: 
ñïî÷àòêó íà ñàéò³ brand.20.ua ïî-
òð³áíî îáðàòè îäíó ç íîì³íàö³é, 
äàë³ çíàéòè íàçâó êîìïàí³¿, ÿêó 
âè áàæàºòå ï³äòðèìàòè, ³ íàòèñíó-
òè êíîïêó «Ïðîãîëîñóâàòè». Àáè 
ãîëîñ áóâ çàðàõîâàíèé, ïîòð³áíî 

îáðàòè ïî îäíîìó áðåíäó â äåñÿ-
òè íîì³íàö³ÿõ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè 
ïðîãîëîñóºòå, ñë³ä ââåñòè íîìåð 
òåëåôîíó, íà ÿêèé äî âàñ çàòå-
ëåôîíóþòü, ùîá âè ï³äòâåðäèëè 
ñâ³é âèá³ð.

Äëÿ òèõ, õòî áðàòèìå ó÷àñòü 
ó ãîëîñóâàíí³, RIA Media òåæ 
òðàäèö³éíî ï³äãîòóâàëà ïîäàðóí-
êè. Äëÿ ó÷àñò³ ó ðîç³ãðàø³ ïðèç³â 
ïîòð³áíî ëèøå ðåïîñòèòè äîïèñ 
ç ãîëîñóâàííÿ ñîá³ íà ñòîð³íêó 
â ñîöìåðåæàõ ³ íå âèäàëÿòè éîãî 
äî çàâåðøåííÿ êîíêóðñó. Çàäëÿ 
÷åñíîñò³ — îäèí êîðèñòóâà÷ ìîæå 
ïðîãîëîñóâàòè ëèøå ðàç.

Ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ íàéâàæëèâ³øå — âèçíà÷åí-
íÿ ïåðåìîæö³â. Âîíî â³äáóâàºòüñÿ 
ó òðè åòàïè. Ñïî÷àòêó ìè ñóìóºìî 
âñ³ îö³íêè êîìïàí³¿ íà ÒÎÏ-20.
ua, ³ äî íèõ äîäàºìî ï³äñóìêè íà-
ðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ï³ñëÿ ÷îãî 
ï³äñóìîâóºìî îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè 
ó äâîõ ïåðøèõ åòàïàõ, ³ âèçíà÷à-
ºìî ïåðåìîæö³â.

Òîæ, ðåºñòðóéòåñü ³ îòðèìóé-
òå â³äçíàêó «Íàðîäíèé áðåíä», 
à çàðàçîì äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü 
êë³ºíò³â. Á³ëüø äåòàëüí³øå îç-
íàéîìèòèñü ç ïðàâèëàìè ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì. Âñå ïðîñòî — «Âè 
îáèðàºòå — ìè íàãîðîäæóºìî!»

«Народний бренд» — це конкурс на визнання 
найкращих компаній шляхом голосування, 
який RIA Media проводить вже 19 років поспіль

Більш 
детальніше 

ознайомитись 
з правилами 

конкурсу можна, 
відсканувавши 

QR-код

Àáè ãîëîñ áóâ 
çàðàõîâàíèé, òðåáà 
îáðàòè ïî îäíîìó 
áðåíäó â äåñÿòè 
íîì³íàö³ÿõ. Âèá³ð 
ï³äòâåðäèòè òåëåôîíîì
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Віталій Сідоров 
Час на посаді: 29 січня 2013 року — 
15 липня 2016 року 
В органах прокуратури — з 
2001 року. Працював на посадах 
помічника, старшого помічника 
прокурора Кременецького райо-
ну. З 2004 по 2009 рік — прокурор 
Кременецького району. З березня 
2009 до червня 2009 року — про-
курор відділу нагляду за розслі-
дуванням кримінальних справ 
слідчими органів прокуратури 
Тернопільської області, з червня 
2009 до травня 2010 року — стар-
ший помічник прокурора області з 
питань захисту інтересів громадян 
і держави при виконанні судових 
рішень.
З травня 2010 — прокурор Шум-
ського району, з жовтня 2011 — 
знову прокурор Кременецького 
району.
У 2016 році пана Сідорова затри-
мали працівники НАБУ з підозрою 
в отриманні неправомірної виго-
ди. Його запідозрили у вимаганні 
300 тисяч гривень. З посади звіль-
нений тодішнім Генпрокурором 
України Юрієм Луценком. Засідання 
судів неодноразово переносили з 
різних причин: брак суддів, неявка, 
хвороби учасників процесу. Остан-

ня згадка про справу «тернопіль-
ських прокурорів» датується груд-
нем 2019 року. На жаль, у вільних 
джерелах нам не вдалося знайти 
рішення суду у цій справі.
Як стало відомо «RIA плюс» з влас-
них джерел, розслідують справу 
Віталія Сідорова у Західному офісі 
у Львові, що займається розсліду-
ванням злочинів у правоохоронній 
сфері.
12 квітня 2017 року Сідорова 
призначили на посаду радника 
міського голови Кременця на гро-
мадських засадах. Наразі Віталій 
Сідоров пропонує свої адвокатські 
послуги.

НАЖИЛИ ЧИМАЛІ СТАТКИ: ЗА ЩО 
ЗВІЛЬНЯЛИ І ДЕ ТЕПЕР ЕКСПРОКУРОРИ
Феміда  За останні 16 років у Тернополі 
змінилося лише чотири керівники 
Тернопільської міської прокуратури. За цей 
час їхні статки зросли, а декого підозрюють 
у вимаганні сотень тисяч гривень. За що 
звільняли, або ж звільнялися прокурори 
Тернополя та чим займаються зараз, 
цікавилися журналісти «RIA плюс»

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096-46-81-758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Çà îñòàíí³ 16 ðîê³â êåð³âíè-
êè ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè çàéìà-

ëè ñâîþ ïîñàäó â³ä òðüîõ äî 
÷îòèðüîõ ðîê³â. Äåõòî çâ³ëü-
íÿâñÿ ñàì, à õòîñü ïîïàâ ï³ä 
ëþñòðàö³þ.

Сергій Банах 
Час на посаді: 19 грудня 2008 — 
жовтень 2012 
З 1999 до 2000 року Сергій Ба-
нах працював старшим слідчим 
у міській прокуратурі, а впродовж 
2000–2003 рр. був заступником 
прокурора Тернопільського району. 
З 2003 до грудня 2008 р. — очолював 
прокуратуру Підволочиського району.
У вільних джерелах немає точної 
дати, до якої пан Банах працював 
на посаді прокурора Тернопо-
ля. Та відомо, що вже 31 жовтня 
2012 року він обійняв посаду пер-

шого заступника прокурора Терно-
пільської області. На цій посаді пра-
цював він до 2014 року. 5 березня 
пішов з посади за власним бажан-
ням, йдеться на сайті прокуратури 
Тернопільської області.
У 2015 році його обрали деканом 
юридичного факультету ТНЕУ (нині 
ЗУНУ).
Саме під час перебування його 
на прокурорській посаді активісти 
вимагали прозвітувати, за які гроші 
були збудовані  розкішні маєтки та 
придбані дорогі автомобілі.

Василь Шаравара 
Час на посаді:  20 жовтня 
2004 року — листопад 2008 року 
До призначення на цю посаду про-
тягом п’яти років він працював про-
курором Бережанського району. Ва-
силь Шаравара має вищу юридичну 
освіту, яку здобув у Львівському уні-
верситеті. В прокуратурі — з 1990 р.
У листопаді 2008 року пан Шара-
вара став заступником прокурора 
Хмельницької області. До слова, 
колишнього прокурора Тернопіль-
щини Юрія Голуба.
У квітні 2014 року обійняв посаду 
заступника прокурора Тернопільської 

області. Та вже наприкінці жовтня 
того ж року потрапив під люстра-
цію. Згідно із Наказом Генеральної 
прокуратури України від 23 жовтня 
2014 року № 1474 к, звільнений з 
підстав, передбачених Законом Укра-
їни «Про очищення влади» (пункт 
7–2 частини першої статті 36 Кодексу 
законів про працю України).
На якій посаді працює та чим займа-
ється зараз пан Шаравара, досте-
менно невідомо.
На жаль, у вільних джерелах немає ін-
формації, хто був головним прокуро-
ром Тернополя до Василя Шаравари.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 26 âåðåñíÿ â ïàðêó Íàöâ³äðî-
äæåííÿ íà æ³íêó, ÿêà çíàõîäèëàñÿ 
â àã³òàö³éíîìó íàìåò³, âíàñë³äîê 
ñèëüíîãî â³òðó âïàëî äåðåâî. Æ³í-
êà îòðèìàëà ÷èñëåíí³ òðàâìè, ¿¿ 
ãîñï³òàë³çóâàëè.
Ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè, ùî 
ò³ëåñí³ óøêîäæåíÿ ïîòåðï³ëà îò-
ðèìàëà âíàñë³äîê ïàä³ííÿ äåðåâà 
íà àã³òàö³éíó ïàëàòêó, ùî áóëà ðîç-
òàøîâàíà íåïîäàë³ê çóïèíêè ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà ïðîñïåêò³ 
Çëóêè. Æ³íêà íà ìîìåíò ïàä³ííÿ 
ïåðåáóâàëà âñåðåäèí³ ÿòêè. Ïðàâî-
îõîðîíö³ âñòàíîâëþþòü îáñòàâèíè 

ïîä³¿. Çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 
ñò. 367 ÊÊÓ — ñëóæáîâà íåäâàë³ñòü.

Ïîñòðàæäàëà ïåðåáóâàº â ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà óí³âåðñèòåòñüêà ë³-
êàðíÿ». ßê ðîçïîâ³ëà ðå÷íèöÿ óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ ë³êàðí³ ²ðèíà Êîø³ëü, 
ñòàíîì íà 28 âåðåñíÿ ñòàí æ³íêè çà-
äîâ³ëüíèé. Âîíà ëåæèòü ó â³ää³ëåíí³ 
íåéðîõ³ðóðã³¿ ç³ ñòðóñîì ãîëîâíîãî 
ìîçêó. Ë³êàð³ ïîêè íå ïðîãíîçóþòü, 
ñê³ëüêè ïàö³ºíòêà áóäå òóò ïåðåáó-
âàòè. Âîíà, êàæóòü ó çàêëàä³, ìàº 
âñå íåîáõ³äíå äëÿ ë³êóâàííÿ.

Â óïðàâë³íí³ ÊÏ «Îá'ºäíàííÿ 
ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó Òåð-
íîïîëÿ» ðîçïîâ³ëè, ùî îáð³çêó äå-

ðåâ çä³éñíþþòü ùîð³÷íî âçèìêó. 
Äåðåâî, ùî âïàëî íà àã³òàö³éíèé 
íàìåò, áóëî çäîðîâèì ³ âïàëî â³ä 
ñèëüíîãî â³òðó.

— Äîçâîëó íà âñòàíîâëåííÿ àã³-
òàö³éíîãî íàìåòó ìè íå äàâàëè, — 
ïîâ³äîìëÿº äèðåêòîð ÊÏ «Îá'ºä-
íàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó 
Òåðíîïîëÿ» Ìèêîëà Ëåñ³â. — ßêî¿ 
ïàðò³¿ áóâ íàìåò, íåâ³äîìî. Â³í 
çíàõîäèâñÿ íå íà òåðèòîð³¿ ïàðêó, 
à ïîáëèçó öåðêâè. Äåðåâî, ùî âïà-
ëî — áóëî ÷àñòèíîþ ïàðêó.

Ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêðàäè ïîâ³äîì-
ëÿþòü, ùî ¿ì íåâ³äîìî, ÿêî¿ ñàìå 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ áóâ íàìåò.

— Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà, ïàðò³¿ ìîæóòü ïîâ³äîìëÿòè 
ïðî ðîçì³ùåííÿ àã³òàö³éíèõ íàìå-
ò³â, — ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè 
Ìàð'ÿíà Çâàðè÷. — Ïðîòå ÷³òêî¿ 
íîðìè íåìàº, òîæ ïàðò³¿ ìîæóòü 
íå ïîâ³äîìëÿòè, à ñàìîñò³éíî âè-
ñòàâëÿòè íàìåòè äëÿ àã³òàö³¿. Îïëà-
÷óâàòè ë³êóâàííÿ ìàþòü ò³, õòî íàé-
ìàâ ¿¿ äëÿ äàíî¿ ðîáîòè.

Ïàðò³¿ íàäàþòü ó ì³ñüêó ðàäó 
ëèøå ³íôîðìàòèâí³ ëèñòè ç àäðåñîþ 
(íàçâîþ âóëèö³), äå âñòàíîâëþþòü 
íàìåòè. Ó ëèñòàõ íå çàçíà÷àþòüñÿ 
äåòàëüíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Ì³ñü-
êà ðàäà ïåðåäàº ö³ ëèñòè ó ïîë³ö³þ 
äëÿ ³íôîðìóâàííÿ. À çàáîðîíÿòè 
ðîçì³ùåííÿ òàêèõ íàìåò³â ìîæíà 

ëèøå ð³øåííÿì ñóäó.
Ó ì³ñüê³é ðàä³ ðåêîìåíäóþòü 

æ³íö³ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ùîäî 
êîìïåíñàö³¿.

Þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé 
çàçíà÷àº, ùî àã³òàö³éí³ íàìåòè 
ìàëè á ðîçì³ùóâàòèñÿ â ì³ñöÿõ, 
ÿê³ ïîïåðåäíüî óçãîäèëè. 

Òàêîæ ïàí Íåáåëüñüêèé ðîçïîâ³â, 
ùî ñïèñàòè âñå íà ïîãîäó â³äïîâ³-
äàëüí³ ñëóæáè ìîæóòü, ÿêùî âîíà 
ä³éñíî áóëà íåáåçïå÷íîþ íàâ³òü 
äëÿ çâè÷àéíî¿ ïðîãóëÿíêè ëþäåé 
â ïàðêó.

 Æ³íêà, ÿêà ïîñòðàæäàëà, ìîæå 
îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ, ÿêùî 
çâåðíåòüñÿ äî ñóäó, ðàäèòü þðèñò.

На жінку впало дерево: хто компенсує лікування?

Час на посаді: 30 січня 2017 року — 
наш час 
Роботу в органах прокуратури розпо-
чав у 2001 році на посаді старшого 
слідчого Тернопільської прокурату-
ри з нагляду за додержанням зако-
нів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах. З 2004 року 
по 2010 р. працював на посаді стар-
шого слідчого слідчого відділу про-
куратури Тернопільської області.
З 2010 по 2011 р. пан Марцун — 
прокурор Монастириського району, 
з 2011 по 2015 р. — прокурор Під-

волочиського району. З 2015 року 
по 30 січня 2017 року — перший за-
ступник керівника Теребовлянської 
прокуратури.
30 січня 2017 року наказом Гене-
рального прокурора України Юрія 
Луценка Микола Марцун призна-
чений на посаду керівника Терно-
пільської місцевої прокуратури. 
Був призначений на посаду разом 
з Анатолієм Шарабаром, який тоді 
очолив Кременецьку прокуратуру. 
До слова, пана Шарабара звільнили 
з цієї посади 18 квітня 2019 року.

Микола Марцун за 2018 році заде-
кларував заробітну плату у розмірі 
539 тисяч 37 гривень.

Микола Марцун
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Ïàí Áîðèñ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ëîçîïëåò³ííÿì 
ó 83-ìó. Òîä³ â³í áóâ ùå þíàêîì.

— ß ïðàöþâàâ íà ìåáëåâ³é 
ôàáðèö³. Äåðåâî ëþáèâ çàâæäè. 
Íà ðîáîòó õîäèâ ³ç çàäîâîëåííÿì. 
Äî òîãî ïðàöþâàâ «íà âàãîíö³». 
Îäíîãî ðàçó ïîòðàïèâ ó ìóçåé ³ 
ïîáà÷èâ òàê³ ðîáîòè ç ëîçè. Ìåíå 
çàö³êàâèëî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

СПРАВА, ЯКА ПЕРЕДАЄТЬСЯ З 
ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ 

Çãîäîì Áîðèñ ×åðíþê ä³çíàâñÿ 
ïðî ìàéñòðà ³ç ñóñ³äíüîãî ñåëà, 
ÿêèé óñïàäêóâàâ òåõí³êè ëîçîïëå-
ò³ííÿ â³ä ñâîãî ä³äóñÿ.

— Éîìó áóëî äåñü áëèçüêî 
80-òè ðîê³â, — ïðîäîâæóº ìàé-
ñòåð. — Ùîïðàâäà, í³ éîãî ñèíè, 
í³ îíóêè íå âçÿëèñü ïðîäîâæóâà-
òè öþ ñïðàâó. Áî ðîáîòà òÿæêà. 
Òî âèõîäèòü, ÿ ïðîäîâæèâ éîãî 
ñïðàâó. Â³í ïîêàçàâ ìåí³ íàé-
ïðîñò³ø³ òåõí³êè ïëåò³ííÿ. Òàê 
ÿ çðîáèâ ïåðøó êîðçèíó.

Äàë³ ÷îëîâ³ê ñàì ïî÷àâ âäîñêî-
íàëþâàòè öþ ñïðàâó. Âèðîáè ïî-
êàçóâàâ íà âèñòàâêàõ ó Êðåìåíö³, 
Òåðíîïîë³ òà íàâ³òü ó Êèºâ³.

ПОЧИНАВ ІЗ КОШИКІВ 
Ëîçîïëåò³ííÿì ïàí Áîðèñ çà-

éìàâñÿ ï³ñëÿ ðîáîòè. Ïðèãàäóº, 
ùî ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó, êîëè ëþäÿì äîçâîëèëè õî-

äèòè â öåðêâè — íî÷àìè íå ñïàâ, 
ùîá ñïëåñòè óñ³ì îõî÷èì êîøèêè 
íà Âåëèêäåíü.

— Ó Êðåìåíö³ áóëà ôàáðèêà 
ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â, ³ ìåíå ïî-
êëèêàëè ïðàöþâàòè òàì. Òîä³ 
ìè â³äêðèëè íåâåëè÷êèé öåõ 
ç âèðîáàìè ³ç ëîçè, ³ â òîé ÷àñ 
ÿ ïî÷àâ ðîáèòè íå ëèøå êîøèêè, 
à é êð³ñëà, ñòîëè. Ïîò³ì — ëàâ-
êè, — ïðèãàäóº ìàéñòåð. — Ïîò³ì 
â³äêðèâ ³íäèâ³äóàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî — êîîïåðàòèâ. Ñàì — äè-
ðåêòîð, ñàì — ðîáî÷èé.

Ó ñåáå âäîìà ÷îëîâ³ê ñòâîðèâ 
íàâ³òü åêñêëþçèâíå ïåðèëî ³ç 
ëîçè.

Є ПОНАД СТО ВИДІВ ЛОЗИ 
Ëîçà ðîñòå íà áåðåãàõ ñòàâê³â 

òà ð³÷îê. Äëÿ ïëåò³ííÿ ï³äõîäèòü 
âåðáà àáî ë³ùèíà, ðîçïîâ³äàº ïàí 
Áîðèñ. ¯¿ ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáî-
òè òðåáà ïîð³çàòè òà ïðîâàðèòè. 
Óñüîãî ëîçè ³ñíóº ïîíàä ñòî âè-
ä³â. Íà Êðåìåíå÷÷èí³, çà ñëîâàìè 
ìàéñòðà — îð³ºíòîâíî äåñÿòü.

— Íàâåñí³ òà âë³òêó âàæêî çáè-
ðàòè ëîçó — òîä³ íàä íåþ òðåáà 

КОШИКИ, КРІСЛА ТА СТОЛИ З ЛОЗИ 
ВИПЛІТАЄ ЧОЛОВІК ІЗ КРЕМЕНЕЧЧИНИ 
Хобі  Плетені кошики, підставки і навіть 
крісла та столи із лози створює Борис 
Чернюк з Кременеччини. Цим заняттям 
чоловік захопився ще в юності, а зараз 
перетворив його на прибуткову справу

á³ëüøå ðîáîòè. ß ïî÷èíàþ çàãî-
ò³âë³ ç âåðåñíÿ. Íàéêðàùå — öå 
ïðè ïåðøèõ çàìîðîçêàõ, — êàæå 
ïàí Áîðèñ. — Ï³ñëÿ âàðêè — çí³-
ìàþ êîðó. ßêùî òîâñòà — òî ãíó 
¿¿ «ï³ä øàáëîí», ÿêùî òîíêà — 
êîëþ ¿¿ ñïåö³àëüíèì ïðèñòðîºì. 
Äàë³ ëîçà ñîõíå.

Êîë³ð íà âèðîá³ çàëåæèòü â³ä 

òîãî, ñê³ëüêè ÷àñó ëîçà âàðèòüñÿ. 
×èì äîâøå âàðèòè — òèì ëîçà 
òåìí³øà, êàæå ñï³âðîçìîâíèê. 
²íêîëè ÷îëîâ³ê ôàðáóº ¿¿, àëå öå 
ëèøå äëÿ ìàëèõ âèðîá³â. Á³ëü-
ø³ æ, íà äóìêó ìàéñòðà, ìàþòü 
çàëèøàòèñü íàòóðàëüíèìè.

Áîðèñ ×åðíþê êàæå, ùî äâà îä-
íàêîâ³ âèðîáè ñòâîðþâàòè éîìó 

íåö³êàâî. Çàâæäè õî÷åòüñÿ äîäàòè 
ùîñü íîâå òà âäîñêîíàëèòè çðî-
áëåíå. Òîìó ³ âèâ÷èâ ñàì ÷èìàëî 
òåõí³ê ïëåò³ííÿ. Îñê³ëüêè ó íàñ 
öÿ òâîð÷³ñòü íå äóæå ïîïóëÿð-
íà — ¿çäèâ ³ íà Ôðàíê³âùèíó, ³ 
íà Çàêàðïàòòÿ. Àëå íàéãîëîâí³øå, 
çà ñëîâàìè ìàéñòðà — öå ëþáèòè 
ñâîþ ñïðàâó.

«Äâà îäíàêîâ³ âèðîáè 
ñòâîðþâàòè ìåí³ 
íåö³êàâî. Çàâæäè 
õî÷åòüñÿ äîäàòè ùîñü 
íîâå òà âäîñêîíàëèòè 
çðîáëåíå»

Найбільше пан Борис любить робити великі плетені вироби. 
Він каже, що з кошиків та підставок вже «виріс»

Лозоплетінням чоловік займається майже 40 років Вдома господар створив унікальне плетене перило біля сходів

О
С

О
Б

И
С

Т
И

Й
 А

Р
Х

ІВ
 Б

О
Р

И
С

А
 Ч

Е
Р

Н
Ю

К
А



12 RIA ïëþñ, 30 âåðåñíÿ 2020²ÍÒÅÐÂ’Þ

ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 068–

066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïîñï³ë-
êóâàëèñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà â³ääàëà 
ö³é ïðîôåñ³¿ 25 ðîê³â æèòòÿ, ï³ä-
ïîëêîâíèêîì ñëóæáè öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó, ïðîâ³äíèì ôàõ³âöåì â³ä-
ä³ëó ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ 
ñèòóàö³¿ Îëåêñàíäðîì Ïàøêåâè-
÷åì. Ñïåö³àëüíî äëÿ íàøèõ ÷è-
òà÷³â ìè ä³çíàëèñÿ, ÿê ïðîõîäÿòü 
òðóäîâ³ áóäí³ â òåðíîï³ëüñüêèõ 
ðÿòóâàëüíèê³â.

Ñê³ëüêè âè ïðàöþºòå ðÿòóâàëü-
íèêîì?

— ß ïðàöþþ ðÿòóâàëüíèêîì 
ç 1996 ðîêó, â³äêîëè âñòóïèâ 
ó ×åðêàñüêèé ³íñòèòóò ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè. Ìîÿ äîëÿ ç ðÿòóâàëü-
íîþ ñëóæáîþ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
ùå â³ä 1994 ðîêó, êîëè â äåñÿòî-
ìó êëàñ³ â ñêëàä³ çá³ðíî¿ îáëàñò³ 
ÿ ïðåäñòàâëÿâ íà Âñåóêðà¿íñüêèõ 
çìàãàííÿõ óïðàâë³ííÿ ïîæåæíî¿ 
îõîðîíè.

ßê âè îáðàëè ñâîþ ïðîôåñ³þ?
— Ìîÿ áàáóñÿ ãîâîðèëà, ùî ç 

ìåíå áóâ áè ÷óäîâèé ñâÿùåííèê. 
Âîíà ìð³ÿëà, àáè ÿ âñòóïèâ ó ñå-
ì³íàð³þ, àëå äëÿ ìåíå ïðèêëàäîì 
äëÿ íàòõíåííÿ ñòàâ íàø êîëèø-
í³é ðÿòóâàëüíèê Ðîìàí Òêà÷óê. Ç 
éîãî áðàòîì ìè â÷èëèñÿ â îäíîìó 
êëàñ³ ³ ùå øêîëÿðàìè çàâîðîæåíî 
äèâèëèñÿ íà íüîãî, êîëè â³í ïðè-
õîäèâ äî íàñ ó øêîëó ùå êóðñàí-

òîì. Íàì öå âñå áóëî äóæå ö³êàâî.
Ñê³ëüêè â ðÿòóâàëüíèê³â ìîæå 

áóòè âèêëèê³â çà îäíó çì³íó?
— ßêùî áðàòè çàãàëüíó ê³ëü-

ê³ñòü âèêëèê³â ïî îáëàñò³, 
òî çà äîáó ¿õ ìîæå áóòè ³ ï³âòîðè 
òèñÿ÷³, àëå öå ñàìå äçâ³íêè, ùî 
íàì íàäõîäÿòü. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ôàêòè÷íèõ âè¿çä³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ 
ðÿòóâàëüíèê âèêîíóº ñâîþ ðî-
áîòó, òî ¿õ ê³ëüê³ñòü â³ä 20 äî 50.

ßê ãîòóþòü ìàéáóòí³õ ðÿòóâàëü-
íèê³â?

— Ï³äãîòîâêà ðÿòóâàëüíèêà 
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùîá â³í áóâ ô³-
çè÷íî, ïñèõîëîã³÷íî òà ìîðàëüíî 
ãîòîâèé äî òèõ íàâàíòàæåíü. Äå-
ÿê³ ëþäè äóìàþòü, «ùî òàì áóòè 
ïîæåæíèêîì, âîíè àáî ñïëÿòü, 
àáî òðàâó ïîëèâàþòü». ß ãîòîâèé 
ïîñïåðå÷àòèñÿ. Âæå ç ìîìåíòó, 
êîëè ëþäèíà âëàøòîâóºòüñÿ 
íà ðîáîòó, âîíà ìóñèòü ïðîéòè 
äåê³ëüêà åòàï³â, àáè ¿¿ ïðèéíÿëè, 
òîìó ùî º âèìîãè. Íàïðèêëàä, ÷è 
ìîæå ëþäèíà ïðàöþâàòè çà âè-
ñîêèõ òåìïåðàòóð, â çàêðèòîìó 
ïðèì³ùåíí³, àáî æ ÷è çìîæå âîíà, 
ìàþ÷è íà ñîá³ ñïîðÿäæåííÿ, âàãà 
ÿêîãî 20 ê³ëîãðàì³â, âèêîíàòè 
ïîñòàâëåí³ çàäà÷³ òà äîïîìîãòè 
ïîòåðï³ëîìó.

Ñê³ëüêè ÷àñó º ó ðÿòóâàëüíèêà òà 
ï³äðîçä³ëó â³ä ìîìåíòó ïîñòóïëåííÿ 
äçâ³íêà íà çáîðè?

— Ç ìîìåíòó äçâ³íêà ïðî äîïî-
ìîãó âæå ðîçïî÷èíàºòüñÿ â³äë³ê 

«ЛЮДИ, ЯК НА ВИСТАВІ, ЗНІМАЛИ 
ПОЖЕЖУ»: РЯТУВАЛЬНИК
Герої  Професія рятувальника, 
напевно, найбільш небезпечна та 
відповідальна у світі. Щодня вони 
ризикують своїм життям, аби зберегти 
майно і найголовніше — життя звичайних 
людей. Та чи задумувалися ви, як 
проходять трудові будні, коли викликів 
у рятувальників немає, що вони думають 
про свою професію та на які нестандартні 
виклики їм доводиться їхати?

÷àñó äëÿ ïîðÿòóíêó ëþäåé. Â³ä 
ìîìåíòó ïîñòóïëåííÿ äçâ³íêà 
íà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñüêó 
ñëóæáó â ðÿòóâàëüíèêà º 45 ñå-
êóíä äëÿ òîãî, ùîá â³í îäÿãíóâñÿ 
ó ñïîðÿäæåííÿ. Äî õâèëèíè ÷àñó 
àâòîìîá³ëü ìàº âæå ïîêèíóòè 
ï³äðîçä³ë òà âè¿õàòè íà âèêëèê. 
Øâèäê³ñòü ïðèáóòòÿ íà ïîæåæó, 
àáî íà áóäü-ÿêå ³íøå çàâäàííÿ, 
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â. 
Çã³äíî ç âèìîãàìè, 8–14 õâèëèí — 
öå ÷àñ, çà ÿêèé ìè ìàºìî ïðèáóòè 
íà ì³ñöå. Àëå, çâè÷àéíî, áàãàòî 
÷îãî çàëåæèòü â³ä ìåíòàë³òåòó 
íàøèõ ëþäåé, à îñîáëèâî âîä³¿â.

ßê ðåàãóþòü âîä³¿ íà äîðîç³, ÷è 
ïîñòóïàþòüñÿ äîðîãîþ?

— Äóìàþ, íå â³äêðèþ òàºìíè-
öþ, ÿêùî ñêàæó, ùî ³íêîëè ëþäè 
ïîâîäÿòüñÿ íåïðàâèëüíî. ª ò³, 
õòî çàâàæàº íàø³é ðîáîò³ íàâ³òü 
íà äîðîç³. Íå âñ³ ïðîïóñêàþòü 
ïîæåæíèê³â. Â³ä òîãî, ÿêå ñòàâ-
ëåííÿ ó ³íøèõ äî íàøî¿ ðîáîòè, 
çàëåæèòü æèòòÿ ëþäåé. Çâè÷àéíî, 
áóâàþòü íåïðèºìí³ ìîìåíòè, àëå 
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ëþäè íå ïå-
ðåøêîäæàþòü íàì, à ïðîïóñêà-
þòü, ³ ìè ìîæåìî ïðèáóòè çíà÷íî 
øâèäøå.

Ùî ðîáëÿòü ðÿòóâàëüíèêè ó â³ëü-
íèé ì³æ âèêëèêàìè ÷àñ?

— Ó ðîçïîðÿäîê äíÿ ïîæåæíî-
ãî ðÿòóâàëüíèêà âõîäèòü íå ëèøå 
¿çäèòè íà ïîæåæ³ ÷è ³íø³ íàäçâè-
÷àéí³ ñèòóàö³¿. ª çàòâåðäæåíèé 
ðîçïîðÿäîê äíÿ ç âîñüìî¿ ðàíêó 
äî âîñüìî¿ ðàíêó. Ðÿòóâàëüíèêè 
ìîæóòü äåê³ëüêà ãîäèí â³äïî÷èòè 
ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîìó ñïàëü-
íîìó ïðèì³ùåíí³, àëå öå äâ³-òðè 
ãîäèíè íà äîáó, ÿêùî ïîùàñòèòü. 
Ðåøòà ÷àñó ó íèõ ðîçïèñàíî 
ïî õâèëèíàõ: íàâ÷àííÿ, ñàìîï³ä-
ãîòîâêà ÷è âè¿çäè. Â³ëüíèé ÷àñ 
ïðàö³âíèêè âèêîðèñòîâóþòü ç 
êîðèñòþ äëÿ ñåáå, âîíè ïîñò³é-
íî ñàìîâäîñêîíàëþþòüñÿ, àäæå 
öå íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíà 
ðîáîòà. Òóò íå ìîæíà ïðèéòè ³ 
â³ä³ñïàòèñÿ, êîëè íåìàº âèêëèê³â.

ßêà ³ñòîð³ÿ íàéá³ëüøå çàïàì'ÿ-
òàëàñÿ çà ÷àñ ðîáîòè?

— Öå ñòàëîñÿ çèìîþ 2010–
2011 ðîê³â. Òîä³ ÿ ïðàöþâàâ â Òå-
ðåáîâëÿíñüêîìó ðàéîí³. Íà ïîðîç³ 
íàøîãî ï³äðîçä³ëó ç'ÿâèëàñÿ áà-
áóñÿ 70–80 ðîê³â. Âîíà ïðèéøëà 
äî íàñ ³ç ñåëà ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ 
òà ïðîõàííÿì äîïîìîãòè. Ùî æ 
ìîãëî ñòàòèñÿ òàêîãî, ùî áàáóñÿ 
ñàìà ïðèéøëà äî íàñ âçèìêó?

Áàáöÿ ïîïðîñèëà âðÿòóâàòè ¿¿ 
êîòà, ÿêèé çàë³ç íà ñòð³õó ³ íå ñïó-
ñêàºòüñÿ íàçàä, à ä³ñòàòè éîãî ñòà-
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ðåíüêà íå ìîæå. Ìè ïðè¿õàëè ³ 
óÿâ³òü êàðòèíó: çèìà, 11 ãîäèíà 
ðàíêó, ëåæèòü ñí³ã, ç êîìèí³â áó-
äèíê³â ³äå äèì, êóïà ëþäåé ïî-
âèõîäèëè ç³ ñâî¿õ áóäèíê³â, àäæå 
ïðè¿õàëè ðÿòóâàëüíèêè, õî÷à í³äå 
í³÷îãî íå ãîðèòü.

Áàáóñÿ ïðè¿õàëà ç íàìè â ìà-
øèí³. Âîíà ïîêàçàëà íàì íà êîòà, 
ùî ñïîê³éíî ãð³âñÿ íà äàõó á³ëÿ 
êîìèíà. Çëàçèòè â³í íàâ³òü íå äó-
ìàâ. Ðÿòóâàòè ïîòð³áíî, à ëþäè 
÷åêàþòü, ùî ìè ïî÷íåìî ä³ÿòè.

Òîä³ êîìàíäèð íàøîãî â³ää³ëåí-
íÿ ñêàçàâ íàì ðîçãîðòàòè ñïîðÿ-
äæåííÿ, à ñàì òèì ÷àñîì îá³éøîâ 
õàòó ç ³íøî¿ ñòîðîíè. Öå âèãëÿäà-
ëî ÿê ä³éñòâî íà êîëÿäó. Ïîêè ìè 
ðîçãîðòàëèñÿ, íàø êîìàíäèð â³ä-
ä³ëåííÿ òèì ÷àñîì çë³ïèâ ñí³æêó, 
êèíóâ ó êîòà, íå ïîïàâ ó íüîãî, 
àëå ê³ò ïðîáóäèâñÿ ³ ñïîê³éíî çë³ç 
ç äàõó ³ íåêâàïëèâî ï³øîâ â õàòó.

Ïî ñóò³, ìè íå çðîáèëè ìàé-
æå í³÷îãî, àëå áàáóñÿ â³ä÷óëà 
ï³äòðèìêó òà ðîçóì³ííÿ â³ä ðÿ-
òóâàëüíèê³â. Ìàáóòü, òîä³ ñòàëî 
âñ³ì òåïë³øå íà ñåðö³, ÿê ñòàëî 
òåïë³øå êîòó, ÿêèé ï³øîâ ó õàòó.

ßêà ðåàêö³ÿ ëþäåé íà äîïîìîãó 
ðÿòóâàëüíèê³â?

— Ï³ä ÷àñ âè¿çäó íà ïîæåæ³ ìè 
ñòèêàºìîñÿ ç ñèòóàö³ÿìè, êîëè 
ëþäè êàæóòü, ùî ìè ï³çíî ïðè-
¿õàëè ÷è íåïðàâèëüíî ïðîâîäèìî 
ãàñ³ííÿ ìàéíà. Äåõòî ïðîñòî õî-
äèòü ç áîêó, çí³ìàº âñå ä³éñòâî. 
Òèì ñàìèì ëþäè íå ðîçóì³þòü, 
ùî çàâàæàþòü, ñòâîðþþòü óìî-
âè, ÿê³ çàãðîæóþòü íå ò³ëüêè íàì, 
àëå é ëþäÿì, ÿêèì ìè õî÷åìî 
äîïîìîãòè. Ñâî¿ìè ä³ÿìè âîíè 
ñòâîðþþòü ³íöèäåíòè, êîëè ëþäè 
â ñòàí³ ïàí³êè òà ñòðàõó íåïðà-
âèëüíî ñïðèéìàþòü âñþ ³íôîð-
ìàö³þ òà ä³¿, ÿê³ âîíè áà÷àòü.

Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ëþäè 
íà âóëèö³ º äðóæí³ìè ³ âñ³ìà 
ñèëàìè äîïîìàãàþòü íàì ³ â³ä-
ïîâ³äíî ëþäèí³, â ÿêî¿ ñòàëàñÿ 
á³äà. À áóâàº ³ ïî-³íøîìó. Í³êîëè 
íå çàáóäó âèïàäîê, êîëè â îäíî-
ìó ñåë³ çàãîð³ëàñÿ ãîñïîäàðñüêà 
áóä³âëÿ ç ñîëîìîþ. Ìåøêàíö³ 
ñåëà, çàì³ñòü òîãî, ùîá ðîçòÿãòè 
òó ñîëîìó, ïðîñòî ñòàëè ³ ïî÷à-
ëè çí³ìàòè âñå íà òåëåôîí. Öå 
ëÿêàº, àëå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
íàì äîïîìàãàþòü.

×è äîâîäèòüñÿ âîçèòèñÿ ç ïà-
ïåðàìè?

— Ïðè çàñòóïëåíí³ íà ÷åðãó-
âàííÿ º ñâ³é àëãîðèòì. Öå âñå 
ïîòðåáóº äîêóìåíòàëüíîãî çà-
ñâ³ä÷åííÿ. ßêùî ïàï³ð íå ï³ä-
ïèñàíèé, òî ìè öüîãî ïðîñòî 
íå äîâåäåìî. Öå äàº ñòðàõîâêó 
â íàøèõ ä³ÿõ. ª â ðÿòóâàëüíèê³â 
³ ðóòèííà ðîáîòà. Ìè ìóñèìî öå 
âèêîíóâàòè ³ äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ 
âèìîã. Äîêóìåíòîîá³ã âåëèêèé, 
ÿêèé ïîòðåáóº âè÷èòêè òà óâà-
ãè. Òîìó ôàêò ïàïåðîâî¿ ðîáî-
òè ïðèñóòí³é. Áþðîêðàò³þ í³õòî 
íå â³äì³íÿâ, òîìó ìè ïîâèíí³ 
äîòðèìóâàòèñü öèõ âèìîã.

Ùî ó âàø³é ðîáîò³ íàéñêëàä-
í³øå?

— Íàéñêëàäí³øå â íàø³é ðî-
áîò³, öå ïåâíî ðîáîòà ç ëþäüìè. 
ßê òåõí³êó çðîáèø — òàê âîíà 
³ ïðàöþº, ÿê òè ï³äãîòóºø ñâ³é 
áîéîâèé îäÿã — òàê éîãî ³ áóäåø 
íîñèòè. Íàéá³ëüø ñêëàäíå — ðî-
áîòà ç ëþäüìè. Êîæíà ëþäèíà — 
³íäèâ³äóàëüíà, âîíà ïîòðåáóº 
îñîáëèâîãî ï³äõîäó. Ïîòð³áíî 
áóòè õîðîøèì ïñèõîëîãîì, àáè 
ðîçóì³òè âñ³ ä³¿ ëþäåé. Â íàøî-
ìó êîëåêòèâ³ ìè ñòàðàºìîñü ï³ä-
òðèìóâàòè îäèí îäíîãî ó âñüîìó. 
Öå — íàéãîëîâí³øå.

«Ó ðÿòóâàëüíèêà º 
45 ñåêóíä äëÿ òîãî, 
ùîá â³í îäÿãíóâñÿ. 
Äî õâèëèíè àâòîìîá³ëü 
ìàº âæå ïîêèíóòè 
ï³äðîçä³ë»

Рятувальники мають нове та сучасне забезпечення

Олександр Пашкевич працює рятувальником уже 25 років
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СЕРЕДА, 30 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 01.15 Но-
вини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. 
Iндонезiя — Балi — острiв 
балiйцiв 
11.00 Дивовижнi сади. США 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.40 Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
19.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
22.00 Помилка 83 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
03.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
05.00 Погода 
05.10 Регiональний дайджест 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 
14.55 «Мiняю жiнку»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 К/к «Свати» 
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
00.55 К/к «Iзi»
02.45 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.15 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.10 «Гарне здоров'я»
14.15, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже добро»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.05 Т/с «Мереживо долi»
03.35 Х/ф «Свiтське життя»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.10, 13.10 Х/ф «Ганна. Доско-
нала зброя»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «Мародери»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.30 Т/с «Доброволець» 16+ 
Прем'єра 
23.45 Х/ф «Судна нiч-2»
01.40 Х/ф «Судна нiч»

СТБ
04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 

09.35 «МастерШеф — 8»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна- 
Новини»
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Kids» Time 
07.20, 01.30 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.50 Х/ф «Останнiй мисли-
вець на драконiв»
13.00 Хто проти блондинок
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Планета мавп» 
23.30 Х/ф «13 привидiв»
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.45 Кра-
їна У 
11.15, 23.45 Сiмейка У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 02.00 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Термiнатор: 
Генезис»
02.50 Щоденники Темного
04.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 «Джедаи 2020»
07.55 Х/ф «Летающие мечи 
у врат Дракона»
10.15, 17.15 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Врата воинов»
15.15 Т/с «Рекс» 
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-2»
01.55 Х/ф «Фар Край»
03.20 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 1 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 01.15 Но-
вини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. 
Бразилiя — лiкарi Шiнгу 
11.00 Дивовижнi сади. США 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.40 Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
19.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
05.00 Погода 
05.10 Регiональний дайджест 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»

20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 К/к «Свати» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 К/к «Звiльнити мiстера 
Дарсi» 
02.30 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.15 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.10 «Гарне здоров'я»
14.15, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже добро»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.05 Т/с «Мереживо долi»
02.50 Х/ф «Дике кохання» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.10, 13.15 Х/ф «Вбивча 
швидкiсть»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.30 Т/с «Доброволець» 16+ 
Прем'єра 
23.45 Х/ф «Судна нiч-3»
01.50 Х/ф «Судна нiч-2»

СТБ
04.25, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.25 «МастерШеф — 8»
14.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00, 01.10 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.10 Х/ф «Годзила» 
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Повстання планети 
мавп»
23.20 Х/ф «Орбiта 9»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.35 Кра-
їна У 
11.15, 23.35 Сiмейка У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.50 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Джек Рiчер»
02.40 Щоденники Темного
04.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Теневые волки»
09.05, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Бог войны»
15.20 Т/с «Рекс-2» 
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-2»

01.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 2 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.35, 01.15 Но-
вини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. 
Перу — зцiлення на водi 
11.00 Дивовижнi сади. Японiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.40 Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Австралiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
19.55 Д/с «Дика прогулянка» 
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
04.05 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»
05.00 Погода 
05.10 Регiональний дайджест 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.00 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Х/ф «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Прем'єра «Лiга смiху 
2020» 
22.05 «Вечiрнiй квартал»
23.25 «Маскарад»
01.10 К/к «Кiнцева зупинка — 
весiлля» 
03.10 «Життя вiдомих людей»
05.00 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.05, 04.45 «Телемагазин»
05.35, 23.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.10 «Гарне здоров'я»
14.15, 15.15, 00.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. Чуже добро»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна» 
03.20 «Чекай на мене. Україна» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.35 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.10 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» Прем'єра 
16.55, 02.05 Скетч-шоу «На 
трьох»
17.05, 20.10 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
18.45 Факти. Вечiр 

23.15 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.20 «Врятуйте нашу сiм'ю»
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
19.00, 22.45 Т/с «Сонячнi днi» 
23.45 «Таємницi ДНК»
00.55 Х/ф «Вiн, я i його друзi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 00.30 Варьяти
08.40 У кого бiльше
10.40 Кохання на виживання
12.40 Аферисти в мережах
14.40 Х/ф «Планета мавп» 
17.00 Х/ф «Повстання планети 
мавп»
19.00 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп»
21.40 Х/ф «Вiйна за планету 
мавп»
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.00 Кра-
їна У 
11.15, 23.00 Сiмейка У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.00 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Я, Франкенштейн»
02.15 Теорiя зради 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 «Джедаи 2020»
07.20, 17.15, 01.30 «Затерянный 
мир»
11.45 Х/ф «Сломанная стрела»
13.50 Х/ф «Обет молчания»
15.25 Т/с «Рекс-2» 
19.25 Х/ф «Вулкан» 
21.40 Х/ф «Беглецы» 
23.35 Х/ф «Мертвая хватка»
02.15 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 3 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки 
Сови. Уроки обережностi 
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.50, 05.35 Новини 
07.15, 08.30, 08.30 М/с «Кмiтли-
вий Сяодзi» 
08.20 Веселi саморобки 
08.50, 00.10, 02.25 Погода 
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Чарiвник країни 
мрiй» 2 с. …
12.00 Цифрове 
мiстобудування 
12.30 Вiртуальна реальнiсть 
12.55 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Вiдсутнiсть доказi в. 
9/11. Секретнi вибухи у Вежах 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Т/с «Таємний код вiри»
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
21.25 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
22.00 Х/ф «Iнфоголiк»
00.15 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу «Зворотний вiдлiк» 
01.25, 04.40 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.05 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
06.00, 07.00, 04.25 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.15 К/к «Свати» 
15.30 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 Прем'єра «Маскарад» 
22.00 Прем'єра «Жiночий 
квартал 2020» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2020»
01.20 «Лiга смiху 2020»
02.40 К/к «Кiнцева зупинка — 
весiлля» 

IНТЕР
05.15, 04.55 «М/ф»
06.00 «Слово Предстоятеля»
06.05 Х/ф «Малюк Спiру» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.05 «Корисна програма»
11.15 Х/ф «Бережись авто-
мобiля» 
13.20 Х/ф «Три тополi на Плю-
щисi» 
15.10 Т/с «Голос янгола» (12+) 
1–4 сc. Заключна 
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх»
22.30 Х/ф «Кохання неспо-
дiване нагряне»
03.05 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.20 «Україна вражає»

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Факти 
04.45 Т/с «Копи на роботi»
05.35, 10.40, 13.00 Скетч-шоу 
«На трьох»
07.45 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi»
15.50 Х/ф «Поганi хлопцi-2»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака 
кобри»
21.35 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака 
кобри-2»
23.40 Х/ф «Хижак»
01.50 Х/ф «Людина людинi 
вовк»

СТБ
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрки»
10.50 Т/с «Нiщо не трапляється 
двiчi»
19.00 «МастерШеф — 10»
22.40 «Звана вечеря»
00.25 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.40, 05.30 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i Решка 
12.10 Хто зверху?
14.20 Х/ф «Альфа»
16.20 Х/ф «Джуманджи» 
18.30 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв»
21.00 Х/ф «Джуманджи: 
Наступний рiвень»
23.40 Х/ф «Тiло Дженiфер»
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.45 М/ф «Жовтодзьоб» 
11.15 М/ф «Спарк: Герой 
Всесвiту» 
12.45 Х/ф «Я, Франкенштейн»
14.30 Х/ф «Как украсть 
небоскреб»
16.30 Х/ф «Джек Рiчер»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»

09.00 «Затерянный мир»
12.00 Х/ф «Беглецы» 
13.55 Т/с «Перевозчик»
16.50 Х/ф «ХХХ: Новый уровень»
19.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
20.55 Х/ф «Бунт»
22.45 Х/ф «Я пришел с миром»
00.35 Х/ф «Виртуальная 
революция»
02.15 Т/с «Рекс-2» 
03.00 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 4 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки 
Сови. Уроки обережностi 
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.35, 03.50, 05.35 Новини 
07.15, 08.25, 08.30 М/с «Кмiтли-
вий Сяодзi» 
08.20 Веселi саморобки 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код вiри»
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.05 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Всi на море. Нова 
Зеландiя» 
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. 
Роботи» 
19.55 Д/ф «Острови: Азорськi 
острови. Вiдкривачi, кити, 
вулкани» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Безмежне Сарга-
сове море»
00.10, 02.25 Погода 
02.00, 04.15 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.40 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 
09.25 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
10.30, 02.25 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.40 К/к «Незабутнє лiто»

IНТЕР
05.35 Х/ф «Як прогуляти 
школу з користю» 
08.00 уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.10 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
17.15 Х/ф «Граф Монте Крiсто» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Мисливцi за го-
ловами»

22.55 Х/ф «Доживемо до по-
недiлка» 
01.00 «Речдок»

ICTV
05.25 Скарб нацiї 
05.35 Еврика!
05.40 Факти 
06.05, 08.05 Анти-зомбi 
07.05, 10.05 Громадянська 
оборона 
09.05 Секретний фронт 
11.05, 13.05 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака 
кобри»
16.30 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака 
кобри-2»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Команда «А»
23.50 Х/ф «Хижак-2»
02.00 Х/ф «Мародери»

СТБ
04.45 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
07.30 Х/ф «Суєта суєт» 
09.15 «МастерШеф — 10»
12.55 «СуперМама»
16.55 «Будинок на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.15 «Я соромлюся свого 
тiла 7»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
07.45, 09.35 Kids» Time 
07.50 М/ф «Панда Кунг-Фу» 
09.40 Х/ф «Казки на нiч»
11.40 Х/ф «Джуманджи» 
13.50 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв»
16.10 Х/ф «Джуманджи: 
Наступний рiвень»
18.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 
часу»
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж 
двох свiтiв»
23.40 Х/ф «Голем. Початок»
01.40 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 Х/ф «Щоденник слабака» 
12.15 Х/ф «Щоденник слабака 
2: Правила Родрiка» 
14.00 Х/ф «Ван Гелсiнг»
16.30 Х/ф «Термiнатор: 
Генезис»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Щоденники Темного
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.10, 00.40 «Затерянный мир»
12.10 Х/ф «Игра 
на выживание»
14.00 Т/с «Перевозчик»
16.55 5 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Заря» 
19.00 Х/ф «Кольцо 
Нибелунгов» 
22.45 Х/ф «Саботаж» 
02.30 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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РЕКЛАМА

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ñó÷àñíèé äèçàéí òà ðîçóìíå 
ïëàíóâàííÿ ìîæóòü çðîáèòè íà-
â³òü íàéìåíøó êâàðòèðó äóæå 
êðàñèâîþ òà áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íîþ. Ñìàðò-êâàðòèðà — öå æèòëî, 
ó ÿêîìó äî ñàíòèìåòðà ïðîäóìàíî 
ôóíêö³îíàëüí³ñòü ïëîù³. ²äåÿ çäà-
ºòüñÿ ÷óäîâîþ, àäæå çà çàéâ³ ìå-
òðè íå äîâîäèòüñÿ ïåðåïëà÷óâàòè.

МАЛА КВАРТИРА — 
НА 2–3 РОКИ 

×è º íà ðèíêó íåðóõîìîñò³ ìà-
ëåíüê³ òà íåäîðîã³, àëå êîìôîðòí³ 
êâàðòèðè, ðîçïîâ³äàº ð³åëòîðêà 
Â³ðà Ëåíüêî.

— Çàðàç äóæå áàãàòî ìîëîäèõ 
ëþäåé çâåðòàþòüñÿ äî íàñ ó ïî-

øóêàõ ìàëåíüêèõ êâàðòèð, àáî ÿê 
çàðàç ¿õ íàçèâàþòü «ñìàðò-êâàð-
òèðè». Ó Òåðíîï³ëüñüêèõ çàáó-
äîâíèê³â º âàð³àíòè òàêèõ êâàð-
òèð, ³ âîíè êîðèñòóþòüñÿ äîñèòü 
âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ, — êàæå 
ð³åëòîðêà. — Íàïðèêëàä, ìîëîä³ 
ñ³ìåéí³ ïàðè íå ìàþòü äîñòàòíüî 
êîøò³â äëÿ âåëèêîãî æèòëà, àëå 
âîíè õî÷óòü æèòè îêðåìî — äëÿ 
íèõ òàê³ êâàðòèðè º íåïîãàíèì 
âàð³àíòîì.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, íàéïîïóëÿð-
í³øèìè º êâàðòèðè ïëîùåþ 29–
30 ìåòð³â êâàäðàòíèõ. 30–35 — öå 
âæå äîâîë³ âåëèêà êâàðòèðà.

— Òàê³ íåâåëèê³ êâàðòèðè º 
äîâîë³ ïîïóëÿðíèìè ïðèáëèçíî 
äâà-òðè ðîêè, íå á³ëüøå, — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ×àñòî 
òàê³ êâàðòèðè øóêàþòü ñòóäåíòè, 

ІДЕЇ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЇ КВАРТИРИ. 
ЛОВІТЬ ПОРАДИ ДИЗАЙНЕРІВ
Нерухомість  Журналісти «RIA плюс» 
підшукали варіанти компактних та 
комфортних квартир, які можна купити 
чи орендувати в Тернополі. Ми дізнались 
у дизайнера, як зручно облаштувати ваш 
маленький дім 

ÿê³ õî÷óòü æèòè îêðåìî.
Ñåðåäíÿ ö³íà êâàðòèðè ó íîâî-

áóäîâ³ ïëîùåþ 30 ì2 — â³ä 14 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â.

ТИСЯЧА ДОЛАРІВ 
ЗА КВАДРАТНИЙ МЕТР 

— Äî 30 «êâàäðàò³â» — öå «ñòàí-
äàðòíà» êâàðòèðà, ÿê³ ÷àñòî áóäó-
âàëè ùå çà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. 
Òàêîæ ïîøèðåíèìè áóëè ìàëîñ³-
ìåéêè: 22–24 «êâàäðàòè», — êàæå 
êåð³âíèê îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ àãåíö³é 
íåðóõîìîñò³ ïàí Âîëîäèìèð. — 
Òàê³ êâàðòèðè ìàþòü ³íòåðåñ ó ëþ-
äåé, ç ñïðÿìóâàííÿì íà «ðîçóìíó» 
ö³íó. ßêùî öå íîâîáóäîâà, ³ äåÿê³ 
çàáóäîâíèêè ðîáëÿòü òàê³ íåâåëèê³ 
ôîðìàòè, ç íàÿâí³ñòþ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî îïàëåííÿ, òî ö³íà íå ìîæå 
áóòè íàäòî íèçüêîþ.

Êåð³âíèê àãåíö³¿ êàæå, ùî êîì-
ôîðòíó êâàðòèðó ìîæíà ïðèäáàòè 
ç ðîçðàõóíêó ïðèáëèçíî òèñÿ÷à 
äîëàð³â çà ìåòð êâàäðàòíèé.

— ×àñòî òàê³ êâàðòèðè øóêàþòü 
ëþäè, ÿê³ æèâóòü ñàì³, — ïðîäîâ-
æóº ïàí Âîëîäèìèð. — Òàê, áàãàòî 
ïðîñòîðó íåìàº, àëå º óñ³ íåîá-
õ³äí³ êîìóí³êàö³¿. Òàêîæ ìîæíà 
çóñòð³òè âàð³àíòè, ÿê³ ïåðåðîáèëè 
³ç ñòàðèõ «õðóùîâîê».

ОКСАНА 

РУНЦІВ-КОРОЛЮК, 

ДИЗАЙНЕР 

ІНТЕР'ЄРУ:

— Смарт-кварти-
ра — це квартира 
невеликої площі, 
проте добре про-

думана і зручна, всі зони у ній 
багатофункціональні. На неве-
ликій кількості квадратних метрів 
(до 30) розміщують усе необхідне 
для досить комфортного життя.
У Тернополі, наразі, за проекта-
ми забудовників не надто попу-
лярне таке житло. Але, якщо ви 
хочете комфортну власну квар-
тиру — то її можна організувати 
на будь-якій площі при будь-яко-
му плануванні.
— На невеликій площі можна 
розмістити все необхідне. Най-
головніше — це грамотно вибрати 
квартиру і продумати плануван-

ня. Адже від цього залежить зруч-
ність проживання. Але треба бути 
готовим до того, що деякі речі 
будуть мати одночасно декілька 
призначень. Наприклад, якщо 
у звичайній квартирі ми можемо 
собі дозволити і ліжко, і диван, 
і кілька пуфів, то у меншій квар-
тирі, швидше за все, доведеться 
обійтися одним диваном. А стіл 
для обіду буде слугувати столом 
для роботи, навчання тощо. Зага-
лом, чим менша за площею квар-
тира, тим детальнішим повинен 
бути проєкт ремонту.
Розподілення зон та розташуван-
ня меблів у квартирі залежить від 
її розміру, конфігурації, від на-
явності вікон, розташування ко-
мунікацій, можливості внесення 
змін у існуюче планування та від 
того, хто буде жити у квартирі. 
Облаштувати комфортне житло 
можна і на 20-ти кв. метрах.

«Комфорт можна облаштувати і на мініпросторі» 

ДОВІДКА 

ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ КВАРТИРА 
ЗДАВАЛАСЬ БІЛЬШОЮ 
 Оберіть однотонне покриття підло-
ги, колір стін в суміжних кімнатах — 
теж один.
 Колір стелі від стін зробіть на тон світ-
лішим. Люстра має бути не надто масив-
ною, з закритими лампочками. Ще кра-
ще може «зіграти» точкове освітлення.
 Не захаращуйте квартиру зайвим 
декором (килими, важкі рамки для 
фото), зайві полички, а інколи і зайві 
меблі.
 Ідеальним для невеликої квартири є 
мінімалістичний стиль. Постійно стеж-
те за тим, щоб не збирати речей — це 
допоможе зберігати простір вдома.

У пошуку на оренду маленького житла варіантів не так 
вже і багато. Лише 154 оголошення про оренду квартири 
на 35 м2 і менше. Інтер'єр, як і ціни, суттєво відрізняються 

На сайті Dom.RIA у пошуку продажу квартир, менших 
за 35 квадратів, знаходимо 264 оголошення. Проте 
більшість з них — помешкання в новобудовах без ремонту. 
Інколи навіть без вікон
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Жінка — це така істота, яка з десяти 
кроків помічає чужий волосок 
на твоєму піджаку, але може не по-
мітити бордюр, коли паркується.

***
Поняття міри для жінки філософ-
ське. Двадцять пар туфель — це 
мало, але два чоловічих носки 
на підлозі — вже багато.

***
Якщо жінка злиться — значить, вона 
не тільки не права, але ще і знає 
про це.

***
Якщо жінка одягає під штани рвані 
колготки — значить, вона одягається 
з чистими намірами.

***
Дівчата, пам'ятайте: під час дієти 
сало треба їсти без хліба!

***
Ну звичайно всі жінки з роками 
повнішають. Був час, коли й вона 
важила 3,5 кг.

***
— Моня, ви знаєте, Хаєчка дійсно 
виявилася з тих жінок, про яких 
мене попереджала мама, але яких 
дуже, таки, рекомендував тато…

***
— Зі мною дівчина порвала. При-
чому ще прислала фотки, де вона 
кохається з моїм другом!
— І ти що?

— Я надіслав ці фотки її батькові…

***
Коли я прочитала вислів Коко 
Шанель: "Руки — візитна картка 
дівчини, шия — її паспорт, а груди — 
закордонний паспорт", то зрозумі-
ла, що за кордоном я не побуваю…

***
Коти й жінки сходяться в тому, що 
коли вони раптом з тобою ласкаві, 
значить, вони від тебе чогось хочуть 
або десь щось накоїли.

***
Поки моя дівчина спала, я встав і 
приготував їй сніданок. Потім зго-
лоднів, з'їв його і знову ліг в ліжко. 
Як шкода, що вона не дізнається, 

який я ідеальний чоловік…

***
Дівчина, як театр — сьогодні коме-
дія, завтра трагедія, а післязавтра — 
гастролі в іншому місті!

***
Дівчата, якщо у вас гарний на-
стрій — зважтесь.

***
Красиві хлопці потрібні дівчині, щоб 
хвалитися перед подругами, вірні — 
перед матір'ю, віддані — перед 
колишніми, покидьки — для душі.

***
Якщо жінка на тебе не дивиться, 
це ще не означає, що вона тебе 
не бачить.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Він ніколи не стоїть 
на місці, завжди намагається 
бути першим і кращим, шукає 

способи виплеснути енергію. Представ-
никам цього знаку складно сконцен-
труватися на чомусь одному, тому їм 
не підходить, наприклад, біг вранці, 
одноманітні заняття в спортзалі. 

ТЕЛЕЦЬ Азартний знак. Він зда-
тен спробувати всі види спорту, 
але, зважаючи на те, що у нього 

кремезна тілобудова й уповільнений 
обмін речовин, не всі заняття можуть 
підійти. Тельцям-чоловікам краще 
зайнятися підняттям тягарів, штовхан-
ням ядра. Слабкій статі цього знака 
підійдуть вправи на розтяжку.

БЛИЗНЮКИ Багатогранний 
знак, його представники нама-
гаються бути в багатьох місцях 

водночас, спробувати якнайбільше 
всього, а тому їм важко зупинитися 
на одному виді спорту. Вони люблять 
командні ігри, їм важливо одержувати 
задоволення від того, що вони роблять. 

РАК Любить займатися в домаш-
ній обстановці, роблячи вправи 
як на відеокасетах із фітнесу. Але 

йому прекрасно підходять активні ко-
мандні ігри: волейбол, боулінг, баскетбол, 
футбол та інші, де він зможе продемон-
струвати свої організаторські здібності. 

ЛЕВ Представникам цього знаку 
необхідні індивідуальні заняття з 
чіткою програмою. Леви доволі 

себелюбні, тому докладатимуть макси-
мум фізичних і розумових зусиль, щоб 
зробити своє тіло досконалим. 

ДІВА Представники цього знаку 
готові проводити кожен день 
у спортзалі, відмовлятися від 

смачних десертів, щоб мати можли-
вість милуватися досконалістю свого 
тіла. Людям цього знаку підходять 
вправи на гнучкість, а також різнома-
нітні командні заняття.

ТЕРЕЗИ Не люблять змагатися, 
шукають нові знайомства та 
враження. Часто представни-

ки цього знаку починають займатися 
якимсь видом спорту задля спілку-
вання, і дуже скоро кидають заняття, 
не дійшовши до кінця. Терезам підійде 
спортивна гімнастика.

СКОРПІОН Любить змагати-
ся, відчувати смак перемоги, 
а почавши щось робити, захо-

плюється так, що важко зупинитися. 
Тож відвідування спортзалу для цього 
знаку — не тільки спосіб підтримати фі-
гуру, а й місце, де можна похвалитися 
новими модними кросівками, запроси-
ти красеня або красуню на побачення. 

СТРІЛЕЦЬ Заняття на свіжому 
повітрі найкраще розкри-
вають здібності цього знаку, 

тому кемпінг, туризм — кращі заняття. 
Стрільцеві також підходять активні 
види спорту: хокей, кікбоксинг, карате, 
рафтинг. А біг підтюпцем, стрілянина 
з лука не лише посприяють кращій кон-
центрації, а й піднімуть настрій.

КОЗЕРІГ Прагматик і реаліст, 
для якого немає значення, де 
і чим займатися. Він — витри-

валий боєць, націлений на довгостро-
ковий результат, тому віддає перевагу 
довгостроковим програмам тренувань 
із чітким планом занять, але йому 
також дуже підходять екстрені вправи, 
націлені на швидкий результат.

ВОДОЛІЙ Активний знак з 
яскравою уявою. Його жвавість 
і винахідливість не дають змоги 

займатися чимось монотонним. Нові 
ідеї, нові правила — те, що цікаво цьо-
му знаку. Водолію повинні сподобатися 
водні види спорту, наприклад, вінд-
серфінг, водні лижі, вітрильний спорт. 
Представникам цього знаку слід бути 
більш обережними зі щиколотками — 
це їхнє слабке місце.

РИБИ Представники цього зна-
ку дуже чутливі. Вони вважають, 
що у спорті — головне не пере-

мога, а участь, інтереси команди для 
них — на першому місці. Цьому знаку 
підходить водне поло, футбол. Ідеальні 
заняття: риболовля, дайвінг.

Спортивний гороскоп 

АНЕКДОТИ

Фінансова академія. Студент-
ка-блондинка четвертого курсу 
довела викладача до сказу, коли 
запитала, що дорожче, фунти 
або стерлінги.

***
— Ти чим, подруго, зайнята?
— Так, ось, даю оголошення 
в газету: «Віддам симпатичну 
кицьку в дбайливі руки».
— Чоловіка собі шукаєш? Як 
тонко…

***
Чоловік ревнує ту, яка зараз з 
ним поруч.
Жінка ревнує того, хто з нею 
зараз, того, хто з нею був ко-
лись, того, хто з нею міг би бути 
в минулому, того, на кого вона 
має плани, і навіть того, кого 
вона сама відкинула.

***
Важко зрозуміти, що хоче 
жінка, коли вона мовчить. А ось 
коли жінка каже, то зрозуміти її 
нітрохи не легше.

***
Блондинка заходить в зоо-
магазин. Мило посміхається 
продавцеві й каже:
— Я хотіла б купити мишку.
— Хочете купити цю маленьку 
сіреньку симпатягу з величез-
ними сумними очима або цю 
волохату ледачу білу мишу?
— Будь-яку, моєму коту все 
одно!

***
Чоловік — дружині:
— Жіноча логіка — це запере-
чення чоловічої.
Дружина:
— Ні!

***
Їдемо з подругою в трамваї. 
Напроти сидить мужик з соба-
кою. На зупинці заходить жінка 
з котом. Мужик поступається 
їй місцем, вона бере поводок 

такси, мужику віддає кота.
Зупинка.
Мужик з котом виходить, на на-
ступній зупинці виходить жінка 
з собакою.
Подруга:
«Я зрозуміла, в таксі — наркоти-
ки, а в кота — гроші».

***
Жіноча логіка:
— Чому? Чому? Тому що я так 
вирішила! А чому я так виріши-
ла — я ще не вирішила…

***
Ну і хто сказав, що в наш час 
джентельмени усі вимерли? 
Особисто недавно бачив, як 
чоловік тримав парасольку над 
жінкою, поки вона пробите 
колесо змінювала в машині!

***
Званий вечір в одному з 
британських маєтків. Господині 
представляють чергового гостя:
— Це доктор Джонсон.
— Доктор? О, я дуже рада, 
підкажіть, я вночі часто проки-
даюся…
— Вибачте, але я доктор права, 
а не медицини.
— Так? Тоді скажіть, а скіль-
ки зараз дають за отруєння 
чоловіка?

***
Вагітна мама запитує Вовочку:
— Кого б ти більше хотів: се-
стричку чи братика?
— Я б хотів, якщо це не дуже 
позначиться на твоїй фігурі, 
велосипед.

***
Мені здається, чи в старих 
чорно-білих фотоапаратах була 
вбудована функція фотошопу, 
адже на старих чорно-білих 
знімках наші бабусі в сорок 
років мають вигляд набагато 
кращий, ніж деякі сучасні дівча-
та на своїх селфі.
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Чотири місця, 
де відпочити восени

КАРПАТИ
Піднятися на Говерлу, відпочити в Буковелі, 
помилуватися гірськими озерами, відвідати 
водоспад в Яремче – ну просто рай для туристів.
У Карпатах зараз пропонують безліч розваг: 
і піднятися в гори гірськими мотоциклами, і 
покататися на конях, і підкорити найвищі вер-
шини, і помилуватися красою гір з підйомників, 
і відвідати з гідом різні історичні місця. А після 
екстремальних прогулянок чи виснажливих 
підйомів можна відвідати сауни, бані, криті 
басейни та популярні карпатські чани, щоб роз-
слабитися і відпочити. І, звичайно ж, карпатська 
кухня не залишить тебе байдужим: тут і деруни, 
і борщі, і грибні юшки, і вареники – усе, що 
душа забажає.

ОДЕСА
В Одесу можна їздити не лише влітку на море. Ба 
більше, туди просто необхідно з’їздити восени.
По-перше, вже зовсім не жарко ходити ціка-
вими місцями. По-друге, ви приїжджаєте вже 
не на море, а як турист – щоб помилуватися 
пам’ятками. І тут, безумовно, є на що подиви-
тися: знамениті Потьомкінські сходи, морський 
порт, Одеський національний академічний те-
атр опери та балету, який вражає своєю красою.
Неможливо бути в Одесі і не прогулятися Дери-
басівською. Тут і архітектура чудова, і вулички, 
сповнені місцевим колоритом і музикою. А ще 
в Одесі відкрили Стамбульський парк, у якому 
можна побачити безліч красивих квіткових 
композицій.

ЛЬВІВ
Львів – просто мрія для туристів. Тут справді є на 
що подивитися. Площа Ринок – одне з найпер-
ших місць, яке відвідують туристи. Вулички на 
площі Ринок просто ваблять своєю красою і старо-
виною. Можна піднятися на Ратушу і подивитися 
на старе місто з висоти, що теж дуже красиво. Або 
посидіти біля Львівського оперного театру.
А скільки тут чудових храмів! Домініканський, 
Бернардинський, Латинський собори, Вірмен-
ська та Успенська церкви. А такі чудові храми, 
як Собор святого Юра і Церква святих Ольги та 
Єлизавети, збирають біля своїх стін безліч людей! 
Красою вабить і Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка. А ще обов’язково по-
трібно піднятися на Високий замок, щоб зустріти 
світанок чи подивитися на нічні вогні міста з ви-
соти. Крім того, варто прогулятися Вірменською 
вулицею, відвідати старий Личаківський цвинтар, 
Італійське подвір’я і Палац Потоцьких. Крім того, 
у Львові безліч кафе, барів та пабів на будь-який 
смак. Тут усюди пахне запашною кавою, автор-
ськими наливками і смачним м’ясом. Тож у Львів 
потрібно їхати не на день, а мінімум на вихідні!

ЧЕРНІВЦІ
Усі знають Чернівці, у першу чергу, через Чер-
нівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. Ця будівля, колишня резиденція 
митрополитів, вражає своєю красою і величні-
стю, а у його стінах часто знімають фільми.
Обов’язково потрібно відвідати знамениті зали 
теперішнього університету – Мармурову, Бла-
китну, Зелену та Червону зали, а також знищені 
покої митрополита і трапезну.
Крім цього, у Чернівцях є також чудовий Му-
зично-драматичний театр імені Кобилянської, 
міська ратуша, Музей народної архітектури та 
побуту. Та й взагалі – прогулянка вуличками 
міста теж принесе величезне задоволення.

РЕКЛАМА

Настала осінь, а ти не знаєш, що робити вдома? 
Відповідь проста – їхати на екскурсії. І для цього 
не обов’язково витрачати багато грошей. Адже 
в Україні є стільки красивих і пам’ятних місць, 
що ви й уявити не могли! Тож сумки в руки і гай-
да у подорож, повідомляє ranok.ictv.ua!


