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НАПИСАЛА ЛИСТА 
КОРОЛЕВІ с. 9

с. 12

 Ми проаналізували статки та біографії 
претендентів на посаду міського голови. Чим багаті 
та що відомо про кожного з них, чим відзначилися 
у минулому та за що їх критикують? Про судові 
справи, скандали і політичну діяльність 

 Для всіх кандидатів провели бліцопитування. 
Чи знають кандидати реальні проблеми жителів 
міста, з чим асоціюють Тернопіль, що обіцяють 
зробити на посаді та чого робити ніколи не будуть. 
Аналізуйте і робіть висновки с. 4-5

ЗНАЙОМТЕСЬ, ХОЧУТЬ У МЕРИ
УСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КАНДИДАТІВ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Аварійна водоканалу       52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

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.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïðèì³ùåííÿ êîëèøíüîãî äèò-
ñàäêà íà Ïàðêîâ³é â³ääàëè öåðêâ³ 
ó 2018-ìó ðîö³. Òåðíîïîëÿíè òðè-
âàëèé ÷àñ íàãîëîøóâàëè íà òîìó, 
ùî òåðèòîð³ÿ çàíåäáàíà. À â íà-
ï³âçðóéíîâàíîìó ïðèì³ùåíí³ 
êîëèøíüîãî äèòñàäêà íà âóëèö³ 
Ïàðêîâ³é þðáèëèñÿ áåçõàò÷åíêè 
òà íàðêîçàëåæí³.

Ì³ñöåâ³ ïðèïóñêàëè: «ïðèì³-
ùåííÿ õòîñü ãîòóº äî ïðèâàòèçà-
ö³¿». Àäæå ùå ðàí³øå ì³ñüêðàäà 
ïåðåäàëà ïðèì³ùåííÿ ç áàëàí-
ñó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè íà áàëàíñ 
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
ì³ñòà. À òàêîæ çàðåºñòðóâàëà äå-
êëàðàö³þ ïðî ïî÷àòîê ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò ç ïåðåáóäîâè öüîãî ïðèì³-
ùåííÿ ï³ä îô³ñíî-àäì³í³ñòðà-
òèâíå.

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³é ó ÇÌ² ñòàëî 
â³äîìî, ùî îá’ºêò ìîæå ³ íå â³ä-
íîâèòèñÿ ÿê äèòñàäîê. Ðåçîíàíñ 
ï³øîâ ³ ñåðåä àêòèâ³ñò³â. Äàë³ ï³ä 
÷àñ îäí³º¿ ç ñåñ³é ÓÃÊÖ îòðè-
ìàëà ïðèì³ùåííÿ â áåçêîøòîâíå 
êîðèñòóâàííÿ, ÿêå çàëèøàºòüñÿ 
â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. ßê ïðî-

ïèñàíî â ð³øåíí³ ùîäî ïåðåäà÷³, 
äóõîâåíñòâî õî÷å ñòâîðèòè äèòÿ-
÷èé îñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä. 
Ðîáèòèìóòü öå çà âëàñí³ êîøòè òà 
ãðîø³ áëàãîä³éíèê³â ç-çà êîðäîíó.

«ПРИМІЩЕННЯ ВЗАМІН» 
— Öåðêâà âîëîä³ëà ïðèì³ùåí-

íÿì, äå çàðàç ñóä íà Îñòðîçüêî-
ãî, ïðîòå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè éîãî 
çàáðàëè, — ïîÿñíþâàâ ðàí³øå 
æóðíàë³ñòàì «20 õâèëèí» ãîëîâà 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü åêîíîì³êè, ïðîìèñëîâîñ-
ò³, òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó, êîíòðîëþ 
çà âèêîðèñòàííÿì êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà, çîâí³øí³õ çâ’ÿçê³â, ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàõèñòó 
ïðàâ ñïîæèâà÷³â òà òóðèçìó Ìè-
õàéëî ²áðàã³ìîâ. — Óæå çà íåçà-
ëåæíîñò³ ì³ñòî ÿê êîìïåíñàö³þ 
äàëî ÓÃÊÖ ïðèì³ùåííÿ êîëèø-
íüî¿ àïòåêè íà «Äðóæá³». Òàì, 
íàñê³ëüêè çíàþ, öåðêâà õîò³ëà 
ðîáèòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä äëÿ 
ä³òåé. Ïðîòå òîé îá'ºêò íå ï³ä³é-
øîâ çà òåõí³÷íèìè ïàðàìåòðàìè.

Ñàìå òîìó íà «Äðóæá³» ñàäî-
÷îê öåðêâà çáóäóâàòè íå ìîãëà. 
À îò ïðèì³ùåííÿ íà Ïàðêîâ³é 
äëÿ ñàäêà ï³äõîäèòü ³äåàëüíî. Òîæ 

КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ І ЯКИЙ ВИГЛЯД 
МАТИМЕ САДОК НА ПАРКОВІЙ 
Будівництво  Будівлю колишнього 
дитячого садка на вул. Паркова, 
12 в оренду віддали Тернопільсько-
Зборівській єпархії УГКЦ. За два роки 
садочок практично відновили. Його 
відкриття планували вже на 1 вересня, 
але через карантин перенесли. На коли?

âçàì³í «àïòå÷íîãî» ïðèì³ùåííÿ 
öåðêâ³ â³ääàëè öå. Ç ïðîïèñàíîþ 
óìîâîþ, ùî òàì áóäå ä³ÿòè äèòÿ-
÷èé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

ЩО ВЖЕ ЗРОБИЛИ
Íà ì³ñö³, äå áóäå ñòàðèé-íîâèé 

ñàäîê, íåùîäàâíî ïîáóâàëà íàøà 
æóðíàë³ñòêà. Ïîáà÷åíå ïðèºìíî 
çäèâóâàëî: êîëüîðîâèé ôàñàä, âå-
ëèêà áóä³âëÿ, âñåðåäèí³ — ðîáîòà 
êèïèòü.

Ïðî òå, ÿê ïðîõîäÿòü ðîáîòè ç 
â³äíîâëåííÿ, ãîâîðèìî ç î. Ïå-
òðîì, çàñòóïíèêîì åêîíîìà Àðõè-
ºïàðõ³¿, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ðîáîòè 
ó ñàäêó íà Ïàðêîâ³é.

— Öÿ áóä³âëÿ âæå ñòàëà ñõîæà 
íà ñàäî÷îê, àäæå ôàñàä ìàéæå äî-
ðîáëåíèé, — êàæå ñâÿùåííèê. — 
Êîëüîðîâèé, ÿñêðàâèé. Ùîäî 
âíóòð³øí³õ ðîá³ò, òî âîíè òàêîæ 
íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿: âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ïëèòêà, ðîáëÿòüñÿ ñó÷àñ-
í³ ñàíâóçëè, âæå ïîñòàâëåí³ äâåð³. 

²äå ôàðáóâàííÿ ñò³í, ï³ñëÿ öüîãî 
áóäå ðîçïèñ ñò³í ð³çíèìè ìàëþí-
êàìè, ÿê³ ö³êàâ³ äëÿ ìàëþê³â.

«ПЛАНУВАЛИ ВІДКРИТИ 
1 ВЕРЕСНЯ» 

Ñâÿùåííèê êàæå, ùî ñàäîê 
ñïðàâä³ ïëàíóâàëè â³äêðèòè âæå 
1 âåðåñíÿ, àëå ÷åðåç êàðàíòèí 
íå âäàëîñü ïîâí³ñòþ ï³äãîòóâàòè 
ïðèì³ùåííÿ.

— Òàê, ÿê ³ â êîæí³é ñôåð³, ó íàñ 
òåæ º ïåâí³ òðóäíîù³, àëå ðîáîòà 
éäå. Öåðêâà âñå çàâåðøèòü, — êàæå 
â³í. — Êîëè áóäå îñâÿ÷åííÿ — 
îáîâ'ÿçêîâî çàïðîñèìî æóðíàë³ñ-
ò³â, ³ ì³ñòî áóäå áà÷èòè, ùî âæå º.

Ùîäî òåðì³í³â çäà÷³, òî î. Ïåòðî 
çàãàäóâàòè íå áåðåòüñÿ, ìîâëÿâ, 
îäíà ð³÷ — çäà÷à áóä³âë³, à ³íøà — 
ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Áó-
ä³âëþ ïëàíóþòü çàâåðøèòè âæå 
çà ì³ñÿöü-ï³âòîðà. Ïîïåðåäó — ùå 
îáëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿, âñòàíîâ-
ëåííÿ ìàéäàí÷èêà.

ЯКИМ БУДЕ САДОК? 
Ñâÿùåííèê ðîçïîâ³äàº, ùî öå 

áóäå òðàäèö³éíèé, çâè÷àéíèé 
ñàäîê, ÿê ³ äåñÿòêè ³íøèõ â Òåð-
íîïîë³. Éîãî çìîæóòü â³äâ³äóâàòè 

ä³òè ð³çíèõ êîíôåñ³é òà ðåë³ã³é.
— Ñïðàâä³ â ãðóïàõ çìîæóòü 

íàâ÷àòèñü ä³òêè, ÿê³ ìàþòü îñî-
áëèâ³ îñâ³òí³ àáî ô³çè÷í³ ïîòðåáè. 
Ó òèõ ãðóïàõ îäíî÷àñíî áóäóòü é 
³íø³ ä³òè. Òîìó öåé ñàäî÷îê íàçè-
âàþòü ³íêëþçèâíèì, — ãîâîðèòü 
îòåöü. — Ó ñàäî÷êó íå áóäå ðîç-
ìåæóâàíü: çäîðîâ³ — õâîð³ ä³òè, 
ä³òè ç ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè 
àáî ç ³íøî¿. Íàøà öåðêâà áóäå 
ïðàöþâàòè ç óïðàâë³ííÿì îñâ³òè, 
ç ì³ñüêîþ ðàäîþ, ùîá ä³òè, ÿê³ 
ìàþòü ïîòðåáó ³òè â ñàäîê, ÿê³ º 
äåñü íà ÷åðç³, ùîá âîíè ìîãëè 
â³äâ³äóâàòè öåé çàêëàä.

Ðàí³øå ñâÿùåííèê ðîçïîâ³äàâ, 
ùî â³äíîâëåííÿ äèòñàäêà íà Ïàð-
êîâ³é — öå îäíà ç ôîðì ñëóæ³ííÿ 
ëþäÿì. Öå ïðèì³ùåííÿ íàñïðàâä³ 
áóëî äóæå çàíåäáàíèì, òàì ìîæíà 
áóëî çíàéòè ñâ³æ³ øïðèöè, ñì³òòÿ.

— Ó íàñ ëþäè çâèêëè, ùî ñëó-
æ³ííÿ — öå ìîëèòâà òà õîä³ííÿ 
äî öåðêâè, àëå, êð³ì öèõ ðå÷åé, º 
ùå é äîáð³ ñïðàâè. Çàâäàííÿ öåð-
êâè — âèõîâóâàòè, ï³äòðèìóâàòè, 
áóäóâàòè, — êàæå ñâÿùåííèê. — 
Ìè õî÷åìî, ùîá ó öüîìó ñàäêó 
æîäíà äèòèíà ÷è í³õòî ç áàòüê³â 
íå â³ä÷óâàâ í³ÿêî¿ äèñêðèì³íàö³¿ 
÷åðåç ñâî¿ ïîãëÿäè.

ЧИ ПОТРІБЕН САДОК У ЦЬОМУ 
МІКРОРАЙОНІ

Ó ïðåññëóæá³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êàæóòü, ùî çà áóä³â-
íèöòâî â³äïîâ³äàëüíà ÓÃÊÖ, òîìó 
êîìåíòóâàòè õ³ä ðîá³ò íå ìîæóòü.

Òàêî¿ æ ïîçèö³¿ äîòðèìóþòüñÿ 
â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè.

— Ñàäîê ïåðåäàëè â îðåí-
äó öåðêâ³. Ó ïðîºêò³ áóëà îäíà 
óìîâà — ó ïðèì³ùåíí³ îáîâ`ÿç-
êîâî ìàº áóòè ñàäî÷îê, — êàæå 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê.

Â óïðàâë³íí³ äîäàþòü, ùî 
â öüîìó ðàéîí³ ì³ñòà íåîáõ³äí³ñòü 
íîâèõ ñàäê³â äóæå âåëèêà.

— Îäíîçíà÷íî, ó öüîìó ðàéî-
í³, äå âóëèöÿ Ôàáðè÷íà, ñàäî÷êè 
ïåðåâàíòàæåí³, ïîòðåáà íîâîãî 
ñàäêà º, — ïðîäîâæóº Îëüãà Ïî-
õèëÿê. — ßêùî íà ì³êðîðàéîí³ 
ÁÀÌ ó ñàäêó º ïî 16–18 ãðóï, 
òî ó 15 òà 12 ñàäêàõ, ÿê³ íåïî-
äàë³ê Ïàðêîâî¿, ëèøå ïî 6 òà 
8 ãðóï.

Îñòàòî÷íà äàòà â³äêðèòòÿ ñà-
äî÷êà, íàé³ìîâ³ðí³øå, íà ïî÷àòêó 
2021–2022 íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ðî-
áîòè æ ïëàíóþòü çàê³í÷èòè âæå 
÷åðåç ì³ñÿöü-ï³âòîðà.

«Ó ãðóïàõ çìîæóòü 
íàâ÷àòèñü ä³òêè, ÿê³ 
ìàþòü îñîáëèâ³ îñâ³òí³ 
àáî ô³çè÷í³ ïîòðåáè. 
Ó òèõ ãðóïàõ îäíî÷àñíî 
áóäóòü ³ ³íø³ ä³òè»

Роботи з відновлення садка розпочали два роки тому. 
Так він виглядав до початку реконструкції

Зараз вже практично закінчили роботи з фасадом. 
Будівля має дуже привабливий вигляд: кольорова та яскрава. 
Для завершення робіт всередині потрібно ще понад місяць
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ХТО НА МЕРА? ЩО ОБІЦЯЮТЬ ЗМІНИТИ 
Кандидати  Ми проаналізували статки 
та біографії претендентів на посаду 
міського голови. Чим багаті та що відомо 
про кожного з них, чим відзначилися 
у минулому та за що їх критикують? Для 
всіх кандидатів провели бліцопитування

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Âèáîðè-âèáîðè… ²ìåíà äåâ'ÿ-
òè êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñüêîãî 
ãîëîâè îçâó÷åí³. Óñ³ âîíè îô³-
ö³éíî ðîçïî÷àëè ïåðåäâèáîð÷ó 
áîðîòüáó.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîà-

íàë³çóâàëè â³äîìîñò³ ïðî êîæíîãî 
ç êàíäèäàò³â. Ìè òàêîæ ç³áðàëè 
¿õí³ êëþ÷îâ³ îá³öÿíêè ïðî òå, 
ùî áóäóòü ÷è íå áóäóòü ðîáèòè 
ó âèïàäêó, ÿêùî ïåðåìîæóòü 
íà âèáîðàõ.

Ì³ñöåâ³ âèáîðè â³äáóäóòüñÿ 25 
æîâòíÿ. Àíàë³çóéòå ³ ðîá³òü âè-
ñíîâêè! 

ПИТАННЯ, ЯКІ МИ ПОСТАВИЛИ КАНДИДАТАМ:
1) Чому претендуєте на цю по-
саду? 
Ваша основна відмінність від 
опонентів.
2) Вкажіть асоціацію: Тернопіль — 
це… одним словом.

3) Назвіть три основні проблеми 
міста.
4) Перші три кроки на посаді.
5) Продовжіть — Ставши місь-
ким головою, ніколи не буду… 
три пункти.

Кандидат від партії «Слуга Народу». 
Український комічний актор, сцена-
рист, капітан команди КВН «V. I.P.», 
триразовий переможець шоу «Роз-
сміши коміка», автор та актор скетч-
шоу «Країна У», учасник проекту 
«Студії 95 квартал», «Бійцівський 
клуб». Працював начальником від-
ділу маркетингу ТРЦ «Подоляни». Є 
власником і директором туристичної 
компанії «Фантастік Тревел».
У 2015 році балотувався до Тер-
нопільської обласної ради від 
партії «Європейська солідарність», 
а в 2019 році був довіреною особою 
кандидата в президенти — Зелен-
ського. Брат Віктора Гевка — Воло-
димир — у 2019 році став нардепом 
від «Слуги Народу» по мажоритар-
ному округу на Тернопільщині. Ві-
ктор Гевко одружений, має сина.

ФІНАНСИ:
У відкритих даних про майно і стат-
ки Віктора Гевка немає. На весільних 
порталах знаходимо оголошення 
ведучого, де він пише, що весело 

та цікаво проведе ваш день, вина-
города — від 25 000 грн.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Мені не байдуже те, що відбуваєть-
ся у Тернополі, адже тут живе моя сім’я, 
мої близькі і друзі. Я переконаний, що 
Тернопіль може бути європейським, 
сучасним і заможним містом. Так, я но-
вачок у політиці, але це радше плюс, 
ніж мінус. Люди знають мене як лю-
дину слова, мене не цікавлять схеми і 
дерибани. Навпаки, я хочу побороти 
це ганебне явище. Наша команда — 
молода, фахова, сповнена енергії.
2) Тернопіль — місто мрії.
3) — Ми спеціально провели до-
слідження і виявили, що найбіль-
ше жителів Тернополя насправді 
турбує… безробіття;
 стан медзакладів міста (модерніза-
ція лікарень і поліклінік давно на часі);
 транспортна, мова як про якість 
громадського транспорту, так і про 
затори, відсутність місць для пар-
кування, багаторівневих парковок.
4)  сформую команду професіо-

налів, які є патріотами свого міста;
 ініціюю підписання моєю коман-
дою та всім депутатським корпусом 
кодексу доброчесності, в якому чіт-
ко пропишемо ключові принципи 
діяльності;
 аудит попередніх рішень міської 
ради на предмет законності.
5) Ніколи не буду:
 шкодити рідному місту;
 не буду обіцяти того, що немож-
ливо зробити;
 напевне, ніколи не буду мати віль-
ного часу, бо окреслив дуже багато 
планів щодо якісних змін у місті і всі 
їх дуже хочу реалізувати.

Кандидат від партії «Опозиційна 
платформа — За життя».
Пан Кравчук — один із тих українців, 
які вважають, що кожна людина має 
право розмовляти тою мовою, яка 
їй близька та зрозуміла.
— Я за те, щоб усе було вільно та 
демократично. Ми навіть можемо 
у четвертій школі, приміром, запро-
вадити ті ж самі уроки польської та 
російської мови, — говорить він.

СУДОВІ СПРАВИ:
За освітою — бухгалтер. Керівник 
малого ПП «Нутрія», яке займається 
добуванням піску, гравію, глин і ка-
оліну. У 2017-му році було рішення 
Господарського суду про стягнення 
з ПП «Нутрія» втрат сільськогоспо-
дарського виробництва при змінен-
ні цільового призначення земель, 
йдеться у youcontrol.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Вирішив стати міським головою, 
щоб подолати корупцію, аби терно-
поляни могли жити в достатку.
Моя основна відмінність — поки всі 
думають, як зробити з Тернополя 
туристичне місто, я хочу перетво-
рити його на промислову зону, де 
будуть розвиватися заводи та під-
приємства. Щоб ми були потрібні 
всій Україні. Політика наших «па-
тріотів» мені не подобається, нам 
нав'язують свободу, кажуть, як жити. 
Так, як діє міська влада, це схоже 
на диктаторську форму правління.
2) Тернопіль — це затишок.
3) Корупція, бідність, безробіття.
4)  Мусимо вбити корупцію під 
корінь. Це справа для усіх нас, 
а не поліції тільки;
 почати співробітництво з інвес-
торами;

 гроші мають робити гроші, бю-
джет має бути скерований на те, 
щоб приносити прибуток.
5) Ніколи не буду:
 забувати людяність;
 красти;
 брехати.

Кандидат від Громадянсько-
го руху «Хвиля». Називає себе 
«народним мером Тернополя».

СУДОВІ СПРАВИ:
У 2018 році був затриманий по-
ліцією через звинувачення у ви-
маганні коштів в місцевих підпри-
ємців в обмін на «недоторканість» 
їхнього бізнесу. Сам він коментує: 
всі звинувачення та арешт — помста 
за громадянську позицію.
Згідно з даними youcontrol, 
на 29 жовтня у міськрайонному 
суді призначене засідання у справі 
про вимагання.
Одружений, виховує сина.
Займається підприємницькою діяль-
ністю, зокрема монтажем водопро-
відних мереж, систем опалення та 
кондиціонування.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Нема інакшого методу вплину-
ти на владу, адже вона гальмує усі 
демократичні процеси. Навіть поза 
виборам ми ніколи не були осто-
ронь проблем міста — забудови 
парків, запуску торф’яних котелень 
чи розміщення МАФів у «зелених 
зонах». Я не є представником ко-
лишньої влади, є такі кандидати, 
яким до виборів було комфортно 
працювати з міським головою, тепер  
перед виборами стали в опозицію.
2) Тернопіль — сім'я.
3) Влада, яка не чує громадян, роз-
базарювання земель, нехтування 
екологічними питаннями.
4)  Заміна управлінців та ревізія 
діяльності за останні три каденції 
міської влади;
 лобіювання автономного опален-

ня та програма утеплення будинків, 
програма енергоефективності;
  налагодження комунікації між 
владою і жителями.
5) Ніколи не буду:
 розбазарювати землю;
 уникати зустрічі з людьми;
 кумівства не буде.

Кандидат від партії «Сила лю-
дей», підприємець, політик.
Упродовж 2006–2010 років був 
головою Тернопільської обласної 
організації «Громадянської партії 
ПОРА», балотувався від неї на пар-
ламентських виборах 2006 року, 
однак не був обраний. Згодом пар-
тія висунула Сороколіта на місцевих 
виборах 2010 року, тоді він став де-
путатом Тернопільської міської ради.
Перебував у партії ВО «Свобода» 
до 2017 року, поки його звідти не ви-
ключили. Приводом стало те, що він 
не підтримав змін до Генплану міста. 
На початку 2018 року у Сороколіта 
відібрали депутатський мандат.
На позачергових парламентських 
виборах 2019 року балотувався 
по 163 округу (Тернопіль) від партії 
«Сила людей», до Ради не потрапив.
З лютого 2000 року є ФОПом, се-
ред його видів діяльності — надан-
ня в оренду офісного устаткування, 
друк, роздрібна торгівля, діяльність 
ресторанів, консультування з питань 
інформатизації та інше.
Був учасником судових спорів, зо-
крема, щодо забезпечення реалі-
зації статусу депутата.

ДЕКЛАРАЦІЯ:
Згідно з декларацією, опублікова-
ною у липні 2019 р., має у власно-
сті квартиру у Тернополі, площею 
164 кв. м, та земельну ділянку у Гу-
сятинському районі.
Дохід від заняття підприємниць-
кою діяльністю — 701 000 грн, ще 
394 269 заробила дружина. Заде-
кларував у готівці — 27 100 доларів 
та 240 000 грн.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Мою кандидатуру висунула ко-
манда «Сили людей» Тернополя 
за результатами внутрішніх прай-

меріз. Тобто члени партії в таємному 
режимі, бюлетенями, приймали рі-
шення, кого висувати. Більшість під-
тримала мене. Основна, і вважаю, 
дуже суттєва наша відмінність — 
«Сила людей» в Тернополі повністю 
самостійна у прийнятті рішень. Адже 
ми самостійно фінансуємось і ми 
єдина системна відкрита опозиція 
діючій владі міста з достатніми знан-
нями й досвідом, яка готова брати 
повну відповідальність за управлін-
ня містом.
2) Тернопіль — це домівка.
3) Розкрадання ресурсів міста, нее-
фективне управління у більшості важ-
ливих галузей: медицина, транспорт, 
освіта, житлово-комунальне госпо-
дарство та ін., погіршення екології.
4)  Аудит поточного стану бюдже-
ту для його термінової оптимізації 
спрямування ресурсів на розвиток, 
а не проїдання;
 ініціювання перегляду Генераль-
ного плану;
  повна зупинка забудови пар-
кових зон та використання торфу 
котельнями.
5) Ніколи не буду:
 забувати про людей і не перестану 
бути досяжним;
 не піду на угоду з сумлінням.
 не «відсиджуватимусь» в кріслі.

Іван Сороколіт, 43 р.

Віктор Гевко, 35 р.

Олександр Кравчук, 45 р.

Олексій Станько, 32 р.
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Кандидат від партії «Європейська 
Солідарність», колишній лікар.
8 грудня 2015 року на першій сесії 
Тернопільської обласної ради шо-
стого скликання обраний головою 
ради.Одружений, має двох синів.

СУДИ:
Віктор Овчарук «засвітився» у скан-
далі, а в суді розглядали справу 
за керування автомобілем у стані 
алкогольного чи наркотичного сп'я-
ніння. Сам він коментував: «Алко-
голю не вживав, пив валеріанку». 
Адміністративне провадження за-
крили у зв'язку з відсутністю в його 
діях складу правопорушення.

ДЕКЛАРАЦІЯ:
На дружину оформлена квартира 
у Тернополі, площею 87 кв. м, та 
земельна ділянка у Великому Гли-
бочку. У власності дружини також 
авто — SKODA ОCTAVIA, 2011 року. 

Заробітна плата за основним місцем 
роботи — 802 975 грн та за суміс-
ництвом — 10 645 грн.
Задекларовані грошові активи: у го-
тівці — 15 000 доларів та 13 000 — 
у дружини, 10 000 євро — у Віктора 
Овчарука та 14 500 євро — у дру-
жини, 103 000 — у нього і 32 000 — 
у дружини.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Люблю Тернопіль. Хочу, щоб він 
став комфортним для життя містом. 
Я йду з командою професіоналів. 
Ми маємо за плечима досвід успіш-
ної роботи в обласній раді.
2) Рідний дім 
3) Відсутність допомоги соціально 
вразливим верствам населення, 
низький рівень матеріально-техніч-
ної бази міських медичних закладів, 
місто задихається в заторах.
4)  Всі надходження та видатки 
міського бюджету будуть прозо-

рими, рух коштів буде доступний 
та зрозумілий, вся діяльність всесто-
ронньо висвітлюватиметься;
 глибокий аудит міських лікарень, 
чітке з’ясування їх першочергових 
потреб;
 організація високофахової комісії 
для з’ясування логістики дорожньої 
інфраструктури міста та її поліпшен-
ня.
5) Не допущу жодної дії, яка б заш-
кодила Тернополю та тернополянам.

Кандидатка від політсили «Укра-
їнська Галицька партія», громад-
ська активістка.
Співорганізаторка Днів кар’єри Profit 
Day, проєкту «Навчальний центр з 
інформаційних технологій», «Лабо-
раторії молодіжних проєктів», була 
директором «Молодіжного центру 
праці» у Тернополі.
Навчалася в Львівському націо-
нальному університеті імені Івана 
Франка, має юридичну освіту.
Одружена.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Я прийшла в політику з громад-
ського сектору. Очолювала Моло-
діжний центр праці та громадську 

організацію «АТОМ». На жаль, часто 
стикалася з байдужістю чиновників 
до потреб людей. Хочу довести, що 
влада може бути іншою — відкри-
тою і чесною. За мною немає багатих 
родичів чи впливових людей. Все, 
що я досягнула — це результат на-
полегливої праці і Божої підтримки.
2) Тернопіль — це люди.
3) Брак робочих місць з гідною опла-
тою, хаотична та незаконна забудова, 
зокрема в парках та зелених зонах, 
низька якість медичних, транспорт-
них та житлово-комунальних послуг.
4)  Проведення системного аудиту;
 кадрові зміни в апараті міської 
ради та комунальних установах. 
Звільнення корупціонерів та непро-

фесіоналів;
 впровадження програми «Терно-
піль — місто щасливих сімей!» 
5) Ніколи не буду:
 зверхньо ставитись до людей;
 красти кошти в громади;
 говорити одне, а робити інше.

І ЧОГО РОБИТИ, КАЖУТЬ, НЕ БУДУТЬ 
Кандидат від ВО «Свобода», чин-
ний мер Тернополя.
У кріслі міського голови перебуває 
вже 2 каденції, з 2010 року. За цей 
час Сергій Надал потрапляв у різні 
земельні скандали, зокрема, щодо 
забудови парків та «зелених зон». 
Останнім часом активно виступає 
проти посилення карантинних норм 
у місті через стрімке поширення ко-
ронавірусу. 

ДЕКЛАРАЦІЯ:
Одружений, має доньку.
Має у спільній власності квартиру, 
площею 58,70 кв. м, ще одну квар-
тиру, площею 61,20 кв. м, а також 
50% власності на будинок у Бай-
ківцях, площа якого 399,10 кв. м. 
У спільній власності — і земельні 
ділянки.
За основним місцем роботи Сергій 
Надал заробив майже мільйон — 
998 084 грн.
Грошові активи у діючого міського 
голови: кошти, розміщені на бан-
ківських рахунках — 94 280 грн, 
2 258 доларів та 1 324 євро, у го-

тівці — 250 000 грн, 12 000 доларів, 
15 000 євро. Немалі статки і в дру-
жини пана Надала. У 2019 році 
вона отримала 1 401 094 грн. Також 
в Олени Надал є заощадження в го-
тівці: 400 000 грн, 45 000 доларів 
та 25 000 євро. Ще 650 000 грн 
дружина позичила третім особам.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) По-перше. Я людина команди.  
Ми маємо команду фахівців. У нас 
є чіткий план дій подальшого роз-
витку Тернополя. Ми почали бага-
то масштабних проектів. По-третє. 
Цей рік особливий. Так сталось, що 
місцеві вибори відбуваються у час 
світової пандемії і було б не зовсім 
правильно відмежуватись від участі 
у житті нашої громади. Кожен пре-
тендент на міського голову будує 
свою виборчу стратегію на критиці 
діючого мера. Моє ж завдання — 
продовжувати працювати і вирі-
шувати проблеми громади.
2) Тернопіль — найкраще місто 
на землі!
3) Проблема тарифів та якості ко-

мунальних послуг, медицина (про-
довжимо модернізацію медичних 
закладів Тернополя), транспорт 
(не лише придбання нового ко-
мунального транспорту, а і ремонт 
доріг, будівництво нових, створен-
ня нових транспортних розв’язок, 
зменшення заторів у Тернополі).
4) Всі озвучені проблеми треба ви-
рішувати одночасно. У мене є де-
тальний план дій на наступні 5 років. 
5) Ніколи не буду:
 виконувати рішення, у тому числі 
урядові, які шкодять громаді ;
 підтримувати ухвали, які супере-
чать інтересам жителів;
 давати пустих обіцянок.

Самовисуванець, активіст руху 
«Варта».
На місцевих виборах 2010 року бе-
зуспішно балотувався до Тернопіль-
ської міської ради від «Всеукраїнської 
партії духовності та патріотизму». Пан 
Сцібайло є засновником та керівни-
ком благодійного фонду допомоги 
молоді та сприяння її професійному 
розвитку «Наше майбутнє» та гро-
мадської організації «Асоціація захи-
сту прав і свобод молоді «Дружба».

СУДОВІ СПРАВИ:
Цікаво, що у 2019-му пана Сці-
байла притягували до адміністра-
тивної відповідальності за дрібне 
хуліганство, свідчать дані youcontrol. 
А у червні 2020 року проти нього 
відкрили справу за розпивання ал-
когольних напоїв у громадському 
місці. Однак постановою суду прото-
кол повернули Борщівському відді-
ленню поліції Чортківського відділу 
поліції для належного оформлення.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
1) Вчився і проходив стажування у єв-
ропейських органах самоврядуван-
ня, знаю ознаки європейського міста. 
Стажувався у Кракові, бачив, як там 
будують роботу. Принципи абсолютно 
відмінні. Там жителі приймають всі рі-

шення, а керівники — лише виконують 
їх. У них референдуми. У нас демокра-
тія закінчується сесією міської ради.
2) Тернопіль — це європейське місто.
3) Екологія — якість питної води, 
торф'яні котельні, проблеми із сор-
туванням сміття; відсутність інфра-
структури для людей з обмеженими 
можливостями та велоструктури; 
незрозумілі схеми із забудови мі-
ста та ущільнена забудова.
4)  Мораторій на забудови;
 побудова вело- та інфраструктури 
для людей з обмеженими можли-
востями (транспорт, ліфти, світло-
фори, заїзди тощо);
  створення розумного міста — 
«смарт сіті».
5) Ніколи не буду:
 красти;
 обманювати;
 брати хабарі.

Кандидат від ВО «Батьківщина». 
Донедавна був однопартійцем 
Сергія Надала. Від жовтня 2006 — 
заступник міського голови — керу-
ючий справами виконавчого комі-
тету Тернопільської міської ради. 
Від грудня 2010 — заступник місь-
кого голови Тернополя. Від квітня 
2014 до серпня 2015 — заступник 
голови Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації. З листопада 
2015 — заступник міського голови 
Тернополя з питань діяльності ви-
конавчих органів ради.
У політичних колах та соцмережах 
Леоніда Бицюру називають «зруч-
ним кандидатом для Надала», мов-
ляв, таким чином діючий очільник 
міста сподівається розпорошити го-
лоси виборців та здобути перемогу. 
Сам пан Леонід заявив про рішучі 
наміри та готовність очолити місь-
ку раду. Так, наприкінці вересня він 
повідомив про вихід із партії «Сво-
бода», у якій був понад 15 років. 

ДЕКЛАРАЦІЯ:
Має сина та доньку. Згідно з де-
кларацію, яку подав у травні по-
точного року, квартира, площею 
54,3 квадратних метра у Тернопо-
лі, перебуває у спільній власності. 
Задекларований також будинок, 
площею 85 квадратів у місті Угнів 
Сокальського району на Львівщині, 
він належить дружині. У її власно-
сті — дві земельних ділянки в Угневі.
Відомості про транспортні засоби 
відсутні. Зарплата за основним міс-
цем роботи склала 632 887 грн. 
Грошові активи — 400 000 грн. Є 

керівником ряду громадських ор-
ганізацій.

ВІДПОВІДІ НА ОПИТУВАННЯ:
Чому висунули свою кандидатуру 
на цю посаду?
1) Тому що я дуже люблю свій Тер-
нопіль і розумію, що втратити ще 
п'ять років в умовах кризи — буде 
великою помилкою для міста.
Моя основна відмінність від інших 
кандидатів — у мене є великий 
управлінський досвід та девіз: «Ро-
блю і не краду».
2) Тернопіль — це моя любов!
3) Аварійний житловий фонд, висо-
кі комунальні платежі, непрозорий 
генеральний план міста.
4)  Повністю перезавантажу міську 
владу;
 розпочну роботу із залучення ін-
весторів до міста, 
 зі спеціальною комісією проведу 
ревізію старого житлового фонду.
5) Ніколи не буду:
— красти;
— приймати на роботу непрофесій-
них людей;
— не буду байдужим до міста.

Сергій Надал, 45 р.

Віктор Овчарук, 46 р.

Ірина Яремчук, 29 р.

Леонід Бицюра, 43 р.

Ігор Сцібайло, 41 р.
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Â «Îô³ñ³ ùàñòÿ» â³äòåïåð öåðå-
ìîí³¿ âåñ³ëëÿ ïðîâîäèòè íå áó-
äóòü. Óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ â³ä ïîäàëüøî¿ îðåíäè 
ïðèì³ùåííÿ íà âóëèö³ Ìàçåïè 
òà âæå ðîç³ðâàëî äîãîâ³ð îðåíäè.

Íîâó óðî÷èñòó çàëó Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó ÐÀÖÑó 
â³äêðèëè 3 æîâòíÿ â ÏÊ «Áåðå-
ç³ëü». Ó ïåðøèé äåíü òóò îäðó-
æèëèñÿ 14 ïàð.

— Ìè ïîâåðíóëèñÿ äî öüîãî 
ïðèì³ùåííÿ ÷åðåç òå, ùî áóëî 
áàãàòî íàð³êàíü â³ä ìîëîäÿò òà 
æèòåë³â Òåðíîïîëÿ íà «Îô³ñ 
ùàñòÿ», ÿêèé ðîçòàøîâàíèé 
íà âóëèö³ Ìàçåïè, — êàæå çà-
ñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà Ï³âäåí-
íî-Çàõ³äíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ Ëþäìè-
ëà Ãåòüìàí. — Ëþäè ñêàðæèëèñü, 
ùî â³í íå çîâñ³ì ïðèäàòíèé äëÿ 
òîãî, àáè òàì ïðîâîäèòè îäðó-
æåííÿ. Ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ ðàäîþ 
ìè ä³éøëè çãîäè, ùî öåé çàë 
ó ÏÊ «Áåðåç³ëü» áóäå êðàùèé. 
Òóò á³ëüøå ì³ñöÿ, òóò º ïàðêîâ-
êà. Ìîëîäÿòàì ³ ãîñòÿì òóò áóäå 
êîìôîðòíî ³ çàòèøíî. ß òàêîæ 
äîëó÷èëàñü äî îôîðìëåííÿ, ñïî-
ä³âàþñü, ùî òåðíîïîëÿíàì òàêîæ 
ñïîäîáàºòüñÿ íîâà óðî÷èñòà çàëà.

ßê ðîçðîáëÿëè äèçàéí ïðèì³-
ùåííÿ, ðîçïîâ³â ³ äèðåêòîð ÏÊ 
«Áåðåç³ëü» Îëåã Ñëîáîäÿíþê.

— Þñòèö³ÿ çíàéøëà äèçà-
éíåðà, â³í âæå ïðèí³ñ ãîòîâèé 
ïðîºêò, òîìó ÿê ³ õòî éîãî çà-
òâåðäæóâàâ — íå ãîòîâèé ñêà-
çàòè, — êàæå äèðåêòîð ÏÊ «Áå-
ðåç³ëü» Îëåã Ñëîáîäÿíþê. — Â³í 
ï³äáèðàâ âñå, â òîìó ÷èñë³ ³ êî-
ëüîðè. ªäèíå, äî ÷îãî ÿ äîëó-
÷èâñÿ — êð³ñëà ïîñòàâèëè á³ëüø 
ÿê³ñí³. ² äîñòàâèëè ñèñòåìó 
çîëîòî¿ îãîðîæ³. Âñ³ êîëüîðè, 
îñâ³òëåííÿ, àðêà, âàçîíè — âñå 
áóëî â ïðîºêò³ Îëåêñàíäðà, éîãî 
ïð³çâèùà ÿ íå çíàþ.

Âñå îáëàøòîâóâàëè ì³ñÿöü-ï³â-
òîðà. Çà öåé ÷àñ òàêîæ â³äðåìîí-
òóâàëè îñíîâí³ ñõîäè, ÿê³ âåäóòü 
äî ÏÊ «Áåðåç³ëü».

НА ЩО НАРІКАЛИ 
ТЕРНОПОЛЯНИ?

«Îô³ñ ùàñòÿ» íå ñïîäîáàâ-
ñÿ æèòåëÿì ì³ñòà, àäæå òàì 
íå áóëî ïàðêîâêè, ì³ñöÿ, äå 
ìîãëè á ÷åêàòè ìîëîäÿòà òà 
ãîñò³. Ñàìå ïðèì³ùåííÿ ðîç-
òàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 
ï'ÿòèïîâåðõ³âêè. Ðîçòàøóâàííÿ 
«Îô³ñó ùàñòÿ» íå ñïîäîáàëîñü ³ 
òèì, ùî ëîêàö³ÿ — á³ëÿ çóïèíêè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, çàçíà-
÷èëà ïàí³ Ãåòüìàí.

Àëå ³ îíîâëåíà çàëà ó ÏÊ «Áå-
ðåç³ëü» íå ñïîäîáàëàñü áàãàòüîì 
òåðíîïîëÿíàì. Ëþäè ïî÷àëè íà-
ð³êàòè — íîâà çàëà ó íàäòî ïî-
õìóðèõ òà íàâ³òü òðàóðíèõ òîíàõ.

Ùîéíî îïóáë³êóâàëè ôîòî íî-
âîãî ÐÀÖÑó — ñîöìåðåæ³ âèáóõ-

ЯК МИНУЛИ ПЕРШІ ВЕСІЛЬНІ 
ЦЕРЕМОНІЇ У РАЦСІ В «БЕРЕЗОЛІ» 
Весілля  Перші молодята одружилися 
у новому РАЦСі у суботу, 3 жовтня. 
Урочиста зала після численних звернень 
та нарікань тернополян повернулась у ПК 
«Березіль». Який вигляд має оновлене 
святкове приміщення та що про нього 
думають молодята — читайте у матеріалі

íóëè. Îäí³ õâàëèëè çà êðóòèé, 
ñó÷àñíèé äèçàéí, ³íø³ ï³äæàð-
òîâóâàëè, ìîâëÿâ, ÷îðí³ ñò³íè — 
äóæå âèã³äíî. Çðàíêó ìîëîäÿò 
îäðóæóþòü, à ââå÷åð³ ìîæíà çäà-
âàòè â îðåíäó äëÿ ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã. Íàñïðàâä³ êîëüîðîâà ãàììà 
íàáàãàòî ñâ³òë³øà, àí³æ âèéøëî 
íà ôîòî, çàïåâíÿþòü ³ Ëþäìèëà 
Ãåòüìàí, ³ Îëåã Ñëîáîäÿíþê.

Íîâà çàëà ðîçòàøîâàíà íà äðó-
ãîìó ïîâåðñ³ ÏÊ «Áåðåç³ëü». 
Âõ³ä äî áàëêîíó ãëÿäàöüêî¿ çàëè 
íå ïåðåêðèâàëè. À Ïàëàö óðî÷è-
ñòèõ ïîä³é íå ìàº ãëóõî¿ ñò³íè — 
â³í â³äîêðåìëåíèé â³çóàëüíî.

Äî ðå÷³, íå âñ³ ñò³íè çàâ³øàí³ 
ñ³ðîþ òêàíèíîþ, ÿê ìîæå çäà-
òèñü íà ïåðøèé ïîãëÿä.

Ç áþäæåòó íà îôîðìëåííÿ 
íîâî¿ çàëè êîøò³â íå âèä³ëÿëè. 
ßê ïîÿñíèëè ó ì³ñüê³é ðàä³ — 
ðåìîíò òà îáëàøòóâàííÿ îïëà-
òèâ ³íâåñòîð. Á³ëüøå ïðî íüîãî 
íå ãîâîðÿòü òà ñóì íå íàçèâàþòü.

«ЗУСТРІЧАЛИСЬ РІК, 
ВИРІШИЛИ ОДРУЖИТИСЯ» 

Ìîëîäÿòàì òà ãîñòÿì íîâà çàëà 
ñïîäîáàëàñü. Óñ³ ïàðè, ÿê³ ïëà-
íóâàëè îäðóæóâàòèñü öüîãî äíÿ 
â «Îô³ñ³ ùàñòÿ», íàïåðåäîäí³ ïî-
ïåðåäèëè ïðî ïåðå¿çä óðî÷èñòî¿ 
çàëè. Í³õòî íå âèñòóïèâ ïðîòè 
çì³íè ì³ñöÿ.

Ïåðøèìè ó íîâîìó çàë³ îäðó-
æèëèñü Þð³é Õàöþð òà Ìàð³ÿ 
Àíäóñèøèí.

— Öå äëÿ íàñ áóëî äóæå íåî÷³-
êóâàíî, ùî íàøå âåñ³ëëÿ áóäå 
ñàìå òóò, — êàæå íàðå÷åíà. — Çàë 
äóæå ãàðíèé, íàì ñïîäîáàëîñÿ. 
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Тернопільський РАЦС впро-
довж 55 років функціонував 
в приміщенні на Майдані Волі. 
В 2018 році РАЦС переїхав у «Бе-
резіль» через непомірно високу 
орендну плату, яку управлінню 
юстиції виставив власник примі-
щення «Ощадбанк». Потім уста-
нову перенесли в «Офіс щастя» 

на вул. Дружби. Ще йшлося про 
перенесення РАЦСу в примі-
щення Держтелерадіокомпанії, 
що на бульварі Шевченка, але 
згоди щодо цього не дійшли. 
Також цього року тернополянка 
запропонувала облаштувати РАЦС 
в колишньому приміщенні Голов-
пошти на вул. Чорновола.

«… òóò àòìîñôåðà á³ëüø 
óðî÷èñòà… À òå, ùî 
çàëà íàäòî ïîõìóðà — 
öå ñïðàâà ñìàêó. Õòîñü 
ëþáèòü òåìíå, õòîñü — 
á³ëå, õòîñü — ðîæåâå» 

Ìè çóñòð³÷àëèñÿ ð³ê ³ âèð³øèëè 
îäðóæèòèñÿ. Òåïåð ï³ñëÿ öåðå-
ìîí³¿ â³äñâÿòêóºìî öþ ïîä³þ 
ó ñ³ìåéíîìó êîë³.

Äîêè â óðî÷èñòîìó çàë³ â³äáó-
âàºòüñÿ öåðåìîí³ÿ — ó õîë³ òà 
á³ëÿ ïàëàöó êóëüòóðè ç³áðàëèñÿ 
ãîñò³ òà ìîëîäÿòà, ÿê³ ÷åêàëè 
ñâîº¿ ÷åðãè.

— Íàñïðàâä³ äóæå äîáðå, ùî 
çàëó äëÿ öåðåìîí³é ïîâåðíóëè 
äî «Áåðåçîëþ», áî òóò àòìîñôåðà 
á³ëüø óðî÷èñòà òà ñâÿòêîâà, — êàæå 
ïîäðóãà îäí³º¿ ç íàðå÷åíèõ Àííà. — 
Òóò ìîæíà ³ ñôîòîãðàôóâàòèñÿ, 
³ º äå ìàøèíè ïîñòàâèòè. À òå, 
ùî çàëà íàäòî ïîõìóðà — öå âæå 
ñïðàâà ñìàêó. Õòîñü ëþáèòü òåìíå, 

õòîñü — á³ëå, õòîñü — ðîæåâå.
Ìîëîäÿò îäðóæóâàòèìóòü 

ó ÷åòâåð òà ñóáîòó. Âàðò³ñòü 
íà óðî÷èñòó öåðåìîí³þ îäðóæåí-
íÿ ó ÏÊ «Áåðåç³ëü» ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðå¿çäîì íå çì³íèòüñÿ — âîíà 
êîøòóâàòèìå áëèçüêî 500 ãðè-
âåíü. Òàêà æ ö³íà áóëà ³ òîä³, 
êîëè óðî÷èñòà çàëà ïåðå¿õàëà 
ó «Îô³ñ ùàñòÿ» ó ëèïí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó. ßêùî æ âè õî÷å-
òå îäðóæèòèñÿ áåç óðî÷èñòî¿ 
÷àñòèíè, à ïðîñòî óçàêîíèòè 
øëþá — ñàìà äåðæàâíà ðåºñòðà-
ö³ÿ º áåçêîøòîâíîþ. Ïðè ïîäà÷³ 
çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ äåðæìèòî — 
85 êîï³éîê, à ñêëàäàííÿ çàÿâè 
â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ — 45 ãðí.

У залі є багато місць для гостей. Можуть дотримуватися дистанції

Марія та Юрій кажуть, що для них весілля у новому залі 
в «Березолі» стало приємною несподіванкою
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РОСТИСЛАВ 

НЕБЕЛЬСЬКИЙ, 

ЮРИСТ:

—  П о в і с т ка  є 
дійсною, якщо 
ї ї вручили вам 
особисто в руки 
п р е д ста в н и к и 

військового комісаріату, сіль-
ський чи селищний голова, а ви 
розписалися щодо її отримання.
Якщо ви ще навчаєтеся, а вам 
надійшла повістка, вам необхід-
но терміново взяти довідку про 
навчання, — каже юрист. — Краще 
надіслати цю довідку у військо-
вий комісаріат рекомендованим 
листом. Тому що можуть бути си-
туації, коли особа з'явиться у вій-
ськкомат з довідкою, а їй скажуть, 
що її мали б подати раніше.
Закон встановлює, що особа, яка 
має право на відстрочення призо-
ву, повинна подавати про підста-
ви для цього. Відповідно, довідку 

варто подавати до початку призо-
ву. Варто зробити два екземпляри 
довідки, другий носити з собою, 
аби мати підстави продемонстру-
вати, що ви є студентом.
Якщо до вас підійшли представ-
ники військкомату та вимагають 
проїхати з ними безпосередньо 
до військового комісаріату, вима-
гайте від них повістки. «Вилов» 
призовників законом не передба-
чений. Є процедура вручення по-
вістки. У час, який вказаний у ній, 
вам потрібно з'явитися до вій-
ськкомату. В іншому випадку, ви 
можете викликати поліцію, адже 
люди, що вимагають проїхати з 
ними, вчиняють злочин, а саме — 
протиправне позбавлення волі.
Повістки поштою вручають часті-
ше за все «на віру», адже якщо 
людина не з'явиться в комісарі-
ат, то довести її вину буде дуже 
важко, бо невідомо, чи отримала 
вона повістку.

«Вимагайте вручення повістки» 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Íîâîââåäåííÿì 2020 ðîêó ñòàëî 
òå, ùî ÷îëîâ³êè, ÿê³ íå ìàòèìóòü 
âèùî¿ îñâ³òè, ñëóæèòèìóòü 18 ì³-
ñÿö³â, à ò³, õòî íà ìîìåíò ïðèçî-
âó îòðèìàâ çâàííÿ «ìàã³ñòð» àáî 
ñïåö³àë³ñò — 12.

КОГО ТА ЯК ПРИЗИВАТИМУТЬ 
Â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè, íà ñòðîêîâó ñëóæáó 
áóäóòü ïðèçèâàòè ÷îëîâ³ê³â ó â³ö³ 
20–27 ðîê³â, ÷îëîâ³êè, ÿê³ äîñÿã-
ëè 18–19 ðîê³â, òàêîæ ìîæóòü 
íåñòè ñëóæáó â àðì³¿, àëå çà âëàñ-
íèì áàæàííÿì, ³ çà ïèñüìîâîþ 
çàÿâîþ.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êàá-
ì³íó, äî â³äïðàâëåííÿ ó â³éñüêà 
ï³äëÿãàþòü 13 570 îñ³á.

ШТРАФ АБО В'ЯЗНИЦЯ — 
ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СЛУЖБИ 

ßêùî ïðèçîâíèê íå ç’ÿâèâñÿ 
äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó áåç 
ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ìàº ñïëàòèòè 
øòðàô â³ä ï’ÿòè äî ñåìè íåîïî-
äàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõî-
ä³â ãðîìàäÿí (85–119 ãðèâåíü). 
Çà ïîâòîðíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî-
âåäåòüñÿ â³ääàòè äî 255 ãðèâåíü 
(ñò. 210 ÊÓïÀÏ).

ßêùî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèé 
íå çì³ã îòðèìàòè ïîâ³ñòêó ç 
áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí, öå íå äàº 

éîìó ïðàâà óíèêàòè ñëóæáè 
â ëàâàõ ÇÑÓ.

Êðèì³íàëüíå ïîêàðàííÿ òàêîæ 
çàñòîñîâóþòü çà óõèëåííÿ â³ä ïðè-
çîâó íà ñòðîêîâó ñëóæáó. Âîíî 
ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
ñòðîêîì äî òðüîõ ðîê³â.

Òàêîæ çàóâàæèìî, ùî æîäíîãî 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ÿêèé ïðî-
õîäèòü ñòðîêîâó ñëóæáó â ÇÑÓ, 
íå çàëó÷àþòü äî âèêîíàííÿ çà-
âäàíü ó ñêëàä³ îá'ºäíàíèõ ñèë 
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè, ïðî öå íåîäíî-
ðàçîâî çàÿâëÿëè â Ãåíøòàá³ ÇÑÓ.

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА ВІДСТРОЧКУ 

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 17, Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé 
îáîâ'ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó», âàñ 
íå ïðèçâóòü, ÿêùî:
 âè îäðóæåí³ òà ìàºòå íà âè-

õîâàíí³ äèòèíó äî òðüîõ ðîê³â ÷è 
äâîº ³ á³ëüøå ä³òåé;
 âàøà äðóæèíà âàã³òíà;
 âàøà äèòèíà ÷è äðóæèíà ìàº 

³íâàë³äí³ñòü;
 îáîº âàøèõ áàòüê³â º íåïðà-

öåçäàòíèìè òà íåìàº ³íøèõ ëþ-
äåé, ùî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïîâèíí³ äîãëÿäàòè ¿õ (áðàòè 
÷è ñåñòðè).

ßêùî ïðè ïðîõîäæåíí³ ë³êàð-
ñüêî¿ êîì³ñ³¿ âàñ âèçíàëè òèì÷à-
ñîâî íåïðèäàòíèì äî â³éñüêîâî¿ 
ñëóæáè, âàì íàäàäóòü â³äñòðî÷êó 
íà îäèí ð³ê.

ВИДАВНИЦТВО РІА 

 30 âåðåñíÿ ó 44 îêðåì³é àðòèëå-
ð³éñüê³é áðèãàä³ â³äáóëèñü óðî÷èñò³ 
çàõîäè ç íàãîäè ïðîâåäåííÿ ðèòóà-
ëó ïðîùàííÿ ç Áîéîâèì Ïðàïîðîì 
êîìàíäèðà áðèãàäè ïîëêîâíèêà 
Ñåðã³ÿ Áàðàíîâà òà ïðåäñòàâëåííÿ 
îñîáîâîìó ñêëàäó íîâîïðèçíà÷å-
íîãî êîìàíäèðà áðèãàäè ïîëêîâ-
íèêà Ðîìàíà Äóä÷åíêà.

Íîâîïðèçíà÷åíèì êîìàíäè-
ðîì 44 îêðåìî¿ àðòèëåð³éñüêî¿ 
áðèãàäè ñòàâ ïîëêîâíèê Ðîìàí 
Âîëîäèìèðîâè÷ Äóä÷åíêî — áî-
éîâèé îô³öåð, ÿêèé ïðîéøîâ âñ³ 
ùàáë³ êîìàíäèðñüêî¿ ëàíêè — â³ä 
êîìàíäèðà âçâîäó, äî êîìàíäèðà 
áðèãàäè, à â íàéâàæ÷èé äëÿ êðà-
¿íè ÷àñ, ï³ä ÷àñ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, î÷îëèâ 

íîâîñôîðìîâàíèé îêðåìèé àð-
òèëåð³éñüêèé äèâ³ç³îí òà óñï³øíî 
âèêîíàâ âèçíà÷åí³ áîéîâ³ çàâäàí-
íÿ â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà òåðèòîð³¿ 
Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü íà ñòîð³íö³ 
÷àñòèíè ó ñîöìåðåæ³.

ßê ïîâ³äîìëÿº íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ïîïåðåäí³é ïðåñ-îô³öåð áðèãàäè 
Þð³é Êóëüïà, ïîëêîâíèê Ñåðã³é 
Áàðàíîâ âèáóâ äëÿ ïîäàëüøîãî 
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â Íàö³î-
íàëüíèé óí³âåðñèòåò îáîðîíè 
Óêðà¿íè ³ì. ²âàíà ×åðíÿõîâñüêîãî.

Ïîëêîâíèê Ñåðã³é Áàðàíîâ 
î÷îëèâ íîâîñôîðìîâàíó 44 àð-
òèëåð³éñüêó áðèãàäó â áåðåçí³ 
2015 ðîêó, êîëè îñíîâí³ ï³ä-
ðîçä³ëè âæå âèêîíóâàëè áîéîâ³ 

çàâäàííÿ â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà òå-
ðèòîð³¿ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñòåé, íàðîñòèâ òà çãóðòóâàâ 
íîâîñïå÷åíèé â³éñüêîâèé êîëåê-
òèâ òà ïðîéøîâ ç öèì êîëåêòèâîì 
íåïðîñòèé áîéîâèé øëÿõ.

«Äîðîã³ áîéîâ³ ïîáðàòèìè! — 
íàïèñàâ íà ñòîð³íö³ 44 áðèãàäè 
ïîëêîâíèê Ñåðã³é Áàðàíîâ. — 
Îñü ³ íàñòàâ òîé ìîìåíò, êîëè 
ÿ çìóøåíèé ñêàçàòè äÿêóþ, àëå 
ìè íå ïðîùàºìîñü. Çà ï’ÿòü ðîê³â 
ñëóæáè ó áðèãàä³ áóëî çðîáëåíî 
÷èìàëî, àëå ãîëîâíå — ìè ç âàìè 
ïðîéøëè â³äïîâ³äàëüíèé øëÿõ! 
Ðàçîì ïåðåòâîðèëè íàøó ÷àñòèíó 
ó ìîãóòíþ ñèëó òà çìóñèëè íàñ 
ïîâàæàòè íàéçàïåêë³øèõ âîðîã³â. 
Ïðîòÿãîì öèõ ðîê³â ìè ðîçâ'ÿ-

çóâàòè ïðîáëåìè òà ïåðåæèâàëè 
íåãàðàçäè, ðàä³ëè ïåðåìîãàì é 
ñóìóâàëè âòðàòàì. Çà öåé ÷àñ ìè 
ñòàëè âåëèêîþ ðîäèíîþ, ó ìåíå 
ç'ÿâèëîñü ÷èìàëî ñïðàâæí³õ äðó-
ç³â, îäíîäóìö³â, ùèðèõ íå çààí-
ãàæîâàíèõ ëþäåé, ÿê³ çäàòí³ ìèñ-
ëèòè òà çì³íþâàòè ñâ³ò íà êðàùå.

Òîìó, ñüîãîäí³ õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
âñüîìó îñîáîâîìó ñêëàäó çà ñóì-
ë³ííó ñï³ëüíó ñëóæáó! Âè âñ³ íà-
çàâæäè çàëèøàòèìåòåñü â ìîºìó 
ñåðö³, ïàì’ÿò³, àäæå çà ñò³ëüêè ðî-
ê³â ñëóæáè ó áðèãàä³, ÷è íå êîæåí 
ñòàâ ìåí³, ÿê ð³äíèé! Éäó âïåðåä, 
ïðîäîâæóþ ñëóæèòè Áàòüê³âùè-
í³ òà áàæàþ Âàì íå çóïèíÿòèñü 
íà äîñÿãíóòîìó. Äå á ìè íå áóëè, 
áóäåìî ïðèìíîæóâàòè íàø³ çäî-
áóòêè, çóñòð³÷àòèñü, çãàäóâàòè êî-

æåí äåíü òà äîðîæèòè ÷àñîì, ÿêèé 
íàñ çâ³â ï³ä ïðàïîðîì 44-¿ îêðåìî¿ 
àðòèëåð³éñüêî¿ áðèãàäè! Óñï³õ³â áà-
æàþ êîæíîìó, âèòðèìêè, äîáðî-
áóòó âñ³ì âàøèì ðîäèíàì. Ïðîøó 
âàñ ëèøå ïðî îäíå — ö³íóéòå é 
áåðåæ³òü îäèí îäíîãî òà ã³äíî âè-
êîíóéòå ñâ³é â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê. 
À íàéãîëîâí³øå ïîâåðòàéòåñü òóäè, 
äå âàñ çàâæäè ÷åêàþòü, äî ñâî¿õ 
äîì³âîê, æèâèìè òà çäîðîâèìè!

Íåõàé çàâæäè ó íàñ áóäå 4.5.0.
À íîâîìó êîìàíäèðó êîëåãè 

ïîáàæàëè ñèëè é íàñíàãè ó âñ³õ 
ïî÷èíàííÿõ, à ï³äòðèìêó ³ ñóì-
ë³ííå âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ 
çàâäàíü — â³éñüêîâ³ ãàðàíòóþòü.

Ñëàâà Óêðà¿í³!
Ñëàâà 44 îêðåì³é àðòèëåð³é-

ñüê³é áðèãàä³!» 

Тернопільська військова частина має нового командира

КОГО ЗАБЕРУТЬ В АРМІЮ ТА ЯК 
ДІЯТИ, ЯКЩО ПІДХОДЯТЬ НА ВУЛИЦІ 
Служба  В Україні з першого жовтня 
стартував осінній призов, який триватиме 
до кінця грудня. Як призиватимуть 
військовозобов'язаних в Тернополі, 
скільки осіб планують долучити до лав 
Збройних сил України, а кого до армії 
не візьмуть, читайте в матеріалі 

«10% ПРИЗОВНИКІВ — 
НЕПРИДАТНІ ДО СЛУЖБИ» 

Ë³êàðñüêó êîì³ñ³þ òåðíîï³ëü-
ñüê³ ïðèçîâíèêè áóäóòü ïðîõî-
äèòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì, âèçíà÷åíèì íàêàçîì 
ì³í³ñòðà îáîðîíè ¹ 402.

— Çëàìàí³ ê³ñòêè àáî íåçíà÷í³ 
òðàâìè, ÿê³ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçà-
íèé îòðèìàâ â ìèíóëîìó, íå ãà-
ðàíòóþòü òîãî, ùî â³í ñëóæèòè 
íå áóäå, öå âñå âèçíà÷àòèìå 
ë³êàðñüêà êîì³ñ³ÿ, — ðîçïîâ³-
äàº ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìåäè÷-
íî¿ ñëóæáè Ìàêñèì Øâåöü. — 
Íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâèõ îáñòå-
æåíü òà ìåäè÷íèõ äîêóìåíò³â 
êîæåí ë³êàð-ñïåö³àë³ñò îãëÿ-
äàº, äèâèòüñÿ òà âèçíà÷àº ñòó-
ï³íü ïðèäàòíîñò³ äî â³éñüêîâî¿ 
ñëóæáè.

Òàêîæ Ìàêñèì Øâåöü ðîçïî-
â³â, ùî ìåäè÷íà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº 
íå ò³ëüêè ô³çè÷íèé ñòàí ïðèçîâ-
íèêà, àëå é ïñèõîëîã³÷íèé. Äëÿ 
öüîãî â ñêëàä³ êîì³ñ³¿ º íåâðîïà-
òîëîãè òà ïñèõ³àòðè.

— Çà ìèíóë³ ðîêè, ñåðåä òèõ, 
õòî ï³øîâ íà ñòðîêîâó ñëóæáó, 
ìåäêîì³ñ³ÿ âèçíàëà íåïðèäàòíè-
ìè äî ñëóæáè ïðèáëèçíî äåñÿòü 
â³äñîòê³â ïðèçîâíèê³â, — äîäàº 
îô³öåð. — Òàêîæ ÷àñòî ïðèñóòí³ 
åëåìåíòè àãðàâàö³¿ (íåïðàâèëü-
íà ñàìîîö³íêà âëàñíîãî õâîðî-
áëèâîãî ñòàíó, éîãî ïðîÿâ³â àáî 
òÿæêîñò³ ó âèãëÿä³ ïåðåá³ëüøåí-
íÿ ñòðàæäàíü òà ïåðåæèâàíü, ô³-
çè÷íî¿ ÷è ïñèõ³÷íî¿ íåìî÷³ — 
ïðèì. ðåä.).

На Тернопільщині планують призвати 424 юнаки. 
У зону ООС строковиків не забирають 

Êðèì³íàëüíå ïîêàðàííÿ 
òàêîæ çàñòîñîâóþòü 
çà óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó. 
Âîíî ïåðåäáà÷àº 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
ñòðîêîì äî òðüîõ ðîê³â 
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Якщо ви вирішили усиновити ма-
люка — зверніться у місцеву служ-
бу в справах дітей. Там вам підка-
жуть, які документи потрібні для 
того, щоб це зробити. Щоправда, 
перед тим, як ви зможете забрати 
дитину — доведеться пройти чи-
мало інстанцій та процесів. Серед 
них — курси батьків-усиновлюва-

чів. Далі ж вас поставлять на чергу, 
допоки не з'явиться дитина, яку 
можна буде усиновити.
Зараз у черзі на усиновлювачів 
в Тернополі — 13 сімей.
Адреса управління у справах 
сім'ї, молодіжної політики та 
дітей: Бульвар Шевченка, 1, 
1 поверх, тел. 52–56–95 

Куди звертатись, якщо вирішили всиновити дитину 

РЕКЛАМА

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ìàð³ÿ òà Îêñàíêà Áàíäåðè. Òàê 
íàçâàëè íåìîâëÿòîê, ÿêèõ çíàéø-
ëè ó «Â³êí³ æèòòÿ», ùî çíàõîäèòü-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 2.

Ùå îäíó ä³â÷èíêó ìàìà íàðî-
äèëà ïîñåðåä ì³êðîðàéîíó ÁÀÌ 
18 ëèïíÿ 2020 ðîêó òà îäðàçó íà-
ïèñàëà â³äìîâó â³ä íå¿. Äèòèíó 
çà ð³øåííÿì âèêîíêîìó íàçâàëè 
Ìàðòà Êàðòàâåíêî.

МАРІЮ ТА ОКСАНКУ 
ЗАЛИШИЛИ У «ВІКНІ ЖИТТЯ» 

Âïåðøå çà â³ñ³ì ðîê³â â «Â³êí³ 
æèòòÿ» äçâ³íîê ïðîëóíàâ ó òðàâí³ 
2019-ãî ðîêó. Òîä³ ³ñòîð³ÿ ïîêè-
íóòî¿ ä³â÷èíêè ñêîëèõíóëà Òåð-

íîï³ëü. Äèòèí³ äîïîìàãàëè ñîòí³ 
íåçíàéîìèõ ëþäåé. Ùå äåñÿòêè 
ãîòîâ³ áóëè ñòàòè áàòüêàìè äëÿ 
êðèõ³òêè. ² âðåøò³ — ñ³ì'ÿ çíà-
éøëàñü.

Îñê³ëüêè í³ ³ì'ÿ áàòüêà, í³ ³ì'ÿ 
ìàìè íåâ³äîìî, íàçâàëè äèòèíó — 
Ìàð³ÿ Áàíäåðà. Áî íàðîäèëàñü 
âîíà â ð³ê Ñòåïàíà Áàíäåðè.

Ó ëþòîìó 2020-ãî â «Â³êíî æèò-
òÿ» ï³äêèíóëè ùå îäíå íåìîâëÿ — 
³ çíîâó ä³â÷èíêó.

Íàçâàëè äèòèíó Îêñàíêîþ, 
òîìó, ùî íàðîäèëàñü íàïåðåäîäí³ 
Äíÿ Àíãåëà Îêñàíè, à ïð³çâèùå 
çíîâó äàëè Áàíäåðà, ìîâëÿâ, îäíó 
ä³â÷èíêó âäî÷åðèëè ç òàêèì ïð³ç-
âèùåì, òî ³ äðóãó çàáåðóòü â ñ³ì'þ. 
² ïåðåäáà÷åííÿ ñïðàöþâàëî. 
Îêñàíêó âäî÷åðèëè íà ïî÷àòêó 
ëèïíÿ öüîãî ðîêó.

ÄÎËß

ІСТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ КРИХІТОК, 
ЯКИХ ПОКИНУЛИ БАТЬКИ 
Усиновлення  Лише за останні два 
роки батьки відмовились від трьох 
новонароджених немовлят: двох дівчаток 
залишили у «Вікні життя», ще одну 
дитину мама народила на вулиці, а потім 
залишила в пологовому. Яка їхня доля?

ПЛАЧ ДИТИНИ НА ДАЧАХ 
Öþ ³ñòîð³þ íà îô³ö³éíîìó 

ñàéò³ ðîçïîâ³ëè òåðíîï³ëüñüê³ 
ïîë³öåéñüê³. ̄ õ ðàçîì ç ìåäèêàìè 
âèêëèêàëè íåáàéäóæ³ ó ì³êðî-
ðàéîí ÁÀÌ, êîëè ïî÷óëè ïëà÷ 
äèòèíè íà äà÷àõ, ùî íà âóëèö³ 
Êè¿âñüê³é.

Äî ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
¹2 íåìîâëÿ ïðèâåçëè ç ìàìîþ. 
Æ³íêà îäðàçó íàïèñàëà â³äìî-
âó â³ä äèòèíè. Ìåäèêè øâèäêî¿ 
ðîçïîâ³ëè, ùî æ³íêà íàðîäæó-
âàëà äèòèíó ïîñåðåä âóëèö³. ² 
öå âæå òðåòº íåìîâëÿ, â³ä ÿêîãî 
â³äìîâèëàñü 31-ð³÷íà òåðíîïî-
ëÿíêà.

Ñïî÷àòêó ìàëåíüêà Ìàðòóñÿ 
æèëà ó ïîëîãîâîìó. Çà ê³ëüêà 
òèæí³â ¿¿ ïåðåâåëè ó äèòÿ÷å â³ä-
ä³ëåííÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, 
çàðàç âîíà ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó. 
² âæå º ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ çàáðàòè 
¿¿ â ñ³ì'þ.

МАЮТЬ ШАНС НА МАЙБУТНЄ 
— Äâîº ä³òîê, ÿêèõ ïîêèíóëè 

ó «Â³êí³ æèòòÿ», âæå óäî÷åðè-
ëè. Âîíè æèâóòü ó Òåðíîïîë³, 
óñèíîâëåí³ ç ì³ñöåâîãî îáë³-
êó, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ñïå-
ö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü îï³êè 
òà ï³êëóâàííÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
ä³òåé Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ãàëèíà Âîâê.

²ìåíà Îêñàíö³ òà Ìàð³÷ö³ Áàí-
äåð³ çì³íèëè, êàæóòü â ñëóæá³. 
Áàòüêè ïðè óñèíîâëåíí³ ìàþòü 
ïðàâî çì³íþâàòè íàâ³òü äàòó íà-
ðîäæåííÿ.

Ùîäî òðåòüî¿ äèòèíêè, ÿêó 

ДОВІДКА 

«Вікно життя» облаштоване у при-
ймальній пологового відділення 
міської лікарні № 2 з 2010 року. 
Працює пункт цілодобово.
«Вікно життя» працює наступним 
чином: матір відчиняє знадвору 
спеціальне пластикове вікно і кладе 
дитину на стіл-нішу, далі автома-
тично спрацьовує сигналізація, яка 
повідомляє про це медперсонал.
Після чого, працівники закладу 
одразу забирають немовля. Матір 
ніхто при цьому побачити не може. 
Біля вікна встановлений спеціаль-
ний пристрій для підтримки ста-

більної температури та вентиляція. 
Впродовж одного тижня, дитина 
перебуватиме у пологовому відді-
лені, потім її направлять в обласну 
дитячу лікарню у відділ патології для 
новонароджених 
Згідно із чинним законодавством, 
матір, що залишила новонарод-
женого, може забрати своє дитя 
впродовж двох місяців. Якщо цього 
не відбудеться, немовля передають 
у будинок маляти. Там оформлять 
усі документи та нададуть дитині ім’я 
та прізвище. З будинку маляти дити-
ну можуть віддати на усиновлення.

ïîêèíóëè ó ïîëîãîâîìó, òî çàðàç 
âîíà ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó, ï³ñëÿ 
äâîõ ì³ñÿö³â ìàìà òàê ³ íå ïî-
âåðíóëàñü, ùîá ¿¿ çàáðàòè. Àëå 
âæå º ñ³ì'ÿ, ÿêà ãîòîâà âäî÷åðèòè 
ä³â÷èíêó.

— Öÿ ñ³ì'ÿ áóëà ïåðøîþ ó ÷åðç³ 
íà óñèíîâëåííÿ äèòèíè. ² çàðàç 
â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ âñòàíîâëåííÿ 
êîíòàêòó ì³æ ïîòåíö³éíèìè áàòü-
êàìè òà ä³â÷èíêîþ. Ùîïðàâäà, 
ïðîöåñ óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç êà-

ðàíòèí, — êàæå ñïåö³àë³ñò.
Ïàí³ Âîâê êàæå, ùî óñ³ ñ³ì'¿ 

ïðîõîäÿòü äîâãó ï³äãîòîâó äî óñè-
íîâëåííÿ, ïîñò³éíî ñï³ëêóþòüñÿ ³ç 
ñëóæáàìè. Òîìó âîíà ïåðåêîíóº: 
óñ³ òðè ñ³ì'¿ õîðîø³.

Óñ³ ïðèéîìí³ ñ³ì'¿ çíàõîäÿòü-
ñÿ ï³ä íàãëÿäîì ñëóæá àæ äî ìî-
ìåíòó, êîëè ä³òÿì âèïîâíèòüñÿ 
18 ðîê³â. Çàðàç íà êîíòðîë³ ñëóæá 
81 òàêà ñ³ì'ÿ, äå çíàõîäÿòüñÿ óñè-
íîâëåí³ ä³òè äî 18 ðîê³â.

30 âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ 
â³äçíà÷àëè Äåíü 
óñèíîâëåííÿ. «RIA ïëþñ» 
ç³áðàëà ³ñòîð³¿ ä³òåé, 
çà ÿêèõ ïåðåæèâàëè 
÷èìàëî òåðíîïîëÿí

Уперше за вісім років у «Вікні життя» дзвінок пролунав у 
травні 2019-го року. Уже через кілька місяців дівчинку вдочерили
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ВИДАВНИЦТВО РІА 

Íà âóë. Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî 
çàâåðøèâñÿ ïîòî÷íèé ðåìîíò 
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. ßê ³ ïëà-
íóâàëîñü, ç 5 æîâòíÿ ðóõ òðàí-
ñïîðòó òóò â³äíîâèëè, à òðîëåé-
áóñè ³ àâòîáóñè çíîâó êóðñóþòü 
ó çâè÷íîìó ðåæèì³.

Äíÿìè íà âóë. Êíÿçÿ Îñòðîç-
üêîãî çàâåðøèëè ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðèòòÿ.

Ó ðàìêàõ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó 
íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ âóë. Êíÿçÿ 
Îñòðîçüêîãî — â³ä ïåðåõðåñòÿ ç 
âóë. Ïèðîãîâà äî ïåðåõðåñòÿ ç âóë. 
Çàìîíàñòèðñüêîþ ïðàö³âíèêè 
ï³äðÿäíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàëè 
ôðåçåðóâàííÿ ñòàðîãî äîðîæíüî-
ãî ïîêðèòòÿ, ï³äíÿëè ð³âí³ ëþê³â 
òà ðåø³òîê äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ 
âëàøòóâàëè íîâèé âåðõí³é øàð 
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ, ïî-
â³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ òåõíàãëÿäó.

Íàãàäàºìî, ð³øåííÿ ïðî ïåðå-
êðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó íà âóëèö³ 
Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, ùîá ïðîâå-
ñòè ïîòî÷íèé ðåìîíò äîðîãè, 
ïðèéíÿëè íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî 
âèêîíêîìó 30 âåðåñíÿ. Ðîáèëè 
ðåìîíò âíî÷³, ùîá íå ñòâîðþâàòè 
çàòîð³â.

Òàêîæ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Âëàäèñëàâ Ñòåìêîâñüêèé 
çàçíà÷àâ ïðî ñêëàäí³ñòü îá'ºêòà: 
äóæå áàãàòî êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â 
òà êîëîäÿç³â.

Äî ñëîâà, öèìè äíÿìè ïîòî÷-
íèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
ðîçïî÷èíàºòüñÿ íà âóë. Ãîãîëÿ, 
çàçíà÷àþòü ó ì³ñüêðàä³. À äî ê³íöÿ 
îñåí³ ó Òåðíîïîë³ ìàþòü âñòèãíó-
òè â³äðåìîíòóâàòè ùå ê³ëüêà äîð³ã.

Íà ïî÷àòîê ðîêó áóâ çàòâåðäæå-
íèé òèòóëüíèé ñïèñîê, â³äïîâ³äíî 

äî ÿêîãî ïðîâîäÿòü ðåìîíòí³ ðî-
áîòè. Öå íå ëèøå ïðèáóäèíêîâ³ 
òåðèòîð³¿, à ³ äîðîãè, ì³æêâàð-
òàëüí³ ïðî¿çäè.

Îêð³ì âóëèö³ Îñòðîçüêîãî, 
ìàñøòàáí³ ðîáîòè ïðîâåäóòü 
íà Òàðíàâñüêîãî, Òåêñòèëüí³é, 
Ìèêóëèíåöüê³é, Áóäíîãî, Ïî-
ä³ëüñüê³é, ×åõîâà. Ñïèñêè âó-
ëèöü, äå íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè 
ðåìîíò äîð³ã, ñêëàäàëè â³äïîâ³äíî 
äî çâåðíåíü ëþäåé òà îáñòåæåíü 
ñòàíó äîð³ã.

«СЛОВА ПІДТРИМКИ ВІД 
ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ» 

— ß ñòåæó çà ðîäèíîþ Êîðîëå-
âè ªëèçàâåòè, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà 
Êîâàëü. — Ìåí³ ö³êàâ³ ¿õ òðàäèö³¿, 
¿õ ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. ² ÿ çàäó-
ìàëà íàïèñàòè ¿é ëèñòà. Äîâãî 
âàãàëàñü, ÷è ïèñàòè, ïîò³ì — ÷è 
â³äïðàâëÿòè. ², ÿêùî ÷åñíî, ìàëî 
â³ðèëà â òå, ùî îòðèìàþ â³äïî-
â³äü. Àëå òå, ùî ìåí³ â³äïîâ³ëè, 

äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâî.
Ëèñò â³ä Êîðîëåâè ïðèéøîâ 

÷åðåç äâà ì³ñÿö³. Íàñàìïåðåä, 
â³äïîâ³äü, çà ñëîâàìè Îëåíè, 
äîâîäèòü, ùî óñå íåìîæëèâå 
íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå áóòè 
ðåàëüí³ñòþ, ÿêùî â öå ïîâ³ðèòè 
³ ñïðîáóâàòè.

— Ó ëèñò³ ÿ îòðèìàëà ñëîâà 
ï³äòðèìêè â³ä ̄ ¿ Âåëè÷íîñò³. Äëÿ 
ìåíå öå íàòõíåííÿ ³ ÿ âèð³øèëà 

ïðî öå ðîçêàçàòè â ñîöìåðåæàõ, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ß õî÷ó, 
ùîá áàòüêè, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, íå áîÿëèñü çä³éñíþ-
âàòè ìð³¿ òà íå çàêðèâàëèñü ó ñîá³. 
Êîðîëåâà ïîäÿêóâàëà ìåí³ çà òå, 
ùî íàïèñàëà ³ âêëàëà ôîòî ä³òåé. 
Òàêîæ ÿ âêëàëà ñòð³÷êó ç íàö³î-
íàëüíèìè îðíàìåíòàìè. Êîðîëåâà 
ïîáàæàëà íàì çäîðîâ'ÿ. ß ¿é äóæå 
âäÿ÷íà.

ÏÎÇÈÒÈÂ

ЮРІЙ ШТОПКО, 

ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ 

РАДИ:

— Ремонт на ву-
лиці  Острозь-
кого тривав з 
2 по 5 жовтня. 
За ці декілька 

днів вдалося зробити справ-
ді чимало. Ще й погода дуже 
сприяла. Звичайно, мешканці 
прилеглих будинків зіткнулися 
з певними незручностями, але 
тепер вони можуть користува-
тися якісною дорогою. Добре 

і оперативно впоралися кому-
нальні служби і підрядна орга-
нізація, яка виконувала ремонт 
дорожнього покриття. На цій 
ділянці також заплановані на-
несення нової дорожньої роз-
мітки і поновлення розмітки 
на пішохідних переходах. Ми 
говоримо про центральну ча-
стину міста, обличчя Тернопо-
ля. Я та місцева влада ставимо 
у пріоритет оновлення та бла-
гоустрій даного мікрорайону. 
І будемо працювати над тим і 
надалі.

«Мешканці будуть користуватися якісною дорогою» 

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïðî â³äïîâ³äü Êîðîëåâè Îëåíà 
Êîâàëü ðîçïîâ³ëà íà ñâî¿é ñòîð³í-
ö³ ó Facebook.

«Ëþäè, ìð³éòå! Í³êîëè ³ í³êîìó 
íå äàâàéòå ìîæëèâîñò³ ï³ääàâà-
òè ñóìí³âó Âàø³ ìð³¿! Ñüîãîäí³ 
ÿ îòðèìàëà â³äïîâ³äü. Â³äïîâ³äü, 
ÿêó ìè áóäåìî ïåðåêàçóâàòè íà-
øèì ä³òÿì, ÿê âèðîñòóòü, à ïî-
ò³ì âíóêàì. Öåé äåíü íàçàâæäè 
óâ³éäå â ³ñòîð³þ íàøî¿ ñ³ì'¿, ÿê 
ñèìâîë òîãî, ùî ìð³¿ çáóâàþòü-
ñÿ», — ïèøå æ³íêà.

«СИМВОЛ ТОГО, ЩО МРІЇ 
ЗБУВАЮТЬСЯ» 

Æ³íêà âèõîâóº ñèíî÷êà ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ òà àêòèâíî çàéìàºòüñÿ 
ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ: ï³ä-
òðèìóº ðîäèíè, ÿê³ îïèíèëèñü 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ. 

Âîíà íåîäíîðàçîâî îðãàí³çîâóâà-
ëà áëàãîä³éí³ àêö³¿ òà çàõîäè äëÿ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ï³äòðèìêè 
¿õí³õ ìàì.

À çàðàç ðîçïîâ³äàº, ùî ï³äòðèì-
êè ïîòðåáóâàëà ñàìà.

— ß ðîçïîâ³ëà ïðî Âîëîäþ òà 
Àíþ. Ïðî òå, ÿêèé ì³é ñèí õîðî-
áðèé ³ ÿêà Àíÿ ñîíå÷êî. ß íàïè-
ñàëà ïðî âèïðîáóâàííÿ, ç ÿêèìè 
ç³øòîâõíóëàñü ìîÿ ñ³ì'ÿ. ² ïðî òå, 
ÿê ìåí³ âàæëèâî òà ö³ííî îòðè-
ìàòè ñëîâà ï³äòðèìêè ñàìå â³ä 
¯¿ Âåëè÷íîñò³, — ãîâîðèòü æ³íêà.

ЯК ТЕРНОПОЛЯНКА НАПИСАЛА 
ЛИСТА ДО КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ІІ
Історія  Олена Коваль з Тернополя 
переконує, що мрії мають властивість 
збуватися. Саме тому вирішила 
поспілкуватися з Королевою Великобританії. 
І її спроба увінчалася успіхом 

Який вигляд має вулиця Кн. Острозького після 
поточного ремонту проїжджої частини

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó 
Îëåíà â³äïðàâèëà 
â Áðèòàí³þ ëèñòà. 
Íàïèñàëà ïðî ñâî¿õ 
ä³òåé ³ ùî çàõîïëþºòüñÿ 
ä³ÿëüí³ñòþ êîðîëåâè

У листі Королева дякувала за фото 
малюків та бажала здоров’я родині

Жінка виховує сина 
з інвалідністю і 
доньку. Вона закликає 
людей вірити в диво та 
не боятись мріяти
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Дорогу відремонтували на проїжджій частині 
вул. Князя Острозького — від перехрестя з вул. Пирогова 
до перехрестя з вул. Замонастирською 

П
Р

Е
С

С
Л

У
Ж

Б
А

 М
ІС

Ь
К

О
Ї 

Р
А

Д
И



10 RIA ïëþñ, 7 æîâòíÿ 2020ÏÐÎÁËÅÌÈ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Îëåêñàíäðà Ê. çàñóäèëè çà ñìåð-
òåëüíó ï’ÿíó ÄÒÏ, ÿêó â³í ñêî¿â ùå 
ó êâ³òí³ 2015 ðîêó.

Áóêîâèíåöü òîä³ óò³ê çà êîðäîí 
³ ïåðåáóâàâ ñïî÷àòêó ó âñåóêðà¿í-
ñüêîìó, à ïîò³ì ³ ì³æíàðîäíîìó 
ðîçøóêó. Âï³éìàëè éîãî â îäí³é ç 
êðà¿í ªâðîñîþçó — ÷îëîâ³ê ïðîæè-
âàâ òàì çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåí-
òàìè. Éîãî äåïîðòóâàëè íàïðèê³íö³ 
çèìè 2020-ãî. Ó Áîðèñïîë³ âèíóâà-
òöÿ ÄÒÏ «ïðèéíÿëè» òåðíîï³ëüñüê³ 
ïîë³öåéñüê³.

Ñìåðòåëüíà ÄÒÏ òîä³ ñòàëà ðåçî-
íàíñíîþ íå ëèøå ÷åðåç îñîáó ñàìî-
ãî âîä³ÿ, ÿêèé ñ³â çà êåðìî íàï³ä-
ïèòêó ³ âáèâ ëþäèíó. À é ùå ÷åðåç 
òå, ùî âîä³é âçàãàë³ íå ìàâ ïðàâà 
ñ³äàòè çà êåðìî, áî íàïåðåäîäí³ 
éîãî ïîçáàâèëè ïðàâà êåðóâàííÿ ÷å-
ðåç… ï’ÿíó ¿çäó. ² öå ùå íå âñå. Òîä³ 
ðîäè÷³ íàðîáèëè ÷èìàëîãî ãàëàñó, 
çàëó÷èâøè äî öüîãî âñåóêðà¿íñüê³ 
êàíàëè. Ìîâëÿâ, Ñàøà í³ â ÷îìó 
íå âèíåí, íàòîì³ñòü âèíóâàòèì 
ó ñìåðòåëüí³é àâàð³¿ º âîä³é ³íøîãî 

àâòî. Çãîäîì ö³ äàí³ íå ï³äòâåðäè-
ëèñü — âñ³ äîêàçè âêàçóâàëè íà òå, 
ùî ñàìå Îëåêñàíäð áåçïðè÷èííî 
âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó, äå ç³òê-
íóâñÿ ç «Íèâîþ». Àëå, ñêîðèñòàâ-
øèñü òîä³øí³ì ãàëàñîì, Îëåêñàíäð 
çà äîáó óò³ê ç Óêðà¿íè… Íàãàäàºìî, 
âîä³é RENAULT Kangoî, íà âóëè-
ö³ Ñ. Áàíäåðè ì. Çàë³ùèêè âè¿õàâ 
íà çóñòð³÷íó ñìóãó, äå ç³òêíóâñÿ ç 
CHEVROLET Niva-21230, ùî ðó-
õàâñÿ ó çóñòð³÷íîìó íàïðÿìêó, âíàñ-
ë³äîê ÷îãî ïàñàæèð CHEVROLET 
çàãèíóâ. Àâàð³ÿ ñòàëàñü 30 êâ³òíÿ 
2015 ð.

— Ùå ó ñåðïí³ 2015 ð. âèíóâàò-
öþ ÄÒÏ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó 
çà ÷. 2 ñò. 286 ÊÊÓêðà¿íè, òà ó çâ’ÿç-
êó ç ïåðåõîâóâàííÿì â³ä ñë³äñòâà, 
éîãî îãîëîøåíî ó ðîçøóê, — ïîâ³-
äîìèëà ðå÷íèöÿ ïðîêóðàòóðè îá-
ëàñò³ Ëåñÿ Ãóðåöüêà. — Íà ïî÷àòêó 
ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ï³äîçðþâàíèé áóâ 
çàòðèìàíèé ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿ 
â àåðîïîðòó ì. Áîðèñï³ëü òà äî-
ñòàâëåíèé äî ×îðòê³âñüêîãî ²ÒÒ. 
Çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæå-
íîãî ç ïðîêóðîðîì, éîìó îáðàíî çà-

ïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ.

ВИНУВАТЕЦЬ КЕРУВАВ АВТО 
НАПІДПИТКУ 

Ó ×îðòê³âñüêîìó ²ÒÒ, ÿê ç’ÿñó-
âàëîñü, îáâèíóâà÷åíèé ó ñìåðòåëü-
í³é ÄÒÏ ïåðåáóâàº äîñ³. 30 ëèïíÿ 
2020 ð. Çàë³ùèöüêèé ðàéîííèé ñóä 
ïðîãîëîñèâ éîìó âèðîê.

Äîïèòàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàí-
í³ îáâèíóâà÷åíèé ñâîþ ïðîâèíó 
âèçíàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ðîç-
ïîâ³â, ùî ââå÷åð³ â³í ïîâåðòàâñÿ ç 
ðîáîòè ç ì. ×îðòê³â â ì. ×åðí³âö³ 
àâòîìîá³ëåì. Äåñü ì³æ ì. ×îðòê³â 
òà ì. Çàë³ùèêè â³í çóïèíèâñÿ òà 
âèïèâ ïëÿøêó ïèâà. Â`¿õàâøè â ì. 
Çàë³ùèêè, éîãî çàñë³ïèëî ñâ³òëî 
ôàð çóñòð³÷íîãî àâòîìîá³ëÿ. Ùî 
äàë³ áóëî — â³í íå ïàì`ÿòàº, îï-
ðèòîìí³â âæå â ë³êàðí³. Íàñòóïíîãî 
äíÿ éîìó ïîâ³äîìèëè ïðî ñìåðòü 
ïàñàæèðà ç ³íøîãî àâòî. Êåðóâàâ 
àâòîìîá³ëåì â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ, îñê³ëüêè çà äåíü äî â÷è-
íåííÿ ÄÒÏ âæèâàâ ñïèðòí³ íàïî¿. 
Íà äàíèé ÷àñ â³äøêîäóâàâ çàâäàíó 

ïîòåðï³ëèì øêîäó ó ïîâíîìó îáñÿ-
ç³, ó ñêîºíîìó ùèðî ðîçêàþºòüñÿ, 
ïðîñèòü ñóâîðî éîãî íå êàðàòè.

Âîä³é «Øåâðîëå» òåæ ðîçïîâ³â 
ó ñóä³, ùî â³í ç êîëåãîþ (ÿêèé 
íåâäîâç³ ïîìðå ï³ñëÿ ÄÒÏ — ïðèì. 
àâò.) ïåðåáóâàëè â Çàë³ùèöüê³é äè-
òÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é øêîë³, 
äå ðîçïèâàëè ñïèðòí³ íàïî¿. Çãîäîì 
âîíè âèð³øèëè ¿õàòè äîäîìó, â³í 
ñ³â çà êåðìî, à êîëåãà — íà çàäíº 
ïàñàæèðñüêå ñèä³ííÿ. Äîðîãîþ äî-
äîìó çóïèíèëèñÿ çàìîâèòè êóðêó 
ãðèëü. Çàáðàâøè çàìîâëåííÿ, âîíè 
ðóøèëè àâòîìîá³ëåì äîäîìó. Äî-
¿õàëè äî Çàë³ùèöüêîãî ÐÅÌ, êîëè 
â³í ïîáà÷èâ ôàðè àâòîìîá³ëÿ, ÿêèé 
âè¿õàâ íà ¿õíþ ñìóãó ðóõó, ï³ñëÿ 
÷îãî â³äáóëîñÿ ç³òêíåííÿ. Á³ëüøå 
í³÷îãî íå ïàì'ÿòàº. Îáâèíóâà÷åíèé 
ïîâí³ñòþ â³äøêîäóâàâ éîìó çàâäàíó 
øêîäó, à òîìó íå íàïîëÿãàº íà ñó-
âîð³é ì³ð³ ïîêàðàííÿ.

Äðóæèíà çàãèáëîãî ïàñàæèðà òåæ 
çàïåâíèëà ñóä, ùî âîä³é ³íîìàðêè 
ïîâí³ñòþ â³äøêîäóâàâ ¿é çàâäàíó 
ìîðàëüíó øêîäó, à òîìó âîíà íå íà-
ïîëÿãàº íà ñóâîð³é ì³ð³ ïîêàðàííÿ.

АЛКОГОЛЬ — У 17 РАЗІВ 
ПОНАД НОРМУ 

Ó ñóä³ äîñë³äæóâàëè é ³íø³ äî-
êàçè, ñåðåä ÿêèõ — âèñíîâîê åêñ-
ïåðòà: ïðè ãàçîõðîìàòîãðàô³÷íîìó 
äîñë³äæåíí³ çðàçêà êðîâ³ îáâèíóâà-
÷åíîãî çíàéäåíî åòèëîâèé ñïèðò 
â ê³ëüêîñò³ — 3,47% ïðîì³ëå. Äàíà 
êîíöåíòðàö³ÿ ìîæå â³äïîâ³äàòè ïî-
êàçíèêàì ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ. Ó âîä³ÿ ³íøîãî àâòî 
â êðîâ³ âèÿâèëè åòèëîâèé ñïèðò 
â ê³ëüêîñò³ 3,76% ïðîì³ëå. Äàíà 
êîíöåíòðàö³ÿ ìîæå â³äïîâ³äàòè 
ïîêàçíèêàì òÿæêîãî îòðóºííÿ àë-
êîãîëåì. Ó êðîâ³ ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
çàãèíóâ — 4,13% ïðîì³ëå.

Îëåêñàíäðà Ê. ñóä âèçíàâ âèí-
íèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷. 2 ñò. 286 ÊÊÓ, òà ïðèçíà÷èâ ïî-
êàðàííÿ çà äàíîþ ñòàòòåþ ó âèãëÿä³ 
3 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâ-
ëåííÿì ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîð-
òîì íà ñòðîê 3 ðîêè. Àïåëÿö³éíà 
ñêàðãà íà âèðîê ìîæå áóòè ïîäàíà 
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ÷åðåç Çàë³ùèöüêèé ðàéñóä.

Судили водія, який утік за кордон: шукали понад 5 років

«ДУШИЛА І ПОГРОЖУВАЛА 
ПІДПАЛИТИ ВОЛОССЯ»
Кримінал  Про побиття своєї 13-річної 
доньки редакції розповів тернополянин 
Олександр. Чоловік каже, що впродовж 
години над дівчинкою знущалась її 
16-річна знайома. Конфлікт, ймовірно, 
стався через ревнощі

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïîä³ÿ òðàïèëàñÿ ó ëèïí³ öüîãî 
ðîêó. 13-ð³÷íà Â³êòîð³ÿ (ïð³çâèùå 
íå âêàçóºìî ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü) 
âèéøëà ïîãóëÿòè ç ïîäðóãàìè, 
à ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ïåðåëÿêàíà, 
³ç ñèíöÿìè òà çàáîÿìè.

— Óñå â³äáóëîñü ó ïàðêó Íàöâ³ä-
ðîäæåííÿ. Ìîÿ äîíüêà âèéøëà 
íà ïðîãóëÿíêó ç ïîäðóãàìè. Äî íå¿ 
ï³ä³éøëè äâ³ ìàëîçíàéîì³ ä³â÷èíè 
òà ñêàçàëè, ùî ¿¿ ÷åêàþòü â ïàð-
êó, — êàæå òàòî ä³â÷èíè. — Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âîíà ïðèéøëà íà âêàçàíå 
ì³ñöå, ¿¿, ïðàêòè÷íî áåç ñë³â ïî-
÷àëè áèòè òà îáðàæàòè.

×îëîâ³ê êàæå, ùî á³éêó áà÷èëè 
ïðèáëèçíî 10-òü îäíîë³òê³â ä³â÷èíè, 
àëå çà íå¿ íå çàñòóïèâñÿ í³õòî.

— Ï³ä ÷àñ òèõ «ðîçá³ðîê» 
16-ð³÷íà ä³â÷èíà êèíóëà íà çåìëþ 
ìîþ äî÷êó, ñ³ëà íà íå¿ òà â òàêî-
ìó ïîëîæåíí³ òðèìàëà ¿¿ áëèçü-
êî ãîäèíè: äóøèëà, ïîãðîæóâàëà 
ï³äïàëèòè âîëîññÿ òà çíóùàëàñü 
ìîðàëüíî, — êàæå áàòüêî. — Öå 
áóâ æîðñòêèé áóë³íã, íà ÿêèé 
ñïåö³àëüíî ïðèéøëè ïîäèâèòèñü 
÷èìàëî ëþäåé. ß ââàæàþ, ùî 
çà êîæí³ â÷èíêè ìàº áóòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü. Òîìó õî÷ó äîìîãòèñü 
ñïðàâåäëèâîãî ïîêàðàííÿ äëÿ ä³-
â÷èíè, ùî ïîáèëà ìîþ äîíüêó. 
Òîìó ìè çâåðíóëèñÿ â ïîë³ö³þ òà 
çíÿëè ïîáî¿.

«Я НІКОГО НЕ БИЛА» 
Ó ïîáèòò³ ïàí Îëåêñàíäð çâèíó-

âà÷óº 16-ð³÷íó çíàéîìó äîíüêè — 
Õðèñòèíó (ïð³çâèùå íå âêàçóºìî 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ЮРИДИЧНИЙ ПСИ-

ХОЛОГ, ФАХІВЕЦЬ 

З ПОДОЛАННЯ 

КОНФЛІКТНИХ 

СИТУАЦІЙ

—  П е р ш е ,  щ о 
п от р і б н о  р о -

зуміти — це те, що так званий 
«перехідний період», особливо 
від 9 до 14 років, характеризу-
ється тим, що людина хоче само-
ствердитись у суспільстві. Тому 
можуть виникати конфлікти між 
підлітками.
Якщо ваша дитина є агресо-
ром — то потрібно багато з нею 
говорити. Пояснити, що є багато 
способів того, як завоювати ав-
торитет між однолітками, окрім 
насильства.
Якщо ваша дитина — жертва 
насильства, то її потрібно під-
тримати трьома шляхами: роз-
мова з колективом, у якому по-
страждали дитина. Дитина має 
відчувати захист та підтримку. 

Друге — це навчити дитину від-
стоювати власну позицію, буду-
вати психологічні кордони, гра-
мотно пояснити свою позицію. 
Важливо для батьків — звертати 
увагу на комунікативні навички 
дитини: чи вміє вона розповісти 
про свої риси, про емоції, до-
вести словесно свої принципи.
Потрібно вміти пояснити дитині 
її сильні сторони, відкрити те, 
що вона повинна бути само-
цінною, незважаючи на думку 
оточуючих.
Інколи варто задуматись навіть 
про зміну середовища, яке бо-
ляче травмує дитину. Зважити 
усі за та проти разом та можливо 
навіть подумати про зміну місця 
навчання чи навіть проживання.
Проте спочатку потрібно дізна-
тися про проблему, пропрацюва-
ти шляхи вирішення, а не замов-
чувати її. Важливо розуміти, що 
підтримка підліткам потрібна і 
в ситуації, коли вони виступають 
агресорами, і коли жертвами.

«Підтримка потрібна і агресорам, і жертвам» 

Конфлікт між дівчатами, ймовірно, виник через те, що 
Христина ревнувала спільного знайомого до Вікторії 
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ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü). Êàæå, ùî 
âîíà íàâ÷àºòüñÿ ó â³éñüêîâîìó 
êîëåäæ³, à ùå ìàëà ïðîáëåìè ³ç 
çàêîíîì ÷åðåç êðàä³æêó ç ñóïåð-
ìàðêåòó.

Êîíôë³êò ì³æ ä³â÷àòàìè, éìî-
â³ðíî, âèíèê ÷åðåç òå, ùî Õðèñòè-
íà ðåâíóâàëà ñï³ëüíîãî çíàéîìîãî 
äî Â³êòîð³¿. Òîìó é ïîáèëà äîíü-
êó, ïðèïóñêàþòü áàòüêè.

Íàøèì æóðíàë³ñòàì âäà-
ëîñü çíàéòè ïðîô³ëü ä³â÷èíè 
â Instagram. Ó ïðèâàòíèõ ïîâ³-
äîìëåííÿõ ìè çàïèòàëè ¿¿ ïîçè-
ö³þ ùîäî ïðè÷èíè êîíôë³êòó òà 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íüîãî. Àëå 
Õðèñòèíà â³äïîâ³ëà, ùî æîäíî¿ 
Â³êòîð³¿ íå çíàº ³ ïðî ïîáèòòÿ 
í³÷îãî íå ÷óëà.

«ß í³êîãî íå áèëà. Í³ÿêó Â³êòî-
ð³þ íå çíàþ», — íàïèñàëà ä³â÷èíà.

«ДОПИТАЛИ ЛИШЕ КІЛЬКОХ 
СВІДКІВ» 

Ïîáî¿ åêñïåðòè çàô³êñóâàëè 
òîãî æ äíÿ, êîëè òðàïèëàñü á³éêà. 
Óñ³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåð-
äæóþòü äàí³ ïîä³¿, ïàí Îëåêñàíäð 
íàä³ñëàâ ó ðåäàêö³þ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ùå ç ëèïíÿ í³-
ÿêèõ ðåçóëüòàò³â ñë³äñòâî íå äàëî. 
À éîãî äîíüêà ïîòåðï³ëà ñåðéîçí³ 
ô³çè÷í³ òà ìîðàëüí³ íåïðèºìíîñò³.

— Ìè ö³êàâèëèñü òèì, ÿê ïðî-
õîäèòü ñë³äñòâî. ² çà íàøîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ, îïèòàëè ëèøå òðüîõ 
ëþäåé, ÿê³ íå áóëè òàì ïðèñóò-
í³, — êàæå ïàí Îëåêñàíäð.

Ó ïðåññëóæá³ ÃÓÍÏ â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ êàæóòü, ùî õ³ä 
ñë³äñòâà ïðîêîìåíòóâàòè íå ìî-
æóòü, îñê³ëüêè ñïðàâà ñòîñóºòüñÿ 
íåïîâíîë³òí³õ.
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïåðøó ëÿëüêó ïàí³ Îëåíà çðî-
áèëà ó ïîäàðóíîê ñâî¿é õðåùåí³é 
áëèçüêî âîñüìè ðîê³â òîìó.

— Ìåí³ õîò³ëîñü ïðèâ³òàòè ð³ä-
íó ëþäèíó ÷èìîñü îðèã³íàëüíèì 
òà îñîáëèâèì, — ðîçïîâ³äàº æ³í-
êà. — Òîæ ÿ âèð³øèëà âëàñíîðó÷ 
ïîøèòè ëÿëüêó Ò³ëüäó.

Ëÿëüêè Ò³ëüäè — öå ëÿëüêà, 
âèãîòîâëåíà ³ç íàòóðàëüíèõ òêà-
íèí, ïðèêðàøåíà íàéð³çíîìàí³ò-
í³øèì äåêîðîì — ãóäçè÷êàìè, 
ñòð³÷êàìè, òàñüìîþ, ìåðåæèâîì. 
¯õ òâîðöåì º íîðâåçüêèé äèçà-
éíåð Òîí³ Ôèííàíãåð. Îäí³ºþ 
ç âåðñ³é ñòâîðåííÿ ëÿëüêè º òå, 
ùî Òîí³ ïðîñòî äóìàëà ñòâîðèòè 
ùîñü ïî-ñïðàâæíüîìó äîìàøíº, 
çàòèøíå, òåïëå ³ ð³äíå. Ó öèõ 
ëÿëüîê íåìàº îáëè÷÷ÿ. Ëèøå äâ³ 
íàìèñòèíêè — î÷åíÿòà.

ПОЧИНАЛА ІЗ ТЕКСТИЛЬНИХ 
ЛЯЛЬОК 

Æ³íêà çàðàç âèõîâóº ÷îòèðüîõ 
äîíüîê. Çàéìàòèñü ëÿëüêàðñòâîì 
ðîçïî÷àëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàðîäè-
ëàñü òðåòÿ. Ñïî÷àòêó Îëåíà òâî-
ðèëà, ùîá ïðèêðàñèòè ñâ³é ä³ì, 
çãîäîì — íà ïîäàðóíêè äîðîãèì 
ëþäÿì. À äàë³ ïåðåòâîðèëà çàõî-
ïëåííÿ ó ñïîñ³á çàðîá³òêó.

— Êîëè äîíüö³ áóëî òðè ðî÷-
êè, ÿ ï³øëà ïðàöþâàòè ó Êðåìå-
íåöüêèé ðàéîííèé öåíòð äèòÿ÷î¿ 
òâîð÷îñò³ êåð³âíèêîì ãóðòê³â ³ç 
êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ 
îäÿãó ³ ñóâåí³ð³â, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìè âèãîòîâ-
ëÿëè ð³çí³ âèðîáè, ðàçîì ç âèõî-

âàíöÿìè öåíòðó. Êîëè ÿ íàðîäè-
ëà ÷åòâåðòó äîíå÷êó — âèð³øèëà 
ðîçêàçàòè ïðî ñåáå â ñîöìåðåæàõ 
³ çðîáèëà îãîëîøåííÿ ïðî òå, ùî 
ïðèéìàþ çàìîâëåííÿ íà âèðîáè ç 
òåêñòèëþ. À ï³ñëÿ öüîãî ïðî ìåíå 
ä³çíàëèñü, ïî÷àëè çàïðîøóâàòè 
íà âèñòàâêè, ÿðìàðêè. ß ïî÷à-
ëà ðîáèòè é ³íø³ âèäè ëÿëüîê: 
òîáòî âîíè óñ³ «òåêñòèëüêè», àëå 
ð³çí³ çà âèãëÿäîì, çà ñïîñîáîì 
ïîøèòòÿ.

«ЯКИЙ БАГАТИЙ СВІТ 
ЛЯЛЬКАРСТВА» 

Äàë³ æ áóëè âèñòàâêè òà ìàé-
ñòåð-êëàñè, ÿê³ íàäèõàëè æ³íêó 
ðîçâèâàòèñü ó ö³é ñôåð³.

— Öå áóëî äâà ðîêè òîìó. Âè-
ñòàâêà íàçèâàëàñü «Ìîäíà ëÿëü-
êà». Ñàìå âîíà â³äêðèëà ìåí³ ïî-
ãëÿä íà ëÿëüêàðñòâî ïî-íîâîìó. 
ß ïðîñòî áóëà âðàæåíà òèì, ÿêèé 
â³í ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò ëÿëüîê, — 
äèâóºòüñÿ ïàí³ Îëåíà. — ß òàì 
ïðîáóëà ïîíàä òðè ãîäèíè. Âäèâ-
ëÿëàñÿ. ß íà òîé ÷àñ ùå íå ìà-
ëþâàëà ëè÷êà ëÿëüêàì, àëå òàêà 
³äåÿ ç'ÿâèëàñü. ß íå õóäîæíèöÿ, 
àëå çàðàç â÷óñü.

Ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó æ³í-
êà âïåðøå ïðåäñòàâèëà ïåðñî-
íàëüíó âèñòàâêó ëÿëüîê, äå áóëî 
ìàéæå ï³âñîòí³ ðîá³ò. Òîæ ÷åðåç 
ð³ê íà «Ìîäí³é ëÿëüö³» âæå áóëè 
ïðåäñòàâëåí³ ðîáîòè Îëåíè Ëî-
êàòèð.

ОДНУ ЛЯЛЬКУ РОБИТЬ 
ЗА ТРИ ТИЖНІ 

Çãîäîì æ³íêà ä³çíàëàñü ïðî 
òðèäåííèé ìàéñòåð-êëàñ ó Êèºâ³ 
ç âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê «Ìîÿ ïåð-

«МОЇ ЛЯЛЬКИ СХОЖІ НА ДОНЕЧОК» 
Хендмейд  Олена Локатир з 
Кременеччини вже вісім років 
займається лялькарством. Жінка 
каже, що це її любов та віддушина від 
буденних клопотів. Про своє захоплення 
детально розповіла «RIA плюс»

øà ëÿëüêà». Çàëèøèâøè ìàëÿò, 
íà öåé ÷àñ æ³íêà ç ãîëîâîþ ïî-
ðèíóëà ó ëÿëüêàðñòâî. Òàì æ³íêà 
íàâ÷èëàñü ðîáèòè ëÿëüîê ç³ ñïåö³-
àëüíîãî ïëàñòèêó ³ îáëè÷÷ÿ â íèõ 
íàäçâè÷àéíî ñõîæ³ íà ñïðàâæí³ 
ëþäñüê³.

— Çà ÷îòèðè äí³ ìè ðàçîì ç 
³íøèìè ìàéñòðèíÿìè çðîáèëè 
ëÿëüêó, — ä³ëèòüñÿ ìàéñòðèíÿ. — 
Ìè íå â³äâîë³êàëèñü í³ íà ùî, 
âåñü ÷àñ ïðèä³ëÿëè ðîáîò³. Öå 
áóëî íàòõíåííî ³ äóæå ïðîäóê-
òèâíî.

Ï³ñëÿ ìàéñòåð-êëàñó æ³íêà ³ 
ñàìà ïî÷àëà òâîðèòè ë³ïí³ ëÿëüêè. 
Âîíà êàæå, ùî ðîáîòà íàãàäóº ë³-
ïêó ç ïëàñòèë³íó. Íàéá³ëüøå ÷àñó 
çàáèðàº îáëè÷÷ÿ ³ âîëîññÿ. Äëÿ 
âîëîññÿ ëÿëüîê æ³íêà âèêîðèñòî-
âóº øåðñòü àíãîðñüêî¿ êîçè. Óñ³ 
ìàòåð³àëè çàìîâëÿº ÷åðåç ³íòåðíåò 
ó ñïåöìàãàçèíàõ.

— ¯õ íàáàãàòî âàæ÷å ðîáèòè, — 
êàæå. — ßêùî òåêñòèëüíó ëÿëüêó 
ÿ âèãîòîâëÿëà çà òðè-ï'ÿòü äí³â, 
òî ë³ïí³ ëÿëüêè ìîæó ðîáèòè ³ 
äâà òèæí³, ³ ì³ñÿöü. Âñå çàëåæèòü 
â³ä â³ëüíîãî ÷àñó, çâ³ñíî, äîíå÷êè 
íå çàâæäè äîçâîëÿþòü ïðàöþâàòè 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè õî÷åòüñÿ. Âèë³ï-
ëåíó ëÿëüêó òðåáà ñïåêòè ó ïå÷³, 
äëÿ òîãî, ùîá òðèìàëà ôîðìó. Çà-
ðàç ðîáîòó ñïðîùóº òå, ùî ìîæíà 
çàìîâèòè äåÿê³ ãîòîâ³ äåòàëüêè. ª 
âçóòòÿ äëÿ ëÿëüîê, º ãîòîâ³ î÷åíÿ-
òà, ïîÿñî÷êè, ïðèêðàñè, îêóëÿðè.

ЛЯЛЬКИ, СХОЖІ НА ЛЮДЕЙ 
Ó ïëàíàõ ïàí³ Îëåíè ðîáèòè 

ëÿëüêè, ÿê³ áóäóòü ñõîæ³ íà ëþäåé.
— Öå âàæêî, ³ çà ôîòîãðàô³ºþ 

íå âèéäå çðîáèòè êîï³þ, — êàæå 
âîíà. — Íàâ³òü çàðàç ìåí³ êàæóòü, 
ùî ìî¿ ðîáîòè ñõîæ³ íà ìî¿õ äî-

Ñïî÷àòêó Îëåíà 
òâîðèëà äëÿ ñâîãî 
äîìó òà íà ïîäàðóíêè 
äîðîãèì ëþäÿì. Äàë³ 
ïåðåòâîðèëà çàõîïëåííÿ 
ó ñïîñ³á çàðîá³òêó

íå÷îê, à äåÿê³ — íà ìåíå. Äëÿ 
òîãî, ùîá çðîáèòè ëÿëüêó òàêó æ, 
ÿê ëþäèíà, ìàëî ôîòîãðàô³¿. Ïî-
òð³áíî áà÷èòè, ÿê îáëè÷÷ÿ âèãëÿ-
äàº ç óñ³õ ñòîð³í. Íàä öèì òðåáà 
ïðàöþâàòè.

Æ³íêà êàæå, ùî ó ðîáîò³ çíà-
õîäèòü â³ääóøèíó â³ä áóäåííèõ 
êëîïîò³â. Çãîäîì ìð³º â³äêðèòè 
âëàñíó ñòóä³þ-ìàéñòåðíþ.

— Âäîìà óñ³ çíàþòü, ùî êîëè 
ÿ ïðàöþþ — ìåíå íå ìîæíà â³ä-
âîë³êàòè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Îëå-
íà. — ²íêîëè õòîñü ïðèõîäèòü, 
à äîíüêè æàðòóþòü «ìàìè íåìà 
âäîìà» ³ öå îçíà÷àº, ùî ÿ íà ðî-
áîò³. Õî÷åòüñÿ, çâ³ñíî, ìàòè ñâ³é 

êóòî÷îê, äå á ÿ çàéìàëàñü òâîð-
÷³ñòþ. Ïîºäíóâàòè çàõîïëåííÿ ç 
âèõîâàííÿì ä³òåé, áî ùîá ðîç-
âèâàòèñü — òè ìàºø â³äâ³äóâàòè 
òâîð÷³ çóñòð³÷³, ìàéñòåð-êëàñè, 
ÿðìàðêè, à öå çàáèðàº ÷àñ â ñ³ì'¿. 
Ó öüîìó âèïàäêó âàæëèâî, ùîá 
òåáå ï³äòðèìóâàëè ð³äí³ ³ ÿ äóæå 
âäÿ÷íà ñâî¿ì ð³äíèì: ìàì³, áàáóñ³ 
òà ÷îëîâ³êîâ³, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ ç 
ä³â÷àòàìè, êîëè ÿ ïðàöþþ.

Æ³íêà êàæå, ùî ¿¿ ëÿëüêè ÷à-
ñòî êóïóþòü íà ïîäàðóíêè â ð³çí³ 
êóòî÷êè ñâ³òó, à ñàìà âîíà ðàä³º, 
ùî âîíè ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü ä³ò-
êàì òà çàòèøîê â áóäèíêè ñâî¿õ 
âëàñíèê³â.

Ці ляльки вже давно стали улюбленицями не лише маленьких дівчаток. Вони приносять затишок в будинки власників та не можуть нікого залишити байдужим

Першу ляльку пані Олена зробила ще 8 років тому 
у подарунок своїй хрещеній
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Коронавірус — не єдина небезпечна хво-
роба, яка лякала українців. Схожа ситуа-
ція була десять років тому під час панде-
мії свинячого грипу у світі, який дійшов 
і до України. Тоді люди скуповували та 
виготовляли маски, школи зачинялись 
на карантин, а хворих з симптомами грипу 
лікували від свинячого грипу. Однак ситу-
ація з коронавірусом значно складніша та 
небезпечніша, — кажуть медики.
— Остання пандемія грипу була в 2009–
2010 роках, — розповідає Михайло Ан-
дрейчин. — Ситуація з коронавірусом наразі 
значно складніша, ніж ситуація з пандемією 

Н1N1, яка минулася швидше. Побороти 
коронавірус буде важче. Експерти кажуть, 
що ще потрібен рік-півтора. За деякими 
спостереженнями, у 60–70% населення 
має виробитися колективний імунітет, і тоді 
нарешті значно загальмується поширення 
вірусу. Можливо, вакцина зможе виправи-
ти ситуацію і скоротити тривалість пандемії. 
На завершення її розробки і широке впро-
вадження потрібен ще певний час. МОЗ 
уже не перший раз заявляє, що ведуться 
перемовини з виробниками вакцинних 
препаратів і Україну включили в список 
замовників. ВООЗ зі свого боку заявляє, 

що нам виділять певну кількість вакцини. 
Тому сподіваюся, що процес з поставкою 
вакцин до України не буде затягуватися.
Розробка вакцини від коронавірусу триває 
у кількох країнах. Деякі медики та вчені ма-
ють оптимістичні прогнози, що вона з’явиться 
до кінця року. Однак скільки вакцин отримає 
Україна? Хто зможе безкоштовно щепитися 
та скільки коштуватиме препарат у аптеках? 
Ці питання залишаються відкритими.
Як заявив міністр охорони здоров'я Максим 
Степанов під час брифінгу 29 вересня — 
Україна зможе отримати 8 млн вакцин 
безкоштовно. Про це ведуть перемовини 

з виробниками вакцин, які знаходяться 
на третій стадії випробувань.
— Україна стала учасником глобальної ініці-
ативи ВООЗ створення GAVІ альянсу щодо 
забезпечення рівного доступу до майбут-
ньої вакцини від коронавірусної хвороби, — 
пояснив міністр. — Згідно з розрахунками, 
за попередніми планами Україна зможе 
отримати приблизно 20% вакцин безко-
штовно від загальної кількості населення 
нашої країни. Це приблизно 8 млн доз.
Однак точних дат поставок вакцини в Україну 
ще немає, адже немає і самої вакцини, яка 
показала свою ефективність та безпечність.

Коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,  

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó Òåðíîïîë³ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Îñ-
òàíí³ìè äíÿìè ê³ëüê³ñòü íîâèõ âè-
ïàäê³â ³íô³êóâàíü ùîäíÿ ñòàíîâèòü 
â³ä 20 äî 100. 

«НЕ ДРУГА ХВИЛЯ, 
А ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРШОЇ» 

ßê ïîÿñíþþòü ìåäèêè, íàñïðàâä³ 
âàðòî î÷³êóâàòè íå «äðóãó õâèëþ» 
ïàíäåì³¿, à íàðîñòàííÿ ïåðøî¿, 
àäæå âñ³ ñïîä³âàííÿ, ùî âë³òêó 
áóäå çìåíøåííÿ çàõâîðþâàíîñò³, 
íå âèïðàâäàëèñÿ, ³ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
ïîñò³éíî çá³ëüøóâàëàñÿ.

— Ìè ñïîñòåð³ãàºìî çðîñòàí-
íÿ âæå íàÿâíî¿ õâèë³, — ïîÿñ-
íþº àêàäåì³ê ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, 
ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò Ìèõàéëî 
Àíäðåé÷èí. — ßêáè áóëà «äðóãà 
õâèëÿ» — ïåðåä íåþ ìàëî á áóòè 
òðèâàëå çíèæåííÿ ³íôåêö³éíî¿ çà-
õâîðþâàíîñò³, àëå öüîãî íå â³äáó-
ëîñÿ. Ìîæíà çíàéòè äâà ïîÿñíåííÿ 
öüîìó çðîñòàííþ. Ïåðøå ïîâ’ÿçàíå 
ç òèì, ùî çá³ëüøèâñÿ îáñÿã îáñòå-
æåííÿ íàñåëåííÿ íà COVID-19.
Äðóãà ïðè÷èíà — êàðàíòèíí³ çàõî-
äè áóëè íåäîñòàòí³ìè, ùîá ñóòòºâî 
çàãàëüìóâàòè åï³äåì³÷íèé ïðîöåñ. 

ßê ïîÿñíþº ³íôåêö³îí³ñò, íå âàð-
òî ³ãíîðóâàòè êàðàíòèíí³ íîðìè, 
áî ÷åðåç öå çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ. Òàêîæ íå âàðòî â³ðèòè 
ó ôåéêè ïðî íååôåêòèâí³ñòü ìå-
äè÷íèõ ìàñîê. 

— Á³ëüø³ñòü ëþäåé íå êîðèñ-
òóþòüñÿ ìàñêàìè, ì³ñöÿìè ñòâî-
ðþþòüñÿ íàòîâïè, — êàæå ³íôåê-
ö³îí³ñò. — Ìàñêè ÷àñòî îäÿãàþòü 
íåïðàâèëüíî, íîñÿòü ¿õ íà ï³äáîð³ä-
ä³ àáî øè¿, í³ñ ³ ðîò çàëèøàþòüñÿ 

â³äêðèòèìè. Äåõòî íå â³ðèòü ó çíà-
÷åííÿ ìàñêè ÿê ïðîô³ëàêòè÷íîãî 
çàõîäó. Àëå äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â 
ïîêàçàëè, ùî ó ëþäåé, ÿê³ ìàþòü 
êîðîíàâ³ðóñ, ³ ÿê³ îäÿãàþòü ìàñêè — 
éìîâ³ðí³ñòü ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ äî ³í-
øî¿ ëþäèíè çìåíøóºòüñÿ íà 90%. 
Ñàí³òàéçåðè ìàëî õòî âèêîðèñòîâóº, 
çàáóâàþòü ïîìèòè ðóêè ç ìèëîì, 
ïðèéøîâøè ç âóëèö³.

ЧИ ДОПОМОГЛИ ОБМЕЖЕННЯ 
×èìàëî ëþäåé ââàæàþòü, ùî 

êàðàíòèíí³ çàõîäè íå âàðòî áóëî 
âïðîâàäæóâàòè âë³òêó, ùîá ÷àñòèíà 
íàñåëåííÿ ïåðåõâîð³ëà ³ îòðèìàëà 
³ìóí³òåò, àäæå âîñåíè òà âçèìêó 
ç’ÿâëÿòüñÿ ñåçîíí³ ðåñï³ðàòîðí³ õâî-
ðîáè, ÿê³ ëèøå äîäàäóòü òðóäíîù³â. 
Òà, ÿê ïîÿñíþº Ìèõàéëî Àíäðåé-
÷èí, ö³ çàõîäè áóëè íåîáõ³äí³.

— ß ââàæàþ, ùî êàðàíòèí âë³ò-
êó áóâ âêðàé ïîòð³áåí, àäæå òðåáà 
áóëî ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ â³ää³ëåí-
íÿ, ÿê³ ìàþòü ñïåö³àë³ñò³â òà îáëàä-
íàííÿ, — êàæå ïðîôåñîð. — Òîìó ³ 
ñòðèìóâàëè ïîøèðåííÿ õâîðîáè. 
Àëå, íà æàëü, çàðàç áàãàòî ëþäåé 
çàáóëè ïðî êàðàíòèí. Ïðîâîäÿòü 
ìàñîâ³ ãóëÿííÿ, ñâÿòêóâàííÿ.  

ЩО ЧЕКАТИ В СЕЗОН ГРВІ 
Ëÿêàº áàãàòüîõ ëþäåé ³ òå, ùî 

âîñåíè òà âçèìêó ïîâåðíóòüñÿ õâî-
ðîáè, ÿê³ ìàþòü ò³ æ ñèìïòîìè, ùî 
³ êîðîíàâ³ðóñ. Îäíàê ùî ÷åêàòè â³ä 
òîãî, êîëè áóäå öèðêóëþâàòè îäðàçó 
ðÿä õâîðîá? Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí 
êàæå — âàðòî ï³äãîòóâàòèñÿ äî ñå-
çîíó ÃÐÂ².

— Íàáëèæàºòüñÿ ñåçîí ÃÐÂ² é, 
ãðèïó, — êàæå Ìèõàéëî Àíäðåé-
÷èí. — Ç ÷àñîì ìîæå ìàòè ì³ñöå 
ïîºäíàííÿ COVID-19 ç öèìè õâî-
ðîáàìè. ß íå ìîæó ñêàçàòè, ÿê öå 

ЯК ВПЛИНУТЬ ГРИП ТА СЕЗОННІ 
ГРВІ НА ПАНДЕМІЮ COVID-19
Медицина  Похолодання, дощі, 
сезонне ослаблення імунітету та 
зростання захворюваності на ГРВІ — 
цього чекають медики та звичайні 
тернополяни уже найближчим часом. 
Як підготуватись до можливого сплеску 
захворюваності — читайте у матеріалі 

áóäå â³äáóâàòèñÿ, áî òàêîãî äîñâ³-
äó íàóêîâö³ òà ë³êàð³ ùå íå ìàþòü. 
Àëå ç áàãàòîð³÷íîãî äîñâ³äó ìîæó 
çàïåâíèòè, ùî ïîºäíàí³ ³íôåêö³¿ 
ïåðåâàæíî ïåðåá³ãàþòü âàæ÷å, äîâ-
øå òà ÷àñò³øå äàþòü óñêëàäíåííÿ. 

À òèì ÷àñîì äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â 
óæå çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü çâåð-
íåíü. Áàãàòî ëþäåé ïàí³êóþòü, êîëè 
â³ä÷óâàþòü íàâ³òü ëåãê³ ñèìïòîìè 
ÃÐÂ² ÷è çâè÷àéíî¿ çàñòóäè.

— Öüîãî ðîêó çíà÷íî ïîá³ëüøà-
ëî çâåðíåíü â³ä ïàö³ºíò³â ç òèìè 
ñèìïòîìàìè, íà ÿê³ ðàí³øå á í³õòî 
³ óâàãè íå çâåðíóâ, — ðîçïîâ³äàº ñ³-
ìåéíèé ë³êàð, âëàñíèê êë³í³êè 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Ìèõàéëî Äà-
íèëü÷óê. — Ëþäè ïåðåæèâàþòü ³ 
õî÷óòü ïåðåñòðàõóâàòèñÿ. Çâè÷àé-
íî, ïàí³êóâàòè íå âàðòî, ÿêùî ó âàñ 
òðîõè ï³äíÿëàñü òåìïåðàòóðà àáî 

ïî÷àâñÿ íåæèòü. Àëå ÿêùî º âèñîêà 
òåìïåðàòóðà, ÿêà íå ñïàäàº, º ñóõèé 
íàäñàäíèé êàøåëü òà çàäèøêà — 
âàðòî îäðàçó çâåðòàòèñü äî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, àäæå öå õàðàêòåðí³ 
ñèìïòîìè ïíåâìîí³¿.

Ùîá â³äð³çíèòè êîðîíàâ³ðóñ â³ä 
ãðèïó òà çâè÷àéíî¿ çàñòóäè — ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè ñèìïòîìè. Ìè ñêëàëè 
ãðàô³êó ïîð³âíÿííÿ ñèìïòîì³â öèõ 
õâîðîá çà äàíèìè ÂÎÎÇ. ßê áà-
÷èòå — ãðèï òà COVID-19 ñõîæ³ 
çà ñèìïòîìàìè. Ïðè êîðîíàâ³ðóñí³é 
³íôåêö³¿, íà â³äì³íó â³ä ãðèïó, ð³äêî 
áóâàº çàêëàäåí³ñòü íîñà òà ä³àðåÿ, 
îäíàê º çàäèøêà, ÿêà íå º ñèìïòî-
ìîì ãðèïó òà çàñòóäè. Àëå íå âàð-
òî çàéìàòèñÿ ñàìîä³àãíîñòèêîþ òà 
ñàìîë³êóâàííÿì. ßêùî â³ä÷óâàºòå 
ñèìïòîìè ÃÐÂ² — çâåðí³òüñÿ 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО СЕЗОНУ ГРВІ? 

— Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü ïðîô³-
ëàêòè÷í³ çàõîäè ùîäî ðåñï³ðàòîðíèõ 
õâîðîá, çîêðåìà ãðèïó, — ïîÿñíþº 

Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Â Óêðà¿í³ 
íîâà âàêöèíà â³ä ãðèïó ìàº ç’ÿâè-
òèñÿ â ñåðåäèí³ æîâòíÿ. Ùîðîêó ¿¿ 
ñêëàä çì³íþþòü, âðàõîâóþ÷è ïîÿâó 
íîâèõ àíòèãåííèõ âàð³àíò³â â³ðóñó, 
ÿê³ âñå ³íòåíñèâí³øå öèðêóëþþòü 
ó ëþäñüê³é ïîïóëÿö³¿ é íåâäîâç³ 
ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ñåçîííå ï³ä-
âèùåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ é íàâ³òü 
åï³äåì³þ. ßêùî ó æîâòí³ çðîáèòè 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó — öå äàñòü áà-
æàí³ ðåçóëüòàòè.

ßê çàçíà÷àº Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí, 
òðåáà çä³éñíþâàòè é ³íø³ ïðîòèå-
ï³äåì³÷í³ çàõîäè. ßêùî â³ä÷óâàºòå 
ñèìïòîìè ÃÐÂ² — íå âàðòî éòè 
íà ðîáîòó ÷è íàâ÷àííÿ. Ñï³ëêó-
âàííÿ ç ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ ïîòð³áíî 
îáìåæèòè. Õâîðîãî ñë³ä ³çîëþâàòè 
â îêðåì³é ê³ìíàò³. À îò íà ðîçðå-

êëàìîâàí³ ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè 
ðîçðàõîâóâàòè ñïîâíà íå âàðòî. 
Á³ëüø³ñòü òàêèõ ë³ê³â íå ïîêàçàëà 
íàëåæíî¿ åôåêòèâíîñò³.

— Á³ëüø³ñòü ç íèõ íå â³äïî-
â³äàþòü âèìîãàì äîêàçîâî¿ ìå-
äèöèíè, — ïîÿñíþº ïðîôåñîð. 
Âîíè ìîæóòü íå äîïîìîãòè àáî 
åôåêò áóäå íåçíà÷íèé. Çáèâàòè 
ï³äâèùåíó òåìïåðàòóðó ò³ëà ÷àñò³øå 
íåäîö³ëüíî, áî ãàðÿ÷êà º âàæëèâîþ 
çàõèñíîþ ðåàêö³ºþ îðãàí³çìó, âîíà 
ïðîòèä³º ðîçìíîæåííþ çáóäíèêà. 

Ùå îäíà ïðîáëåìà — ôàðìàöåâòè 
â àïòåêàõ àêòèâíî â³ä³ãðàþòü ðîëü 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ³ ñàì³ ðàäÿòü ò³ ÷è 
³íø³ ïðåïàðàòè, íå çíàþ÷è ä³àãíîçó 
òà îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó ïàö³ºíòà. 
Òà é õâîð³ ÷àñòî ñàì³ «ïðèçíà÷àþòü» 
ñîá³ ë³êè. Öüîãî ðîáèòè íå ñë³ä.

Íå çàéìàòåñÿ 
ñàìîä³àãíîñòèêîþ 
³ ñàìîë³êóâàííÿì. 
Â³ä÷óâàºòå ñèìïòîìè 
ÃÐÂІ — çâåðí³òüñÿ 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 

КОРОНАВІРУС ТА ГРИП СХОЖІ 
ЗА СИМПТОМАТИКОЮ, ОДНАК ЇХ ЛЕГКО 

ВІДРІЗНИТИ ВІД ЗАСТУДИ
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СЕРЕДА, 7 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. 
Iндiя — янголи Махараштра 
11.00 Дивовижнi сади. Сади 
Нiнфи — Iталiя 
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 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
20.00 Д/с «Дика прогулянка» 
22.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.05 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
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, 13.00, 14.15, 
14.55 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
00.55 Х/ф «Пiдняти перископ» 
02.35 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.25, 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» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий 
випадок. Близькi люди»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть»
03.50 Т/с «Мереживо долi»
04.35 «Україна вражає»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 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 
11.05, 13.15 Х/ф «Ультрафiо-
лет»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.15 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Без компромiсiв»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ Прем'єра 
22.55 Т/с «Схованки»
02.00 Х/ф «Хижак-2» (1990)

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-Но-
вини»
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
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.00 Х/ф «Вiйна за планету 
мавп»
13.00 Хто проти блондинок?
15.00 Хто зверху?
19.00 Дiти проти зiрок 
20.40 Х/ф «Викрасти за 60 се-
кунд»
23.00 Х/ф «Оверлорд»
01.30 Т/с «Новенька»
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.30 Кра-
їна У 
11.15, 23.30 Сiмейка У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.45 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Дивергент 3: 
Вiддана» 
02.45 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Высшая сила»
09.00, 17.15 «Затерянный мир»
11.55 Х/ф «Кольцо Нибелун-
гов» 
15.25 Т/с «Рекс-2» 
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-3»
02.00 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 8 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. 
Iндiя — воїни-цiлителi 
11.00 Дивовижнi сади. Сад Ла 
Мортелла — Iталiя 
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» 
20.00 Д/с «Дика прогулянка» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.05 Д/ф «Висота 307.5»
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, 03.05 «Життя 
вiдомих людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»

20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 Х/ф «Ми купили 
зоопарк» 

IНТЕР
05.25, 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» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий 
випадок. Близькi люди»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть»
03.10 Х/ф «Другоряднi люди» 
04.50 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 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 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
10.25, 13.15 Х/ф «Без компро-
мiсiв»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Страшили»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Анти-зомбi Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ Прем'єра 
22.55 Т/с «Схованки»
01.00 Х/ф «Хижак» (1987)
02.50 Стоп-10 

СТБ
04.45, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.50 «МастерШеф — 8»
13.00, 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, 01.45 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.50 Х/ф «Наослiп»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Без обличчя»
00.10 Х/ф «Мама i тато (2017)»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 

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 «Геркулес»
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Звездные врата: 
Начало»
09.30, 17.15 «Затерянный мир»
12.30 Т/с «Перевозчик»
15.20 Т/с «Рекс-2» 
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-3»
01.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 9 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, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.25, 02.00 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi»
10.30 Свiтова медицина. 
Непал — медицина вершин 
11.00 Дивовижнi сади. Сад 
Хенбурi — Iталiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 
05.45 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» 
20.00 Д/с «Дика прогулянка» 
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
22.30 Т/с «Модус»
03.10 Д/ф «Висота 307.5»
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
05.00 Погода 

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 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал»
23.25 «Маскарад»
01.05 Х/ф «28 днiв потому»
03.05 «Життя вiдомих людей»
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.20, 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» 
14.10, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий 
випадок. Близькi люди»
18.00, 01.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна» 
02.45 «Чекай на мене. Україна» 
04.10 «М/ф»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.45 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 
11.40, 13.15 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» Прем'єра 
15.30, 16.20, 02.15 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.05, 20.15 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
18.45 Факти. Вечiр 
23.20 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.35 «Урятуйте нашу родину»
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»

19.00, 22.45 Т/с «Привiт, тату!» 
23.55 «Таємницi ДНК»
01.05 Х/ф «Аферисти Дiк i 
Джейн розважаються»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 02.30 Варьяти
07.50 У кого бiльше?
09.50 Кохання на виживання
11.50 Аферисти в мережах
13.50 Х/ф «Атомна блондинка»
16.00 Х/ф «Без обличчя»
19.00 Х/ф «Повiтряна 
в'язниця»
21.30 Х/ф «Метелик»
00.10 Х/ф «Бої без правил»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 01.15 Кра-
їна У 
11.15, 00.15 Сiмейка У 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 02.30 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Гладiатор»
03.20 Теорiя зради 
04.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Вулкан» 
09.25, 17.15, 00.55 «Затерян-
ный мир»
12.40 Т/с «Перевозчик»
15.25 Т/с «Рекс-2» 
19.25 Х/ф «Перевозчик»
21.15 Х/ф «Перевозчик-2» 
23.00 Х/ф «В тылу врага: ось 
зла»
01.55 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 10 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 «Марiя Терезiя» 1 с. † 
12.00 Ще бiльше про дiджитал 
13.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Вiдсутнiсть доказi в. 
Джек рiзник 
16.50 Д/ц «Дикi тварини» 
17.20 Д/ф «Блаженнiший»
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 «Герой мого часу»
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 Т/с «Свати» 
15.50 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»

22.00 «Жiночий квартал 2020»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2020»
01.20 «Лiга смiху 2020»
02.40 Х/ф «Пiдняти перископ» 

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 «Слово Предстоятеля»
05.50 Х/ф «Чудова п'ятiрка: 
Таємниця стародавнього 
амулета»
07.50 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.05 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Iдучи — iди» 
13.10 Х/ф «Здрастуй i про-
щавай» 
15.25 Т/с «Плата за порятунок»
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх»
22.35 Т/с «Жiноче царство»
03.05 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.25 «Україна вражає»
04.55 «М/ф»

ICTV
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.50 Факти 
05.20 Т/с «Копи на роботi»
06.15, 10.40, 13.05 Скетч-шоу 
«На трьох»
07.50 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну» 
09.05 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
12.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Пес-5»
16.50 Х/ф «Макс Стiл»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Кiнґсмен: Таємна 
служба»
21.50 Х/ф «Кiнґсмен: Золоте 
кiльце»
00.40 Х/ф «Саботаж»
02.35 Х/ф «Дилер»

СТБ
05.15 Т/с «Нiщо не трапляється 
двiчi»
08.20, 10.50 Т/с «Нiщо не тра-
пляється двiчi. Продовження»
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрки»
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/ф 
07.20, 01.50 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i решка 
12.00 Хто зверху?
14.00 Х/ф «Прискорення»
16.00 Х/ф «Повiтряна 
в'язниця»
18.40 Х/ф «Реальна сталь»
21.00 Х/ф «Трансформери: 
Останнiй лицар»
00.10 Х/ф «Перший контакт»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 Х/ф «Щоденник слабака 
3. Собачi днi»
12.30 Х/ф «Щоденник слабака 
4: Довга дорога» 
14.15 Х/ф «Гладiатор»
17.15 Х/ф «Геркулес»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
07.00 «Джедаи 2020»
08.00, 00.50 «Затерянный мир»
11.05 Т/с «Перевозчик»
14.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
16.00 Х/ф «Морской пехо-
тинец»
17.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»
19.40 Х/ф «Морской пехоти-
нец-3»

21.10 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»
23.00 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия»
01.45 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 11 жовтня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20 Шо? Як?
06.40 Уроки тiтоньки Сови. 
Уроки обережностi 
06.45, 08.10 Уроки тiтоньки 
Сови. Ранкова зарядка 
06.50, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55, 
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, 00.20 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. 
Калiфорнiя» 
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. 
Штучний iнтелект» 
19.55 Д/ф «Острови. Мальдiв-
ськi острови: дивовижнi 
пiдводнi свiти» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Баухауз»
02.00, 04.15 #ВУКРАЇНI
02.25 Погода 
03.00 Бюджетники 
04.40 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
10.30, 04.20 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.20 Х/ф «28 тижнiв потому»
02.15 Х/ф «28 днiв потому»

IНТЕР
05.30 Х/ф «Шукачi пригод» 
07.50 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.05 «Iнше життя»
12.15 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
17.45, 20.30 Т/с «Детектива 
Ренуар» 
20.00 «Подробицi»
23.00 Х/ф «Здрастуй i 
прощавай» 
01.05 «Речдок»

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика!
04.45 Факти 
05.10, 09.00 Секретний 
фронт 
06.00, 09.55 Громадянська 
оборона 
06.55 Бiльше нiж правда 
08.00 Анти-зомбi 
10.55, 13.05 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Кiнґсмен: Таємна 
служба»
15.50 Х/ф «Кiнґсмен: Золоте 
кiльце»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера»
23.50 Х/ф «Червоний горо-
бець»
02.40 Х/ф «Страшили»

СТБ
05.35 Х/ф «Суєта суне» 
07.15 Х/ф «Осiннiй 
марафон» 
09.10 «МастерШеф — 10»
12.50 «СуперМама»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 Варьяти
07.25, 09.05 Kids» Time 
07.30 М/ф «Лiсова братва» 
09.10 Дiти проти зiрок 
10.50 Х/ф «Викрасти за 60 се-
кунд»
13.10 Х/ф «Реальна сталь»
15.50 Х/ф «Трансформери: 
Останнiй лицар»
19.00 Х/ф «Гра Ендера»
21.00 Х/ф «Хан Соло»
23.50 Х/ф «Вiйна драконiв»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 Х/ф «Мiст у Терабiтiю» 
11.45 Х/ф «Дивергент»
14.30 Х/ф «Дивергент 2: 
Iнсургент»
16.45 Х/ф «Дивергент 3: 
Вiддана» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00, 00.35 Кра-
їна У 
22.30 Х/ф «Хороший рiк»
01.05 Панянка-селянка 
02.05 Щоденники 
Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.45, 01.05 «Затерянный 
мир»
12.45 Т/с «Перевозчик»
15.40 Х/ф «Перевозчик»
17.15 Х/ф «Перевозчик-2» 
19.00 Х/ф «Акт мести»
20.50 Х/ф «Шакал»
23.10 Х/ф «В тылу врага: ось 
зла»
02.05 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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РЕКЛАМА

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ëþäìèëà Ãóðãà÷ çàõîïëþºòüñÿ 
íàðîäíîþ òâîð÷³ñòþ âæå ïîíàä 
òðè äåñÿòèë³òòÿ. Âîíà â'ÿæå, âè-
øèâàº òà ðîáèòü âèðîáè ç á³ñåðó. 
Ç³çíàºòüñÿ, ùî öå âæå ñòàëî ñòè-
ëåì æèòòÿ òà ëþáîâ'þ, áåç ÿêî¿ 
ñåáå íå óÿâëÿº. Ïðàöþº æ³íêà 
ëàáîðàíòîì ó ×îðòê³âñüê³é ë³-
êàðí³ òà êàæå, ùî ðîáîòó ç òâîð-
÷³ñòþ ïîºäíóâàòè ëåãêî.

— Ó ìåíå òâîð÷à ðîäèíà. 
Íàïåâíî, ñâ³é òàëàíò, ñêàæó 
òàê íåñêðîìíî, ÿ ïåðåéíÿëà 
ó ñïàäîê. Çàðàç öèì æèâó, áî 
öå íàø³ íàðîäí³ òðàäèö³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Ëþäìèëà. — Äëÿ 
ìåíå íàéãîëîâí³øå òå, ùî ìè 
íå çàáóâàºìî òîãî, ùî ðîáèëè 
íàø³ ìàìè ³ áàáóñ³. ß çìàëêó 
ëþáèëà âèøèâàíêè, ìåíå ö³êà-
âèëè íàø³ òðàäèö³¿. ß äðóêóâà-
ëàñü â ð³çíèõ æóðíàëàõ, ÷àñòî 
ïðîâîäæó ìàéñòåð-êëàñè, áåðó 
ó÷àñòü ó âèñòàâêàõ.

«ПРИКРАСИ З БІСЕРУ 
МОЖУТЬ БУТИ СУЧАСНИМИ» 

Ñâîþ ïåðøó ðîáîòó ç á³ñåðó 
æ³íêà çðîáèëà ùå êîëè íàâ÷à-
ëàñü ó øêîë³. Öå áóëè ïðî-
ñòåíüê³ «ñèëÿíêè», ÿê³ ïëåëà 
äëÿ ñåáå, àëå ç òîãî ìîìåíòó 
á³ñåðîïëåò³ííÿ ñòàëî çàõîïëåí-
íÿì íà âñå æèòòÿ.

— ß ðîáëþ ãåðäàíè, ïîÿñè, 
â³íî÷êè, á³ñåðíå òêàíå ïîëîò-
íî. Çäàºòüñÿ ðîáëþ âåñü ñïåêòð 
ïðèêðàñ, ÿê³ ò³ëüêè ìîæëèâî 

çðîáèòè, — ä³ëèòüñÿ æ³íêà. — 
Ìåí³ íå ö³êàâî ðîáèòè êîï³¿ 
ïðèêðàñ. Çàâæäè ëþáëþ ùîñü 
íîâå òâîðèòè. Ïðèêðàñè ç á³ñåðó 
ìîæóòü áóòè ³ ñó÷àñíèìè.

Íà îäèí âèð³á, çàëåæíî â³ä 
éîãî ðîçì³ð³â òà ñêëàäíîñò³ 
îðíàìåíòó, æ³íêà âèòðà÷àº â³ä 
äâîõ äí³â äî ì³ñÿöÿ.

Äëÿ ñåáå æ³íêà çðîáèëà íàâ³òü 
á³ñåðíó áåçðóêàâêó.

ДЛЯ ДОНЬКИ — ВЕСІЛЬНІ 
ПРИКРАСИ 

Ìèíóëîãî ðîêó ó ñ³ì'¿ æ³íêè 
â³äáóëîñü âåëèêå ñâÿòî. Äîíüêà 
ïàí³ Ëþäìèëè âèéøëà çàì³æ. 
Äî äíÿ âåñ³ëëÿ äëÿ äîíüêè æ³í-
êà ñòâîðèëà îñîáëèâ³ ïðèêðàñè.

— Öå áóëà ö³ëà êîëåêö³ÿ ïðè-
êðàñ: íàøèéíà, ïîÿñîê ³ç á³ñå-
ðó ³ç ñòàðîñëîâ'ÿíñüêèìè â³çå-
ðóíêàìè, ÿê³ çäàâíà º æ³íî÷èì 
îáåðåãîì, — êàæå ìàéñòðèíÿ. — 
Òàêîæ ÿ çðîáèëà ä³àäåìó ç ìî-
íåòàìè. Çà íàøèìè òðàäèö³ÿìè 
òàê çäàâíà áóëî çàâåäåíî, ìàòè 
ïðèêðàñè ç ìîíåòàìè.

Íàðå÷åíà ó òàêèõ ïðèêðàñàõ 
ïðîñòî ï³äêîðèëà âñ³õ.

БУДИНОК СТАВ ОКРАСОЮ 
СЕЛА 

Ïàí³ Ëþäìèëà êàæå, ùî áóäè-
íîê ó Áîñèðàõ ïëàíóâàëà ðîçìà-
ëþâàòè âæå áàãàòî ðîê³â. ² ùå 
äî òîãî ìàëþíêè íà ñò³íàõ ç'ÿ-
âèëèñü ó íå¿ âäîìà ó ×îðòêîâ³.

— Êîëèñü ðîçïèñóâàëè ï'ºöè 
â áóäèíêàõ ³ öå áóëî òàêèì êó-
òî÷êîì ðàäîñò³ âäîìà, — êàæå 

МАЙСТРИНЯ РОЗМАЛЮВАЛА 
БУДИНОК, ЯКОМУ МАЙЖЕ 100 РОКІВ
Творчість  Людмила Гургач із 
Чорткова змалку захоплюється 
народним мистецтвом. Жінка плете з 
бісеру, в'яже та вишиває. А нещодавно 
в селі Босири створила справжнє диво 
на стінах будинку

æ³íêà. — ß õîò³ëà ðîçìàëþâàòè 
öåé áóäèíî÷îê, ùå â³äêîëè éîãî 
ïîáà÷èëà. Öå ÷îëîâ³êîâà õàòà, 
ìè ïðè¿æäæàºìî òóäè ³íêîëè, ³ 
÷è íå ùîðàçó ÿ ïîãëÿäàëà íà íå¿ 
òà ìð³ÿëà, ÿê âîíà áóäå ó êâ³òàõ.

Ñïî÷àòêó ïàí³ Ëþäìèëà ïëà-
íóâàëà íàìàëþâàòè ëèøå ê³ëü-
êà êâ³òîê á³ëÿ â³êíà, àëå ïîò³ì 
íå ìîãëà çóïèíèòèñü. Òåïåð 
ó ìàëþíêàõ âåñü áóäèíîê.

Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì âîíè ÷è 
íå ùîíåä³ë³ ïîäîðîæóþòü, òîæ 
îäíà ³ç ñò³í òåïåð âêðèòà ìà-
ëüîâíè÷èìè ïàãîðáàìè òà ïî-
ëÿìè.

ПІВЕНЬ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІ 
ПАГОРБИ 

Ðîçìàëüîâóâàëà õàòó æ³íêà 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ìàéæå ï'ÿòü 
ì³ñÿö³â, êàæå: ïîãîäà äîçâîëÿëà 
òà é ÷àñó áóëî áàãàòî.

— Êîëè ÿ ìàëþâàëà áóäèíîê, 
òî ñóñ³ä êàæå: «Íàìàëþé ï³â-
íÿ, ìîºìó äî ïàðè», — ãîâîðèòü 
Ëþäìèëà Ãóðãà÷. — Òîæ òàê 
íà îäí³é ³ç ñò³í ç'ÿâèâñÿ ï³âåíü. 
À ñóñ³ä æàðòóº, ùî éîãî òåïåð 
ùîðàíêó ï³äõîäèòü äî ñò³íè, 
ùîá ïðèâ³òàòèñÿ ç «äðóãîì».

Ñåëî Áîñèðè — íåâåëè÷êå. 
Çà ñëîâàìè æ³íêè, òàì çàëèøè-
ëîñü âñüîãî ê³ëüêà áóäèíê³â. ² 
äëÿ ëþäåé òåïåð ðàä³ñòþ º òàêå 
ì³ñöå ó ¿õíüîìó ñåë³.

— Ìè ïðè¿æäæàºìî, ³ ÿ ò³-
øóñü ö³ºþ ðîáîòîþ. Òàì ó ñåë³ 
îäí³ áàáóñ³ çàëèøèëèñü, ó íèõ 
ìàëî òåïåð ðàäîñò³, íàñïðàâä³, 
³ ÿ ñïîä³âàþñü, ùî õàòà áóäå ¿ì 
îêðàñîþ äëÿ äóø³ ³ äëÿ îêà, — 
çàâåðøóº ðîçìîâó æ³íêà.

Ñïî÷àòêó ïàí³ Ëþäìèëà 
ïëàíóâàëà íàìàëþâàòè 
ê³ëüêà êâ³òîê á³ëÿ â³êíà, 
àëå ïîò³ì íå ìîãëà 
çóïèíèòèñÿ. Òåïåð 
ó ìàëþíêàõ âñÿ õàòà

Людмила Гургач каже, що розмальована хата тішить людей

 У село Босири пані Люда приїжджає чи не щовихідних. 
Каже, що розмалювати будинок планувала вже давно

Змалку жінка захоплюється народною творчістю. 
Вона в’яже, плете з бісеру та вишиває
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Після сімейного скандалу дружина 
так холодно подивилася на чолові-
ка, що він застудився.

***
Двоє в ліжку. Вона, ніжно притиска-
ючись до нього:
— А ти хотів коли-небудь від ді-
вчини чогось незвичайного?
— Так.
— Наприклад?
— Феррарі.

***
Ти, робота, нас не бійся… Ми тебе 
не чіпатимемо…

***
— Запрошую тебе свідком на моє 
весілля!

— Але я ні разу не був свідком…
— Ти не повіриш — я нареченим теж 
жодного разу не був.

***
У мене дружина — мудра жінка! 
Навіть якщо ми з нею посварилися 
і не розмовляємо, мене завжди 
чекає вдома після роботи смачна 
вечеря: борщ, пельмені, компот! 
Правда, все в одній тарілці…

***
Іду вчора вночі. Дівчина попереду 
мене додала темп. Я теж пішов 
швидше. Вона почала бігти. Я теж 
побіг. Вона закричала, і я закричав 
наскільки можливо. Я навіть не ба-
чив, від чого ми втекли, але було 

дуже страшно.

***
— Милий, я так втомилася, ми 
йдемо вже дві години!
— Потерпи, мила, скоро привал.
— Не можу! Мені рюкзак плечі на-
тер, кеди тиснуть, сонце пече!
— Ну що ж я можу зробити, кохана?
— Може, ти вилізеш з рюкзака?

***
— Раніше я стежила за своєю 
фігурою!
— А зараз?
— А зараз просто спостерігаю 
за нею.

***
— Тату, чому на вулиці тільки дорос-

лі голуби й жодного маленького?
— Так вони, як наші депутати, ро-
стять дітей за кордоном, а обжира-
тися і гадити прилітають сюди.

***
Кажуть, фікуси краще ростуть, якщо 
з ними розмовляти. Вчора пере-
ставляв, впустив горщик на ногу. 
Протягом п'яти хвилин допомагав 
вирости…

***
— Я хочу у своєму житті заробити 
багато грошей, купити будинок біля 
моря, яхту і почати відпочивати! 
Половину задуманого я вже зробив!
— Ти заробив купу грошей?
— Я кинув роботу і відпочиваю!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Овни люблять займатися 
«книжковим шопінгом». Відда-
дуть останню копійку за хорошу 

книгу. Іноді їх бібліотека має пристойну 
кількість примірників. Але все ж до чи-
тання книг справа може не дійти. 

ТЕЛЕЦЬ Читають ту літературу, 
яка була прийнятна в його сім'ї 
і яка з ними впродовж усього 

життя. Якщо родина віддала перевагу 
класиці, значить, вони обмежаться 
тільки цією літературою, але якщо було 
легке чтиво, то класична література — 
обійде їх стороною. 

БЛИЗНЮКИ Найбільшими 
любителями читання є Близнюки. 
Вони читають все, що трапля-

ється на їхньому шляху, починаючи від 
найпростіших реклам, оголошень і закін-
чуючи літературою серйозної філософії. 

РАК Такого книжкового гурмана, 
як Рак, потрібно ще пошукати. 
Літературу, від якої отримували б 

задоволення, доводиться довго шукати. 
Але коли знайдуть «своє», ніколи йому 
не зраджують. І можуть велику кількість 
разів перечитувати одну і ту ж книгу.

ЛЕВ Лев — поціновувач шику, 
тому його вибір падає на пред-
ставницькі джерела читання. 

Багато хто може позаздрити, наскільки 
красивою і великою є бібліотека Лева. 
Книжкові шафи мають повні зібрання 
книг, які акуратно виставлені.

ДІВА Діви можуть цінувати 
художню літературу, розуміти 
спеціальну літературу, читати лег-

ку літературу. Але навряд чи візьмуться 
за поезію. Навіть жінки-Діви не завжди 
будуть читати сентиментальні книги. 
Можуть легко здружитися з інтернетом і 
часто їх життя проходить за комп'ютером.

ТЕРЕЗИ Терези — любите-
лі спеціальної літератури, 
іноді полиці вгинаються від їх 

кількості. Вони — справжні естети, їх 
тягне до мистецтва, а точніше до книг з 
красивими ілюстраціями. 

СКОРПІОН Скорпіони надають 
перевагу психології, книгам про 
здоров'я і фен-шуй, літературі 

для залучення успіху. Читання цих книг 
спрямоване на те, щоб позбутися своїх 
недоліків і комплексів. Тому не варто да-
рувати Скорпіонам книги, вони можуть 
не сподобатися цим потайливим людям.

СТРІЛЕЦЬ Улюблені книги 
Стрільців — пригодницькі. 
Стрільці по життю оптимісти, 

надають перевагу літературі захоплю-
ючій і зі щасливим кінцем, а трагічна їм 
не до душі. 

КОЗЕРІГ Дивлячись на Козеро-
гів, ми бачимо освічених людей 
з хорошою ерудицією. Але 

вони зовсім не люблять читати. Всю 
інформацію дістають з фільмів, цікавих 
відео або прикольних фотографій, які 
знаходять в інтернеті. 

ВОДОЛІЙ «Читав, читаю і буду 
читати!», цей девіз переслідує 
Водоліїв з дитинства. А що Водо-

ліям цікаво? Напевно, все. Він однаково 
любить читати як класику, так і еконо-
мічну літературу, його цікавлять всілякі 
проблеми та варіанти їх вирішення. 

РИБИ Коло читання літерату-
ри Рибами не можна чимось 
обмежити. Область їх інтересів 

залежить не лише від віку або вихован-
ня, а і смаків, наділених з дитинства. 
І звичайно уподобання можуть бути 
до тієї літератури, яка читається в їхньо-
му оточенні.

Читацький гороскоп

АНЕКДОТИ

Жінка повинна знати дві речі: 
ціну собі та назву галактики, 
звідки вона, зірка така, звалила-
ся на вашу голову…

***
На дні народження один 
із запрошених запитує 
у господині:
— А чому ваш кіт вже третю 
годину так на мене дивиться?
Господиня відповідає:
— А він так на всіх дивиться, хто 
з його миски їсть.

***
Навушники — у вуха, але 
музику не включайте. Є шанс 
почути про себе багато нового і 
цікавого…

***
— У мене закінчився дорогий 
крем від зморшок. Дай грошей. 
Я точно знаю, у тебе є заначка.
— Не дам. Я з тим же резуль-
татом на ці гроші собі горілки 
куплю.

***
— Покаталась вчора на коні, 
руку натерла поводами, ноги 
разом не зводяться! Завтра 
на роботу, а хто ж мені повірить, 
що я каталася на коні?

***
Коли клієнт говорить, що знає 
фірми, де дешевше, відпові-
дайте, що знаєте клієнтів, які 
платять більше.

***
— Третій день не хочеться пра-
цювати? Що б це означало?
— Напевно, сьогодні середа.

***
Поки розберешся в чоловіках, 
всіх кращих вже розберуть.

***
— Фімо, а скільки коштує у тебе 
зуб вставити?
— Дорого. Навіть не розрахо-
вуйте.
— А якщо я таки прийду до тебе 
додому, а не в клініку?
— Трохи дешевше.
— Зі своїм зубом і інструмен-
тами?!
— Скину небагато.
— А то, шо я — твій батько?
— Ви таки знову з козирів пішли, 
тату!

***
В кінотеатрі передостанній 
ряд — для самотніх і зацікав-
лених.

***
Мені кажуть, що я нелогічний. 
Це не так, хоч це і правда.

***
Учень запитує досвідченого 
винороба:
— Яким повинен бути льох, щоб 
вино в ньому добре дозріло?
— Міцно замкненим.

***
Жінки, які в молодості запалю-
вали, і в старості не заспокою-
ються — допікають…

***
— Лікарю! У мене голова болить!
— Гм! А чому пов'язка на нозі?
— Сповзла.

***
Все!.. Худну!
Вже купила кефір.
Зараз з нього оладок… насмажу!

***
За кермом відчуваю себе 
богинею.
Я їду, а чоловік молиться!
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