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ДАРУЄ ЛЮБОВ ЗА ГРОШІ
СПОВІДЬ ПОВІЇ. ЧОМУ ТАК ЗАРОБЛЯЄ?
 Бути повією ніколи 
не мріяла. Продавати 
себе за гроші – також. 
Та і якби хтось років 
десять тому їй сказав, 
що стоятиме на трасі, 
каже, не повірила б. 
Вона змушена брехати 
своїм дітям, куди йде… 
заробляти гроші

 У ексклюзивному 
інтерв’ю «RIA плюс» 
тернополянка Софія 
відверто розповіла 
про робочі будні, про 
клієнтів і скільки вдається 
заробити за місяць. 
Та пояснила, що саме 
спонукає займатися 
цією справою 
і про що вона мріє 

с. 6
Домовитися про відверту розмову було непросто. 
Жінка каже, що життя змусило на таке піти, а мріяла про інше...

ЯК ЦЕ — БУТИ 
ПОВІЄЮ? МЕНЕ ЗМУСИЛО 

ЖИТТЯ...
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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

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова. 

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, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Êóðñ «Îñíîâè ñ³ì ¿̀» â Óêðà¿í³ ïî-
÷àëè âïðîâàäæóâàòè ùå ç 1 ñåðïíÿ 
2019-ãî ðîêó. Àëå â³í íå ïðèæèâñÿ. 
Òåïåð éîãî â³äíîâëÿòü.

«Ó ìåíå øîê. ² çà öèì ï³äðó÷-
íèêîì ìàëî á áóòè âèõîâàíå ö³ëå 
ïîêîë³ííÿ? Ìåí³ íå áàéäóæå, íàâ³òü 
ÿêùî öå áóäå ôàêóëüòàòèâ, ³ ì³é 
ñèí íå áóäå öüîãî âèâ÷àòè. Áî éîìó 
ïîò³ì ñåðåä òàêèõ æèòè, — ïèøå 
òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ Ñòàõ³â, — Í², 
Í² ² ÙÅ ÐÀÇ Í²!» 

Íà äóìêó äåÿêèõ áàòüê³â, îêðåì³ 
ïîëîæåííÿ òà öèòàòè êóðñó âèäà-
þòüñÿ òàêèìè, ùî ñóïåðå÷àòü çàêî-
íîäàâñòâó òà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. 

ПЕРЕДІСТОРІЯ 
Ó Òåðíîïîë³ öåé êóðñ ïî÷àëè 

âèâ÷àòè çàâäÿêè ïåòèö³¿ ì³ñöåâîãî 
æèòåëÿ ²âàíà Ìóäðîãî. Ùå ó ëèï-
í³ 2018 ðîêó ÷îëîâ³ê çàðåºñòðóâàâ 
ïåòèö³þ, àáè â Òåðíîïîë³ ïî÷àëè 
ðåàë³çîâóâàòè ïðîãðàìó «Îñíîâè 
ñ³ì’¿», çàòâåðäæåíó Ì³íîñâ³òè. 
Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó âîíà îò-
ðèìàëà ñõâàëåííÿ â ÌÎÍ é áóëà 
ðåêîìåíäîâàíà äëÿ âèêëàäàííÿ 
ó 10–11 êëàñàõ øê³ë.

ЧЕРЕЗ ЩО ДИСКУСІЇ?
² îò óæå ç 1 âåðåñíÿ ó 10–11 êëà-

ñàõ òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë òà çàêëà-
äàõ ïðîôòåõîñâ³òè áóäóòü âèêëàäà-
òè íîâèé ïðåäìåò «Îñíîâè ñ³ì’¿». 
Ïîðÿäîê âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè 
çàòâåðäèëè íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñü-
êðàäè. Öå áóäå ôàêóëüòàòèâ, 70 ãî-
äèí, ïî 0,5 ãîä. íà òèæäåíü.

Äåÿê³ áàòüêè íàãîëîøóþòü 
íà éîãî íåäîö³ëüíîñò³ òà õî÷óòü, 
ùîá êóðñ ñêàñóâàëè. Àêòèâíèé 
ïðîòèâíèê — ïàí Ðîìàí íàâîäèòü 
ïðèêëàäè.

— Íàâåäó íà ïðèêëàä³ öèòàò 
³ç ï³äðó÷íèêà, — êàæå Ðîìàí. — 
«Æèòòÿ ëþäèíè ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
âæå â ìîìåíò çà÷àòòÿ. Â³ä çà÷àòòÿ 
íîâà ³ñòîòà º ëþäèíîþ», — éäåòüñÿ 
ó êíèç³. — Àëå æ ó ñòàòò³ 25 Öèâ³ëü-
íîãî êîäåêñó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî öè-
â³ëüíà ïðàâîçäàòí³ñòü ëþäèíè âè-
íèêàº âèêëþ÷íî ï³ñëÿ íàðîäæåí-
íÿ. Òàêîæ çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè 
íå çàõèùàº åìáð³îí, º ëèøå çàáî-
ðîíà ðîáèòè àáîðò — ñò. 50 Îñíîâ 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõî-
ðîíó çäîðîâ'ÿ. Éäåìî äàë³: «Ìàé-
æå âñ³ ðåë³ã³¿ ñâ³òó ãîâîðÿòü, ùî 
àáîðò — öå âáèâñòâî», — éäåòüñÿ 
ó âèùå çãàäàí³é êíèç³. Ïðîòå ñòàò-
òÿ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», 

«КОНТРАЦЕПТИВИ — ЦЕ ЗЛО, 
А ДО ВЕСІЛЛЯ — НІ-НІ»
Освіта  Рішення про введення курсу 
«Основи сім'ї» для учнів 10–11 класів 
прийняли на засіданні сесії Тернопільської 
міськради. Раніше його вже викладали, 
але скасували, бо батьки були проти. 
Що ж такого є у цьому підручнику, щоб він 
зібрав довкола себе стільки суперечливих 
думок? Читайте, буде цікаво 

ó ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðèíöèïà-
ìè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ º — íàóêî-
âèé õàðàêòåð îñâ³òè, ð³çíîá³÷í³ñòü, 
çáàëàíñîâàí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî 
ïîë³òè÷íèõ, ñâ³òîãëÿäíèõ, ðåë³ã³é-
íèõ ïèòàíü. Íó ³ ùå îäèí ïðèêëàä: 
«Ï³äãîòóéòå áåñ³äó äëÿ øêîëÿð³â 
ïðî øê³äëèâ³ñòü äîøëþáíèõ ñòàòå-
âèõ ñòîñóíê³â». Àëå öå æ âòðó÷àííÿ 
ó îñîáèñòå æèòòÿ, ùî ñóïåðå÷èòü 
ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòàì, çã³äíî 
ç³ ñò. 32 Êîíñòèòóö³¿ òà ³íøèì íîð-
ìàòèâíèì àêòàì Óêðà¿íè, — íàãî-
ëîøóº ÷îëîâ³ê.

ЩО КАЖУТЬ БАТЬКИ?
«Ó êíèç³ ïðèñóòíº ïðÿìå íàâ’ÿ-

çóâàííÿ ðåë³ã³éíèõ äîãì. Íàïèñ 
íà îäí³é ³ç ³ëþñòðàö³é: «ßêáè 
íå õðèñòèÿíñòâî, ùî ñòàëîñü á ç 
íàøèìè ìîðàëüíèìè çàêîíàìè 
çà 2000 ðîê³â? Õòî ñòðèìóâàâ áè 
ëþäåé â³ä ïîõ³òëèâèõ áàæàíü? 
Áîã — ºäèíèé äîðîãîâêàç!» — ïè-
øóòü áàòüêè. — Àëå ñò. Êîíñòèòóö³¿ 
âêàçóº, ùî «öåðêâà ³ ðåë³ã³éí³ îð-
ãàí³çàö³¿ â³äîêðåìëåí³ â³ä äåðæàâè, 
à øêîëà — â³ä öåðêâè».

ЩО КАЖУТЬ У ШКОЛАХ?
²ç âåðåñíÿ 2019-ãî ðîêó «Îñíîâè 

ñ³ì'¿» âèêëàäàëè ó ÷îòèðüîõ øêî-
ëàõ: ¹ 10, 16, 20, 24. ßê ðîçïîâ³äàº 
äèðåêòîð øêîëè ¹ 24 ²ãîð Êàðà-
ç³ÿ, ó øêîë³ âèð³øèëè çàïðîâàäèòè 
òàêèé ôàêóëüòàòèâ ëèøå â 11 êëà-
ñàõ. «Îñíîâè ñ³ì ¿̀» ó íèõ âèêëàäàëè 
âïðîäîâæ ðîêó. ² çà öåé ÷àñ æîäíèõ 
íåãàòèâíèõ â³äãóê³â íå áóëî.

— ß ââàæàþ, ùî òàêèé êóðñ ïî-
òð³áåí. Çâ³ñíî, ç äîïðàöþâàííÿì 
äåÿêèõ ìîìåíò³â. Ñïîä³âàþñü, ùî 
¿õ â³äêîðèãóþòü.

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ БУДУТЬ КУРСИ 
Îð³ºíòîâíî êóðñè äëÿ ïåäàãîã³â 

â³äáóâàòèìóòüñÿ ó áåðåçí³-òðàâí³. 
Äàë³ â÷èòåë³ ïðîõîäèòèìóòü òåñòó-
âàííÿ. Êåð³âíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
³ íàóêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
Îëüãà Ïîõèëÿê ïåðåêîíóº, ùî æîä-
íèõ ñóïåðå÷ëèâèõ ïèòàíü â êóðñ³ 
íå áóäå.

— Ï³äðó÷íèê ìè ùå ðîçðîáëÿ-
ºìî. ª ëèøå ïðîãðàìà òà òåìè, — 
êàæå ïàí³ Ïîõèëÿê. — Ï³äðó÷íèê 
ïàíà Áóêîâèíñüêîãî áóäå çà îñíîâó.

О. ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК, 

СВЯЩЕННИК ПЦУ:

— «Основи сім'ї» 
та інші предмети, 
які пропагують 
збереження сі-
мейних ціннос-
тей, мають і далі 

залишатись в школах. Церква 
завжди була і буде на захисті 
сімейних цінностей. Окремі 
суперечливі питання в подачі 
матеріалу можуть бути, але сам 
предмет є необхідним.
Щодо релігійної дискримінації: 
Християнство лояльно сприймає 
те, що кожен має право на вільне 
віросповідання, а не на нав`язу-

вання своїх поглядів комусь.
Щодо контрацепції: Церква на-
голошує, що контрацепція забо-
ронена навіть у сім`ї, не говоря-
чи вже про дошлюбні стосунки, 
які теж засуджує Бог. Але є ви-
нятки, до прикладу, якщо сім'я 
неблагополучна і є проблеми 
у фінансовому плані, краще 
не примножувати дітей, аніж 
народжувати та відмовлятись 
від них.
Щодо гендерних стереотипів: 
Згідно із сучасними нормами, 
чоловік і жінка рівноправні, але 
з позиції Церкви, дружина має 
бути берегинею роду під голо-
вуванням чоловіка.

«Контрацепція заборонена навіть у сім'ї» 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

СІМЕЙНИЙ 

ПСИХОЛОГ:

— Коли дити-
на навчається, 
формується ї ї 
т и п  п о в е д і н -
к и ,  п о г л я д и 

на сім'ю. Важлива роль школи 
в формуванні поглядів дитини 
на гармонійні стосунки в сім`ї 
теперішній та тій, яку вона ство-
рить пізніше.
Як батько та як психолог можу 
сказати, що зараз в школі має 
бути спеціалізований курс, 
у якому розповідатимуть про 

побудову здорових, гармоній-
них стосунків у сім`ї. Правиль-
ні основи зможуть допомогти 
в побудові стратегії поведінки 
в конфліктних ситуаціях, осо-
бливо там, де можуть проявля-
тись елементи насилля. Часто 
у сім`ях залишаються пережитки 
радянщини і статеве виховання 
відсутнє взагалі. Тому основні 
принципи подані саме в школі, 
будуть дуже корисними, осо-
бливо враховуючи, що за від-
сутності інформації, дитина сама 
починає ї ї шукати, а це може 
призвести до хибного форму-
вання цінностей.

«У школі повинні давати основи» 

Ілюстрація з підручника «Основи сім’ї», 11 клас. Тема 
«Загрози для інституції сім’ї. Офіційний і «цивільний» шлюби» 
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«Íàéá³ëüøó çàãðîçó 
äëÿ ñóñï³ëüñòâà ìàþòü 
ðîäèíè, ó ÿêèõ ä³òè 
âèõîâóþòüñÿ áåç ð³äíîãî 
òàòà» — òåçà ç ï³äðó÷íèêà 
«Îñíîâè ñ³ì’¿» 

ОЛЕКСАНДР 

ОСТАПЧУК, 

ДИРЕКТОР 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ШКОЛИ № 6:

—  У  суч а с н и х 
умовах,  якщо 
н е  з м е н ш и т и 

кількість предметів, а програму 
доповнювати курсами, то діти 
будуть перевантажені. Користі 
особливої не буде. Ми вва-
жаємо, що в сучасних умовах 
роздуми про сім`ю, міркування 
та знання про неї повинні бути 

введені у весь освітній процес 
і цінності повинні пропагувати 
усі педагоги і цей процес має 
бути нерозривний. Так само як 
і приклад вчителя і його життя 
теж має бути прикладом. Од-
ним предметом «Основи сім`ї» 
ми не доб`ємось результату, але 
звісно, якщо буде таке рішення, 
то ми будемо його проводити. 
І добре, що кожна школа має 
право коригувати матеріали 
для вивчення на власний роз-
суд, розсуд педагогів та навіть 
за порадами самих дітей.

«Один новий предмет результату не дасть» 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР, 

096–46–81–758, FEDIR.VOSINSKYI@

GMAIL.COM 

Ó íàøîìó åêñïåðèìåíò³ â³í 
áóâ àãåíòîì ï³ä ïðèêðèòòÿì. ²ëëÿ 
ñïðîáóâàâ ïðèäáàòè ï³ðîòåõí³÷í³ 
çàñîáè â ð³çíèõ êðàìíèöÿõ, îäíàê 
÷è ïðîäàëè éîìó ¿õ?

Ìè â³äâ³äàëè äåê³ëüêà ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ìàãàçèí³â, ñóïåðìàðêåòè 
òà ðèíîê. Äî ñëîâà, íà ðèíêó ï³-
ðîòåõí³êó íàì çíàéòè òàê ³ íå âäà-
ëîñÿ. Õî÷à ùå äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò 
âîíà áóëà ÷è íå íà êîæíîìó êðî-
ö³.

Ìîæëèâî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî-
ñòðàæäàâ 11-ð³÷íèé øêîëÿð 
Ìàêñèì, ï³ðîòåõí³êó ïðèáðàëè 
ç ïðèëàâê³â. Íàãàäàºìî, ùî íåâ³-
äîìèé òðàâìóâàâ õëîï÷èêà á³ëÿ 

27-î¿ øêîëè. Ñïî÷àòêó äóìàëè, 
ùî öå ïåòàðäè, à ïîò³ì âèÿâè-
ëîñÿ, ùî äèòèíó ï³äñòðåëèëè ç 
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿.

ЧИ Є ПІРОТЕХНІКА 
У МАГАЗИНАХ 

À îò â ñóïåðìàðêåò³ òàêà º. 
Áåíãàëüñüê³ âîãí³ — íåîäì³í-
íèé íîâîð³÷íèé àòðèáóò, ÿêèé 
íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ ä³òåé. Âîíè 
íàëåæàòü äî ïåðøîãî êëàñó íåáåç-
ïåêè, à ¿õ ïðîäàæ çàáîðîíåíèé 
îñîáàì, ÿê³ íå äîñÿãëè 12-ð³÷íîãî 
â³êó. Âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ìîæíà 
ç äåñÿòè ðîê³â, àëå ï³ä íàãëÿäîì 
áàòüê³â. Íàãàäóºìî, ²ëë³ âñüîãî 
9 ðîê³â. Òà é ïðîäàâö³ íå çàïè-
òóâàëè äèòèíó, ç êèì ³ äå áóäå 
âèêîðèñòîâóâàòè, à òèì ïà÷å — 
ñê³ëüêè õëîï÷èêó ðîê³â?

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ïëàòó çà äîñòàâêó ãàçó çìåí-
øèëè äëÿ 14 ç 44 êîìïàí³é. Ñå-
ðåä íèõ º ³ òåðíîï³ëüñüêà ÏðÀÒ 
«Òåðíîï³ëüãàç».

ßêèé òàðèô íà äîñòàâêó ãàçó 
äëÿ æèòåë³â Ôàéíîãî ì³ñòà òåïåð, 
êîëè àáîíåíòàì ïðèøëþòü ïëà-
ò³æêè ç íîâèìè ö³íàìè òà ñê³ëüêè 
çåêîíîìèìî, ÷èòàéòå â ìàòåð³àë³.

Òàðèôè íà äîñòàâêó ãàçó ïå-
ðåãëÿíóëè 19 ñ³÷íÿ íà çàñ³äàíí³ 
Íàöêîì³ñ³¿ äåðæðåãóëþâàííÿ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Çíèæåííÿ òàðèô³â óõâàëèëè 
äëÿ êîìïàí³é, â ÿêèõ ïîïåðåäí³ 
òàðèôè áóëè âèùèìè, í³æ ñåðåäí³ 
ïî Óêðà¿í³. Öå òàê³ êîìïàí³¿ ÿê: 
ÏÐÀÒ «Ãàäÿ÷ãàç», ÀÒ «Çàêàðïà-
òãàç», ÀÒ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêãàç», 
ÏÐÀÒ«Êîðîñòèø³âãàç», ÀÒ «Ëóá-
íèãàç», ÏðÀÒ «Ìåë³òîïîëüãàç», 
ÀÒ «Ìèêîëà¿âãàç», ÀÒ «Ïîëòà-

âàãàç», ÏðÀÒ «Òåðíîï³ëüãàç», ÀÒ 
«Òèñìåíèöÿãàç», ÏðÀÒ «Óìàíü-
ãàç», ÀÒ «Õàðê³âãàç», ÀÒ «×åð-
í³âö³ãàç», ÒÎÂ «Ãàçîâèê».

Ð³øåííÿ óõâàëèëè îäíîãîëîñíî.

РІЗНИЦЯ — 45 КОПІЙОК ЗА КУБ 
Ïîïåðåäíÿ ö³íà íà äîñòàâêó 

ãàçó â ÏðÀÒ «Òåðíîï³ëüãàç» ñòà-
íîâèëà 2,17 ãðèâí³ çà ìåòð êóá³÷-
íèé (áåç ÏÄÂ). Ó íîâîìó òàðè-
ô³ — íà ð³âí³ 1,79 ãðèâí³ çà ìåòð 
êóá³÷íèé (áåç ÏÄÂ).

Íîâèé òàðèô ïëàíóþòü çàïó-
ñòèòè ç 1 ëþòîãî, äî öüîãî ÷àñó 
ñïîæèâà÷àì äîñòàâëÿòèìóòü ãàç 
çà òàðèôîì, ùî ä³ÿâ ç 1 ñ³÷íÿ.

Âò³ì, âñ³ äàí³ ïðî íîâèé òà-
ðèô âêàçàí³ áåç ÏÄÂ. ßêùî 
äîäàòè ùå 20 â³äñîòê³â ïîäàòêó 
íà äîäàíó âàðò³ñòü, òî çà íîâèì 
òàðèôîì òåðíîïîëÿíè ñïëà÷óâà-
òèìóòü 2,15 ãðí çà êóáîìåòð ãàçó. 
Äî ñëîâà, ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü ðîç-

ïîä³ëó äîñòàâêè ãàçó â³ä ÏðÀÒ 
«Òåðíîï³ëüãàç» ³ç ÏÄÂ ñòàíîâèëà 
2,6 ãðèâí³ çà ìåòð êóá³÷íèé. Òîáòî 
ð³çíèöÿ ñòàíîâèòü 45 êîï³éîê.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, çà ïîïåðåäí³ì 
òàðèôîì çà êîæí³ 100 êóáîìåòð³â 
äîñòàâëåíîãî ãàçó ñïîæèâà÷ ñïëà-
÷óâàâ 260 ãðèâåíü, à ç 1 ëþòîãî 
ïëàòèòèìå 215 ãðèâåíü. Òîáòî 
åêîíîì³ÿ — 45 ãðèâåíü íà êîæíèõ 
100 êóáîìåòð³â äîñòàâëåíîãî ãàçó.

Â³äïîâ³äíî, ÿêùî ñïîæèâàí-
íÿ áëàêèòíîãî ïàëèâà íà ì³ñÿöü 
ñêëàäå 200 êóáîìåòð³â, åêîíîì³ÿ 
çà éîãî äîñòàâêó ñòàíîâèòèìå 
90 ãðèâåíü.

ЗМІНА ЦІНИ З 1 ЛЮТОГО 
Íîâà ö³íà áóäå ³ íà ãàç. Ïî÷íå 

ä³ÿòè âîíà òàêîæ ç 1 ëþòîãî. Óðÿä 
18 ñ³÷íÿ ñõâàëèâ, ùî âåðõíÿ ìåæà 
ö³íè ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ ìàº áóòè 
íå á³ëüøå 6,99 ãðèâí³ íà êóá. ì 
çà ì³ñÿöü.

Ïðî öå éäåòüñÿ â ð³øåíí³, 
îïóáë³êîâàíîìó íà Óðÿäîâîìó 
ïîðòàë³. Ïîñòàíîâà ¹ 25 â³ä 
18 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó çàïðîâà-
äæóº, ùî ãðàíè÷íà ö³íà íà ð³âí³ 
6,99 ãðí âêàçàíà ç óðàõóâàííÿì 
ÏÄÂ, ïëàòè çà òðàíñïîðòóâàííÿ 
ìàã³ñòðàëüíèìè ãàçîïðîâîäàìè 
äî âíóòð³øí³õ òî÷îê âèõîäó ç 
ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè. Òàêà 
ö³íà áóäå ä³ÿòè íà ïåð³îä ä³¿ 
êàðàíòèíó, àëå íå äîâøå í³æ 
äî 31 áåðåçíÿ 2021 ðîêó.

Âñòàíîâèòè òàðèôè äëÿ íàñå-
ëåííÿ íå âèùå öüîãî ð³âíÿ ìàþòü 
óñ³ ãàçîïîñòà÷àëüíèêè, ó òîìó 
÷èñë³ ïîñòà÷àëüíèê «îñòàííüî¿ 
íàä³¿». 

Íèì âèçíà÷åíà ãàçîïîñòà÷àëü-
íà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç», ÿêà 
ìîæå ïðîäàâàòè ãàç ñïîæèâà÷ó, 
ÿêèé çàëèøèâñÿ áåç ãàçîïîñòà-
÷àëüíèêà. Àëå íà òåðì³í íå á³ëü-
øå, í³æ 60 ä³á.

ЧОМУ ЦІНА БУЛА ВИСОКОЮ?
×îìó âàðò³ñòü ãàçó äëÿ æèòå-

ë³â ì³ñòà ó ñ³÷í³ áóëà âèñîêîþ — 
8,748 ãðèâí³ çà êóáîìåòð? Íàì 
ïîÿñíèëè â "Òåðíîï³ëüì³ñüêãàç³".

— Õî÷ó ñêàçàòè, ùî áàãàòî îá-
ëàñíèõ ãàçîïîñòà÷àëüíèõ êîìïà-
í³é âñòàíîâèëè ñ³÷íåâó ö³íó ãàçó 
íà ð³âí³ ïîíàä äåâ’ÿòü ãðèâåíü, — 
êàæå çàñòóïíèöÿ. — Ò³ ï³äïðèºì-
ñòâà, ùî âñòàíîâèëè ïîð³âíÿíî 
íèçüêó âàðò³ñòü ãàçó, ìàþòü ìåíøå 
ñîòí³ ñïîæèâà÷³â, ÿêèì âîíè ïðî-
ïîíóþòü ãàç.

Ó ï³äïðèºìñòâ³ äîäàþòü, ùî âàð-
ò³ñòü çðîñëà ³ ÷åðåç çðîñòàííÿ éîãî 
çàêóï³âåëüíî¿ ö³íè âçèìêó. Òàê, 
ó ãðóäí³ ö³íà äëÿ ñïîæèâà÷³â â³ä 
ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèëà 7,92 ãðèâ-
í³, ùî ìàéæå íà 11 â³äñîòê³â ìåíøå 
â³ä ñ³÷íåâî¿ ö³íè, öå ïîâ’ÿçóþòü ç³ 
çðîñòàííÿì âàðòîñò³ ãàçó íà á³ðæ³, 
äå ³ çàêóïîâóþòü ïàëèâî, âàðò³ñòü 
ÿêîãî çì³íþºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ.

Тарифи на доставку газу зменшили: скільки зекономимо

ЧОМУ ПРОДАЮТЬ ДІТЯМ ПЕТАРДИ 
Експеримент  Піротехніка дітям — 
не іграшка. Кожен знає, чим можуть 
закінчитися забави з петардами. Їх 
не мали б продавати дітям взагалі, та чи 
справді це так? Журналісти «RIA плюс» 
вирішили перевірити це, а допоміг нам 
9-річний тернополянин Ілля

Øêîëÿðó áåç ïðîáëåì ïðîäàëè 
áåíãàëüñüê³ âîãí³ â îäíîìó ç ñó-
ïåðìàðêåò³â ì³ñòà.

Äàë³ ²ëëÿ ï³øîâ â îäèí ç³ ñïåö³-
àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â ï³ðîòåõí³êè. 
Òàì â³í íàìàãàâñÿ ïðèäáàòè ïå-
òàðäè, îäíàê ïðîäàâö³ éîìó í³÷î-
ãî íå ïðîäàëè, àëå äàëè õëîï÷èêó 
äâ³ ñëàáê³ ïåòàðäè áåçêîøòîâíî.

Â îäíîìó ç òîðãîâèõ öåíòð³â 
²ëëÿ çíîâó ñïðîáóâàâ êóïèòè ïå-
òàðäè.

— Ïðîäàâåöü ñêàçàâ, ùî äëÿ 
á³ëüø ñåðéîçíèõ ïåòàðä ÿ ùå çà-
ìàëèé, — ðîçïîâ³â ²ëëÿ. — Òîìó 
á³ëüøå í³÷îãî íå çì³ã êóïèòè. 
Â ìåíå í³õòî íå ïèòàâ, äå áàòü-
êè, ÷îìó ÿ ñàì êóïóþ ³ äå áóäó 
âèêîðèñòîâóâàòè, àëå ïåòàðäè 
ïðîäàëè.

ßê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, êóïèòè 
ï³ðîòåõí³êó äèòèí³ íå ïðîáëåìà. 
Òîìó áóäüòå îáåðåæí³. Ñòåæòå 
òà ïîÿñíþéòå ìàëå÷³, ùî ïåòàð-

äè — íå ³ãðàøêà, ³ âîíè ìîæóòü 
ñïðè÷èíèòè ñåðéîçíó øêîäó ¿õ 
çäîðîâ’þ.

КОМУ МОЖНА ПРОДАВАТИ 
ПІРОТЕХНІКУ

— ßêùî âè ïîáà÷èëè, ùî 
äèòèí³ ïðîäàëè ï³ðîòåõí³êó, 
òî ìîæåòå çâåðíóòèñÿ â ïîë³ö³þ. 
Ïðàâîîõîðîíö³ çàô³êñóþòü ôàêò 
ïîðóøåííÿ. Íàäàë³ Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáà ìîæå ïðîâåñòè 
ïåðåâ³ðêó çà ôàêòîì ïðîäàæó 
ï³ðîòåõí³êè ä³òÿì, — ãîâîðèòü 
þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé.

Ðàäæó ô³êñóâàòè ïîðóøåííÿ 
îäðàçó, êîëè âè áà÷èòå ïðîäàæ ï³-
ðîòåõí³êè äèòèí³. Òîä³ âè ìàòèìåòå 
äîêàçè, àäæå êîëè äèòèíà âèéøëà 
ç ìàãàçèíó, à òèì ïà÷å, ïðîéøîâ 
ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, äîâåñòè, ùî 
ï³ðîòåõí³êó ïðîäàëè â ïåâíîìó 
ìàãàçèí³, áóäå äóæå âàæêî.

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
03 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 839 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Òåõí³÷íîãî ðåãëà-
ìåíòó ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â», 
ï³ðîòåõí³÷í³ âèðîáè çàáîðîíåíî 
ïðîäàâàòè àáî ïåðåäàâàòè îñî-
áàì, ÿê³ íå äîñÿãëè òàêîãî â³êó:

1) ôåºðâåðêè (ôåºðâåðî÷í³ âè-
ðîáè):

Êëàñó 1–12 ðîê³â;
Êëàñó 2–16 ðîê³â;
Êëàñó 3–18 ðîê³â;
2) ñöåí³÷í³ ï³ðîòåõí³÷í³ âèðîáè 

êëàñó Ò1 òà ï³ðîòåõí³÷í³ âèðîáè 
êëàñó Ð1–18 ðîê³â.

Çàáîðîíåíî ïðîäàâàòè àáî ïå-
ðåäàâàòè ôåºðâåðêè (ôåºðâåðî÷í³ 
âèðîáè) êëàñó 4, ñöåí³÷í³ ï³ðîòåõ-
í³÷í³ âèðîáè êëàñó Ò2 òà ï³ðîòåõ-
í³÷í³ âèðîáè êëàñó Ð2 îñîáàì, ùî 
íå ìàþòü ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè.

Öå òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ 
øòðàôó â³ä 595 äî 1 020 ãðí, ç êîí-
ô³ñêàö³ºþ ï³ðîòåõí³÷íèõ çàñîá³â.

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ПСИХОЛОГ 

—  П о к а ж і т ь 
н а  п р и к л а д і . 
Придбайте пе-
тарду, покладіть 
її в металеву бан-
ку і покажіть, як 

вона вибухає. А потім поясніть 
малюку, що в руці петарда може 
вибухнути так само як і в банці, 
але наслідки будуть дуже сер-

йозними.
Розмовляйте з дитиною. По-
ясніть, що така річ небезпечна 
не тільки для дітей, дорослі та-
кож можуть постраждати.
Поставте правила в сім’ї про речі, 
які купувати заборонено, не ку-
пуйте їх і на своєму прикладі по-
кажіть, що дитина може без них 
обійтися. Часто діти копіюють по-
ведінку і погляди батьків, тому 
цей спосіб може бути дієвим.

Як пояснити дитині, що петарди — не іграшка?

У торговому центрі хлопчику продали 
петарди, які дозволено продавати особам, 
що досягли 16-річного віку, та ракетки, 
які мали б продавати тільки повнолітнім 

Ще серйозніші петарди хлопчику 
продавати відмовилися, пояснивши, що 
вони надто небезпечні 
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ГЕВКО ГАЛИНА 
ОРЕСТІВНА 
Межі округу: № 5.
 +380672082248 
 +380352268092 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Приватне підприємство 
«Благоустрій», м. Тернопіль, 
вул. 15 Квітня, 6. (Щосереди, 
17.00–19.00) 

ГІРЧАК ІГОР 
ЯРОСЛАВОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380673545677 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Родини 
Барвінських, буд. 7 (2 поверх). 
(Кожен другий вівторок місяця, 
17.00–19.00) 

ГРИЦИШИН АНДРІЙ 
АНТОНОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380673500509 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ПП «Східний масив», про-
сп. С. Бандери, 94 (за попе-
реднім записом, у зв’язку з 
карантином) 

ДЕРЕЦЬКИЙ МИКОЛА 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: № 2.
 +380672082612 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загальноосвіт-
ня школа-правовий ліцей № 2, 
вул. Новий Світ, 11. (Щосере-
ди, 17.00 –19.00) 

ГОЛОВКО МАР’ЯНА 
ВАСИЛІВНА 
Межі округу: № 3.
 +380977014017 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. 
Тернопіль, вул. Чубинського, 3. 
(Щосереди, 17.00–19.00) 

ЕРГЕШОВ РУСТАМ 
СУЛТАНБЕКОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380989928330 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ПК «Березіль» ім. Леся Кур-
баса, вул. Миру, 6. (Щосереди, 
18.00–19.00) 

СОРОКОЛІТ ІВАН 
ЛЕОНІДОВИЧ 
Межі округу: (перший номер 
в списку партії) 
 +380504371015 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс політичної партії «Сила 
Людей», бульв. Шевченка, 19. 
(Кожна третя середа місяця, 
17.00–19.00)

ДЕ ВАШ ДЕПУТАТ? ТЕЛЕФОНИ ТА АДРЕСИ,
Вибори  Від місцевих виборів минуло 
три місяці. Імена депутатів міськради 
Тернополя вже давно відомі, а от де та 
коли вони проводять прийом громадян, 
знають поки не всі. Куди ж звертатися, 
якщо потрібна допомога?

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

×è ÷àñòî äîâîäèòüñÿ âàì çâåð-
òàòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ì³ñöå-
âèõ äåïóòàò³â? À ñàìå ìè ¿õ ³ 
îáèðàëè.

Çã³äíî ³ç çàêîíîì, äåïóòàò ìàº 
ï³äòðèìóâàòè çâ`ÿçîê ç âèáîðöÿ-
ìè, ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ, òðóäîâè-
ìè êîëåêòèâàìè ³ ãðîìàäñüêèìè 

îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ âèñóíóëè éîãî 
êàíäèäàòîì ó äåïóòàòè ì³ñüêî¿ 
ðàäè, à òàêîæ êîëåêòèâàìè ³í-
øèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè 
âëàñíîñò³, ðîçòàøîâàíèìè íà òå-
ðèòîð³¿ éîãî âèáîð÷îãî îêðóãó.

Â³í íå ð³äøå îäíîãî ðàçó 
íà ï³âð³÷÷ÿ ïîâèíåí ³íôîðìóâàòè 
âèáîðö³â ïðî ðîáîòó ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà ¿¿ îðãàí³â, ïðî âèêîíàííÿ ïëà-

í³â ³ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ³íøèõ ì³ñöå-
âèõ ïðîãðàì, ì³ñüêîãî áþäæåòó, 
ð³øåíü ðàäè ³ äîðó÷åíü âèáîðö³â. 
À òàêîæ — âèâ÷àòè ãðîìàäñüêó 
äóìêó, ïîòðåáè ì³ñüêî¿ ãðîìàäè 
³ âèáîðö³â, áåçïîñåðåäíüî áðàòè 
ó÷àñòü ó ¿õ ðîçâ'ÿçàíí³.

Éîãî îáîâ'ÿçîê — âèçíà÷àòè ³ 
îïðèëþäíþâàòè äí³, ãîäèíè òà 
ì³ñöå ïðèéîìó âèáîðö³â, âåñòè 

ПРОКОПІВ ЛІНА 
АНАТОЛІЇВНА 
Межі округу: № 2.
 +38097445 65 22 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Листо-
падова, 1/3. (Щосереди, 
14.00–16.00) 

РЕДЬКВА НАЗАРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
Межі округу: № 3.
 +380673984978 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Кл. Саву-
ри, 3, ПП «Наш дім» (за попе-
реднім записом).

ФАРТУШНЯК ЮРІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 
Межі округу: № 1.
 Телефон не вказаний.
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Не вказано

СМАКОУЗ ЮРІЙ 
ГЕОРГІЙОВИЧ 
Межі округу: № 2.
 +380980295105 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, бульв. Тараса 
Шевченка, 23, каб. 33. 
(Щоп'ятниці, 16.00–19.00)

ГОРОХІВСЬКИЙ 
АНТОН 
МИКОЛАЙОВИЧ 
Межі округу: № 1.
 +380687958325 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Не вказано

ЗІНЬ ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
Межі округу: № 1.
 +380673525373 
 +380352244395 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ПК «Березіль» ім. Леся Кур-
баса, вул. Миру, 6, кабінет 1. 
(Щоп’ятниці, 18.00–19.00) 

ВОНС ІГОР 
ВАСИЛЬОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 + 380503395476 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Київська, 
2 (3 поверх). (Щочетверга, 
17.00–18.00) 

ПАЧКОВСЬКА МАРІЯ 
ДМИТРІВНА 
Межі округу: № 5.
 +380352 521144 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загальноос-
вітня школа № 28 І-ІІІ ступенів 
Тернопільської міської ради 
Тернопільської області, бульвар 
Дмитра Вишневецького, 8. 
(Щопонеділка, 17.00–19.00)

ПАНЬКІВ НАТАЛІЯ 
МИКОЛАЇВНА 
Межі округу: № 4.
 +380674340874 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів № 11, 
вул. Тарнавського, 6, 2 поверх, 
учительська. (Щовівторка, 
17.00–19.00) 
 Управління соціальної 
політики, вул. Лисенка, 8. 
(Щосуботи, 10.00–12.00) 

ПОХИЛЯК ОЛЬГА 
ПЕТРІВНА 
Межі округу: (пройшла 
за списком) 
 +380672083618 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Грушевсько-
го, 2 (Тернопільська загально-
освітня школа № 4 І-ІІІ ступенів 
Тернопільської міської ради 
Тернопільської області). (Щопо-
неділка, 17.00–18.00) 
 м. Тернопіль, вул. Шкільна, 
2 (Тернопільська загальноос-
вітня школа № 8 І-ІІІ ступенів 
Тернопільської міської ради 
Тернопільської області). (Що-
середи, 17.00–18.00) 

ШАХІН ОЛЬГА 
АНАТОЛІЇВНА 
Межі округу: № 4.
 +380974277988 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Український дім «Перемога», 
бульв. Шевченка, 27, кабінет 
77. (Перша середа місяця, 
11.00–18.00) 
 Тернопільська загальноосвіт-
ня школа І-III ступенів № 11, ву-
лиця Генерала М. Тарнавського, 
6, м.Тернопіль. (Остання 
середа місяця, 13.00–18.00) 

ВОЛЯНСЬКА РУЖЕНА 
ІГОРІВНА 
Межі округу: № 3.
 +380989467436 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, вул. Вербиць-
кого, 3 (Тернопільська кла-
сична гімназія). (Щоп’ятниці, 
18.00–19.00) 
 м. Тернопіль, вул. Лесі Укра-
їнки, 12 А (ТСЗОШ І ступеня 
з поглибленим вивченням 
іноземних мов). (Щосереди, 
18.00–19.00) 

РОССОМАХА 
ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380674704564 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 25 Тернопільської міської 
ради Тернопільської області. 
Тернопіль, вул. Хліборобна, 
26. (Щопонеділка, 17.00–
19.00) 

ВОВК ЛЮБОВ 
ІГОРІВНА 
Межі округу: (пройшла 
за списком) 
 +380979643843 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загально-
освітня школа I–III ступенів 
№ 19 Тернопільської міської 
ради Тернопільської області, м. 
Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 
буд. 2. (Остання середа місяця, 
18.00–19.00) 
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БАБ’ЮК МАРІЯ 
ПЕТРІВНА 
Межі округу: № 4.
 +380985918286 
 +380352257649 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Галицький коледж ім. В. Чор-
новола, вул. Б. Лепкого, 4 
(1-й поверх). (Щосереди, 
17.00–19.00; щопонеділка, 
17.00–19.00) 

ГЕВКО ВІКТОР 
ЛЕОНІДОВИЧ 
Межі округу: (перший номер 
в списку партії) 
 +380504378092 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом.
Офіс партії «СЛУГА НАРОДУ», 
м. Тернопіль, вул. Чорновола, 
1. (Щовівторка, 14.00–15.00) 

НАВРОЦЬКИЙ РОМАН 
ЯРОСЛАВОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380673135900 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 м. Тернопіль, просп. Злуки, 
3, приміщення «Тернопіль-
комсервіс». (Щосереди, 
17.00–19.00) 

СИРОТЮК МИХАЙЛО 
МИРОСЛАВОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380986943493 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом. 
Приватне підприємство 
«Люкс», вул. 15 Квітня, 15. 
(Щосереди, 18.00–19.00) 

КЛИМЧУК ОЛЕГ 
АНДРІЙОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380672081657 
 +380352269366 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів № 22, 
бульв. Петлюри, 8. (Щопоне-
ділка, 11.00–13.00) 

ОВЧАРУК ВІКТОР 
ВІКТОРОВИЧ 
Межі округу: (перший номер 
в списку партії) 
 +380679795404 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом. Офіс 
партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІ-
ДАРНІСТЬ», м. Тернопіль, вул. 
Чорновола, 1. (Щопонеділка, 
18.00–19.00) 

ФЕЦІЦА ХРИСТИНА 
МИКОЛАЇВНА 
Межі округу: (пройшла 
за списком) 
 +380660459975 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс «Рух «Захисти Україну», 
м. Тернопіль, вулиця Чорново-
ла, 1 А (2 поверх). (Останній 
четвер місяця, 18.00–19.00) 

 ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИЙОМ

КОЗБУР МАР'ЯН 
РОМАНОВИЧ 
Межі округу: № 4.
 +380981591687 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ПП «Тернопіль Комсервіс», 
м. Тернопіль, вул. Злуки, 5. 
(Останній четвер місяця, 
16.00–18.00) 

ХОРКАВИЙ 
ВІТАЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: № 2.
 +380979097480 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 бульв. Т. Шевченка, 23, каб. 
31, Офіс-центр «Україна». 
(Щоп’ятниці, 17.00–19.00) 

ЮРИК МАР’ЯНА 
ІГОРІВНА 
Межі округу: № 5.
 +380979617881 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 вул. В. Чорновола, 1, 
Офіс партії «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ». (Щосереди, 
16.00–18.00) 

КОВАЛИК ІВАН 
ІГОРОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380969016066 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс політичної партії «Сила 
Людей», бульв. Шевченка, 19. 
(Кожна четверта середа місяця, 
17.00–19.00) 

ШАТАРСЬКИЙ АРТУР 
ЯРЕМОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380970614226 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом. Офіс 
партії «СЛУГА НАРОДУ», м. 
Тернопіль, вул. Чорновола, 1. 
(Щоп’ятниці, 17.00–18.00)

РІЗНИК ОЛЕГ 
ІВАНОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380504375090 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс політичної партії «Сила 
Людей», бульв. Шевченка, 19. 
(Кожна друга середа місяця, 
17.00–19.00) 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ 
АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380974545050 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ТОВ «Комуненерго», м. 
Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1. 
(Щосереди, 17.00–18.00)

ТУРСЬКИЙ ІГОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380673517577 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс політичної партії «Сила 
Людей», бульв. Шевченка, 19. 
(Кожна перша середа місяця, 
17.00–19.00) 

СМИК ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380673622836 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Офіс партії «ПОРЯДОК. ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЬ. СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ, м. Тернопіль, вулиця 
Чорновола, 1, офіс 2. (Щочет-
верга, 14.00–16.00) 

ТОРОЖНЮК РОМАН 
ВАСИЛЬОВИЧ 
Межі округу: № 1.
 +380984127363 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Тернопільський навчаль-
но-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітнія школа І-ІІІ ступенів — 
економічний ліцей № 9 імені І. 
Блажкевич», вул. Макаренка, 
1 а. (Щосереди, 17.00–19.00) 

ШМОРГАЙ ОЛЕГ 
ВАСИЛЬОВИЧ 
Межі округу: № 3.
 +380683124333 
 +380352526941 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 ПП «Східний масив», просп. 
Степана Бандери, 94. (Щосе-
реди, 17.00–19.00, за попе-
реднім записом, у зв'язку з 
карантином) 

МІСЬКО ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: № 1.
 +380979092060 
 +380352535901 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 Громадська приймальня, 
вул. Максима Кривоноса, 2, 
каб. № 4. (Щопонеділка та 
щосереди, 17.00–19.00) 

ЧВАНКІНА ОЛЕСЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА 
Межі округу: (пройшла 
за списком) 
 +380674557655 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом. 
ПП «Східний масив», пр. Ст. 
Бандери, 94. (Щочетверга, 
18.00–19.00) 

ФАРІОНЧУК ДЕНИС 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Межі округу: (пройшов 
за списком) 
 +380676307189 
Час та місце здійснення 
прийому громадян:
 За попереднім записом. 
Офіс партії «СЛУГА НАРОДУ», 
м. Тернопіль, вул. Чорновола, 
1. (Перший понеділок місяця, 
17.00–18.00)

ðåãóëÿðíèé, íå ð³äøå îäíîãî 
ðàçó íà ì³ñÿöü, ïðèéîì âèáîð-
ö³â; ðîçãëÿäàòè ¿õí³ çâåðíåííÿ, 
çàÿâè ³ ñêàðãè; âæèâàòè çàõîä³â 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îïåðàòèâíî-
ãî ¿õ âèêîíàííÿ.

Äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè º ï³äçâ³ò-
íèì âèáîðöÿì òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. Â³í ïåð³îäè÷íî, àëå 
íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê, çî-
áîâ'ÿçàíèé çâ³òóâàòè ïðî ñâîþ 

ðîáîòó ïåðåä âèáîðöÿìè.
Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî çâåð-

íóòèñÿ äî äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³äïîâ³äíî äî ¿õ îáîâ’ÿçê³â ³ç 
ïðîïîçèö³ÿìè, çàÿâàìè òà ñêàð-
ãàìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåïó-
òàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè, îá'ºäíàíü 
ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä 

ôîðì âëàñíîñò³, çàñîá³â ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿, à òàêîæ ç ïèòàíü 
ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ òà îñîáè-
ñòèõ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â 
òà ñêàðãîþ ïðî ¿õ ïîðóøåííÿ. 
Äå ñàìå òåðíîïîëÿíè ìîæóòü 
äîíåñòè çâåðíåííÿ äî îáðàíö³â?

Â³äïîâ³ëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè 
Ìàð’ÿíà Çâàðè÷.

— Ä³éñíî, ñåðåä äåïóòàò³â 

ì³ñüêðàäè áàãàòî òàêèõ, ùî 
ïðîéøëè çà ñïèñêîì ïîë³-
òè÷íî¿ ïàðò³¿, — ïîÿñíþº ïàí³ 
Çâàðè÷. — Òà öå íå îçíà÷àº, ùî 
òåðíîïîëÿíè äî íèõ íå ìîæóòü 
çâåðòàòèñÿ. ßêùî ó âàñ âèíèêëè 
ïèòàííÿ, âè ìîæåòå çâåðíóòèñÿ 
äî áóäü-êîãî ç äåïóòàò³â. Íàâ³òü 
ÿêùî â³í ïðîéøîâ â³ä ïåâíîãî 
îêðóãó. Çà ôàêòîì, çà äåïóòàòà-
ìè íåìàº çàêð³ïëåíèõ îêðóã³â.

Íèæ÷å ìè íàâîäèìî àäðåñè, 
çà ÿêèìè äåïóòàòè çä³éñíþþòü 
ïðèéîì ãðîìàäÿí, ÿêùî ó âàñ 
âèíèêëè çàïèòàííÿ äî êîíêðåò-
íîãî îáðàíöÿ, à òàêîæ íîìåðè 
òåëåôîí³â, çà ÿêèìè âè ìîæåòå 
çâåðíóòèñÿ äî äåïóòàò³â.

Óñ³ äàí³ ïðî äåïóòàò³â ìè 
áðàëè ç ñàéòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè. Ôîòî ðîçñòàâëåí³ ó 
äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó.
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Áóòè ïîâ³ºþ í³êîëè íå ìð³ÿëà. 
Ïðîäàâàòè ñåáå çà ãðîø³ — òà-
êîæ. Òà ³ ÿêáè õòîñü ðîê³â äåñÿòü 
òîìó ¿é ñêàçàâ, ùî âîíà ñòîÿòèìå 
íà òðàñ³, êàæå, íå ïîâ³ðèëà á.

Àëå ùî çðîáèòè? Íåâæå çà áà-
ãàòî ðîê³â ³ ñîòí³ êë³ºíò³â íå çà-
õîò³ëîñÿ ï³òè ãåòü ç ïðîôåñ³¿, çì³-
íèòè ñâîþ äîëþ? Íåâæå í³êîëè 
íå ñòàâèëà ñîá³ òàê³ ïèòàííÿ? 
Âîíà çìóøåíà áðåõàòè ñâî¿ì ä³-
òÿì, çíàéîìèì, êóäè éäå… çàðî-
áëÿòè ãðîø³.

¯¿ çâàòè Ñîô³ÿ. ̄ é òðîõè á³ëüøå 
40 ðîê³â, ³ ï’ÿòü ç íèõ, ïðèíàéìí³ 
âîíà òàê êàæå, — ó íàéäðåâí³ø³é 
ïðîôåñ³¿.Íå ãàðàíòóºìî, ùî âñå 
ñêàçàíå º ïðàâäîþ. Àëå íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ ïåðåêîíóº — 
áóëà ùèðîþ, ÿê í³êîëè ðàí³øå. 
Æðèöÿ êîõàííÿ, ïðîñòèòóòêà, ïî-
â³ÿ — ¿¿ íàçèâàëè ïî-ð³çíîìó. Àëå 
âîíà ïðîñèòü êëèêàòè ¿¿ Ñîô³ÿ. 
Æ³íêà æèâå ó Òåðíîïîë³ ³ äàðóº 
÷îëîâ³êàì «ëþáîâ çà ãðîø³».

Ï³ä âèãëÿäîì êë³ºíòà íàø æóð-
íàë³ñò çóñòð³âñÿ ç íåþ. Íèçåíüêà 
æ³íêà, ç äóæå ÿñêðàâèì ìàê³ÿ-
æåì ³ ôîðìàìè, äàëåêèìè â³ä 
«90–60–90». Çà ãîäèíó ðîáîòè 
ïðîñèòü 1 200 ãðèâåíü.

— Òè íà ñê³ëüêè ÷àñó õî÷åø? — 
çóñòð³÷àº ïèòàííÿì.

— ß íå õî÷ó í³÷îãî, îêð³ì ï³â-
ãîäèííî¿ ðîçìîâè, ÿêó ãîòîâèé 
îïëàòèòè, — ïîÿñíþºìî.

Âìîâèòè Ñîô³þ íà ðîçìîâó âè-
ÿâèëîñÿ íåïðîñòî. Àëå ìè ãàðàí-
òóâàëè çáåðåæåííÿ ¿¿ îñîáèñòèõ 
äàíèõ. «Íó ÷îìó ñàìå íà ìåíå òàê 
íàòðàïèâ?» — çàïèòàëà ³ â³äïîâ³ëà 
íà íàø³ ïèòàííÿ. Íå äëÿ òîãî, 
ùîá ñìàêóâàëè ³ çàñóäæóâàëè… 
à ùîá ïîñòàðàëèñÿ çðîçóì³òè, 
÷îìó æ³íêàì äîâîäèòüñÿ òàê çà-
ðîáëÿòè íà æèòòÿ, ÷îìó äåÿê³ ç 
íèõ — çà òå, àáè ïðîñòèòóö³þ ëå-
ãàë³çóâàëè, ÿê ó áàãàòüîõ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ. Ðîçìîâó ïîäàºìî 
â îðèã³íàë³.

ЯК ПОЧАЛА ЗАРОБЛЯТИ 
— Ñîô³ÿ — öå ñïðàâæíº ³ì’ÿ?
— Òàê. Íå ëþáëþ ³íøèõ ³ìåí äà-

âàòè. Òàê ÿê º, òàê ³ ïðåäñòàâëÿþñÿ.
— Ñê³ëüêè ðîê³â ïðàöþºòå?
— Ìåí³ òðîõè á³ëüøå ñîðîêà 

ðîê³â. Ç íèõ ï’ÿòü ïðàöþþ ïîâ³ºþ.
— Ïðàöþºòå ñàìà?

— Í³, íå ñàìà. Ç³ ìíîþ º ùå 
äâ³-òðè ä³â÷èíè. Ó íàñ º ì³ñöå, äå 
ìè ïîñò³éíî ñòî¿ìî. Ïðàöþºìî, 
ÿê íà ðèáîëîâë³. Ùî êëþíóëî, 
òî êëþíóëî. Íå ñêàæó, ùî äðó-
æèìî ç ä³â÷àòàìè, àëå òðèìàºìîñÿ 
îäíà îäíî¿.

— ßê âè ñòàëè ïîâ³ºþ?
— Òàê çìóñèëî æèòòÿ. Ó ìåíå 

äèòèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ó íå¿ 
äóæå ñëàáêèé ³ìóí³òåò, ïîñò³éíî 
õâîð³º. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó ñàìà ç 
íåþ íà ðóêàõ ëåäü íå îïèíèëàñÿ 
íà âóëèö³. Ïîòð³áíî áóëî çà ùîñü 
æèòè, çí³ìàòè êâàðòèðó, îïëà÷ó-
âàòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, òà ùå 
é äèòèíó ë³êóâàòè.

ß æ íå ç Òåðíîïîëÿ, à ç ³íøî¿ 
îáëàñò³. Ì³é áàòüêî ç öüîãî ì³ñòà. 
Äåñÿòü ðîê³â òîìó çàõâîð³â íà ðàê. 
Ïîìåð…

ß áàãàòî ïðàöþâàëà, ùîá ³ òàòà 
ë³êóâàòè, ³ äèòèíó. Ãðîøåé íå âè-
ñòà÷àëî. Îò ³ ñòàëà ïîâ³ºþ.

— Ïåâíî ñïî÷àòêó áóëî äóæå 
âàæêî ìîðàëüíî…

— Ñïî÷àòêó áóëî âàæêî. Ìåí³ 
çíàéîì³ ðîçêàçàëè, äå ñòîÿòü ïîâ³¿. 
ß ³ ñàìà ïðî íèõ íå ðàç ÷óëà. Âè-
ð³øèëà ñïðîáóâàòè. Ñïî÷àòêó ñòî-
ÿëà çà ñòî ìåòð³â â³ä ä³â÷àò, òðîõè 
âñòèäàëàñÿ ³ áîÿëàñÿ. Öå ïåðø³ ï³â 
ðîêó. À ïîò³ì âîíè ñàì³ äî ìåíå 
ï³ä³éøëè, ÿêùî ìîæíà òàê ñêàçà-
òè, ïðèéíÿëè â êîìïàí³þ.

— À õòî âàø³ êë³ºíòè? ×è º ñ³-
ìåéí³ ÷îëîâ³êè?

— ×îëîâ³êè — çà 30. Äî ìîëîä-
øèõ 25 ðîê³â ÿ íå ³äó, íå çíàþ, 
÷îìó. Îïàñàþñÿ. À ùîäî ñ³ìåé-
íèõ, çà òàêå íå ïèòàºìîñÿ. Âîíè 
ïëàòÿòü, à ìè ïðàöþºìî. ª òàê³, 
ùî ïðî¿çäîì â ì³ñò³, à º ³ ì³ñöåâ³.

— Õòîñü ïîäîáàâñÿ ç êë³ºíò³â?
— Ñòàðàºìîñÿ òàêèì íå çàõî-

ïëþâàòèñÿ.

«Є НАЧАЛЬНИКИ І БІЗНЕСМЕНИ» 
— Ñê³ëüêè ÷îëîâ³ê³â áóâàº 

íà òèæäåíü, ì³ñÿöü?
— Áóâàº ³ òàê, ùî òèæäåíü ìîæå 

í³êîãî íå áóòè. À áóâàº òàê, ùî ³ 
òðè êë³ºíòà íà äåíü º. Çàìîâëÿ-
þòü òàêîæ íà ð³çíèé ÷àñ. Ò³, ùî 
ç ìàøèíîþ — íà 10–15 õâèëèí, 
à äåõòî íà ãîäèíó ³ á³ëüøå áåðå 
âæå â ãîòåëü ÷è ñàóíó. Ðàõóé, 
çà ï’ÿòü ðîê³â òî÷íî ìàëà á³ëüøå 
ñîòí³ ð³çíèõ ïàðòíåð³â.

— Òàê ³ âåíåðè÷í³ õâîðîáè ï³ä-
÷åïèòè äóæå ëåãêî.

— Ìè îáîâ’ÿçêîâî çàéìàºìî-

СПОВІДЬ ПОВІЇ, АБО ЧОМУ 
ВОНА ТАК ЗАРОБЛЯЄ НА ЖИТТЯ 
Відверто  «Коли тобі далеко за 30, 
і ти можеш опинитися на вулиці з хворою 
дитиною, надій на те, що все буде, як 
у казці зі щасливим кінцем, уже немає. 
І відкинувши очікування на свого принца, 
люди готові піти на відчайдушні кроки». 
Так розпочинає свою розмову героїня 
цього тексту, а більше — нижче 

ñÿ ñåêñîì ç ïðåçåðâàòèâîì. Áåç 
íüîãî íå ïîãîäæóºìîñÿ. Ñêàæó 
çà ñåáå. ß àáñîëþòíî çäîðîâà.

— À ñåðåä êë³ºíò³â º â³äîì³ ïåð-
ñîíè?

— Á³çíåñìåíè òî÷íî º. Ç ìè-
íóëèõ ñêëèêàíü îðãàí³â âëàäè 
º êë³ºíòè. Íó ³ ïðàâîîõîðîíö³ 
ð³çíèõ ð³âí³â, íà÷àëüíèêè ð³ç-
íèõ ñòðóêòóð. Ç Êèºâà ÿê³ñü º, 
âîíè íà ïåðåâ³ðêó ïðè¿æäæàëè 
â Òåðíîï³ëü.

— ßê äîìîâëÿºòåñÿ ïðî çóñòð³÷?
— Íàñ áàãàòî íåìàº. Òðè-÷î-

òèðè ä³â÷èíè ìî¿õ ðîê³â. Ñ³äà-
ºìî äî êë³ºíò³â, äîìîâëÿºìî-
ñÿ. Êàæåìî ¿ì ñâîþ ö³íó, âîíè 
êàæóòü ñâîþ. Ñ³äàºìî ³ ¿äåìî. 
Àëå öå äèâëÿ÷èñü ÿêà ëþäèíà. 
Ç íåàäåêâàòîì íå ïî¿äåø, õî÷à 
áóâàëî ð³çíå. Íà âèãëÿä ÷îëîâ³ê 
ìîæå áóòè ³ íîðìàëüíèì, à ïîò³ì 
äîâîäèòüñÿ â³ä íüîãî âò³êàòè. Ìè 
ïîñò³éíî îäíà îäí³é êàæåìî àä-
ðåñó, äî êîãî ¿äåìî.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñêëàäíîù³.
— Òà ð³çíå áóâàëî. Íàñ ³ áèëè. 

Áóëè âèïàäêè, êîëè ìåíå áèëè, 
à ïîò³ì çàáèðàëè íàçàä êîøòè. 
ßê ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè, òî ³ 

ïî áàëêîíàõ ç äðóãîãî ïîâåðõó 
ò³êàëà. Âèïàäêè áóëè, ùî ³ íî-
æåì ïîãðîæóâàëè. Ó ìåíå îò ë³âà 
ðóêà ³ç øðàìàìè â³ä íîæà (ïî-
êàçóº — ïðèì. ðåä.), òîìó âäîìà 
çàâæäè õîäæó â îäÿç³ íà äîâãèé 
ðóêàâ. Ðîáîòà â íàñ òàêà, ¿äåø ³ 
íå çíàºø, ÷è ïîâåðíåøñÿ äîäîìó, 
à ÿêùî ³ ïîâåðíåøñÿ, òî ÿêîþ.

«ЧОЛОВІК ЗНАЄ ПРО РОБОТУ» 
— ² ñê³ëüêè âäàºòüñÿ çàðîáèòè?
— Âèñòà÷àº, ùîá îïëàòèòè 

êâàðòèðó, êîìóíàëêó, öå âæå 
ø³ñòü òèñÿ÷. Ùå äîäàòè ë³êóâàííÿ 
äèòèíè, õàð÷óâàííÿ, òî âèõîäèòü 
äåñü ïîçà 15–17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— À ÿêùî ï³ñëÿ ñïðàâè ÷îëîâ³ê 
â³äìîâëÿºòüñÿ ïëàòèòè?

— Çàçâè÷àé áåðåìî ãðîø³ íà-
ïåðåä. Áóâàº ³ òàêå, ùî ãðîø³ â³ä-
áèðàþòü. Òàì âæå áà÷èìî ïî ñè-
òóàö³¿. ßêùî ÷îëîâ³ê êðåìåçíèé, 
òî â³ääàºìî. Æèòòÿ äîðîæ÷å.

— À ñ³ì’þ ìàºòå?
— Òàê, ÿ îäðóæåíà.
— À ÿê æå ÷îëîâ³ê? Õ³áà â³í 

íå çíàº?
— Òà ÷îìó æ íå çíàº? Çâ³ñíî, 

çíàº. Â³í ³ ñàì áóâ ìî¿ì êë³ºí-
òîì êîëèñü. Àëå îäèí ðàç. Ïîò³ì 
â³í ïî÷àâ çàëèöÿòèñÿ äî ìåíå. 
Çà òèæäåíü ñêàçàâ: «Äàâàé ñïðî-
áóºìî æèòè ðàçîì». ×åðåç ì³ñÿöü 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ç’¿õàëèñÿ, òî îäðó-
æèëèñÿ. Îñü òàê ìè âæå ê³ëüêà 

ðîê³â æèâåìî.
— ² ÿê â³í ñòàâèòüñÿ äî òàêî¿ 

ïðîôåñ³¿, íåâæå í³÷îãî íå ðîáèòü?
— Öå æ ñóòî ðîáîòà. Ìè îáîº 

ðîçóì³ºìî, ùî ÿ ³äó, çàðîáëÿþ 
ãðîø³ ³ âåðòàþñÿ äîäîìó.

— À ç ð³äí³ ùå õòîñü çíàº?
— Í³, í³õòî íå çíàº. Ó ìåíå ç 

áàòüê³â íåìàº âæå í³êîãî, à ðîäè÷³ 
â ð³çíèõ ì³ñòàõ æèâóòü. Ó Òåð-
íîïîë³ ÿ îäíà. Íàâ³òü ³ íå çíàþ, 
ùî á âîíè ñêàçàëè, ÿêáè ä³çíà-
ëèñÿ.

ЩО КАЖУТЬ СУСІДИ
— Íàïåâíî, ñóñ³äè òåæ íå çíà-

þòü, êèì ïðàöþºòå.
— Ó äîì³ º äåê³ëüêà òàêèõ, ùî 

çíàþòü. Àëå ñï³ëêóºìîñÿ ç íèìè 
íîðìàëüíî. Îäí³ ñï³ëêóþòüñÿ ç³ 
ìíîþ íà ð³âíèõ, ³íø³ çàâæäè äè-
âëÿòüñÿ ç íàñòîðîãîþ. ß âàì ÷åñ-
íî ñêàæó, ÿêáè ìåí³ ðîê³â äåñÿòü 
òîìó ñêàçàëè, ùî ñòàíó ïîâ³ºþ, 
ÿ áè òó ëþäèíó ³ ñëóõàòè íå ñòàëà.

— Öå îñíîâíèé âèä çàðîá³òêó?
— Òàê. Ïåðåâàãè ö³º¿ ðîáîòè 

â òîìó, ùî ÿ éäó ç äîìó, êîëè 
ìåí³ çðó÷íî ³ ïðèõîæó, ÿê ìåí³ 
âèõîäèòü.

— ßê ïðàöþºòå?
— Âèõîäèìî íà íàøå ì³ñöå ùî-

äíÿ. Àëå íåìà ÷³òêîãî ãðàô³êó. 
Äåñü â³ä 17–18 âå÷îðà ³ äî ïåðøî¿ 
íî÷³. Êîëè ¿äó íà âèêëèê, òî ðî-
áëþ ìàê³ÿæ, àëå äîðîã³ ïðèêðàñè 
íå âäÿãàþ, òà é ÿê³ñü äîðîã³ ðå÷³ 
ç ñîáîþ íå áåðó.

— Íàïåâíî, ïîë³ö³ÿ çàâäàº áà-
ãàòî êëîïîòó ³ ïðîáëåì.

— ×îìó æ? Ç ïàòðóëüíèìè ìè 
ïðîáëåì íå ìàºìî. Ìè æ íå áó-
øóºìî, íå ðîçïèâàºìî ñïèðòí³ 

íàïî¿ íà âóëèö³. Òîìó âîíè íàñ 
íå ÷³ïàþòü. Ïî íàñ º ñïåö³àëüíà 
îêðåìà ïîë³ö³ÿ.

— Ó ñóñï³ëüñòâ³ âñå ÷àñò³øå ãî-
âîðÿòü ïðî òå, ùîá ëåãàë³çóâàòè 
ïðîñòèòóö³þ. Âàðòî?

— Íå çíàþ, ìîæå, ³ ïðàâäà ñêî-
ðî ïðèéìóòü çàêîí ïðî ëåãàë³çà-
ö³þ ïðîñòèòóö³¿. Ìîæå, òîä³ áóäå 
ìåíøå ê³ï³øó. Ìîæíà áóäå ñòîÿòè 
ñïîê³éí³øå. Áî æ ç áàãàòüîõ ä³â÷àò 
â³äâåðòî çíóùàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, 
äîìîâëÿþòüñÿ çà «êëàñèêó», à âæå 
íà ì³ñö³ ñèëîþ çìóøóþòü ðîáè-
òè òå, ùî ³íîä³ íå âêëàäàºòüñÿ ³ 
â ãîëîâ³. À òàê ìè çíàòèìåìî, ùî 
íàñ º êîìó çàõèñòèòè.

×è ãîòîâà ÿ ïëàòèòè ÷àñòèíó 
ãðîøåé äåðæàâ³? Âàæêî ñêàçàòè, 
õî÷åòüñÿ ïîáà÷èòè, ÿêèìè áóäóòü 
ïåðø³ êðîêè â³ä äåðæàâè.

ПРО ЩО МРІЄ 
— Ñåðåä çíàéîìèõ ïîâ³é áóëè 

òàê³, ùî âæå ïîêèíóëè öþ ðîáîòó?
— Òàê. ² ìî¿ çíàéîì³, ³ ä³â÷àòà 

ðîçêàçóâàëè ïðî òèõ, êîãî ÿ íå çà-
ñòàëà. Õòîñü âæå íà çàðîá³òêàõ, 
õòîñü çàì³æ âèéøîâ. Áàãàòüîõ ³ 
ñåðåä æèâèõ âæå íåìàº. Âîíè ïî-
ìåðëè â³ä íàðêîòèê³â, ñåðåä íèõ 
³ ìî¿ çíàéîì³.

— ×è äóìàëè çì³íèòè äîëþ?
— Òàê. ß ïëàíóþ ç öèì ïîê³í-

÷èòè. Õî÷ó ë³òîì ïî¿õàòè çà êîð-
äîí. Àëå ñïî÷àòêó çðîáëþ ñîá³ 
çàêîðäîííèé ïàñïîðò ³ ïî¿äó ç 
÷îëîâ³êîì, äèòèíîþ. Ïî÷íó íîâå 
æèòòÿ ³ íå ïîâåðíóñÿ äî ñòàðîãî. 
Íàâ³òü ÿêùî ïðè¿äó íàçàä â Òåð-
íîï³ëü, ïîâ³ºþ íå ñòàíó.

Äèâ³òüñÿ â³äåî íà ñàéò³ «20 õâè-
ëèí» â ñóáîòó, 6 ëþòîãî, î 20.00.

Софія живе у Тернополі і дарує чоловікам «любов 
за гроші». Під виглядом клієнта наш журналіст зустрівся з нею «Ðîáîòà â íàñ òàêà, 

¿äåø ³ íå çíàºø, ÷è 
ïîâåðíåøñÿ äîäîìó, 
à ÿêùî ³ ïîâåðíåøñÿ, 
òî ÿêîþ. Ñòðàøíî 
áóâàº, ð³çí³ º ëþäè» 
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2018 р.
 дамба Тернопільського ставу 
знаходиться на обліку, як ділян-
ка концентрації дорожньо-тран-
спортних пригод з 1993 року.
 перехрестя вулиць Протасеви-
ча–Гайова–виїзд з с. Великі Гаї, 
також з 1993 року знаходиться 
на обліку, як місце концентрації 
дорожньо-транспортних пригод.
 перехрестя вулиць Замкова–
Руська–Шашкевича;
 перехрестя вулиць Руська–Гого-
ля–С. Бандери–Б. Хмельницького;
 проспект С. Бандери (прими-
кання бул. Д. Галицького);
 вулиця Тарнавського (в районі 

будинків № 3–5);
 перехрестя проспекту С. Бан-
дери та вулиці Клінічної;
 перехрестя вул. Ст. Будного — 
Лучаківського;
 вул. Злуки (від АЗС «Автотех-
сервіс» до «Універсаму»);
 вул. Злуки (від буд. № 39 до № 55) 
2019 р.
 Вул. Протасевича-Гайова 
  Перехрестя вул. Руська-Зам-
кова 
 Вул. Руська-Гоголя-пр. С. Бан-
дери-Б. Хмельницького 
  Пр. С. Бандери, примикання 
до бульв. Д. Галицького, біля 
«Літака» 

  Вул. Тарнавського, 3–5, 
11 школа 
 Пр. С. Бандери–вул. Клінічна 
(встановили новий світлофорний 
об’єкт. У поліції сподіваються, це 
дозволить зняти це місце зі спис-
ку з частими ДТП).
 Перехрестя вул. Будного-Лу-
чаківського 
 Пр. Злуки в районі заправки 
«Автотехсервіс» і до «Універсаму» 
  Вул. Живова, виїзд з Терно-
пільського міського автовокзалу 
до перехрестя з вул. Оболоня.
 Пр. Злуки, від буд № 39 до № 55.
* Даних за 2020 р. поки що 
немає.

Місця концентрації ДТП у Тернополі

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ìåøêàíö³, êåð³âíèöòâî ÎÑÁÁ 
òà ï³äïðèºìö³ â³ä 2018 ðîêó âè-
ìàãàþòü âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîð 
íà íåðåãóëüîâàíîìó ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³ íà âóë. Áóäíîãî.

Çà öåé ÷àñ íàïèñàëè êóïó ëèñò³â 
ÿê äî ì³ñüêðàäè, òàê ³ äî ïîë³ö³¿. 
Â³äïîâ³ä³ ¿ì ïðèéøëè, à îò ñâ³ò-
ëîôîðà äîñ³ íåìàº. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ òåðíîïîëÿíèí Àíäð³é 
×îðíèé.

— Óæå 29-òà äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíà ïðèãîäà òðàïèëàñü íà ï³-
øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ íà âóëèö³ 
Ñòåïàíà Áóäíîãî 27 ñ³÷íÿ. Öå 
çà ïåð³îä â³ä 1 ñåðïíÿ 2016 ð. 
³ äîòåïåð, — ïîâ³äîìèâ Àíäð³é 
×îðíèé.

ТРЕТІЙ РІК ОББИВАЮТЬ 
ПОРОГИ 

Êóäè ò³ëüêè íå çâåðòàëèñÿ ìåø-
êàíö³ «Äðóæáè» òà ï³äïðèºìö³. 
Â³ä³ñëàëè êóïó ëèñò³â. Çîêðåìà, 
2 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó òà 25 êâ³òíÿ 
2019 ðîêó ïèñàëè íà ³ì'ÿ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Òåðíîïîëÿ, íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ì³ñüêî¿ 
ðàäè, íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
áëàãîóñòðîþ òà åêîëîã³¿ ç ïðèâîäó 
ïîêðàùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó òà çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íèõ 
óìîâ äëÿ ðóõó ï³øîõîä³â.

— Ùå 17 êâ³òíÿ 2018 ðîêó òà 
13 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó áóëî íà-
ä³ñëàíî íà ³ì'ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Òåðíîïîëÿ ïðîõàííÿ ç ïðèâîäó 
âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîðíîãî 
îá'ºêòà, îáëàäíàíîãî êíîïêîþ 

äëÿ ï³øîõîä³â, — ïîÿñíèâ Àíäð³é 
×îðíèé. — Ñâ³òëîôîð ç êíîïêîþ 
ïîòð³áåí, àáè óáåçïå÷èòè ï³øîõî-
ä³â òà çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ.

Ç ö³ºþ æ ïðîáëåìîþ äî ì³ñü-
êðàäè çâåðòàëèñü íå ëèøå òåð-
íîïîëÿíè, íà ÷îë³ ç ãîëîâîþ 
ÎÑÁÁ Áóäíîãî, 28, à é ê³ëüêà 
ãîë³â ãàðàæíèõ êîîïåðàòèâ³â òà 
ï³äïðèºìö³.

Ó êâ³òí³ 2020 ð. ìåøêàíöÿì íà-
ä³éøëà â³äïîâ³äü â³ä Óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îáëàñò³, ùî 
«áóëî ïîãîäæåíî ñõåìó îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó ³ç âëàøòóâàííÿì 
ñâ³òëîôîðíîãî îá’ºêòó íà ï³øî-
õ³äíîìó ïåðåõîä³ ïî âóë. Ñ. Áóä-
íîãî ì. Òåðíîï³ëü». Ó ëèïí³ ïðè-
éøëà â³äïîâ³äü ³ â³ä ì³ñüêðàäè, 
ùî, ìîâëÿâ, ïî÷óëè ³ öåé îá’ºêò 
âæå º ó òèòóëüíîìó ñïèñêó. Îä-
íàê çàê³í÷èâñÿ 2020 ð., ïî÷àâñÿ 
2021-èé, à ñâ³òëîôîðà ÿê íå áóëî, 
òàê ³ íåìàº. Çàòå íå ïðèïèíÿºòüñÿ 
íèçêà ñìåðòåëüíèõ àâàð³é.

ГИНУТЬ І ТРАВМУЮТЬСЯ 
Âóë. Áóäíîãî — ì³ñöå êîíöåí-

òðàö³¿ ÄÒÏ ó Òåðíîïîë³. Ïðè-
íàéìí³, ³ â 2018 ð, ³ â 2019 ð. òóò 
÷àñòî òðàïëÿëèñÿ àâàð³¿ (äåòàëü-
íèé ñïèñîê äèâ³òüñÿ â òàáëèö³).

Íàãàäàºìî, ñàìå íà ö³é ä³ëÿíö³ 
27 ñ³÷íÿ ïðèáëèçíî î 20.00 çàãè-
íóâ ï³øîõ³ä, à âîä³é âò³ê ç ì³ñöÿ 
ÄÒÏ. Çãîäîì éîãî ñï³éìàëè.

Ï³ä êîëåñàìè àâòîìîá³ëÿ 
Daewoo Lanos îïèíèâñÿ 27-ð³÷-
íèé ÷îëîâ³ê 30 ãðóäíÿ çíîâó æ 
òàêè íà âóëèö³ Áóäíîãî. Ïîòåðï³-
ëèé ïåðåõîäèâ äîðîãó íà íåðåãó-
ëüîâàíîìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, 
à êåðìóâàëüíèê íå âñòèã çàãàëü-

ТУТ ГИНУТЬ ЛЮДИ! КОЛИ НАРЕШТІ 
БУДЕ СВІТЛОФОР НА БУДНОГО?
Безпека  Люди б’ють на сполох та 
стверджують, що на небезпечній ділянці 
за кілька років трапилось майже 30 аварій. 
Чиновники запевнили — об’єкт внесли 
у титульний список. Але світлофора досі 
немає, а на переході — чергові смерті

ДОВІДКА 

КУДИ СКАРЖИТИСЯ 
З питань додаткового влаштуван-
ня світлофорних об’єктів, дорожніх 
знаків тощо мешканці можуть звер-
татися з відповідними ініціативними 
листами у Тернопільську міську раду.
М. Тернопіль, вул. Листопадова, 6. 
Електронна пошта ternopil_rada@
ukr.net.
Відділ звернень:
0800300352 (безкоштовно) 

Цілодобова гаряча лінія:
15–80 (зі стаціонарних телефонів), 
+38–067–351–57–10, +38–067–
447–29–19.
Управління ЖКГ: вул. Коперника, 
1. Тел. (0352) 52–58–48.
Відділ безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції 
в області: м. Тернопіль, вул. Кру-
шельницької, 24. Тел. (0352) 
27–15–77.

ìóâàòè. Ó ÷îëîâ³êà — ïåðåëîì 
íîãè, ñòðóñ òà ÷åðåïíî-ìîçêîâà 
òðàâìà.

Íåïîäàë³ê öüîãî ì³ñöÿ òðàïè-
ëàñü ùå îäíà ðåçîíàíñíà àâàð³ÿ 
2020-ãî: ïîë³öåéñüêå àâòî âð³çà-
ëîñü â ïàðêàí á³ëÿ ãîòåëþ «Ãëî-
áóñ». Îãîðîæà ðîçñèïàëàñü òà 
ñèëüíî ïîøêîäèëà ê³ëüêà àâòîìî-
á³ë³â. ßê ïîâ³äîìëÿëè ó ïðåññëóæ-
á³ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, àâàð³ÿ 
ñòàëàñü ï³ä ÷àñ ïåðåñë³äóâàííÿ 
ïîë³öåéñüêèìè àâòîìîá³ëÿ, âîä³é 
ÿêîãî ïîðóøèâ ïðàâèëà äîðîæ-
íüîãî ðóõó.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ³ ðà-
í³øå íàìàãàëèñÿ ïîñï³ëêóâàòèñü 
ç ì³ñüêðàäîþ íà ðàõóíîê âñòà-
íîâëåííÿ ñâ³òëîôîðà. Òîä³ íàñ 
ñêåðóâàëè äî Ñëóæáè àâòîäîð³ã 
â îáëàñò³, áî, ìîâëÿâ, öå îá’¿çíà, 

à, â³äïîâ³äíî, ðàäó ìàþòü äàâàòè 
äîðîæíèêè.

Îäíàê ä³ëÿíêà íà âóë. Áóäíî-
ãî íå º íà áàëàíñ³ Ñëóæáè àâòî-
äîð³ã â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, 
çàïåâíèâ ²âàí Êîñòþê, ïåðøèé 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñëóæáè 
àâòîäîð³ã â îáëàñò³.

— Ìè íå ìîæåìî âæèâàòè çàõî-
ä³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî 
ðóõó, — ñêàçàâ ²âàí Êîñòþê. — Öÿ 
ä³ëÿíêà íàëåæèòü îðãàíó ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òîìó ¿¿ ìàþòü 
îáñëóãîâóâàòè â³äïîâ³äí³ ñòðóêòó-
ðè, â ò. ÷. ³ ïîäáàòè ïðî áåçïåêó 
äîðîæíüîãî ðóõó.

ЩО ВІДПОВІЛИ У ПОЛІЦІЇ 
Õòî ìàº îï³êóâàòèñü îðãàí³çà-

ö³ºþ äîðîæíüîãî ðóõó òà êóäè 
çâåðòàòèñü, àáè çíàêè ³ ñâ³òëî-
ôîðè âñòàíîâèëè àáî íåïîòð³áí³ 
äåìîíòóâàëè, ìè ïîö³êàâèëèñü 

â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³.

— Äëÿ òîãî, àáè çì³íèòè îðãà-
í³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó, âñòà-
íîâèòè çíàê ÷è ïîâ³äîìèòè ïðî 
äîðîæíþ ðîçì³òêó, ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü äî â³ää³ëó òåõíàãëÿäó 
ì³ñüêðàäè, — ïîâ³äîìèëà ðå÷íè-
öÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-
ö³¿ â îáëàñò³ Êàòåðèíà Ìåòåëü-
ñüêà. — ßêùî îñîáè çâåðòàþòüñÿ 
äî óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
âîíè ïèøóòü çàÿâó ó â³ää³ë áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.

Ïàòðóëüí³ çàðåºñòðóþòü çàÿâó òà 
ïåðåäàäóòü ¿¿ äî â³ää³ëó òåõíàãëÿäó 
ì³ñüêðàäè. 

ßêùî â³ää³ë áåçïåêè äîðîæ-
íüîãî ðóõó ïðîâ³â åêñïåðòèçè 
ïåâíî¿ ä³ëÿíêè ÷è îáñòåæèâ ¿¿ 
òà ïîáà÷èâ äîö³ëüí³ñòü â çì³í³ 
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ³í-
ôîðìàö³þ çíîâó-òàêè ïåðåäàþòü 
ó â³ää³ë òåõíàãëÿäó.

— Âîíè (ïîñàäîâö³ ì³ñüêðàäè — 
ïðèì. àâò.) çîáîâ’ÿçàí³ â³äðåàãóâà-
òè, àëå ÿêùî ïðîòÿãîì âñòàíîâëå-
íîãî çàêîíîì òåðì³íó íå ðîáëÿòü 
öüîãî òà íå ïðîâîäÿòü çàçíà÷åí³ 
çì³íè â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó, ïîë³öåéñüê³ ñêëàäàþòü 
ïðîòîêîë çà ñò. 188–28 ÊÓïÀÏ, — 
ñêàçàëà Êàòåðèíà Ìåòåëüñüêà. — 
Éäåòüñÿ ïðî íåâèêîíàííÿ âèìîã 
àáî ïðèïèñ³â ïîë³ö³¿.

А ЩО КАЖУТЬ У МІСЬКРАДІ?
«RIA ïëþñ», â³äïîâ³äíî, çâåð-

íóëàñü äî ì³ñüêðàäè çà êîìåíòà-
ðåì, ÷îìó ñâ³òëîôîð, ÿêîãî ëþäè 
ðîêàìè âèìàãàþòü âñòàíîâèòè, 
äîñ³ íå ñòî¿òü. Òèì ïà÷å, ùî 
ìåøêàíö³â çàïåâíèëè: îá’ºêò — 
ó òèòóëüíîìó ñïèñêó (äèâ. â³äïî-
â³äü çà çâåðíåííÿ ó äîêóìåíòàõ 
âèùå — ïðèì. àâò.).

— Íåïîäàë³ê â³ä âêàçàíîãî 
ì³ñöÿ âñòàíîâëåíî ñâ³òëîôîðíèé 
îá’ºêò, — çàçíà÷èëà ðå÷íèöÿ ì³ñü-
êðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Ùîäî 
êîíêðåòíî¿ ä³ëÿíêè, òî óïðàâë³í-
íÿ ÆÊÃ áóäå ðîçãëÿäàòè ìîæëè-
â³ñòü âëàøòóâàííÿ äîäàòêîâîãî 
ñâ³òëîôîðíîãî îá’ºêòà ó çâ’ÿçêó 
ç îáìåæåíèì ô³íàíñóâàííÿì 
÷åðåç íàñë³äêè, ùî ñïðè÷èíèëà 
êîðîíàâ³ðóñíà ³íôåêö³ÿ. Äîäàò-
êîâî íàãîëîøóºìî, ùî äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè íà äàí³é 
âóëèö³ âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â 
òðàïëÿëèñÿ íå íà îäí³é çàçíà÷å-
í³é ëîêàö³¿, à íà ð³çíèõ. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì, çâåðòàºìîñÿ äî âîä³¿â áóòè 
îáåðåæíèìè òà ÷³òêî äîòðèìóâà-
òèñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.

Ç ïèòàíü äîäàòêîâîãî âëàø-
òóâàííÿ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºêò³â, 
äîðîæí³õ çíàê³â òîùî ìåøêàíö³ 
ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ç â³äïîâ³äíèìè 
³í³ö³àòèâíèìè ëèñòàìè ó Òåðíî-
ï³ëüñüêó ì³ñüêó ðàäó.

«Äëÿ òîãî, àáè 
çì³íèòè îðãàí³çàö³þ 
äîðîæíüîãî ðóõó, 
ïîòð³áíî çâåðíóòèñü 
äî â³ää³ëó òåõíàãëÿäó 
ì³ñüêðàäè» 

У страшних ДТП на вул. С. Будного загинуло багато людей. 
Тернополяни бояться за життя своїх близьких
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ïåðø í³æ ïîºäíàòè äîëþ ç 
äðóãîþ ïîëîâèíêîþ, äîáðå ïî-
äóìàéòå, àäæå øëþáè óêëàäàþòü-
ñÿ íà çåìë³ òà íåáåñàõ. À ÿêùî 
íàâàæèëèñÿ, âàðòî çàäóìàòèñÿ, 
ÿê áóäå ïðîõîäèòè âàøå âåñ³ëëÿ 
òà â³í÷àííÿ.

Çàóâàæòå, ùî º äí³, êîëè â³í-
÷àííÿ íå ïðîâîäÿòü âçàãàë³: íà áà-
ãàòîäåíí³ ïîñòè, ç 7 ïî 20 ñ³÷íÿ, 
âåëèê³ õðàìîâ³ ñâÿòà òîùî. Ñàìå 
òîìó ñë³ä ðåòåëüíî òà çàçäàëåã³äü 
îáãîâîðèòè ç³ ñâÿùåííèêîì äàòó 
òà ÷àñ. Ïîñòàðàéòåñÿ îáãîâîðèòè 
âñ³ íþàíñè, àäæå â³ä öüîãî çàëå-
æèòü, íàñê³ëüêè óñï³øíî ïðîéäå 
âàøå â³í÷àííÿ.

Ó ð³çíèõ öåðêâàõ ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ÿêà ìîæå áóòè ïðèñóòíÿ âñå-
ðåäèí³, òàêîæ º ð³çíîþ, ó çâ’ÿçêó 
ç êàðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè. 
Óñå çàëåæèòü â³ä ïëîù³ öåðêâè.

ЯКІ АТРИБУТИ ВІНЧАННЯ ТА 
ЇХНЯ ЦІНА 

Æîäíå â³í÷àííÿ íå îá³éäåòüñÿ 
áåç ñâÿùåííèêà, ÿêèé ³ çàñâ³ä÷èòü 
âàø øëþá ïåðåä Áîãîì. Îäí³ îòö³ 
ïðîñÿòü ô³êñîâàíó ñóìó ãðîøåé, 
³íø³ âçàãàë³ íå ïðîñÿòü, ³ áàæàííÿ 
äàòè ïîæåðòâó íà õðàì ìàº áóòè 
ñàìå â³ä âàñ.

×è ïëàòèòè, âèð³øóâàòè âàì. 
Âò³ì, â³í÷àííÿ — öå îäèí ðàç 
íà âñå æèòòÿ. Çà ðîçïîâ³äÿìè 
òåðíîï³ëüñüêèõ ñâÿùåííèê³â, 
íàé÷àñò³øå ëþäè æåðòâóþòü 
250–300 ãðèâåíü.

Â³í÷àëüí³ ³êîíè çàçâè÷àé äàðó-
þòü ìîëîäÿòàì áàòüêè, öå äàâíÿ 
òðàäèö³ÿ. ²êîí ìàº áóòè äâ³, Áî-
ãîðîäèö³ òà ²ñóñà Õðèñòà. Òàê³ 
³êîíè ùå íàçèâàþòü â³í÷àëüíîþ 
ïàðîþ. Âîíè çàõèùàþòü ïîäðóæ-
æÿ â³ä íåãàðàçä³â. À ïåðåäàâàòè 
¿õ ìîæóòü ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêî-
ë³ííÿ.

Çàðàç íåìàº ñóâîðèõ ïðàâèë 
ùîäî òîãî, õòî ñàìå ìàº äàðóâàòè 
³êîíè, öå ìîæóòü áóòè ³ õðåùåí³ 
áàòüêè, ñâ³äêè ÷è ðîäè÷³. Ö³íà 
â ³íòåðíåò³ ð³çíèòüñÿ ³ ñòàðòóº â³ä 
500 ãðèâåíü. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü — 
1500–2000 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВІНЧАННЯ? УСЕ, 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НЬОГО 

Ми порахували  
У цьому матеріалі 
ми розповімо 
про обов’язкові 
атрибути вінчання, 
скільки вони 
коштують, а також 
про заборони 
та особливості 
церемонії в церквах 
різних конфесій

ЯК ВІНЧАЮТЬ В ЦЕРКВАХ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ 

ОТЕЦЬ ОЛЕКСІЙ 

ФІЛЮК, ПЦУ 

— Молода пара, 
яка бажає всту-
пити у  шлюб, 
має бути готова 
до того, щоб за-

свідчити свій шлюб перед Богом. 
До вінчання іде підготовка, тобто 
священник ще має поспілкувати-
ся з ними, підказати, що потрібно 
робити на церемонії, обговорити 
число, час. Далі молодята сповіда-
ються, причащаються, і священник 
їх вінчає.
Щодо заборон, такі є. Церква 
не вітає статеві стосунки до шлю-
бу, не проводить вінчання в певні 
дні, наприклад, у піст. У вівторок, 
четвер та суботу ми проводимо 
вінчання, але це небажані дні. 
А взагалі сучасна церква іде на-

зустріч своїм вірянам.
Є люди, які живуть цивільним 
шлюбом, і лише за декілька ро-
ків вирішують повінчатися. Цер-
ква це вдобряє, адже така пара, 
як я казав, засвідчує свій шлюб, 
свої стосунки перед Богом.
Коли жінка вже вагітна, церква та-
кож дозволяє вінчання. А от в пер-
ші роки існування християнства 
за те, що жінка завагітніла до шлю-
бу, її могли закидати камінням.
Питання родичів, що вінчаються, 
дуже індивідуальне. Навіть тро-
юрідним родичам вінчатися між 
собою не можна. Це ж стосується, 
якщо повінчатися хочуть хреще-
ник і хрещениця. Перед таїнством 
шлюбу бажано утриматися від 
статевих зв’язків та декілька днів 
постити, щоб повінчатися чистими 
душевно та фізично.

ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР 

КОЗАК, УГКЦ 

— Ми не вінчаємо 
в піст, адже це є 
час тиші. Час, щоб 
почути Бога, побу-
ти наодинці.

Діють і карантинні обмеження. Ми 
маємо відповідні приписи про те, 
що на вінчанні не має бути більше 
десяти людей в приміщенні і вони 
мають бути в масках, так само як і 
священники.
День вінчання — це Божий день. 
Бажано його проводити у неділю. 
Але зараз подружжя влаштовує 
вінчання в той же день, на який 
в них замовлений ресторан. Свя-
щенники ідуть їм назустріч.
Ми не вітаємо шлюби між роди-
чами, але кожен випадок треба 

розглядати окремо.
Якщо молодята в минулому ра-
зом хрестили дитину, їх повінчати 
можна. Повінчати ми не можемо, 
якщо це хрещений батько і похрес-
ниця, або хрещена мама і похрес-
ник, тому що між ними є духовний 
зв’язок перед Богом.
Коли батьки не благословляють 
своїх дітей на вінчання, варто роз-
глядати кожну ситуацію індивіду-
ально.Чи може жінка вінчатися, 
коли в неї ці дні? У сучасній церкві, 
так. А раніше на це існувала забо-
рона, адже вважалося, що таким 
чином жінка певним чином запля-
мовує шлюб.
Зазвичай вінчання триває до годи-
ни часу, якщо є великий хор — пів-
тори години. Щодо плати за він-
чання, то немає чіткої суми.

ОТЕЦЬ СТЕПАН 

БАЛАН, УПЦ МП 

— Перед самим 
вінчанням моло-
дята можуть збе-
рігати піст, але це 
не обов’язково. 

Вінчання ми не проводимо в дні 
посту. Щодо вівторка, четверга 
та суботи, у такі дні вінчання ми 
не вітаємо, але повінчати можемо.
Чи можуть повінчатися люди, що 
деякий час жили в цивільному 
шлюбі? Ми раді повінчати таких 
людей, адже вони засвідчують свої 
стосунки перед Богом.
Між родичами церква шлюби та-
кож не вітає, навіть якщо це тро-
юрідні брат і сестра, чи навпаки.
У крайніх випадках церква може 

повінчати молодят без благосло-
вення батьків, але слід також зна-
ти і їх позицію. Варто спробувати 
знайти спільну мову з батьками.
Обмежень у вбранні немає. Але 
не бажано, щоб в церкву дівчина 
заходила із оголеними частинами 
тіла. Головне, щоб вбрання не було 
надто відвертим.
Коли в жінки критичні дні, заборо-
няється не тільки вінчатися, але й 
відвідувати храм. У карантин ми 
стараємося зберігати дистанцію 
між всіма присутніми. Якщо мо-
лодята не хочуть вдягати маски, ми 
ідемо їм назустріч. Та все ж наго-
лошуємо на карантинних вимогах 
Вінчання триває 45–50 хвилин. 
У нас нема плати за вінчання. Люди 
можуть подякувати священнику.

«Церква не вітає інтим до шлюбу» 

«Не вимагаємо плати за вінчання» 

У які дні церемонію не проводять?

Жодне вінчання не обійдеться без священника, який 
і засвідчить ваш шлюб перед Богом. Одні отці просять 
фіксовану суму грошей, інші її не називають

Â³í÷àëüí³ ñâ³÷êè ñèìâîë³çó-
þòü ïàëàííÿ äóø ìîëîäÿò ó â³ð³ 
äî Áîãà, à òàêîæ ãàðÿ÷å êîõàííÿ 
ì³æ íèìè. Ó â³í÷àëüíîìó ðèòóàë³ 
âîíè îçíà÷àþòü ñâ³òëî Ãîñïîäíº, 
ÿêå îñâ³òëþâàòèìå ¿õíº ñ³ìåéíå 
æèòòÿ.

Çà ïîâ³ð’ÿì, â³í÷àëüí³ ñâ³÷êè 
äîïîìàãàþòü ïðè òÿæêèõ ïîëîãàõ, 
à çáåð³ãàþòü ¿õ âñå æèòòÿ. Ö³íà — 
100 ãðèâåíü.

Â³í÷àëüíèé ðóøíèê ñèìâîë³-
çóº á³ëó õìàðó, ï³äíîñèòü ìîëî-
äÿò äî Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ. ² 
ñàìå òàê âèçíà÷àºòüñÿ äîëÿ íî-

âîñòâîðåíî¿ ðîäèíè. Òîìó â³í º 
÷èñòèì øëÿõîì äëÿ ïàðè, íà íüî-
ìó íå ïîâèííî áóòè í³ÿêèõ åëå-
ìåíò³â ìåðåæèâà. Ñåðåäíÿ ö³íà — 
500 ãðèâåíü.

СУКНЯ ТА ОБРУЧКИ 
Çà òðàäèö³ºþ, âåñ³ëüíó õóñòêó 

êóïóº íàðå÷åí³é ñâåêðóõà. À â äå-
ÿêèõ ðåã³îíàõ ³ âçàãàë³ äî âåñ³ëëÿ 
íå ìîæíà ïîêàçóâàòè íàðå÷åí³é. 
Òîìó âàæëèâî ïîðàäèòèñÿ ç íåþ, 
àáè õóñòêà ïàñóâàëà äî âåñ³ëüíî¿ 
ñóêí³. Ñåðåäíÿ ö³íà — 300 ãðè-
âåíü.

Âèá³ð âåñ³ëüíèõ îáðó÷îê — 
çà ìîëîäÿòàìè. ¯õ âîíè áóäóòü 
îäÿãàòè ³ â ÐÀÖÑ³, ³ â öåðêâ³, 
à òàêîæ íîñèòèìóòü ¿õ âñå æèòòÿ. 
Îð³ºíòóéòåñÿ íà âëàñíèé ñìàê òà 

áþäæåò, àäæå ö³íà îáðó÷êè ìîæå 
áóòè ³ äåñÿòêè òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ó äåÿêèõ ñ³ì’ÿõ ¿õ ïåðåäàþòü 
ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ. Ö³íà 
çà ïàðó — ùîíàéìåíøå 4 000 ãðè-
âåíü.

ßêùî â³í÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
íå â äåíü âåñ³ëëÿ, òî âàðòî ï³-
êëóâàòèñÿ ³ ïðî ñâÿòêîâèé ñò³ë. 
Ìàñîâèõ ñâÿòêóâàíü â çàêëàäàõ 
õàð÷óâàííÿ çàðàç íå âëàøòîâó-
þòü, àëå ÿêùî âè âñå æ âèð³øè-
òå îðãàí³çóâàòè çàñò³ëëÿ â ðåñ-
òîðàí³, äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè â³ä 
1000 ãðèâåíü çà êîæíó ïåðñîíó. 
Òàêà âàðò³ñòü ó Òåðíîïîë³. Òîáòî 
ñâÿòêóâàííÿ íà 10 îñ³á îá³éäåòüñÿ 
â 10 000 ãðèâåíü.

Ìîæíà çíàéòè ³ äåøåâøå, àáî æ 
ñâÿòêóâàòè âäîìà.

ßêùî âè õî÷åòå çðîáèòè â³í÷àí-
íÿ áåçïå÷í³øèì, ìîæåòå îäÿãíóòè 
ìàñêó. Âàðò³ñòü — â³ä îäíî¿ ãðèâ-
í³. Òà º «åêñêëþçèâí³» âåñ³ëüí³ 
ìàñêè, ïðèêðàøåí³ ìåðåæèâîì òà 
íàâ³òü äîðîãèì êàì³ííÿì. Çà âå-
ñ³ëüíó çàõèñíó ìàñêó äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè â³ä 70 ãðèâåíü.

Äîäàòêîâî âè ìîæåòå çàìîâè-
òè ôîòîãðàôà òà â³äåîîïåðàòîðà. 
Íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ñàéòàõ, äå ñâî¿ 
ïîñëóãè ïðîïîíóþòü ïðîôåñ³é-
í³ ôîòîãðàôè, ö³íà ñòàðòóº â³ä 
2 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Â³äåîçéîìêà 
äåùî äîðîæ÷à — â³ä 3 500 ãðè-
âåíü. Ìîæíà çíàéòè ³ äåøåâøå, 
àëå ïèòàéòå, ÷è âîíè âæå ìàëè 
äîñâ³ä çéîìîê â³í÷àííÿ, âåñ³ëëÿ. 
Ïåðåãëÿíüòå ¿õí³ ðîáîòè.

ßêùî ï³äñóìóâàòè âñ³ âèòðàòè, 
â³í÷àííÿ îá³éäåòüñÿ âàì â ñåðåä-
íüîìó 22 000 ãðèâåíü. Âò³ì, âè 
ìîæåòå çåêîíîìèòè ³ ïðîâåñòè 
â³í÷àííÿ â òîé æå äåíü, ùî ³ 
ðîçïèñ â ÐÀÖÑ³.

ßêùî ï³äñóìóâàòè 
âñ³ âèòðàòè, â³í÷àííÿ 
îá³éäåòüñÿ âàì 
â ñåðåäíüîìó 
22 000 ãðèâåíü. Àëå âè 
ìîæåòå çåêîíîìèòè...
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Ó ïîäîðîæ íà Ê³ë³ìàíäæàðî 
Ðîñòèñëàâ Ï³äã³ðñüêèé çáèðà-
ºòüñÿ âæå íà ïî÷àòêó ëþòîãî. ² 
ç³çíàºòüñÿ, ùî â³ä ïî¿çäêè î÷³êóº 
ïîâíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ æèòòÿ. 

— ß ¿äó â Òàíçàí³þ, öå êðà¿íà, 
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà ìàòåðèêó Àô-
ðèêà, — ðîçïîâ³äàº Ðîñòèñëàâ. — 
Òàì º ãîðà Ê³ë³ìàíäæàðî, ÿêà 
5 895 ìåòð³â çàââèøêè ³ öå äðóãà 
ç ñåìè âåðøèí, íà ÿêèõ ÿ õî÷ó 
ïîáóâàòè.

Ó Òàíçàí³¿ õëîïåöü ïëàíóº 
ïðîâåñòè â³ñ³ì äí³â ó íàìåòàõ, 
çä³éìàþ÷èñü íà Ê³ë³ìàíäæà-
ðî. Âèðóøàº ó ïîäîðîæ â³í âæå 
2 ëþòîãî. Íà çàïèòàííÿ, ÷è ãî-
òîâèé äî ïîäîðîæ³, â³äïîâ³äàº, 
ùî ï³äòðèìóâàâ ôîðìó ùå â³ä 
ïîïåðåäíüî¿ ïî¿çäêè.

«ГРОШІ НА ПОДОРОЖ 
ЗАРОБИВ САМ!» 

Õëîïåöü ç³çíàºòüñÿ, ùî ìàí-
äð³âêà îá³éäåòüñÿ íåäåøåâî: ïðè-
áëèçíî 6 òèñÿ÷ äîëàð³â, àëå äëÿ 
òîãî, ùîá çä³éñíèòè ìð³þ, â³í 
íàïîëåãëèâî ïðàöþâàâ ïîíàä ð³ê.

— Ïðàêòè÷íî ç ÷àñó íàøîãî ïî-
ïåðåäíüîãî ³íòåðâ'þ (ë³òî 2019-ãî 
ðîêó — ïðèì. ðåä.) ÿ ïðàêòè÷íî 
âåñü ñâ³é ÷àñ ïðèñâÿ÷óâàâ ðîáîò³. 
Ó ìåíå º äâà ö³êàâèõ ïðîºêòè, 
ÿê³ âäàëîñü âò³ëèòè çà öåé ÷àñ, — 
êàæå Ðîñòèñëàâ. — Îäèí ç íèõ, öå 
ïîâíîö³ííèé á³çíåñ — öå àäðåñ-
íèêè äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí òà ³íø³ 
çîîòîâàðè, ÿê³ çàðàç ïðîäàþòü 
ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè 
³ íàâ³òü çà êîðäîíîì. Óñ³ ãðîø³ 
íà öþ ïî¿çäêó ÿ çàðîáèâ ñàì, ³ 
ÿ öèì ïèøàþñü!

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî ÷àñó 
íà â³äïî÷èíîê ï³ñëÿ ðîáîòè âåñü 
ð³ê íå âèä³ëÿâ. Òîìó ïîäîðîæ ìàº 
áóòè ÷àñîì «ïåðåçàâàíòàæåííÿ».

— Êîëè ÿ ñõîäèâ íà Åëüáðóñ — 
òî «öèâ³ë³çàö³ÿ» òàì âñå æ áóëà, 

òàì áóâ ³íòåðíåò òà ³íøå. Ó ö³é 
ïîäîðîæ³ ÿ áóäó â ïóñòåë³, ñåðåä 
äèêèõ çâ³ð³â. ß ¿äó òóäè «ïåðåêëþ-
÷èòèñü», ïîäóìàòè, âïîðÿäêóâàòè 
óñå â ãîëîâ³, áî º áàãàòî ö³êà-
âèõ ³äåé, à ÷àñó ¿õ âïîðÿäêóâàòè 
íåìàº. ß ëþáëþ ïðàöþâàòè, ÷àñòî 
ðîáëþ öå ³ â âèõ³äí³, àëå ìåí³ 
öå «â êàéô». Çàâæäè ðîáëþ öå 
íà ðåçóëüòàò, à íå íà ãðîø³, — ãî-
âîðèòü â³í. — ×àñó íà äóìêè òàì 
áóäå äîñòàòíüî. Ï³âäíÿ òè éäåø, 
à ùå ï³â — â³äïî÷èâàºø, äóìàºø,  
ñïîñòåð³ãàºø, ÿê ïëèâóòü õìàðè.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ Ðîñòèñëàâ 
Ï³äã³ðñüêèé ïëàíóº ðîçâèâàòè 
ñâîþ ñïðàâó. À çãîäîì — ï³äêî-
ðèòè Åâåðåñò.

ПРО ТЕ, ЯК ПІДКОРИВ ЕЛЬБРУС 
Ðîçìîâó ïîäàºìî â ôîðìàò³ 

«ïèòàííÿ-â³äïîâ³äü» 
— Çâ³äêè öÿ ³äåÿ ï³äêîðèòè òàêó 

ñêëàäíó âåðøèíó?
— Âçàãàë³, ÿ õî÷ó ï³äêîðèòè 

ñ³ì âåðøèí ñâ³òó äî 30 ðîê³â. Îñü 
âæå ïî÷àâ. Ïåðåä òèì, ÿê ¿õàòè 
íà Åëüáðóñ, ÿ ïðîá³ã ï³âìàðàôîí 
ó Ëüâîâ³, ùîá ï³äãîòóâàòèñü. Âè-
õîäèòü òàê, ùî ÿ ëþáëþ ðîáè-
òè âñå, ùî ÿ íå ëþáëþ ðîáèòè. 
Êîëè äîâîäèòüñÿ âèõîäèòè çà ìåæ³ 
ìîæëèâîãî. Öå â³ä÷óòòÿ, êîëè òè 
âæå äîñÿãàºø ö³ë³ — íåéìîâ³ðíå. 
Íàïðèêëàä, ÿ áîþñü âèñîòè — ³ 
ÿ âæå òðè÷³ ñòðèáàâ ç ïàðàøóòîì. 
Ùå òðè ðàçè ÿ ñòðèáàâ ç ìîñòà 
ç ðîóï-äæàìï³íãîì. Òîáòî ÿ òàê 
ïåðåáîðîâ ñåáå. Íå ëþáëþ á³ãàòè. 
Ó ìåíå êîëèñü áóëè ïðîáëåìè ç êî-
ë³íàìè. ß òàíöþâàâ, îòðèìàâ òðàâ-
ìó. Òîìó öå ìåí³ äàºòüñÿ âàæêî.

РЕКЛАМА

ЗБИРАЄТЬСЯ НА КІЛІМАНДЖАРО 
Люди  Побувати на семи найвищих 
вершинах світу планує тернополянин 
Ростислав Підгірський. Хлопець вже 
сходив на найвищу точку Європи — гору 
Ельбрус, а зараз збирається у подорож 
до Африки, аби піднятися на Кіліманджаро 

— ßê öå áóëî? ßê³ â³ä÷óòòÿ, êîëè 
ï³äêîðþºø íàéâèùó âåðøèíó ªâðî-
ïè? ×è çì³íèëî öå ùîñü ó æèòò³?

— Òàê, çì³íèëî. ß ïîçíàéîìèâ-
ñÿ ç íåéìîâ³ðíèìè ëþäüìè, ç Â³-
êòîðîì Áîáêîì, ÿêèé áóâ ï’ÿòü 
ðàç³â íà Åâåðåñò³. Éîìó 58 ðîê³â 
³ íàñòóïíîãî ðîêó â³í çáèðàºòü-
ñÿ âøîñòå íà Åâåðåñò. Áóäå éòè 
÷åòâåðòèì øëÿõîì. Òîáòî íà ãîðó 
ìîæíà ç³éòè ç ÷îòèðüîõ ñòîð³í. 
Â³í ³äå îñòàíí³ì. ² ÿêùî â³í öå 
çðîáèòü — òî áóäå ºäèíîþ ó ñâ³ò³ 
ëþäèíîþ, ÿêà ç³éøëà íà Åâåðåñò 
ç ÷îòèðüîõ ñòîð³í. Ëþäè, ÿê³ áóëè 
ç³ ìíîþ òàì, äàëè ìåí³ ïðîñòî 
ìîðå ìîòèâàö³¿.

— ßêèì áóëî ñïîðÿäæåííÿ? 
Ñê³ëüêè òðèâàëà äîðîãà?

— Òàì õîëîäíî äóæå, â³òåð äóæå 
ñèëüíèé. Ìåíå òàì çàñòàâ øòîðì. 
ß áóâ îäÿãíåíèé â òåðìîîäÿã, 
ôë³ñîâó êîôòó, ñíîó-áîðäíó êóðò-
êó ³ ïóõîâèê, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé 
íà –25 ³ áóëî âñå îäíî â³äíîñíî 
õîëîäíî. Øîëîìà íå ïîòð³áíî 
áóëî. Ìè áóëè ïðèâ’ÿçàí³ êàðà-
á³íàìè äî ãîðè. Íà íîãàõ áóëè 
ïîäâ³éí³ ÷åðåâèêè, òàê³ «êîøêè» 
âçóòòÿ ³ç çóáöÿìè, ùîá çàñòðÿãàëè 
â ë³ä ³ áóëî íå ñëèçüêî. Áóëî ùå 
ê³ëüêà ñèñòåì ñòðàõóâàííÿ. Ïî-
ëîâèíà ãîðè âèãëÿäàº ÿê Ãîâåðëà: 
òè ïðîñòî ï³äí³ìàºøñÿ ââåðõ ³ âñå. 
À äàë³ ïðîñòî íåìàº ñèë, íåìàº 
ïîâ³òðÿ. Êèñíþ òàì 75 â³äñîòê³â. 
Òðåáà áóëî âèáðàòè òåìï, â ÿêî-
ìó ìè éøëè, íå çóïèíÿþ÷èñü, 
11 ãîäèí ç îñòàííüîãî áàçîâîãî 

òàáîðó. Ìè çóïèíèëèñÿ ëèøå ðàç. 
ß çðîáèâ òðè êîâòêè âîäè ³ ç’¿â 
îäèí áàòîí÷èê. Á³ëüøå íå ìîæíà. 
Áî âñå ï³äí³ìàºòüñÿ â îðãàí³çì³ 
íà òàê³é âèñîò³.

— ßêå â³ä÷óòòÿ, êîëè ñòî¿ø 
íà âåðøèí³ ³ ðîçóì³ºø, ùî òè öå 
çðîáèâ?

— Îò êîëè ìè âæå éøëè øòóð-
ìóâàòè âåðøèíó, òî áóëà îäèíàä-
öÿòà âå÷îðà. ß íå â³ðèâ ïðîñòî, 
ùî îò çàðàç ÿ öå çðîáëþ. ß ùî-
ðàçó îáåðòàâñÿ ³ ïèòàâ, ÷è öå ðå-
àëüí³ñòü, ÷è ÿ íå ñïëþ? Áàãàòî 
õòî íå âèéøîâ òóäè. Ç íàøî¿ 
ãðóïè äî âåðøèíè ä³éøëè ÷åò-
âåðî ç ñåìè. Â îäíîãî õëîïöÿ â³ä 
âèñîòè íà äåÿêèé ÷àñ ïîâí³ñòþ 
â³äìîâèâ ç³ð, â ³íøîãî — íîãè. 
Âîíè ïî÷åêàëè òðîõè, ïî¿ëè ³ 
ñïóñòèëèñü âíèç. Ç íàìè â òàáîð³ 
æèëè ëþäè ç Êèòàþ, ç Àìåðèêè. 
Çà â³ñ³ì äí³â í³êîìó íå âäàâàëîñü 
ç³éòè íà âåðøèíó. À íàø ã³ä êëàñ-
íî îð³ºíòóºòüñÿ â ïîãîä³ íàâ³òü 
áåç ïðîãíîç³â. ² ìè ä³éøëè. Òàì 
îñòàíí³ äâ³ñò³ ìåòð³â ÿ ïðîñòî ïà-
äàâ, âñòàâàâ, éøîâ äàë³. ² êîëè 
äîõîäèø äî âåðøèíè, ñòî¿ø òàì 
³ óñâ³äîìëþºø, ùî çóñòð³â ñîíöå 
íà íàéâèù³é âåðøèí³ ªâðîïè, ³ 
òè ä³éøîâ òóäè ñâî¿ìè íîãàìè. 
Íå çíàþ, ÷è ìîæíà òóò äîäàòè 
ùå ùîñü. Ìàëî õòî öå ðîáèòü.

— Ç ÷îãî ïî÷àëîñü çàõîïëåííÿ 
ñïîðòîì?

— Êîëèñü ÿ òàíöþâàâ áðåéê-
äàíñ, âèãðàâàâ Âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ. Ìàþ áàãàòî ïåðåìîã, 

ñïðàâä³. Ïîò³ì ÿ âïàâ íà êîë³íî 
³ âñå. Êàð’ºðà çàê³í÷èëàñü. Çàðàç 
ì³é êðàùèé äðóã, ç ÿêèì ìè ðà-
çîì ïî÷èíàëè, ïî¿õàâ ó Áóäàïåøò 
òàíöþâàòè. Âîíè çàðàç âèãðàþòü 
ïðàêòè÷íî âñ³ çìàãàííÿ â ñâ³ò³. 
Òðàâìà íå äîçâîëèëà ïðîäîâæèòè 
çàéìàòèñü òàíöÿìè, àëå ÿ ïî÷àâ 
øóêàòè ñåáå â ÷îìóñü ³íøîìó.

— Öå áóâ ïåðåëîìíèé ìîìåíò?
— Íó òàê, àëå ÿ í³ íà ñåêóí-

äó íå çàäóìàâñÿ ïðî òå, ùî âñå, 
â áðåéê-äàíñ³ íå âèéøëî — òî çíà-
÷èòü ê³íåöü. Âèð³øèâ, ùî áóäó çà-
éìàòèñü ÷èìîñü ³íøèì. ² äàë³ ïî÷à-
ëî âèõîäèòü ùîñü â ³íøèõ íàïðÿì-
êàõ. Êîëè ÿ ïî÷èíàþ çàéìàòèñü 
÷èìîñü — òî âèâ÷àþ öþ ñôåðó. 
Íàïðèêëàä, â ðîáîò³. ß çàðàç ïðà-
öþþ òîðãîâåëüíèì ïðåäñòàâíèêîì 
â îäí³é ³ç âåëèêèõ êîìïàí³é. Âæå 
ø³ñòü ì³ñÿö³â ÿ òðèìàþ ïåðø³ñòü 
ó ïðîäàæàõ ³ ðîáëþ ñîá³ îò òàê³ 
ïåðåçàâàíòàæåííÿ ñòðèáêàìè ç 
ïàðàøóòîì ³ òàê äàë³.

— ßêèì áóâ ïåðøèé ñòðèáîê? 
— ß ïðîñòî äîâ³ðèâñÿ ëþäèí³, 
ÿêà ñêëàäàëà ïàðàøóò ³ âñå. Ì³é 
ïåðøèé ñòðèáîê áóâ ó Ëèòâ³. 
Òî áóâ íå ïàðàøóò. Ñïî÷àò-
êó òåáå ï³äí³ìàþòü íà âèñîòó 
11-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó íà ìî-
òóçö³, ïîò³ì ¿¿ ïðîñòî â³äð³çàþòü 
³ òè ïàäàºø íà ñ³òêó. Òî áóëî 
íåéìîâ³ðíå â³ä÷óòòÿ. Ïîò³ì áóâ 
ðîóï-äæàìï³íã â Êàì’ÿíö³-Ïî-
ä³ëüñüêîìó ç ìîñòà 53 ìåòðè. Öå 
íåðåàëüíå â³ä÷óòòÿ. Íàéêðàùå 
â³ä÷óòòÿ â æèòò³...

«ß ¿äó â Òàíçàí³þ, öå 
â Àôðèö³. Òàì º ãîðà 
Ê³ë³ìàíäæàðî, ÿêà 
5 895 ìåòð³â çàââèøêè, 
³ öå äðóãà ç ñåìè 
âåðøèí ñâ³òó» 

На першу важливу 
вершину — гору Ельбрус — 
хлопець піднявся у 2018-му 
році. Тепер має іншу мрію
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50, 

Â³ëüíå âîëîä³ííÿ ìîâîþ ³íòåð-
íàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ, òîáòî 
àíãë³éñüêîþ, äîïîìîæå íå ëèøå 
äîáðå ïî÷óâàòèñü çà êîðäîíîì, 
à é â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ìàº 
÷èìàëî ïåðåâàã.

Õòîñü äëÿ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ 
êîðèñòóºòüñÿ ïîñëóãàìè ðåïåòè-
òîð³â, õòîñü éäå íà ìîâí³ êóðñè, 
à õòîñü áåðåòüñÿ çà íàâ÷àííÿ ñà-
ìîñò³éíî.

— Ó øêîë³ ÿ âèâ÷àëà ôðàíöóçü-
êó, àëå ç ÷àñîì çðîçóì³ëà, ùî áåç 
àíãë³éñüêî¿ â íàø ÷àñ — í³êóäè. 
Òîìó ïî÷àëà ðîçãëÿäàòè ð³çí³ 
âàð³àíòè äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ âèâ÷è-
òè, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 
Îëüãà. — Ñïî÷àòêó â³äâ³äóâàëà 
êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ, àëå öå áóëî 
íàâ÷àííÿ â ãðóï³, îäíå êîøòóº 
ïðèáëèçíî 150 ãðèâåíü. Âîíî 
äàëî ñâî¿ ðåçóëüòàòè, àëå âèõî-
äèëî äîñèòü çàòðàòíî ïî ãðîøàõ. 
Òîìó ³ â³ä öüîãî âèäó ÷åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ÿ â³äìîâèëàñü ³ âèð³øèëà 
â÷èòè àíãë³éñüêó ñàìîñò³éíî.

«ДОПОМАГАВ ДОНЬЦІ» 
Ïðî òå, ÿê äîíüêà-ï'ÿòèêëàñ-

íèöÿ âäîñêîíàëþº àíãë³éñüêó 
âäîìà, ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíèí 
Îëåêñ³é.

— ß çíàþ àíãë³éñüêó, àëå 
ó äîíüêè âæå êðàùèé ð³âåíü, 
í³æ ó ìåíå, — ä³ëèòüñÿ òåðíîïî-
ëÿíèí. — Ìàþ äîñâ³ä âèâ÷åííÿ 
ð³çíèõ ìîâ, òîìó çíàþ, ÿê áóäó-
þòüñÿ ðå÷åííÿ, ñëîâà, ÿê ôóíê-
ö³îíóº ìîâà. Ó øêîë³ äîíüêà âè-
â÷àº àíãë³éñüêó, àëå ìè âèð³øèëè 
çàéìàòèñü äîäàòêîâî. ß ïîÿñíþþ 
ìàòåð³àë ñàì. Öå íåïîãàíèé ïðè-
â³ä ïðîâåñòè ÷àñ ðàçîì. Ï³ä ÷àñ 
êàí³êóë ìè ñòàðàëèñü çàéìàòèñü 

ùîäíÿ, ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òð³øêè 
ð³äøå.

Òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ Äðàïàê 
ðîçïîâ³äàº, ùî âèâ÷èëà ìîâó ç 
äîïîìîãîþ â³äåîóðîê³â.

— Ó øêîë³ â÷èëà í³ìåöüêó. Òå-
ïåð âñþäè ïîòð³áíà àíãë³éñüêà, 
òîìó ñë³ä ³ ¿¿ çíàòè. ª áàæàííÿ ³ 
÷àñ — òîä³ âñå âäàñòüñÿ. Ãîëîâíå 
ñàìîìó çàõîò³òè, à íå ç ïðèìó-
ñó, — êàæå âîíà. — Îáîâ'ÿçêîâî 
ìàº áóòè çîøèò ³ ñëîâíèê, ÿêèé 
òè çàïîâíþºø ñàìà. Ó çîøèò çà-
íîòîâóºø óñ³ ïðàâèëà, ïî÷èíàþ-
÷è ç àáåòêè. Â ³íøîìó çîøèò³ — 
ïðàêòèêà (ïåðåêëàäàºø, ïèøåø, 
òðåíóºø ïèñüìî ³ ãðàìàòèêó). Öþ 
íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ ÿ áåðó ç 
³íòåðíåòó. Òåïåð º áàãàòî êíèã 
ñàìîâ÷èòåë³â, äîñòóïí³ ð³çíî-
ìàí³òí³ â³äåîóðîêè. Îñòàíí³ì ³ 
íàäàþ ïåðåâàãó.

ЩО РАДЯТЬ ЕКСПЕРТИ
Ïðî òå, ÷è ìîæëèâî âèâ÷èòè 

àíãë³éñüêó ñàìîñò³éíî, ãîâîðè-
ìî ç ñåðòèô³êîâàíèì âèêëàäà÷åì 
àíãë³éñüêî¿ Þë³ºþ ×îðíîþ.

— Îñîáèñòî ÿ äåùî ñêåïòè÷-
íî ñòàâëþñÿ äî äóìêè, ùî ìîâó, 
àíãë³éñüêó ÷è áóäü-ÿêó ³íøó, 
ìîæíà âèâ÷èòè áåç ñòîðîííüî¿ äî-
ïîìîãè. Ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíàþ, 
àäæå äîâåëîñÿ â÷èòè òàéñüêó ç 
íóëÿ, ùî ðàíî ÷è ï³çíî ïîòð³áíå 
çîâí³øíº âòðó÷àííÿ. Ìîæëèâî, 
äîñÿãíóòè ïåâíîãî, ÿê ïðàâèëî, 
áàçîâîãî ð³âíÿ ñàìîñò³éíî: âèâ÷è-
òè íàéïîøèðåí³ø³ ñëîâà, âèðàçè, 
ãðàìàòè÷í³ ñòðóêòóðè çà ïðèíöè-
ïîì òîãî, ÿê öå ðîáëÿòü ä³òè, êîëè 
ïî÷èíàþòü ãîâîðèòè ð³äíîþ ìî-
âîþ, àëå äàë³ âñå îäíî ïîòð³áíî 
âçàºìîä³ÿòè ç ëþäüìè. Âñå-òàêè 
îñíîâíà ìåòà âèâ÷åííÿ áóäü-ÿêî¿ 
ìîâè — öå ñï³ëêóâàííÿ. Òîìó 
íàéêðàùå, çâè÷àéíî, çâåðíóòè-

КОРИСНІ ПОРАДИ ТА РЕСУРСИ ДЛЯ 
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Самоосвіта  Тернополяни 
діляться власними історіями про те, 
як вивчили іноземну. Експерти дають 
практичні рекомендації. Дивіться 
також підбірку корисних ресурсів 

Ми підготували підбірку цікавих 
каналів для вивчення чи вдоско-
налення англійської. Їх обирали 
за кількістю переглядів користу-
вачами.
1. Англійська по-простому!
— Мене звати Ростислав. Якщо 
ви прагнете вивчити англійську 
мову, тоді я запрошую вас на свій 
канал. Протягом декількох років, 
я намагаюся доносити до людей 
англійську мову в простий та лег-
кий спосіб. Стереотипні та тра-
диційні підходи щодо вивчення 
англійської мови, змусили мене 

створити цей канал, щоб донести 
вам щось нове, що вже широко 
використовується в США та Ка-
наді. Тому долучайтеся до мого 
каналу, — пише автор.
2. IDEAL STUDY 
— Перша в Україні YouTube-школа 
англійської мови! Зроби свій пер-
ший крок у вивченні англійської 
мови з IDEAL Language school! — 
граматика — лексика — корисні 
поради — воркшопи — практику-
ми. Вчи англійську безкоштовно 
вже сьогодні. Навчайся весело та 
цікаво, — пише автор відео.

3. Англійська хата 
Канал, який дозволить вивчити 
мову з самих азів.
4. English for Everybody 
— Welcome усім, хто почав, про-
довжує або закінчив (?) вивчен-
ня англійської мови! Надіюсь, усі 
закохані в English знайдуть тут 
щось для себе! На каналі викла-
датимуть навчальні відеоролики 
для різних рівнів — від початківців 
до proficient, — пише в описі каналу.
5.You Speak English 
100 уроків для вивчення англій-
ської 

ТОП-5 каналів на YouTube для вивчення англійської 

ñÿ äî êîìïåòåíòíîãî âèêëàäà÷à, 
ÿêèé íàáàãàòî êðàùå çíàº, ÿê âàì 
öþ ìîâó, òàê áè ìîâèòè, «âêëàñòè 
â ãîëîâó», — êàæå âèêëàäà÷êà.

Êð³ì òîãî, ïàí³ ×îðíà ðàäèòü 
íå â³ðèòè óñ³ì êóðñàì, ÿê³ îá³öÿ-
þòü, ùî âè ãîâîðèòèìåòå àíãë³é-
ñüêîþ ÿê ð³äíîþ ÷è íå çà òèæ-
äåíü, âèêîðèñòîâóþòü ìàðêåòèí-
ãîâ³ õèòðîù³.

— Ó öüîìó ïèòàíí³ ÿ á ðåêî-
ìåíäóâàëà çâåðòàòèñÿ äî çäîðîâî-
ãî ãëóçäó ³ äî ïåðåâ³ðåíèõ óñòàíîâ, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ äîñë³äæåííÿìè 
ó ö³é ãàëóç³, ÿê íàïðèêëàä, Êåì-
áðèäæñüêèé óí³âåðñèòåò, — ãîâî-
ðèòü âîíà.

«РЕКОМЕНДУЮ ЗАЙМАТИСЬ 
ДВІЧІ АБО ТРИЧІ НА ТИЖДЕНЬ» 

Ïðî ñàìîñò³éíå âèâ÷åííÿ àíã-
ë³éñüêî¿ ðîçïîâ³äàº ³ ñåðòèô³êîâà-
íèé TESOL/TEFL â÷èòåëü àíãë³é-

ñüêî¿ ïðèâàòíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
øêîëè Â³êòîð³ÿ Ãîðåíêî.

— Äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìè ðåêîìåíäóºìî ðå-
ñóðñè TED talks, ïåðåãëÿä â³äåî 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ïðîñëóõî-
âóâàííÿ ï³ñåíü. Ãàðíèé ðåñóðñ 
Lingvaleo, äå ìîæíà òàêîæ ñà-
ìîñò³éíî çàéìàòèñÿ, âèêîíóâàòè 
âïðàâè òà ïðîñëóõîâóâàòè ðåñóð-
ñè â ³ãðîâ³é ôîðì³. ² çâè÷àéíî, 
íàéêðàùèé ñïîñ³á âèâ÷åííÿ àíã-
ë³éñüêî¿ — öå ïîòðàïèòè ó ìîâíå 
ñåðåäîâèùå (Áðèòàí³ÿ, Àìåðèêà, 
Êàíàäà), — êàæå âîíà. — ß çàâæ-
äè ðåêîìåíäóþ çàéìàòèñÿ (âè-
êîíóâàòè âïðàâè) äâ³÷³ àáî òðè÷³ 
íà òèæäåíü, à ùîäíÿ ïðîñëóõî-
âóâàòè ïîäêàñòè òà àóä³îðåñóðñè.

Äëÿ åëåìåíòàðíîãî ð³âíÿ òàêîæ 
ïîòð³áíî äàâàòè îáîâ’ÿçêîâî àçè 
ãðàìàòèêè, ïðîñòî â÷èòè ñëîâà 
íå ìàòèìå ðåçóëüòàòó, ïîòð³á-
íî ðîçóì³òè õî÷à á ïðîñò³ ÷àñè 

íà åëåìåíòàðíîìó ð³âí³, ùîá 
ðîçóì³òè, ÿê ïîòð³áíî áóäóâàòè 
ðå÷åííÿ. Öå ìîæå áóòè ëåãêà ³ 
ïðîñòà ãðàìàòèêà, íàïðèêëàä, 
Simple Tenses. ², çâè÷àéíî, ÿêî-
ìîãà á³ëüøå ñëóõàòè, çàïàì'ÿòî-
âóâàòè, ÿê âèìîâëÿþòüñÿ ñëîâà, 
çàóâàæóº â÷èòåëüêà.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ТРЕБА, ЩОБ 
ВИВЧИТИ МОВУ

Þë³ÿ ×îðíà êàæå, ùî äîðîñëèì 
ìîòèâîâàíèì ñòóäåíòàì, ÿê ïðà-
âèëî, ïîòð³áíî â³ä 100 äî 200 ãî-
äèí íàâ÷àííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì 
âèêëàäà÷à, ùîá ïåðåéòè â³ä îä-
íîãî ð³âíÿ CEFR äî íàñòóïíîãî.

— Ï³äí³ìàþ÷èñü âãîðó ïî ð³â-
íÿõ, âàì çíàäîáèòüñÿ á³ëüøå ãî-
äèí, ùîá ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî. 
Ùîá ä³ñòàòèñÿ â³ä À1 äî À2, çà-
çâè÷àé ïîòð³áíî 100–150 ãîäèí 
íàâ÷àííÿ ç âèêëàäà÷åì, àëå äëÿ 
ïåðåõîäó â³ä Â1 äî Â2 ìîæå çíà-
äîáèòèñÿ 180–260 ãîäèí, — ïðî-
äîâæóº ïàí³ ×îðíà.

Ñåêðåòîì óñï³õó âèêëàäà÷êà 
íàçèâàº ìîòèâàö³þ òà ïîñò³éíó 
ïðàöþ. Íåçàëåæíî â³ä ìåòîäó 
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿, â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âëàñíå íàâ÷àííÿ âàì 
ïîòð³áíî âçÿòè íà ñåáå.

З ЧОГО ПОЧАТИ?
— ßêùî ó âàñ íåìàº çìîãè ïî-

äîðîæóâàòè ÷è ïðîæèâàòè ó ìîâ-
íîìó ñåðåäîâèù³, éîãî ìîæíà 
ñòâîðèòè, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó. 
Îêð³ì çàíÿòü ç âèêëàäà÷åì, ïî-
òð³áíî ïîñò³éíî ïðàöþâàòè íàä 
ñîáîþ, — ïðîäîâæóº åêñïåðòêà.
 çì³í³òü íàëàøòóâàííÿ óñ³õ 

ãàäæåò³â íà àíãë³éñüêó;
 ïî÷í³òü ñëóõàòè: ìóçèêó, íî-

âèíè, ïîäêàñòè, òå, ùî âè çàçâè-

÷àé ñëóõàºòå ð³äíîþ ìîâîþ;
 ÷èòàéòå: íîâèíè, ñòð³÷êó 

ôåéñáóê, êíèãè;
 ïèø³òü: çàïèñêè êîõàíèì, 

ä³òÿì íà õîëîäèëüíèêó, íàë³ïêè 
ç³ ñëîâàìè òîùî;
 ãîâîð³òü: ç ð³äíèìè, äðóçÿìè, 

âëàøòóéòå íà ðîáîò³ äåíü ñï³ëêó-
âàííÿ àíãë³éñüêîþ.

— Ãîëîâíå — íå á³éòåñÿ, ùî 
âàñ õòîñü íå çðîçóì³º ÷è ïîì³òèòü 
âàø³ ïîìèëêè. Ñòðàõ ïîìèëèòè-
ñÿ íàéá³ëüøå çàâàæàº. Òîìó, ÿê 
êàæóòü, ðîçñëàáòåñÿ òà îòðèìóéòå 
çàäîâîëåííÿ. Àñîö³þéòå âèâ÷åí-
íÿ ìîâè ç ïðèºìíèì, — ðàäèòü 
ôàõ³âåöü.

Ðåñóðñè, ùî äîïîìîæóòü ñàìî-
ñò³éíî ðîçâèâàòè ìîâí³ íàâè÷êè:

ãðàìàòèêà:
 englishgrammar.org
 perfect-english-grammar.com/

grammar-exercises.html 
ðîçìîâíà àíãë³éñüêà:
 talkenglish.com
íîâèíè çà ð³âíÿìè:
 newsinlevels.com
ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÿê³ 

íàé÷àñò³øå âæèâàþòüñÿ íîñ³ÿìè:
 vocabulary.englishprofile.org
— Ïàì’ÿòàéòå, ùî ìîâà — öå 

íàâè÷êà, ÿê ³ âîä³ííÿ àâòîìîá³ëÿ. 
ßêùî äîâãî íå ¿çäèòè, òî çàáóâà-
ºø âñå, — êàæå Þë³ÿ ×îðíà.

Ó Òåðíîïîë³ º ÷èìàëî øê³ë òà 
êóðñ³â äëÿ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ 
ìîâè. Âàðò³ñòü óðîêó â ð³çíèõ 
øêîëàõ êîøòóº â³ä 150 äî 200 ãðè-
âåíü. Çàçâè÷àé óðîêè â³äáóâàþòüñÿ 
äâ³÷³ íà òèæäåíü. Àëå âè ìîæåòå 
îáðàòè òó ê³ëüê³ñòü çàíÿòü, ÿêà 
âàì ï³äõîäèòü.

Çâàæàéòå íà â³äãóêè, ÿê³ çàëè-
øàþòü òåðíîïîëÿíè íà íàøîìó 
ïîðòàë³ «ÒÎÏ-20».

«Ãîëîâíå — 
íå á³éòåñÿ, ùî âàñ 
õòîñü íå çðîçóì³º ÷è 
ïîì³òèòü âàø³ ïîìèëêè. 
Ñòðàõ ïîìèëèòèñÿ 
íàéá³ëüøå çàâàæàº» 

Сертифікована TESOL/TEFL вчителька англійської 
приватної спеціалізованої школи Вікторія Горенко радить 
дивитися відео і слухати пісні англійською мовою. 
Регулярні заняття принесуть успіх
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— Ó ìåíå íîâà íèðêà. Äÿêóþ 
âàì çà ï³äòðèìêó â ìîºìó øëÿ-
õó, — òàêå ïîâ³äîìëåííÿ æóðíà-
ë³ñòêà «RIA ïëþñ» îòðèìàëà â³ä 
²ãîðÿ Ñîá÷óêà 28 ñ³÷íÿ.

²ñòîð³þ õëîïöÿ ìè ê³ëüêà ðàç³â 
ðîçïîâ³äàëè ÷èòà÷àì ³ç ïðîõàííÿ-
ìè ï³äòðèìàòè éîãî ó íåïðîñò³é 
áîðîòüá³.

— Õâîðîáó ä³àãíîñòóâàëè, 
êîëè ìåí³ áóëî òðè ðîêè. Àëå 
äî ñâîãî 16-ë³òòÿ ÿ ïî÷óâàâñÿ 
äîáðå. Íèðêè ïî÷àëè â³äìîâëÿ-
òè, êîëè ìåí³ âèïîâíèëîñü 16. 
Ö³ëèé ð³ê ÿ ë³êóâàâñÿ ó êë³í³ö³ 
«Îõìàòäèò» ó Êèºâ³, ì³ñÿöü ëå-
æàâ ó ðåàí³ìàö³¿, — ðîçïîâ³äàâ 
²ãîð Ñîá÷óê. — Ó 18 ðîê³â ìåíå 
â³äïðàâèëè íà ãåìîä³àë³ç çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ. Íàéáëèæ÷å 
â³ää³ëåííÿ áóëî ó Êðåìåíåöüê³é 
ðàéë³êàðí³. ̄ çäèòè òóäè òðåáà áóëî 
òðè ðàçè íà òèæäåíü. Ïðÿìîãî 
àâòîáóñà ç ìîãî ñåëà äî Êðåìåíöÿ 
íå áóëî. Äîâîäèëîñü ¿õàòè ÷åðåç 
Øóìñüê. Öå ïðèáëèçíî 50 ê³ëî-
ìåòð³â â îäíó ñòîðîíó.

Òðè÷³ íà òèæäåíü âïðîäîâæ 
òðüîõ ðîê³â ó òåðíîï³ëüñüê³é êë³-
í³ö³ ²ãîð ïðîõîäèâ ãåìîä³àë³ç — 
øòó÷íå î÷èùåííÿ êðîâ³.

«ДОЛАВ ТИСЯЧУ КІЛОМЕТРІВ» 
Íèí³ â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî 

íå ïðîâîäÿòü îïåðàö³é ç òðàí-
ñïëàíòàö³¿ îðãàí³â, òîìó ²ãîð 
çâåðíóâñÿ çà äîïîìîãîþ ó á³-
ëîðóñüêó êë³í³êó. Ó Ì³í³ñòåð-

ñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè º 
ïðîãðàìà ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ 
çà êîðäîíîì.

Ùå òðè ðîêè òîìó äåðæàâà âè-
ä³ëèëà êîøòè íà îïåðàö³þ, àëå 
äîíîðà çíàéòè áóëî íå òàê ëåãêî.

— Êîæí³ òðè ì³ñÿö³ ÿ äî-
ëàâ ìàéæå òèñÿ÷ó ê³ëîìåòð³â 
â Ì³íñüê, ùîá ïîíîâèòè ÷åðãó 
íà äîíîðà, — êàæå õëîïåöü. — 
Ìåí³ ñêàçàëè, ùî äîíîðà ïî-
òð³áíî ÷åêàòè áëèçüêî 14 ì³ñÿ-
ö³â. Âîíè ìèíóëè âæå ïîíàä ï³â 
ðîêó òîìó, à ³íôîðìàö³¿ âñå ùå 
íå áóëî. ß âæå äóìàâ, ùî í³êîëè 
íå äî÷åêàþñü öüîãî äíÿ.

Êð³ì òîãî, êàðàíòèíí³ îáìå-
æåííÿ ÷åðåç ïàíäåì³þ íå äîçâî-
ëÿëè ïî¿õàòè â Á³ëîðóñü, ùîá ïî-
íîâèòè äîêóìåíòè íà ïåðåñàäêó.

«ТЕСТ РОБИЛИ ПОСЕРЕД НОЧІ» 
Âàæëèâèé äçâ³íîê ç ïîâ³äîìëåí-

íÿì, ùî äëÿ ²ãîðÿ ç'ÿâèâñÿ äîíîð 
ó Ì³íñüêó, â³í îòðèìàâ ï³ä âå-
÷³ð 21 ñ³÷íÿ. Àëå äëÿ òîãî, ùîá 
ïîòðàïèòè â Á³ëîðóñü, ïîòð³áåí 
ÏËÐ-òåñò. Ö³ëîäîáîâà ëàáîðàòîð³ÿ 
º ëèøå ó Êèºâ³, àëå òóò íà øëÿõó 
²ãîðÿ çóñòð³ëèñü äîáð³ ëþäè, ÿê³ 
äîïîìîãëè çðîáèòè ïîòð³áíèé 
àíàë³ç íàâ³òü ïîñåðåä íî÷³.

Òåòÿíà ßêóáåöü ç Ð³âíîãî — 
ìàìà 18-ð³÷íîãî Äìèòðà, ÿêèé 
òåæ çàðàç ó ÷åðç³ íà ïåðåñàäêó 
íèðêè â Ì³íñüêó. Àëå æ³íêà 
íå çàëèøàºòüñÿ îñòîðîíü ÷óæî¿ 
á³äè. Ðîçïîâ³äàº, øëÿõ ãîòóâàëà 
íà âèïàäîê, ÿêùî ¿¿ ñèíà âèêëè-
÷óòü íà ïåðåñàäêó, à êîëè ä³çíà-
ëàñü, ùî ïåðøà íèðêà ç'ÿâèëàñü 

ДЯКУЄ ЗА НИРКУ 
Історія  Майже два роки очікування 
і невтомної боротьби за життя дали 
свої результати. Шляхом пересадки від 
донора отримав нову нирку 20-річний 
Ігор Собчук з Шумська. Операцію йому 
зробили за кошти МОЗ України 

äëÿ ²ãîðÿ, íå ðîçäóìóþ÷è, çâåð-
íóëàñü ó Ð³âíåíñüêó ëàáîðàòîð³þ, 
äå ïðîâîäÿòü ÏËÐ-òåñòè ç ïðî-
õàííÿì â³äêðèòè ¿¿ âíî÷³.

— Òàê ñêëàäàºòüñÿ äîëÿ, ùî 
êîëè º ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãòè 
ëþäÿì, ÿê³ ç³òêíóëèñü ç òàêîþ æ 
á³äîþ, ÿê ó íàñ — ÿ äîïîìàãàþ. 
Ëþäè, ÿê³ î÷³êóþòü íà ïåðå-
ñàäêó íèðêè, ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ 
ñîáîþ. Ìè çãóðòóâàëèñü ³ òîä³, 
êîëè çàêðèëè êîðäîíè ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó, ³ ìè íå ìîãëè ïî-
òðàïèòè â Ì³íñüê, àáè ïîíîâèòè 
÷åðãó. Òàêîæ ÿ äîïîìàãàëà, êîëè 
äðóãîâ³ ìîãî ñèíà òðåáà áóëà äî-
ïîìîãà ³ç òåñòîì, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Òåòÿíà.

Ñèíà ïàí³ ßêóáåöü ìîæóòü âè-
êëèêàòè íà ïåðåñàäêó â áóäü-ÿêèé 
ìîìåíò. Òîìó æ³íêà ñïîä³âàºòü-
ñÿ, ùî íåçàáàðîì ðîçïîâ³äàòèìå 
³ ñâîþ ³ñòîð³þ.

— ß ïîïðîñèëà êåð³âíèêà ëà-
áîðàòîð³¿ ïðî òå, ùî ÿêùî íàñ 
âèêëè÷óòü íà ïåðåñàäêó, ó éîãî 
ëàáîðàòîð³¿ íàì çðîáëÿòü òåñò 
â áóäü-ÿêèé ÷àñ, — ïðîäîâæóº 
æ³íêà. — Êîëè ä³çíàëàñü, ùî 
²ãîðÿ âèêëèêàëè íà ïåðåñàäêó — 
çâåðíóëàñü çíîâó òà çàïèòàëà, 
÷è çìîæóòü ïðàö³âíèêè âèéòè 
íà ðîáîòó âíî÷³. Çâ³ñíî, öå áóëî 
íåëåãêî, àäæå ëþäè â³äïðàöþâàëè 
äâ³ çì³íè. Âîíè íå ïîâèíí³ áóëî 
öüîãî ðîáèòè, ó ïëàí³ ïðîôåñ³é-
íîãî îáîâ'ÿçêó. Áî öå áóëî î 19-³é 
ãîäèí³. Äåõòî ç ïðàö³âíèê³â ùå 
íå âñòèã ä³éòè äîäîìó. Àëå ³ òàì 
çíàéøëèñü äîáð³ ëþäè, ÿê³ äîïî-
ìîãëè â ñïàñ³íí³ ìîëîäîãî æèòòÿ. 
Áîã â³äêðèâ äóø³ ëþäåé…

ЇХАЛИ З ПОЛІЦЕЙСЬКИМ 
СУПРОВОДОМ 

Ðåçóëüòàò òåñòó ÷åêàëè ê³ëüêà 
ãîäèí, àëå ³ âîíè áóëè âèð³øàëü-
íèìè.

— Íåãàòèâíèé ÏËÐ-òåñò ²ãîð 
îòðèìàâ î 01 ãîäèí³ íî÷³. Ïîêè 
÷åêàëè, ÿ ãîñòèëà ¿õ ³ç ìàìîþ 
ó ñåáå, àáè ÷àñ øâèäøå ìèíóâ, ³ 
âîíè áóëè â òåïë³. Äàë³, ùîá êîì-
ïåíñóâàòè ÷àñ, ÿêèé âèòðàòèëè 
íà î÷³êóâàííÿ — ìè çâåðíóëèñü 
äî ðå÷íèö³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³ ç ïðîõàí-
íÿì äàòè ñóïðîâ³ä äî Âîëèíñüêî¿ 
îáëàñò³, à ïîò³ì çâ'ÿçàëèñü ç Âî-
ëèíñüêîþ ïîë³ö³ºþ, àáè ïîâ³äî-
ìèòè ïîñòè òà çðîáèòè äëÿ ²ãîðÿ 
òàê çâàíèé «çåëåíèé êîðèäîð», — 
ïðèãàäóº ïàí³ Òåòÿíà. — Âñ³ ï³ø-
ëè íàì íàçóñòð³÷, âñ³ äîïîìàãàëè.

«ОПЕРАЦІЯ БУЛА СКЛАДНОЮ» 
Îïåðóâàëè ²ãîðÿ ïîíàä 4 ãî-

äèíè. À âæå çà ê³ëüêà ãîäèí õëî-
ïåöü íàïèñàâ ëþäÿì, ÿê³ éîìó 
äîïîìàãàëè: «ß ìàéæå æèâ÷èê».

— ß â ïîðÿäêó. Íèðêà ïðàöþº, 
àëå ùå íå ïîâí³ñòþ. Ñèëè º âæå 
íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ äî îïåðà-
ö³¿. Øðàìè áîëÿòü, çâ³ñíî. Òàì 

30 øâ³â. Äóìàâ, ùî 10–14 ëþ-
òîãî áóäó âæå âäîìà, àëå ëèøå 
ñüîãîäí³ (28 ñ³÷íÿ ïðèì. ðåä) 
âçÿëè àíàë³ç ç íèðêè (á³îïñ³ÿ), 
à ðåçóëüòàò³â ÷åêàòè 10 äí³â, — 
ðîçïîâ³â ²ãîð Ñîá÷óê. — Äëÿ òîãî, 
ùîá íèðêà äîáðå çàïðàöþâàëà, 
ùå ïîòð³áåí ÷àñ. Á³îïñ³ÿ òðèâàëà 
5 õâèëèí áåç îáåçáîëåííÿ, àëå 
ÿ çíàþ, ùî íàéã³ðøå âæå ïîçàäó. 
Òîìó òðèìàþñü.

«Îñü òóò ìîÿ íèðî÷êà», — ï³ä-
ïèñóº ôîòî õëîïåöü. Äåíü, êîëè 
éîìó çðîáèëè îïåðàö³þ, íàçèâàº 
äðóãèì äíåì íàðîäæåííÿ.

— Öå âñå âèéøëî ëèøå òîìó, 
ùî ÿ í³êîëè íå çäàâàâñÿ, ³ îñü ðå-
çóëüòàò, — êàæå õëîïåöü. — Ùèðî 
äÿêóþ êîæíîìó, õòî ï³äòðèìóâàâ 
ìåíå êîøòàìè ÷è ìîëèòâîþ âïðî-
äîâæ öüîãî ÷àñó. Âåëèêà âäÿ÷-
í³ñòü ÷èòà÷àì «RIA ïëþñ», ÿê³ 
òåæ ï³äòðèìóâàëè ìåíå. ß ìàþ 
øàíñ íà ùàñëèâå ìàéáóòíº ëèøå 
çàâäÿêè âàì.

ДОВІДКА 

Підтримайте юнака коштами:
4149499115367490, ПриватБанк.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Óñüîãî çà äâà ì³ñÿö³ æèòòÿ 
20-ð³÷íî¿ ²âàíêè ²âàí÷óê ç ñåëà 
Òàòàðèíö³ Ëàíîâåöüêîãî ðàéîíó 
ïåðåâåðíóëîñÿ ç í³ã íà ãîëîâó. 
Âîíà ð³çêî ïî÷àëà âòðà÷àòè ç³ð, 
ë³êàð³ øîêóâàëè çâ³ñòêîþ — ó ä³-
â÷èíè ïóõëèíà ãîëîâíîãî ìîçêó.

Ñòóäåíòêà âæå ïåðåíåñëà îïå-
ðàö³þ òà ãîòóºòüñÿ äî ùå îäí³º¿, 
à ïîò³ì íà íå¿ ÷åêàº äîâãèé êóðñ 
ðåàá³ë³òàö³¿.

²âàíêà ²âàí÷óê íàâ÷àºòüñÿ íà 
äðóãîìó êóðñ³ ôàêóëüòåòó ô³íàíñ³â 
òà îáë³êó ÇÓÍÓ. Âèêëàäà÷³ íå ìî-
æóòü ïîâ³ðèòè ó òå, ùî òðàïèëîñÿ.

— Ìèíóëîãî ðîêó ÿ âèêëàäàëà 
â ãðóï³, äå íàâ÷àëàñÿ ²âàíêà, — 

ðîçïîâ³ëà âèêëàäà÷êà ä³â÷èíè 
²ðèíà Íåäîøèòêî. — Íå áóëî 
æîäíîãî çàíÿòòÿ, äî ÿêîãî âîíà á 
íå ï³äãîòóâàëàñÿ. Ó ä³â÷èíêè áóëè 
âàäè â ðîçìîâ³, àëå âîíè íå çàâà-
æàëè ¿é áóòè àêòèâíîþ. ß çíàþ, 
ùî â íå¿ âåëèêå ìàéáóòíº, àëå 
õâîðîáà ìîæå çàáðàòè âñå. Êîëè 
ïðî÷èòàëà, ùî ç ²âàíêîþ ñòàëàñÿ 
á³äà, íå ìîæó íå äîïîìîãòè äèòèí³ 
³ ùèðî ïðîøó âàñ ïðî äîïîìîãó.

Ìàìà ²âàíêè Æàííà ²âàí÷óê 
ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ äîíüêà ìàº ùå 
÷åòâåðî áðàòèê³â òà ñåñòðè÷îê.

— Âîíà â ìåíå äðóãà äèòèíà, — 
êàæå ïàí³ ²âàí÷óê. — Áóëà âåñåëà, 
àêòèâíà, äóæå äîïîìàãàëà ìåí³ 
ïî ãîñïîäàðñòâó, à çî äâà ì³ñÿö³ 
òîìó ð³çêî ïî÷àëà âòðà÷àòè ç³ð.

Áàòüêè îäðàçó çàáèëè íà ñïî-
ëîõ. Ïîâåçëè äèòèíó íà îáñòåæåí-
íÿ äî ë³êàð³â. Ò³ ïîâ³äîìèëè, ùî 
â ²âàíêè º ïóõëèíà â ãîëîâíîìó 
ìîçêó, ÿê³é ïîíàä ï’ÿòü ðîê³â.

— Ìè íàâ³òü íå çäîãàäóâàëèñÿ 
ïðî ïóõëèíó. Ä³â÷èíêà ðîñëà çäî-
ðîâîþ. Íàì ïîÿñíèëè, ùî ïóõ-
ëèíà íå äàâàëà ïðî ñåáå çíàòè, 
áî íà ìîçîê äîíüêè áóëî ìåíøå 
íàâàíòàæåíü, à äâà ì³ñÿö³ òîìó 
ð³ñò ïóõëèíè àêòèâ³çóâàâñÿ.

Îäíó îïåðàö³þ ç â³äêà÷óâàííÿ 
ð³äèíè â ãîëîâíîìó ìîçêó ä³â÷èí³ 
çðîáèëè 22 ñ³÷íÿ. Äàòó íàñòóï-
íî¿ îïåðàö³¿ ë³êàð³ ïîêè íå íà-
çèâàþòü, ÿê ³ ñóìó, ÿêà ïîòð³áíà 
íà íå¿. Ïðî öå áàòüê³â ïîâ³äîì-
ëÿòü çãîäîì. Àëå îïåðàö³ÿ ìîæå 

âðÿòóâàòè ¿¿ æèòòÿ.
Çàðàç ä³â÷èíà çíàõîäèòüñÿ 

â Êèºâ³, äå ¿é ³ ïðîâåäóòü îïåðà-
ö³þ. Òà ï³ñëÿ íå¿ ²âàíö³ ïîòð³áíî 
áóäå ïðîéòè òðèâàëèé êóðñ ðåàá³-
ë³òàö³¿, ÿêèé òàêîæ âàðòóâàòèìå 
÷èìàëèõ êîøò³â.

Ðîäèíà ²âàíêè ïðîñèòü ïðî ï³ä-
òðèìêó âñ³õ íåáàéäóæèõ. Ðàçîì 
ìè çìîæåìî äîïîìîãòè ä³â÷èí³ 
ñòàòè çäîðîâîþ.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ 
ПриватБанк 5168 7573 9662 2948 
(Отримувач — Іванчук Жанна Вален-
тинівна, мама) 
ПриватБанк 5168 7574 0793 4522 
(Отримувач — Пак Галина Володи-
мирівна, бабуся) 

Студентка вже перенесла 
операцію та готується до ще 
однієї, а потім на неї чекає 
довгий курс реабілітації 

Допоможіть зібрати кошти на операцію 
для 20-річної студентки Іванки 
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«ß â ïîðÿäêó. Íèðêà 
ïðàöþº, àëå ùå 
íå ïîâí³ñòþ. Ñèëè º 
âæå íàáàãàòî á³ëüøå, 
í³æ äî îïåðàö³¿. Øðàìè 
áîëÿòü, çâ³ñíî» 

Ігор у мінській лікарні за тиждень після операції з 
пересадки нирки. Він зараз щасливий
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ç áóäü-ÿêîãî íåãàòèâó âñå æ 
ìîæíà âèíåñòè ùîñü êîðèñíå. 
Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó — íå âè-
íÿòîê. Õî÷à äî ê³íöÿ ïàíäåì³¿ ùå 
äàëåêî — óæå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî 
òå, ùî âàðòî áóëî á çàëèøèòè íà-
â³òü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòèíó.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç àêàäåì³êîì 
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîðîì-³í-
ôåêö³îí³ñòîì Ìèõàéëîì Àíäðåé-
÷èíèì. Â³í ðîçïîâ³â ïðî äåÿê³ ïî-
çèòèâí³ óðîêè, ÿê³ ìîæíà âèíåñòè 
òà çáåðåãòè íàâ³òü ï³ñëÿ ïàíäåì³¿.

МЕДИКИ ОТРИМАЛИ 
БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД 

Ó ïåðøó ÷åðãó, ë³êàð³ íàâ÷èëèñü 
ïðàöþâàòè â íîâèõ óìîâàõ. Öå 
âàæëèâèé äîñâ³ä äëÿ âñ³º¿ ñèñ-
òåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â 
òà áðèãàä øâèäêî¿ äîïîìîãè, çà-
ê³í÷óþ÷è âèùèì êåð³âíèöòâîì 
äåðæàâè òà ÌÎÇ.

— Äîñâ³ä º ³ â³ä ïîãàíî¿ ïîä³¿, — 
êàæå Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Ìè 
âæå íàâ÷èëèñÿ êðàùå îðãàí³çî-
âóâàòè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà 
ìåäè÷í³ çàêëàäè íà ðîáîòó â óìî-
âàõ êàðàíòèíó, ï³ä ÷àñ îñîáëèâî 
íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³é. Ìè ìî-
æåìî øâèäêî ñêëàäàòè êë³í³÷í³ 

ïðîòîêîëè ä³àãíîñòèêè ë³êóâàííÿ 
³ çà ïîòðåáè ìàêñèìàëüíî øâèäêî 
âíîñèòè êîðåêòèâè â ö³ ïðîòîêîëè.

Ïðî ë³êàð³â íàðåøò³ çãàäàëè. 
Ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ïî÷àëè çàáåç-
ïå÷óâàòè íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì. 
Êîðîíàâ³ðóñíà ïàíäåì³ÿ çàê³í÷èòü-
ñÿ, à íîâ³ àïàðàòè ØÂË, êèñíåâ³ 
êîíöåíòðàòîðè òà ñèñòåìè ï³äâå-
äåííÿ êèñíþ äî ë³æîê, ÿêèõ ÷àñòî 
íå âèñòà÷àëî, îñîáëèâî â ë³êàðíÿõ 
ó íåâåëèêèõ ì³ñòàõ, çàëèøàòüñÿ.

Ùîá îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è âçÿòè íà-
ïðàâëåííÿ — íå îáîâ’ÿçêîâî éòè 
äî ë³êàðí³. Öå ìîæíà çðîáèòè 
äèñòàíö³éíî ïî òåëåôîíó.

МАСКОВИЙ РЕЖИМ ТА НОВА 
КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ 

Âàæëèâèì º äîñâ³ä íîñ³ííÿ 
ìàñîê. Äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿í 
ìàñêîâèé ðåæèì — öå íîðìàëüíà 
ïðàêòèêà. ßêùî â³ä÷óâàºø ñèìïòî-
ìè ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè — îäÿãíè 
ìàñêó, ùîá íå çàðàæàòè ³íøèõ.

— ß ñïîä³âàþñü, ùî ëþäè áóäóòü 
äóìàòè çà ³íøèõ ³ îäÿãàòèìóòü ìà-
ñêè, ÿêùî õâîð³, íàâ³òü êîëè ïàí-
äåì³ÿ ñê³í÷èòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº ñòó-
äåíò Äìèòðî. — ß íàâ÷àþñü â óí³-
âåðñèòåò³ òà ïàðàëåëüíî ïðàöþþ 
íà ðîáîò³. Ðàí³øå, ùå äî ïîÿâè 
COVID-19, íîñèòè ìàñêó, ÿêùî òè 
çàõâîð³â — öå áóëà äèê³ñòü. Ãðèï 

ЧОГО НАС НАВЧИЛА ПАНДЕМІЯ 
COVID-19: АНАЛІЗУЄМО 
На часі  Пандемія коронавірусу 
принесла нам чимало проблем. Люди 
вже втомилися від карантину. Чимало 
з них зіштовхнулися з фінансовими 
труднощами. А карантинні обмеження 
лише ускладнили наше життя. Однак, що 
позитивного сталось? Чого ми навчилися 
та яку практику потрібно залишити, коли 
пандемія скінчиться? Читайте у матеріалі. 
Коментує професор Андрейчин 

ãàòî ñòàðøèõ ëþäåé íàâ÷èëèñü 
çàïîâíþâàòè ð³çí³ äîêóìåíòè 
îíëàéí, ïîäàâàòè ïîêàçíèêè ë³-
÷èëüíèê³â ç äîìó, çàìîâëÿòè òî-
âàðè. Ëþäè âæå ÷àñò³øå íå éäóòü 
ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, à ðîáëÿòü öå 
îíëàéí. Áåçóìîâíî, öå êîðèñíèé 
äîñâ³ä, ÿêèé ñïðîùóº æèòòÿ ³ çà-
îùàäæóº ÷àñ.

ЗАГАЛЬНА ЕПІДСИТУАЦІЯ 
ПОКРАЩИЛАСЬ 

Îäíà ç âàæëèâèõ çì³í, ÿêó âàð-
òî áóëî çàïðîâàäèòè ùå äàâíî — 
ôàñóâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ 
â ìàãàçèíàõ. Àäæå ðàí³øå ó áàãà-
òüîõ ñóïåðìàðêåòàõ ð³çíå ïå÷èâî, 
ñóõîôðóêòè, öóêîð, òîùî — áóëè 
â³äêðèò³. Áóäü-õòî ì³ã íåíàðîêîì 
÷õíóòè ÷è ïîêàøëÿòè íà ïå÷èâî, 
ïîòðèìàòè ¿õ áðóäíèìè ðóêàìè. 
À öå ðèçèê ð³çíèõ êèøêîâèõ ³í-
ôåêö³é.

— Öå äóæå âàæëèâèé äîñâ³ä — 

ôàñóâàííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ 
â ìàãàçèíàõ òà ñóïåðìàðêåòàõ, — 
ïðîäîâæóº ³íôåêö³îí³ñò. — Öå 
âïëèâàº íà çìåíøåííÿ êèøêîâèõ 
³íôåêö³é òà íà ïîë³ïøåííÿ çà-
ãàëüíî¿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Êàðàíòèíí³ çàõîäè ñòðèìàëè 
íå ëèøå êîðîíàâ³ðóñ, à ³ ³íø³ 
ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿.

— Íàïðèêëàä, öüîãî ðîêó 
íå áóëî ñåðéîçíîãî ï³äâèùåííÿ 
çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï, — ïî-
ÿñíþº ïðîôåñîð. — Àëå ìè ùå 
íå çíàºìî, ÿê çì³íèòüñÿ ñèòóàö³ÿ 
íà ïî÷àòêó âåñíè. Òîìó õî÷ êî-
ðîíàâ³ðóñ ïðèí³ñ áàãàòî ïðîáëåì 
òà á³äè, ïîçèòèâ, áåçóìîâíî, áóâ.

Çâè÷àéíî, çàëèøàºòüñÿ ÷èìàëî 
òðóäíîù³â. Îäíàê ìåäèêè çàêëè-
êàþòü äîáðîñîâ³ñíî äîòðèìóâà-
òèñü ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â, 
àäæå â³ä öüîãî çàëåæèòü íàøå 
çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ, íàøèõ áëèçü-
êèõ, òà ïðîñòî îòî÷óþ÷èõ.

Лікувальні заклади почали забезпечувати необхідним 
обладнанням. А частина населення з розумінням дотримуються 
вимог карантину, які зараз існують: носіння масок, уникнення 
скупчень людей — це одні з позитивних моментів пандемії 

÷è çàñòóäà — ëþäè éäóòü â óí³âåð-
ñèòåò, íà ðîáîòó ÷è ïðîñòî â ìà-
ãàçèí. Êàøëÿëè íà ³íøèõ ³ ìàñêó 
íå îäÿãàëè. À êîëè ÿ âäÿãàâ ìàñêó, 
ÿêùî â³ä÷óâàâ õâîðîáó, — íà ìåíå 
äèâèëèñü, ÿê íà ìàðñ³àíèíà. Îäðà-
çó ëþäè ïî÷èíàþòü ñòîðîíèòèñü, 
îñîáëèâî ó òðàíñïîðò³ ÷è íà âóëè-
ö³. Çíàéîì³ ïî÷èíàþòü ðîçïèòó-
âàòè, ùî ñòàëîñü? Àëå ÿ ââàæàþ, 
ùî öå äóæå õîðîøèé äîñâ³ä, ÿêèé 
òðåáà çáåðåãòè. ßêùî çàõâîð³â — 
ïîâàæàé îòî÷óþ÷èõ ³ íå «ðîçíîñü 
ñâî¿ áàöèëè».

ßê ðîçïîâ³äàº ïðîôåñîð-³íôåê-
ö³îí³ñò, öåé äîñâ³ä ä³éñíî êîðèñ-
íèé, àëå áàãàòî ëþäåé çàáóâàþòü 
ïðî êàðàíòèíí³ íîðìè. Ìàñêè 

îäÿãàþòü íà áîðîäó ³ çàáóâàþòü 
ïðî ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ.

— ×àñòèíà íàñåëåííÿ ç ðîçó-
ì³ííÿì äîòðèìóþòüñÿ òèõ âèìîã 
êàðàíòèíó, ÿê³ çàðàç ³ñíóþòü, — 
êàæå ³íôåêö³îí³ñò. — Öå íîñ³í-
íÿ ìàñîê, óíèêíåííÿ ñêóï÷åíü 
ëþäåé. Âæå íå âèìàãàþòü, ùîá 
¿õ âîçèëè â ïåðåïîâíåíîìó òðî-
ëåéáóñ³ ÷è ìàðøðóòö³.

ПЕРЕЙШЛИ В РЕЖИМ ОНЛАЙН 
Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó çìóñèëà 

áàãàòüîõ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ 
äèñòàíö³éíî. Çâè÷àéíî, äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ ÷è ðîáîòà, öå 
íå çàâæäè äîáðå, îñîáëèâî äëÿ 
ó÷í³â øê³ë òà ñòóäåíò³â îêðåìèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé, äå ïîòð³áíî îò-
ðèìóâàòè äîñâ³ä â àóäèòîð³¿.

— Ìè âñå á³ëüøå ïî÷àëè ïðà-
öþâàòè äèñòàíö³éíî, íàâ÷èëèñü 
êîðèñòóâàòèñü ð³çíèìè ïðîãðà-
ìàìè äëÿ ñï³ëêóâàííÿ îíëàéí, — 
êàæå Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Áà-

 Â Óêðà¿í³ âàêöèíàö³ÿ ãðî-
ìàäÿí ïðîòè COVID-19 ðîçïî÷-
íåòüñÿ âæå â ëþòîìó. Ï³äãîòîâêà 
äî ïåðøîãî åòàïó âàêöèíàö³¿ éäå 
÷³òêî çà ãðàô³êîì, çàÿâëåíèì ÌÎÇ 
ùå ó âåðåñí³ 2020 ðîêó, òà â³äáó-
âàòèìåòüñÿ çã³äíî ç Äîðîæíüîþ 
êàðòîþ ç âïðîâàäæåííÿ âàêöèíè 
ïðîòè COVID-19, óçãîäæåíî¿ 
ó ãðóäí³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ áðèô³íãó 
ïîâ³äîìèâ ì³í³ñòð îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.

Ì³í³ñòð òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî 
âàêöèíàö³ÿ óêðà¿íö³â áóäå â³ä-

áóâàòèñÿ âèíÿòêîâî áåçïå÷íèìè 
âàêöèíàìè, ÿê³ ïðîéøëè âñ³ ñòà-
ä³¿ êë³í³÷íèõ âèïðîáóâàíü ³ âæå 
çàðåºñòðîâàí³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ 
ñâ³òó. Âàêöèíàö³ÿ ïðîõîäèòèìå 
ï’ÿòüìà åòàïàìè ç ãàðàíò³ºþ çà-
áåçïå÷åííÿ êîæíîìó óêðà¿íöþ 
äîáðîâ³ëüíîãî òà áåçêîøòîâíîãî 
äîñòóïó äî âàêöèíè.

«Òàêîæ º äðóãà êðàéí³ñòü. Êîëè 
³íøà ïîë³òè÷íà ñèëà âëàøòóâà-
ëà ñïðàâæíþ ³ñòåð³þ ç ïðèâîäó 
ðåºñòðàö³¿ ðîñ³éñüêî¿ âàêöèíè 
«Ñïóòíèê V». Â³äðàçó ìîæó ñêà-

çàòè — í³õòî ðîñ³éñüêó âàêöèíó 
â êðà¿í³ ðåºñòðóâàòè íå áóäå», — 
àêöåíòóâàâ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.

Íàãàäàºìî, íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 
ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìàêñèì 
Ñòåïàíîâ çàòâåðäèâ «Äîðîæíþ 
êàðòó ç âïðîâàäæåííÿ âàêöèíè 
ïðîòè COVID-19 ³ ïðîâåäåííÿ 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ ó â³äïîâ³äü 
íà ïàíäåì³þ COVID-19 â Óêðà-
¿í³ ó 2021–2022 ðîêàõ», íàä ÿêîþ 
ÌÎÇ ïðàöþâàëî ñï³ëüíî ç óêðà-
¿íñüêèìè ôàõ³âöÿìè òà ì³æíàðîä-
íèìè åêñïåðòàìè.

 Ç äîñâ³äó òèõ êðà¿í, ÿê³ âæå ïî-
÷àëè âàêöèíóâàòè ñâî¿õ ãðîìàäÿí 
âàêöèíàìè ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó, 
Óêðà¿íà áóäå ðîáèòè ùåïëåííÿ 
âñ³ì — ³ çäîðîâèì, ³ òèì, õòî ïå-
ðåõâîð³â íà Covid-19. Ïîïåðåäí³ 
òåñòè íà àíòèò³ëà, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî 
ïåðåíåñåíó õâîðîáó, íåîáîâ'ÿçêîâ³, 
çàÿâèâ ÒÑÍ ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé 
ë³êàð Â³êòîð Ëÿøêî.

×èìàëî êðà¿í ïðîâàêöèíóâàëè 
óæå ìàéæå òðåòèíó íàñåëåííÿ. 
Íàïðèêëàä, ²çðà¿ëü.

— Ìè ç ²çðà¿ëåì ìàëè çóñòð³÷ ³ 
òàêîæ ¿õ çàïèòóâàëè, ÷è âàêöèíó-
þòü âîíè ëþäåé, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè, 

÷è íå âàêöèíóþòü, ÷è º ÿê³ñü ïî-
á³÷í³ àáî ³íø³ ðåàêö³¿. Âîíè âàêöè-
íóþòü óñ³õ — ³ òèõ, õòî ïåðåõâîð³â. 
Æîäíèõ äîäàòêîâèõ îáñòåæåíü 
íå ðîáëÿòü, — ðîçïîâ³â Ëÿøêî.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ, ÂÎÎÇ òàêîæ ðåêîìåíäóº 
âàêöèíóâàòè âñ³õ áåç äîäàòêîâèõ 
ëàáîðàòîðíèõ îáñòåæåíü íà íà-
ÿâí³ñòü àíòèò³ë, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî 
ïåðåíåñåíó õâîðîáó.

— ßêùî îáèðàòè, êîìó âêîëî-
òè âàêöèíó, òî ïð³îðèòåòíîþ áóäå 
ëþäèíà, ÿêà íå õâîð³ëà. Îñê³ëüêè 
â ò³º¿, ÿêà ïåðåõâîð³ëà, º çàõèñò 
íà 3–6 ì³ñÿö³â, — çàçíà÷èâ Ëÿøêî.

Вакцинація проти COVID-19 
в Україні розпочнеться в лютому

Чи потрібно щеплюватися, 
якщо вже хворіли

«ß ñïîä³âàþñü, 
ùî ëþäè áóäóòü 
îäÿãàòè ìàñêè, 
ÿêùî õâîð³. Ïîâàæàé 
îòî÷óþ÷èõ ³ íå ðîçíîñü 
ñâî¿ áàöèëè» 
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СЕРЕДА, 3 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 11.00, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
06.40 М/ф «Грицьковi книжки» 
06.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер — чуття» 
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.00 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 
05.55 Спорт. Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.00 Т/с «Гранд готель»
04.10 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
05.35, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
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, 04.30 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом»
22.50, 03.00 Т/с «Кухня»
01.00 Х/ф «Дзвiнок 2»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.45, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Трикутник»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
12.00, 13.15 Х/ф «Патруль 
часу»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач»
16.50 Х/ф «Вуличний боєць»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Колонiя»
01.00 Анти-зомбi 
02.45 Я зняв!

СТБ
04.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.30 «Битва екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Тiнь кохання»
01.00 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 

07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
10.20 Варьяти
11.00 Х/ф «Овердрайв»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Глибоке синє море»
23.00 Х/ф «Риба Франкен-
штейна»
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.30 Служба розшуку дiтей 
02.35 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 
в Одесi 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Елвiн та 
бурундуки 2» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-2»
07.55 Х/ф «Бог войны»
10.20 Х/ф «Робин Гуд»
13.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.35 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.25, 00.15 Т/с «Кости-9»
03.05 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 4 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 11.00, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «День, коли 
щастить» 
06.40 М/ф «Дерево i кiшка» 
06.50 М/ф «Жар-птиця» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер — чуття» 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
20.00 Д/ц «Свiт дикої при-
роди» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 
05.55 Спорт. Аспект 
23.30 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.00 Т/с «Гранд готель»
04.10 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
05.35, 10.25, 02.45 «Життя 
вiдомих людей»
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, 04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021»
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 «Май-
же колишнi»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин 
разом»
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Великий солдат»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.45, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
8»
02.00 Х/ф «В обiймах брехнi»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
12.05, 13.15 Х/ф «Вуличний 
боєць»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач»
16.55 Х/ф «Колонiя»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем'єра 
23.15 Х/ф «Iгри кiлерiв»
01.05 Анти-зомбi 
02.50 Я зняв!

СТБ
05.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.35 «Битва екстрасенсiв»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Одружити 
не можна помилувати»
01.00 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
10.20, 02.00 Варьяти
11.00 Х/ф «16 кварталiв»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Мiлина»
22.40 Х/ф «Щелепи»
00.20 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.55 Служба розшуку дiтей 
03.00 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 
в Одесi 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Елвiн i бурунду-
ки 3» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-2»
07.55 Х/ф «22 пули»
10.05 Х/ф «Леон — киллер»
12.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.10 «Спецкор»
18.50, 02.40 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.30 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.30, 00.20 Т/с «Кости-9»
03.10 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 5 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 11.00, 01.00 Ене-
їда 
06.30 М/ф «Дивне китеня» 
06.40 М/ф «Дощику, дощику, 
припусти» 
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 01.25, 03.15 Суспiльна 
студiя 
09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.30 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер — чуття» 
17.30, 04.45 Перша шпальта 
18.55, 23.30 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
20.00 Д/ц «Свiт дикої при-
роди» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.55, 03.10, 
05.55 Спорт. Аспект 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.15 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05, 10.25 «Життя вiдомих 
людей»
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, 04.15 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2021»
11.25, 12.20 «Жiночий 
квартал»
13.00, 14.15 «Вечiрнiй квартал»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» 
20.15 Х/ф «Сахара»
22.20 Х/ф «Тринадцятий воїн»
00.20 Х/ф «Дзвiнок»
02.20 Х/ф «Дзвiнок 2»

IНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин»
05.30, 22.40 «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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Зорро» 
14.45, 15.35, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 01.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок» 
02.55 «Чекай на мене. 
Україна» 
04.05 «Орел i Решка. Курорт-
ний сезон» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35, 00.50 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.30, 01.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох»
14.45, 16.15 Х/ф «Пiдривник»
16.55 Х/ф «У пошуках пригод»
18.45 Факти. Вечiр 
02.25 Я зняв!

СТБ
05.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Життя 
прекрасне»
01.30 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10, 01.50, 05.30 Варьяти
12.10 Суперiнтуїцiя
17.10 Х/ф «Солт»
19.10 Х/ф «Синя безодня»
21.00 Х/ф «Синя безодня 2»
22.50 Х/ф «Атлантида»
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу 
в Одесi 
09.45, 00.15 Країна У 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 22.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри» 
14.00, 02.15 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
11.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.15 «Спецкор»
18.50, 01.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Средь бела дня»
21.15 Х/ф «Книга Илая»
23.25 Х/ф «Экспедиция Юрс-
кого периода»
02.25 «Облом.UA.»
04.45 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 6 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.10, 03.30, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiй-
цями стали» 
08.05 #ВУКРАЇНI
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 Т/с «Снiгопад» 
11.55 Х/ф «Мiй найкращий 
роман»
13.35 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.05 Мiста та мiстечка 
16.20 Полювання (Природни-
ча iсторiя) 
17.20 Д/ц «Дикi тварини» 
18.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Хома», 1 с.
19.50 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
22.00, 03.55 Х/ф «Загублене 
мiсто»
00.25 Д/ф «Капелани» 
01.40 Д/ф «Поєдинок Антона»
02.05 Погода 

1+1
05.20, 07.00, 03.15 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал 
2020»
19.30, 04.35 ТСН 
21.50 «Жiночий квартал 2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2021»
01.15 Х/ф «Тринадцятий воїн»

IНТЕР
05.20 «Україна вражає»
05.40 М/ф «Казка про царя 
Салтана» 

06.45 Х/ф «Зорро» 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Приходьте завтра» 
13.00 Х/ф «Зайчик» 
14.40 Х/ф «Кар'єра Дiми 
Горiна» 
16.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 
18.10, 20.30 Т/с «Страстi 
по Зiнаїдi»
20.00 «Подробицi»
23.10 Ювiлейний вечiр гурту 
«Сябри» 
00.55 Д/п «Небо. Лiтак. Мрiя» 
01.50 Х/ф «Любов на ас-
фальтi»
03.30 «Орел i Решка. Курорт-
ний сезон» 
04.50 М/ф 

ICTV
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика!
05.10 Факти 
05.35 Т/с «Копи на роботi»
07.30, 09.10 Скетч-шоу «На 
трьох»
08.35 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну» 
09.40, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Стар трек»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Стартрек: Вiд-
плата»
21.40 Х/ф «Стартрек: За межа-
ми Всесвiту»
23.50 Х/ф «Сингулярнiсть»
01.35 Т/с «Таємнi дверi»

СТБ
05.35, 10.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою»
07.55 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
12.35 Т/с «Життя прекрасне»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
23.00 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
08.20, 10.00 Kids» Time 
08.25 М/ф «Феї: Загублений 
скарб» 
10.05 Орел i Решка 
11.00, 05.30 У кого бiльше?
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Гра тiней»
18.10 Х/ф «Кингсмен: Секретна 
служба»
20.40 Х/ф «Кингсмен: Золоте 
кiльце»
23.40 Х/ф «Мiлина»
01.30 Варьяти
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 М/ф «Бджiлка Майя та 
медовi iгри» 
11.05 Х/ф «Дiвчинка з сiрни-
ками» 
12.15 Х/ф «Русалонька» 
13.25 Х/ф «Мармадюк» 
15.00 Х/ф «Життя i мета 
собаки» 
16.50 Х/ф «Марлi та я» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.30, 23.30 Танька i 
Володька 
20.30, 22.30 Одного разу 
в Одесi 
00.00 Країна У 
00.30 Казки У 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.30 «Джедаи 2019»
08.35 «Джедаи 2020»
09.35 «Затерянный мир»
12.15 Х/ф «Чужой»
14.40 Х/ф «Чужие»
17.30 Х/ф «Чужой-3»
19.40 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение»
21.45 Х/ф «Чужой: Завет»
00.00 Х/ф «Дефектный»
02.00 «Облом.UA.»

03.30 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 7 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 22.00 Но-
вини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Як козак щастя 
шукав» 
07.40 М/ф «Як Петрик П'яточ-
кiн слоникiв рахував» 
07.50 М/ф «Iвасик-Телесик» 
08.15 Погода 
08.20, 13.30, 16.10 Д/ц «Дикi 
тварини» 
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 
14.10, 19.35 Мiста та мiстечка 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Матч за 5-те мiсце 
19.00 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Пiвфiнал 1 
22.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
00.00 ПРОФIЛАКТИКА!!!

1+1
05.00, 19.30 «ТСН. Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.30, 01.45 «Свiт навиворiт»
18.00 «Таємницi великих укра-
їнцi в. Богдан Хмельницький» 
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «Поганi часи в «Ель 
Роялi»

IНТЕР
05.35 Х/ф «Вождь червоно-
шкiрих» 
07.25 Х/ф «Амазонiя» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
13.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок» 
23.45 Х/ф «Iдеальна пастка»
01.40 «Речдок»

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.15 Еврика!
05.25 Факти 
05.50 Бiльше нiж правда 
06.45 Анти-зомбi 
07.40 Громадянська оборона 
08.30 Т/с «Таємнi дверi»
11.30, 13.00 Х/ф «Стар трек»
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Стартрек: Вiд-
плата»

16.25 Х/ф «Стартрек: За межа-
ми Всесвiту»
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Життя»
23.05 Х/ф «Безмежний обрiй»
00.55 Я зняв!
02.00 Профiлактика!!!

СТБ
05.00 «Невiдома версiя. Вечо-
ри на хуторi бiля Диканьки»
05.50 Х/ф «Вечори на хуторi 
бiля Диканьки (Нiч перед 
Рiздвом)» 
07.10 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
09.10 «МастерШеф Професiо-
нали»
13.05 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.20 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
07.20, 09.10 Kids» Time 
07.25 М/ф «Атлантида: Загу-
блена iмперiя» 
09.15 М/ф «Ральф-руйнiвник» 
11.10 М/ф «Ральф-руйнiв-
ник 2» 
13.20 Х/ф «Кингсмен: Секрет-
на служба»
16.00 Х/ф «Кингсмен: Золоте 
кiльце»
19.00 Х/ф «Примарний 
вершник»
21.00 Х/ф «Примарний гон-
щик: Дух помсти»
23.00 Х/ф «Цунамi 3 Д»
00.40 Варьяти
02.00 Профiлактика 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Книга 
джунглiв 2» 
10.30 Х/ф «Марлi та я» 
12.40 Х/ф «Елвiн i бурундуки» 
14.20 Х/ф «Елвiн 
та бурундуки 2» 
16.00 Х/ф «Елвiн i бурунду-
ки 3» 
17.30 Х/ф «Елвiн i бурундуки: 
Бурундумандри» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 21.30, 23.30 Танька i 
Володька 
20.30, 22.30 Одного разу 
в Одесi 
00.00 Країна У 
00.30 Казки У 
01.00 Панянка-селянка 
01.50 Щоденники Темного
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
09.00 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Вторжение: Плане-
та Земля»
14.55 Х/ф «Бенджамин Фальк 
и Призрачный Кинжал»
16.50 Х/ф «Книга Илая»
19.00 Х/ф «Пятое измерение»
21.10 Х/ф «Морской бой»
23.45 Х/ф «Типа копы»
01.45 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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РЕКЛАМА

ЛЮДМИЛА 

ЧЕХОВСЬКА, 

ЗООЗАХИСНИЦЯ:

— Зоопарки і зоо-
кутки ще й на від-
носно не просто-
рій території, де 
люди можуть про-

стягати до тварин руки і годувати 
їх їжею, яка їм може нашкодити 
(навіть якщо це умовно забороне-
но) — звичайно не є тим місцем, 
яке можна назвати безпечним і 
комфортним для тварин.
Найкращий варіант для безпеч-
ного і гуманного утримання вря-
тованих тварин є реабілітаційні 
центри, природні заповідники, де 
можна забезпечити максимально 
наближені до природних умови. З 

іншого боку, звісно, в нашому міс-
цевому зоокутку також є врятова-
ні тварини, за якими доглядають 
працівники, і яких не можна випу-
стити на волю, не нашкодивши їм. 
Тому за браком інших альтернатив 
наш зоокуток — далеко ненайгір-
ший варіант для цих врятованих 
тварин.
Важливо забезпечити тваринам 
належний догляд і запобігати не-
безпекам ззовні. Важливо заува-
жити, що зоозахисні організації 
категорично проти, до прикладу, 
спеціальної закупівлі, в тому чис-
лі екзотичних тварин і птахів (які 
часто доставляються в Україну 
контрабандою) у подібні зоокут-
ки просто заради розваги людей.
Мають бути дотримані вимоги 

для забезпечення видових потреб 
кожної тварини, є вимоги щодо 
площі утримання цих тварин і 
кількості їх одночасного прожи-
вання на певній території. Також 
ми проти виставлення на період 
різдвяних свят на Театральному 
майдані Різдвяної шопки з жи-
вими тваринами, тому що це 
жорстоко, небезпечно, а отже 
не по-християнськи, адже ніхто 
їх не охороняє цілодобово, люди 
всупереч забороні часто грають-
ся петардами і фейерверками і 
можуть спровокувати лихо. Крім 
того, надлишок яскравих світ-
лових ефектів та постійний шум 
і гучна музика на майдані — це 
знущання над тваринами, для 
яких це неабиякий стрес…

Чи в безпеці тварини, що перебувають у зоокутку

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 0–96–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Åêñêóðñ³þ çîîêóòêîì ïðîâ³â çà-
â³äóâà÷ ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» Þð³é 
Áîéêî, ùî â³ääàâ äîãëÿäó çà ïàðêîì 
29 ðîê³â.

Äëÿ âñ³õ òâàðèí íà çèìó º ñïåö³-
àëüí³ óêðèòòÿ. Ïàí Áîéêî ðîçïîâ³â, 
ùî ïîñò³éíî â íèõ çâ³ð³ ïåðåáóâàòè 
íå áóäóòü, ³ ÷àñ â³ä ÷àñ ¿õ âèïóñêà-
òèìóòü íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ.

ЩО З ХАРЧАМИ?
— ¯æ³ íà çèìó äëÿ òâàðèí âäî-

ñòàëü, º âñå: êàïóñòà, êóêóðóäçà, 
áóðÿê, ñ³íî òîùî. Òâàðèí ìè â³ä-
ãîðîäèëè ñ³òêîþ îäíå â³ä îäíîãî, 
ùîá âîíè íåíàðîêîì íå ïîáèëè-
ñÿ, — êàæå çàâ³äóâà÷. — Ó íàñ âîíè 
âñ³ õî÷ ³ òðàâî¿äí³, àëå âàæêî ïåðåä-
áà÷èòè, ÿê áóäóòü âæèâàòèñÿ ì³æ 
ñîáîþ, íàïðèêëàä, îëåíü ³ áóéâîë.

Íå ó âñ³õ òâàðèí â çîîêóòêó º 
³ìåíà. Þð³é Áîéêî ïîÿñíèâ, ùî 
ðàí³øå, êîëè ¿õ áóëî ìåíøå, ³ìåíà 
äàâàëè. À çàðàç âñ³õ ³ íå çàïàì'ÿòàòè.

— Ðàí³øå ê³ç áóëî ò³ëüêè äâîº, 
ó íèõ áóëè ³ìåíà, à çàðàç ¿õ ÷î-
òèðè, — äîäàâ ÷îëîâ³ê.

Ç äîñâ³äó ìèíóëèõ ðîê³â çàâ³äó-
âà÷ ðîçïîâ³â, ùî òâàðèíè ö³ëêîì 
íîðìàëüíî ïåðåíîñÿòü çèìó.

Íåùîäàâíî çîîêóòîê ïîïîâíèâñÿ  
ìàëåíüêîþ êîçóëåþ. Âîíà âæå ìàº 
ñâîº íàêðèòòÿ òà â³äâåäåíó ¿é òåðè-
òîð³þ. Ïàí Áîéêî æàðò³âëèâî íàçè-
âàº êîçóëþ «Àë³ñîþ, ùî ïîòðàïèëà 
â êðà¿íó ÷óäåñ». ¯é ùå ïëàíóþòü 
ïðèäáàòè äî ïàðè ñàìöÿ.

НЕ МОЖНА ПІДГОДОВУВАТИ 
— Âîíà äóæå ðó÷íà, ÷àñòî 

ï³äõîäèòü äî ïðàö³âíèê³â, àëå é 
ëþáèòü â³äïî÷èòè ï³ä íàêðèòòÿì, 
òîìó ïîêè ¿¿ íå ïîáà÷èòè, — ïðî-
äîâæóº äèðåêòîð.

Ïòàõ³â ó çîîêóòêó òàêîæ äóæå 
áàãàòî. À íàéá³ëüø ïðèì³òíèìè 
º ëåáåä³.

Þð³é Áîéêî ïîÿñíèâ, ùî òâàðè-
íàì òóò äóæå êîìôîðòíî. Áàãàòî ç 
íèõ íå º ñâ³éñüêèìè, ÿê íàïðèêëàä, 
îëåíü, ÷è êîçóëÿ, àëå ïîâåðíóòèñÿ 
â äèêó ïðèðîäó äëÿ íèõ ôàêòè÷íî 
îçíà÷àº ïîìåðòè, áî âîíè í³êîëè 
íå áóëè â òîìó ñåðåäîâèù³.

Áóéâîëè, íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é 
ðîçì³ð, º íàéá³ëüø äðóæí³ìè ç 
óñ³õ ìåøêàíö³â çîîêóòêà. Âîíè 
îõî÷å ï³äõîäÿòü äî ëþäåé.

— Áóéâîëè æèâóòü á³ëÿ âî-
äîéìè, òîìó ë³òîì, à îñîáëèâî 
â ñïåêîòíó ïîãîäó, ìîæíà ïîáà-
÷èòè ¿õ ïî øèþ ó âîä³.

À îäí³ºþ ç óëþáëåíö³â ïàíà 
Þð³ÿ º ëàíü-àëüá³íîñ. Â ¿¿ ðàö³-
îí³ óëþáëåí³ ëàñîù³ — ìîðêâà 
³ êàïóñòà. ª â ïàðêó òàêîæ ïàðà 
àâñòðàë³éñüêèõ ñòðàóñ³â, à òàêîæ 
ïàðà ëàì.

Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî 
ëþäè ëþáëÿòü ï³äãîäîâóâàòè òâàðèí.

— Ó íèõ º ñâ³é ðàö³îí, ñâîÿ 
íîðìà õàð÷³â, ÿêó âîíè ñïîæèâà-
þòü. Ïîâ³ðòå, òâàðèíàì âèñòà÷àº 
¿æ³ ³ òå, ùî ëþäè ³íîä³ ëþáëÿòü 
¿õ ï³äãîäîâóâàòè, ò³ëüêè øêîäèòü. 
À ùå íåáåçïå÷í³øå, êîëè ñåðåä 
òðàâè, à ìîæå é íàâìèñíî, ¿ì äà-
þòü öåëîôàíîâ³ êóëüêè. ×îòèðè 
ðîêè òîìó â çîîêóòêó ïîìåðëà âàã³ò-
íà ïëÿìèñòà ëàíü. Âåòåðèíàð ï³ñëÿ 
ðîçòèíó ïîâ³äîìèâ, ùî ïðè÷èíîþ 
ñìåðò³ ñòàâ öåëîôàíîâèé êóëüîê, 
ÿêèé âîíà ïðîêîâòíóëà.

ЯК ЖИВУТЬ ТВАРИНИ В ЗООКУТКУ 
ПАРКУ «ТОПІЛЬЧЕ» 
Природа  Олені, вівці, поні, лебеді, яких 
тільки тварин в парку «Топільче» немає. А їх 
тут понад пів сотні. Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, як живуть звірі в зоокутку та 
чим харчуються взиму
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Буйволи, незважаючи на свій розмір, є найбільш дружніми з усіх 
мешканців зоокутка. Вони охоче підходять до огорожі, коли є люди

Олень, до речі, у парку поки один. 
Найближчим часом до нього в пару 
планують придбати самицю

Свійських тварин вже тримають 
під накриттям 

Вхід до зоокутка сторонніх охороняє пес 
Тайга. Тому до гостей він не надто привітний, 
а от до працівників — навпакиДеякі з тварин народилися в «Топільче»
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №4
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Îãîëîøåíü».
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— Чув, в Антона нова дівчина?
— Навіть бачив один раз. Сильно 
на любителя.
— Любителя чого?
— Міцних спиртних напоїв.

***
Йдуть лісом двоє мисливців. 
Раптом один запитує:
— Ти бачив?
— Ні.
— Та ти що? Тільки що куріпка над 
нами пролетіла.
Йдуть далі. Тут перший знову 
запитує:
— Ти бачив?
— Ні.
— Та ти що, зовсім сліпий? 

Заєць тільки що пробіг!
Через деякий час перший знову 
запитує:
— Ти бачив?
Другий, вже почуваючи себе 
ніяково, вирішив відповісти 
ствердно:
— Так бачив!
— Чого ж ти тоді на нього 
наступив?

***
Здається, в мене вселилася вага.

***
Ефект плацебо в стоматології — 
це, коли тобі називають вартість 
лікування, і твій мозок вирішує, що 
у тебе вже нічого не болить.

***
За іпотекою одну квартиру купуєш 
собі, другу — банку.

***
"Менше знаєш — краще спиш" — 
дурниця. Поки не дізнаєшся — 
взагалі не заснути!

***
Блондинка пише скаргу на лікаря 
УЗД: "Під час мого обстеження 
лікар весь час дивився телевізор".

***
— Бабцю, а що це в тебе гриби 
подорожчали?
— Так долар подорожчав, дитинко.
— А ти, бабусю, по гриби 
в Америку їздиш?

***
— Що з тобою трапилося?
— Розумієш, я зустрів одну дівчину і 
був вражений її красою… а потім і її 
чоловіком — мисливцем.

***
Я не довіряю товстим вегетаріанцям.

***
— Ви з дружиною лаєтесь?
— Треба ж хоч іноді розмовляти.

***
— Пора нам новий холодильник 
купувати.
— А старий чим тобі 
не подобається?
— На ньому місця для нових 
магнітиків не залишилося.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Обставини можуть 
виснажити вас і стати причи-
ною заблокованої й витраче-

ної енергії. Але якщо ви усвідомлена 
людина, сильна психічно і фізично, 
то зовнішня напруга дасть натиск і 
енергію. Спрямовуючи її на реа-
лізацію цілей, врешті ви зможете 
наполегливо подолати перешкоди.

ТЕЛЕЦЬ Тільки ті, хто 
здатний володіти своїми 
емоційними станами, зможе 

досягти задовільного результату 
від докладання зусиль. Багатьом 
трансформувати цю енергію важко, 
але необхідно сконцентруватися, 
визначити мету і діяти.

БЛИЗНЮКИ Меркурій, 
ваш управитель, перебуває 
в ретрорусі до 21 лютого. Ви-

никають затримки під час підписання 
документів і угод, в отриманні інфор-
мації або знань. Частіше, ніж зазвичай, 
виникають неприємності у фінансовій 
сфері, поломки засобів комунікації.

РАК Перевтома і складнощі 
під час спілкування з ото-
ченням можуть спричиняти 

головні болі. Слід дотримуватися 
особливої обережності при корис-
туванні приладами, транспортними 
засобами, електронікою. Можливі 
несподівані події вдома.

ЛЕВ Багато несподіванок, 
особливо в сфері взаємо-
відносин. Може виникнути 

"кохання з першого погляду" або 
можуть "відкритися очі" й людина, 
яка була весь час поруч і не роз-
глядалася інакше як друг, викличе 
більш глибокі почуття.

ДІВА Намагайтеся бути 
терплячими, і ви зможете 
впоратися з неприємними 

обставинами. Не соромтеся перепиту-
вати і перечитувати — це вбереже від 
можливих негативних наслідків. Ре-
троградний рух вашого управителя — 
планети Меркурій, може особливо 
впливати на ваші думки, мову.

ТЕРЕЗИ Не надто простий 
період для любовних стосун-
ків: охолодження почуттів, 

відстороненість, заклопотаність 
фінансовим становищем, прагнення 
до усамітнення характерні для цього 
періоду. Повільно приймаються 
рішення, частіше робляться помилки 
в документах.

СКОРПІОН Складнощі та 
проблеми цього періоду, 
зрештою, виявляться сприят-

ливими. Якщо вам відмовили, якщо 
запізнилися кудись або відбулося 
розлучення з партнером, звільнен-
ня — не переживайте, це на краще. 

СТРІЛЕЦЬ Перша половина 
лютого — складний період. 
Під час спілкування з іншими 

слід постаратися зібрати всю свою 
стриманість. Будьте обережні під час 
управління транспортом і роботою з 
гострими предметами. Особисті сто-
сунки можуть істотно ускладнитися. 

КОЗЕРІГ Сприятливий 
місяць, в порівнянні з пред-
ставниками інших знаків 

зодіаку. Натхнення сприяє творчому 
самовираженню. Це період гармонії 
почуттів і насолоди, але також поліп-
шення побутових умов, прояснення 
ситуацій і поточних проєктів. 

ВОДОЛІЙ Загалом — вдалий 
місяць для вас. Зовнішній 
фон може бути дещо напру-

жений, але серйозних неприєм-
ностей не станеться. З'являється 
легкість у спілкуванні і любовних 
зв'язках, буде можливість приділяти 
багато часу сфері своїх інтересів. 

РИБИ У першій половині 
лютого можуть з'явитися 
перешкоди в соціальному 

просуванні. Ви можете опинитися 
в некомфортних умовах, виникають 
обставини, що порушують і галь-
мують трудову діяльність, а також 
будь-який діловий процес.

Гороскоп на лютий

АНЕКДОТИ

Актуальна проблема людства: 
«Що подивитися, поки їси перед 
комп'ютером?» 

***
— Ти так смачно пахнеш!
— Дякую, це корвалол.

***
Оголошення:
«Прошу повернути загублену 
дамську сумочку з документами 
за пристойну або непристойну 
винагороду».

***
У будівлі соцзабезу йде 
опитування пенсіонерів. 
Кореспондент запитує пенсіонерку:
— Яку найважливішу річ ви 
зробили в цьому році?
Старенька:
— Вижила…

***
Чоловік відрізняється від жінки 
тим, що перед скоєнням дурниці 
він ретельно її обмірковує.

***
Ми не продаємося, щоб 
не довідатися, як дешево ми 
коштуємо.

***
Запитали одну голлівудську зірку:
— Звідки у вас таке оригінальне 
намисто?
— О, це дорогий спогад про моїх 
чоловіків! Хіба ви не помітили, що 
намисто зроблене з обручок?

***
Машина брудна. На бруді 
стандартний напис: «Вимий 
мене!». Ну, нічого цікавого. 
Наступного дня та ж машина. 
На місці напису — ганчіркою стерто 

і біліє одна чиста пляма. Напис 
поруч: «Ні, вимий мене всю!» 

***
Найкраще хобі те, за яке платять 
гроші.

***
Прочитав контекстну рекламу: 
«Скандинавські палиці з Італії». 
Сиджу, думаю: чи то римляни 
все-таки рушили завойовувати 
Скандинавію, чи то вікінги в Італії 
висадилися…

***
Зараз в психлікарнях практично 
перевелися наполеони. Нинішні 
пацієнти просто не знають, хто це 
такий.

***
До тренера збірної команди з 
фігурного катання приходить 
дівчинка і каже:
— Ви повинні мене взяти 
в команду!
— А що ти можеш?
— Я можу на великій швидкості 
написати на льоду вісімку.
— Це все можуть!
— Я римськими цифрами пишу!

***
Довів до сліз. Далі не проводжав.

***
Стук у двері воріт раю. Відкриває 
апостол Павло. На порозі 
футболіст.
— Звідки ти, сину мій?
— Я зі збірної…
— Як ти в ворота потрапив?!

***
Оперативники викрили підпільний 
цех з виробництва підробленої 
віагри з простроченого пургену.

З одного ракурсу

Як змінився парк Шевченка

БУЛО:
Дитячий майданчик біля 
набережної постійно змінювався. 
Атракціони та гойдалки тепер нові. 
Залишився лише Дядя Стьопа та дві 
вежі на вході до майданчика 

СТАЛО:
У парку побільшало дитячих 
майданчиків та атракціонів. 
З’явились МАФи, де продають напої 
та морозиво. Вздовж набережної 
тепер є велодоріжки

БУЛО:
Парк імені Тараса Шевченка 
відкрили у 1953 році. Його створили 
на місці заплави річки Серет. Незмінним 
залишився місток на острівці 

СТАЛО:
На алеї зростають молоді дерева. 
Встановили нові лавки, а саму 
огорожу навколо водойми повністю 
замінили 

БУЛО:
Парку вже майже 70 років. 
Вхід був інший. А от два ліхтарі, 
які стояли біля сходів, залишились 
в тому ж вигляді, як і колись 

СТАЛО:
На набережній Ставу з’явився 
новий причал та огорожа. Сходи 
до парку відремонтували 


