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ПОБИВ РІДНИЙ БАТЬКО
ТРАГЕДІЯ НАПІВСИРОТИ. ХТО ВРЯТУЄ?
 Гематома правого ока, забої обличчя 
та спини. З такими травмами швидка 
госпіталізувала 9-річного Михайлика із села 
Шпиколоси, що на Кременеччині. З'ясувалось, 
що так дитину побив батько

 «Мама Міші померла кілька років тому, 
здається, у неї виявили рак. Батько служив 
в АТО. Був контужений», — розповідають 
односельці. Яка подальша доля дитини, хто 
подбає про малого та чи в безпеці він зараз, 
з'ясовували журналісти «RIA плюс»

с. 2
Михайлик, як розповідають односельці, непроста дитина. За батьком раніше 
жорстокості не помічали, хлопчик мав все необхідне для навчання у школі 
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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

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

»

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, 

«²íöèäåíò òðàïèâñÿ ó ñåë³ Øïè-
êîëîñè Êðåìåíåöüêîãî ðàéîíó 
31 ñ³÷íÿ. Ìåäèêè î 21 ãîä.30 õâ. âè-
¿õàëè, ùîá íàäàòè äîïîìîãó 9-ð³÷-
í³é äèòèí³», — òàêå ïîâ³äîìëåííÿ 
îïóáë³êóâàëè íà ñòîð³íö³ «Òèïîâèé 
Êðåìåíåöü» íà ïî÷àòêó ëþòîãî.

ßê ðîçïîâ³äàº ãåíäèðåêòîð Öåí-
òðó åêñòðåíî¿ ìåääîïîìîãè Ìèõàé-
ëî Äæóñ, õëîï÷èêà æîðñòîêî ïîáèâ 
áàòüêî. Äèòèíó äîâåëîñü ãîñï³òàë³-
çóâàòè â ìåäçàêëàä.

— Ñòàí äèòèíè çàäîâ³ëüíèé. 
Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ íàäàòè íå ìîæó, 
áî öå ìåäè÷íà òàºìíèöÿ. Êðàùå 
çâåðíóòèñü äî ñîö³àëüíèõ ñëóæá, — 
ñêàçàâ 3 ëþòîãî êåð³âíèê Êðåìå-
íåöüêî¿ ðàéë³êàðí³ Ïàâëî Ê³ñ³ëü.

«МАМА ПОМЕРЛА КІЛЬКА 
РОКІВ ТОМУ» 

Ó êîìåíòàðÿõ äî äîïèñó ïðî ïî-
áèòòÿ äèòèíè ì³ñöåâ³ íàïèñàëè ³ì'ÿ 
äèòèíè. Áàòüêà çâàòè Àíäð³é. Éîãî 
ïð³çâèùå â³äîìå ðåäàêö³¿, àëå âêà-
çàòè éîãî ìè íå ìîæåìî ç åòè÷íèõ 
ì³ðêóâàíü. Òàêîæ ò³, õòî çíàº ñ³ì'þ, 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî ó Ìèõàéëèêà º 
ñòàðø³ áðàòè òà ñåñòðè.

ßê ç'ÿñóâàëîñü çãîäîì, áàòüêà 
ïîçáàâèëè áàòüê³âñüêèõ ïðàâ ùîäî 
ñòàðøèõ ä³òåé ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó.

Ó ñåë³ Øïèêîëîñè, äå æèâå 
Ìèõàéëèê, ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïàí 
Àíäð³é âèõîâóº äèòèíó ñàì ï³ñëÿ 
ñìåðò³ äðóæèíè. Ç íèìè ùå æèâå 

ñòàðåíüêà áàáóñÿ.
— Ìàìà Ì³ø³ ïîìåðëà äâà ÷è 

òðè ðîêè òîìó, çäàºòüñÿ, ó íå¿ áóâ 
ðàê. Áàòüêî ñëóæèâ â ÀÒÎ. Áóâ 
êîíòóæåíèé, — êàæå æèòåëü ñåëà 
ïàí Îëåã. — Ñóñ³äè ðîçïîâ³äàëè, 
ùî çðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç â³éíè 
÷îëîâ³ê çðèâàâñÿ ïîñåðåä íî÷³, áóâ 
íåñïîê³éíèé. Ìîæëèâî, íå çì³ã 
àäàïòóâàòèñü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç³ 
Ñõîäó. Öå áóëî ùå òðè ðîêè òîìó.

Ì³ñöåâ³ äîäàþòü, ìàìà Ì³ø³ 
ïîìåðëà íåçàäîâãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
áàòüêî ïðè¿õàâ ç ÀÒÎ. Öå òåæ ìîã-
ëî ñòàòè óäàðîì äëÿ ÷îëîâ³êà. Êð³ì 
òîãî, ³ç ñ³ì'ºþ ïðîæèâàº îäèí ³ç 
ñòàðøèõ áðàò³â Ìèõàéëèêà, ÿêèé, 
ÿê ïîâ³äîìèëè ì³ñöåâ³, í³äå íå ïðà-
öþº. ²íø³ áðàòè òà ñåñòðè äèòèíè 
âæå ìàþòü ñâî¿ ñ³ì'¿.

Ïàí³ Îëüãà, ÿêà òàêîæ ìåøêàº 
ó Øïèêîëîñàõ, êàæå, ùî áàòüêî 
Ìèõàéëèêà çëîâæèâàâ ñïèðòíèì. 
Ðàí³øå ïðàöþâàâ ó ë³ñ³, çàãîòîâ-
ëþâàâ ëþäÿì äðîâà íà çèìó. 

— Òàì á³äà â ñ³ì'¿. Ùå êîëè äðó-
æèíà Àíäð³ÿ æèëà, ¿õ ïîçáàâèëè 
ï³êëóâàííÿ íàä ñòàðøèìè ä³òüìè. 
Êîëè Ìèõàéëèê íàðîäèâñÿ, ³ éîãî 
òåæ ìàëè çàáèðàòè, àëå ïîò³ì æ³íêà 
çàõâîð³ëà, ³ íà êîë³íàõ ìîëèëà çà-
ëèøèòè ¿é äèòèíó. ×îìó áóëî òàêå 
ð³øåííÿ íå çàáèðàòè éîãî, òî âæå 
âèð³øóâàëè ñîö³àëüí³ ñëóæáè. 

«СИНЦІВ НЕ ПОМІЧАЛИ» 
Äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ ñåëà Øïèêî-

ëîñè, äå íàâ÷àºòüñÿ ìàëèé, Ïàâëî 
Ïòàøíþê. êàæå, ùî ñ³ì'ÿ ïåðåáó-

МАМА ПОМЕРЛА, ТАТО ДУЖЕ ПОБИВ
Трагедія  Гематома правого ока, забої 
обличчя та спини. З такими травмами 
швидка госпіталізувала 9-річного 
Михайлика із села Шпиколоси, що 
на Кременеччині. З'ясувалось, що так 
дитину побив рідний батько...

âàëà íà îáë³êó â ñîöñëóæáàõ. Áàòü-
êî — ó÷àñíèê ÀÒÎ, à õëîï÷èê — 
íàï³âñèðîòà òà ìàº îñîáëèâ³ îñâ³òí³ 
ïîòðåáè.

— Ìèõàéëèê — äèòèíà ç îñî-
áëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. Â³í 
íàâ÷àºòüñÿ â ³íêëþçèâíîìó êëàñ³. 
ß íå ìîæó äàâàòè õàðàêòåðèñòèêó, 
àëå äèòèíà íåïðîñòà, — êàæå êåð³â-
íèê øêîëè. — Äî öüîãî ³íöèäåíòó 
ó íàñ íå áóëî æîäíèõ çâåðíåíü ïðî 
òàê³ âèïàäêè. Êëàñíèé êåð³âíèê òà-
êîæ íå ïîì³÷àëà ñèíö³â ó äèòèíè ÷è 
÷îãîñü ñõîæîãî. Â³äâ³äóâàâ øêîëó 
ñèñòåìàòè÷íî, áóâ çàáåçïå÷åíèé 
îäÿãîì, íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè. 
Çâè÷àéíî, öåé ôàêò íå ìîæå ïðîéòè 
áåçñë³äíî. Ìè òàêîæ áóäåìî ñï³âï-
ðàöþâàòè ç ñîöñëóæáàìè. Êëàñíèé 
êåð³âíèê âæå ïðîâ³äóâàëà õëîï÷èêà 
â ë³êàðí³. Ìè õâèëþºìîñü çà éîãî 
çäîðîâ'ÿ.

ЩО КАЖУТЬ У СЛУЖБІ 
В СПРАВАХ ДІТЕЙ?

Çâ'ÿçàòèñÿ ç ñîöñëóæáàìè çàðàç — 
ïðîáëåìà. Îñê³ëüêè Ìèõàéëèê 
ïåðåáóâàâ íà îáë³êó â ðàéîíí³é 
ñëóæá³, àëå öÿ ñòðóêòóðà ïåðåáó-
âàº íà ñòàä³¿ ðåôîðìóâàííÿ. Íåìàº 
çìîãè ïîñï³ëêóâàòèñü ³ ç ñ³ëüñüêèì 
ãîëîâîþ Øïèêîëîñ³â, îñê³ëüêè 
ïîïåðåäí³é ñêëàâ ñâî¿ îáîâ'ÿçêè, 
à íàñòóïíîãî îáèðàòèìóòü ëèøå 
çà ê³ëüêà äí³â. Òàêó ³íôîðìàö³þ 
íàì íàäàëè ó ïðèéìàëüí³ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Êðåìåíåöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Çàðàç äîëþ Ìèõàéëèêà âèð³øó-
âàòèìóòü ó Êðåìåíåöüê³é ì³ñüê³é 
ñëóæá³ â ñïðàâàõ ä³òåé. Òóò òåðì³íî-
âî ñêëèêàëè çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó, 

àáè âèð³øèòè, ùî áóäå ç äèòèíîþ. 
Â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ 3 ëþòîãî.

ЧИ В БЕЗПЕЦІ ДИТИНА?
ßê ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèöÿ Êðåìå-

íåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ñëóæáè â ñïðàâàõ 
ä³òåé Íàòàë³ÿ Áåñÿäà, ñàìå ñòàðøà 
ñåñòðà ïîâ³äîìèëà ñëóæáó òà øâèä-
êó ïðî ïîáèòòÿ.

— Äèòèíó ãîñï³òàë³çóâàëè. Ìè 
â³äâ³äàëè õëîï÷èêà â ë³êàðí³, ïî-
¿õàëè â ñåëî, äå â³í ïðîæèâàº. 
Ì³ñüêâèêîíêîì ïðèéíÿâ ð³øåí-
íÿ ïðî íåãàéíå â³ä³áðàííÿ äèòèíè 
â³ä áàòüêà, — ãîâîðèòü ïàí³ Áåñÿ-
äà. — ×è ïåðåáóâàëà ñ³ì’ÿ íà îá-
ë³êó, ñêàçàòè íå ìîæó. Íàïåâíî, 
íèìè îï³êóâàëèñü ðàéîíí³ ñëóæ-
áè. Â³äîìî, ùî ñòàðø³ ä³òè áóëè 
âèëó÷åí³ ç ñ³ì'¿. Âîíè ïîâíîë³òí³ 
òà æèâóòü îêðåìî. Îäíà ³ç ñåñòåð 
âèð³øèëà, ùî íàðàç³ áðàò ïåðåáó-
âàòèìå ç íåþ.

Ó ñëóæá³ êàæóòü, ùî áóäóòü òà-
êîæ ïîäàâàòè ïîçîâ ó ñóä ùîäî ïîç-
áàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òàòà. 
8 ëþòîãî ó ñëóæá³ ïîâ³äîìèëè, ùî 
õëîï÷èêà âæå âèïèñàëè ç ë³êàðí³ ³ 
â³í òèì÷àñîâî ïåðåáóâàº ó ñåñòðè. 

СПРАВУ РОЗСЛІДУЄ ПОЛІЦІЯ 
×è ïîêàðàþòü ÷îëîâ³êà çà íàñèëü-

ñòâî íàä äèòèíîþ? ßê ïîâ³äîìèâ 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãî-
ëîâóïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ 
Ñåðã³é Êðåòà, ñïðàâó âæå ðîçñë³äó-
þòü ïðàâîîõîðîíö³.

— Öÿ ñ³ì'ÿ ïåðåáóâàº â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. ª ï'ÿòåðî ä³-
òåé, àëå óñ³ âîíè íå ïðîæèâàëè ç 
òàòîì. ×îëîâ³ê âæå ïðèòÿãóâàâñÿ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, çëîâæèâàâ àë-
êîãîëåì. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñóä 
âèð³øóâàòèìå, ÷è ïîçáàâëÿòè éîãî 
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ ùîäî íàéìîëîä-
øî¿ äèòèíè, — êîìåíòóþòü ó ïîë³-
ö³¿. — Çà äàíèì ôàêòîì ïîðóøåíî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòè-
íîþ 1 ñòàòò³ 121 ÊÊÓ «Íàíåñåííÿ 
ëåãêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü».

Ðåäàêö³ÿ ãîòîâà îïóáë³êóâàòè 
ïîçèö³þ ïàíà Àíäð³ÿ ùîäî ñèòóà-
ö³¿. Ìè çíàéøëè äâà éîãî íîìåðè 
òåëåôîíó, îáèäâà áóëè çà ìåæàìè 
çîíè äîñòóïó. Ìè íàìàãàëèñü ðîç-
øóêàòè ³ ñòàðøó ñåñòðó Ìèõàéëèêà, 
ó ÿêî¿ â³í æèòèìå. ßêùî âîíà ìîæå 
ïîñï³ëêóâàòèñü — ïðîñèìî çàòåëå-
ôîíóâàòè 097161450 Îëüç³ Òóð÷àê.

«Ó õëîï÷èêà ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó ïîìåðëà 
ìàìà. Ó íå¿ áóâ ðàê. 
À áàòüêà óæå ïîçáàâèëè 
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ ùîäî 
ñòàðøèõ ä³òåé» 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ЮРИДИЧНИЙ 

ПСИХОЛОГ:

—  Причин на-
сильства в сім'ях 
може бути чима-
ло: неблагополуч-

чя сімейних стосунків у дорослих, 
може бути наслідування агресивної 
поведінки, яку людина сама скопі-
ювала у когось з батьків, коли була 
дитиною. Також така агресія може 
стати наслідком алкогольної, нарко-
логічної залежності, залежності від 
азартних ігор та інше. Внаслідок не-
реалізації потреб батьків, внаслідок 

того, що люди не здатні налагоджу-
вати соціальні зв'язки між собою, 
виникає насильство над слабшим.
Важливим фактором насильства 
є нехтування дорослими дитячих 
проблем, потреб і запитів. Особливо 
на первинні потреби дитини: їжа, 
сон, відпочинок, потреба в одязі, 
у навчанні. Насильство у сім'ях ча-
сто ігнорують. Мовляв, це справа 
сім'ї, але я, як психолог, з цим ка-
тегорично не згоден. Реагування 
на будь-які прояви, які на вашу дум-
ку, є насильством, має відбуватись 
обов'язково різними способами. Як? 
Найперше — це звернення в полі-

цію. Друге — це привернення уваги 
до насильства інших осіб: сусідів, 
знайомих, людей, які поряд. Крім 
того, якщо вам відомо про такі сім'ї, 
де вчиняється насильство — ви маєте 
рекомендувати людям звертатись 
за допомогою.
Важливим фактором є навчання ді-
тей, як поводити себе в разі, якщо 
над нею вчиняють насильство. Діти 
мають знати, куди їм звертатись та 
як діяти, звісно, це стосується дітей 
шкільного віку, адже малюки зов-
сім беззахисні. Насильство може 
стати підставою для позбавлення 
батьківських прав.

«Насильство над слабшим — наслідок нереалізованості» 

Про те, чи отримують люди, які 
пережили війну, належну реабі-
літацію, говоримо з керівником 
районної ГО «Спілка учасників 
бойових дій Кременеччини» 
Іваном Білосевичем.
— Я знаю ситуацію в сім'ї Ан-
дрія. І вона справді є непро-
стою, і якщо розглядати це 
через призму того, що людям, 
які повернулись з війни, адап-
туватись до нормального життя 
важко, то це не проблема однієї 
сім'ї. У нашій країні реабіліта-
ції військових нема. На словах, 
звісно, існує психологічна реа-

білітація учасників АТО та ООС, 
але насправді психологічної 
реабілітації немає. Психоло-
гів, які б могли поспілкуватись 
і допомогти людині, немає. 
Коли людина сама знає, що це 
потрібно — так, це добре, але 
насправді, коли люди в селах, 
то вони не будуть нікого шукати. 
Треба, щоб займалися кожним, 
вивчали його, відстежували 
їхній стан, — каже пан Білосе-
вич. — Може, і не зі зла він міг 
таке вчинити, бо психіка не ви-
тримує, але виправдань такому 
вчинкові немає.

«Людям, які повернулись з АТО, потрібна підтримка» 

Трагедія трапилася у селі Шпиколоси Кременецького 
району. Що тепер буде з малим, чи повернуть його батьку, 
з’ясовували журналісти «RIA плюс» 
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Çèìà ó Òåðíîïîë³, âî÷åâèäü, 
ïðèéøëà «íåñïîä³âàíî», àëå íå äëÿ 
âñ³õ. Ëèøåíü — äî êîìóíàëüíèê³â. 
Ïîïðè òå, ùî ïðî íåñïðèÿòëèâ³ ïî-
ãîäí³ óìîâè òà ñí³ãîïàäè ãîâîðèëè 
çàçäàëåã³äü, çðàíêó 8 ñ³÷íÿ âèÿâè-
ëîñÿ: ïîãîäà òàêè ñèëüí³øà.

Âëàäà ì³ñòà íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ 
ó ñîöìåðåæàõ òà íà ñàéò³ àêòèâíî 
ïîâ³äîìëÿëà, ùî âñå ï³ä êîíòðîëåì. 
Ìîâëÿâ, ö³ëîäîáîâî ïðàöþâàëà ñïå-
öòåõí³êà. Àëå áàãàòî òåðíîïîëÿí öå 
îáóðèëî, àäæå, çàïåâíÿþòü, âóëèö³ 
³ äâîðè áóëè àáî ïîãàíî ðîç÷èùåí³, 
àáî çàâàëåí³ ñí³ãîì.

РЕАКЦІЯ ТЕРНОПОЛЯН = ГНІВ 
Çðàíêó 8 ëþòîãî ¿çäèëè ç äèòè-

íîþ äî ë³êàðí³ — íàâïðîòè ï³øî-
õ³äíîãî, ùî íà Áàíäåðè, — êó÷óãó-
ðè, ïðèìåðçë³ ëüîäîì, ðîçïîâ³äàº 
òåðíîïîëÿíêà Íàòàë³ÿ.

— Äîðîãè ïåðåéòè íåìîæëèâî. 
Êàøà íà äîðîç³. Âîä³¿ îçëîáëåí³, 
êîëåéêè, çàòîðè. Õòîñü õî÷ ùîñü 
÷èñòèòü? — êàæå æ³íêà. — Ùå ÿê 
º ñâ³òëîôîð, ùå á³ëüø-ìåíø. À ÿê 
íåðåãóëüîâàíèé ïåðåõ³ä — öå æ ì³-
ñ³ÿ íåçä³éñíåííà ïåðåéòè òó äîðîãó. 
² ç äèòèíîþ ïåðåëàçèø ÷åðåç ãîðè 
ñí³ãó. Íå çíàþ, äå òà òåõí³êà, ÿ ïîêè 
çàâåëà äâîõ ä³òåé ó ñàäî÷îê ³ â øêî-
ëó, òî æîäíîãî ñïåöàâòî íå áà÷èëà!

Âåñü ñí³ã çäåá³ëüøîãî çãîðòàþòü 
äî òðîòóàð³â, êàæóòü ³íø³ æèòåë³.

— Íà äîðîç³ çàòîðè ñòðàøí³, — 
êàæå ÷èòà÷ Àíäð³é, ÿêèé íàìàãàâñÿ 
ä³ñòàòèñü íà ðîáîòó çðàíêó, äëÿ ÷îãî 
âèéøîâ íà 20 õâèëèí ðàí³øå, àí³æ 
çàçâè÷àé. — Ó íàñ â äâîð³ íà ÁÀÌ³ 
ìàøèíè áóêñóâàëè, âîä³¿ äîïîìà-
ãàëè îäèí îäíîìó âè¿õàòè, ïõàëè 
ò³ ìàøèíè. Öå áóâ ùå òîé êâåñò, 
âè¿õàòè ïðîáëåìíî. Ïîò³ì «íîñè-
ëî» äîðîãîþ, äîêè íå äî¿æäæàëè 

äî öåíòðàëüíî¿. À òàì — ñâ³é êâåñò. 
Òî õòî ³ ùî ÷èñòèòü? Çíîâó çèìà 
â Òåðíîïîë³ ó ëþòîìó ñòàëà íåñïî-
ä³âàíêîþ?

ЩО ПИСАЛИ МЕРУ?
Òåðíîïîëÿíè îáóðþâàëèñÿ 

íå ò³ëüêè ó äçâ³íêàõ äî ðåäàêö³¿, 
à é ó êîìåíòàðÿõ íà ñòîð³íö³ Ñåð-
ã³ÿ Íàäàëà.

«Ó íåä³ëþ í³ÿêà òåõí³êà íå ¿çäèëà, 
íà äîðîãàõ áóëî äóæå ñêëàäíî, ïàðó 
ïîñò³â íèæ÷å ãîâîðèëè, ÿê ò³ëüêè 
ïî÷íå ïàäàòè ñí³ã, âè¿äóòü «2 ãðåé-
äåðè», ÿêèõ í³õòî íå áà÷èâ», — êî-
ìåíòóº Àíäð³é Ïåòðèøèí.

«Íå áà÷èëà ñüîãîäí³ í³ÿêî¿ òåõí³-
êè… âñå çàìåëî», — êàæå Ëþäìèëà 
Ìàòâ³¿â.

«Ñêèíóëà âàì â ïðèâàò â³äåî ç 
âóë. 15 Êâ³òíÿ, 37 «Áîëãàðñüêèé 
ìàãàçèí». Öå ïîñò³éíà ïðîáëåìà, 
ùî ë³òîì, ùî çèìîþ. Ñí³ã íå â³ä-
ãîðòàâñÿ í³ â÷îðà, í³ ñüîãîäí³, íå òå 
ùî ïðî¿õàòè, ïðîéòè âàæêî. Ó äâîð³ 
â³äãîðíóòî, à ñàìå â³ä áóäèíêó á³ëÿ 
ìàãàçèíó òà äî öåíòðàëüíî¿ äîðîãè 
í³÷îãî íå â³äãîðíóòî», — ïèøå Íà-
òàë³ÿ Ùåðá³í³í.

«Ç ×àëäàºâà äî 15 Êâ³òíÿ íà Âî-
ëîäèìèðà Âåëèêîãî äîðîãè ³ òðî-
òóàðè ïðîñòî æàõëèâ³, í³ ïðîéòè 
í³ ïðî¿õàòè», — çàóâàæóº Îêñàíà 
Çåëåíà.

«Ïîíåä³ëîê, 8 ãðóäíÿ, éøëà 
â³ä Ñòàðîãî ïàðêó ÷åðåç ï³øîõ³ä-
íèé ì³ñò äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 
íåìîæëèâî ïîñòàâèòè ð³âíî íîãó, 
òðåáà ïîâåðòàòè ÿêîñü, ùîá îïåð-
òèñü, à íå ç'¿õàòè. Ñõîäè íå ÷èñòÿòü. 
Ïîâåðòàëàñü ââå÷åð³ 20.30, êàðòèíà 
òà æ ñàìà, ùå ã³ðøà. Íå óÿâëÿþ, ÿê 
òàêèìè ñõîäàìè ïðîéòè ë³òí³é ëþ-
äèí³», — íàãîëîøóº Ãàëèíà Ëó÷àíêî 

² òàêèõ êîìåíòàð³â — ñîòí³.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» òàêîæ 

çðîáèëè ôîòîðåïîðòàæ ç ì³ñòà. ² ïî-
áà÷èëè: ïðîáëåìà òàêè íå íàäóìàíà!

СНІГ ПРОТИ КОМУНАЛЬНИКІВ. 
ХТО ПЕРЕМІГ У ТЕРНОПОЛІ?
Снігопад  «Приблизно 40 одиниць 
спецтехніки прогортали, підмітали та 
посипали протиожеледною сумішшю вулиці 
Тернополя», — таке повідомлення з’явилось 
на сайті міськради. Однак тернополяни 
обурені, двори і дороги, кажуть, 
неприбрані, а техніка, очевидно, стала 
невидимою. Бо довкола — «каша» і намети

Íà òðîòóàðàõ — ãîðè ñí³ãó, íà äî-
ðîãàõ — êàøà. Íàéö³êàâ³øå — ùî 
íàñòóïíîãî äíÿ, 9 ëþòîãî, ñèòóàö³ÿ 
íå äóæå ïîêðàùèëàñÿ. Ó ñîöìåðå-
æàõ òåðíîïîëÿíè âèñòàâèëè êóïó 
â³äåî òà ôîòî, ÿê «÷èñòèëè» äâîðè 
³ âóëèö³ âïðîäîâæ äâîõ äí³â. ² öå 
ïðè òîìó, ùî ñí³ã á³ëüøå íå ïàäàâ.

ЯК КОМЕНТУЮТЬ У МІСЬКРАДІ?
Âëàäà íà öå êàæå — ñïî÷àòêó 

÷èñòÿòü äîðîãè, íàéá³ëüø çàâàí-
òàæåí³ òðàíñïîðòîì. Ïîò³ì — ³íø³ 
ä³ëÿíêè.

«Íàïåðåäîäí³ íåãîäè êîìóíàëü-
íèêè çä³éñíèëè ïîïåðåäíº ïîñè-
ïàííÿ âóëèöü ì³ñòà ñïåö³àëüíîþ 
ñóì³øøþ äëÿ óíèêíåííÿ ôîðìó-
âàííÿ òàê çâàíî¿ «ëüîäîâî¿ ê³ðêè» 
ï³ñëÿ âèïàäàííÿ îïàä³â, — éäåòüñÿ 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. — À âíî÷³ 8 ëþ-
òîãî ïðèáëèçíî 40 îäèíèöü òðàí-
ñïîðòó ïðîãîðòàëè, ï³äì³òàëè òà ïî-
ñèïàëè ïðîòèîæåëåäíîþ ñóì³øøþ 
ïðî¿æäæ³ ÷àñòèíè ³ òðîòóàðè ì³ñòà. 
Ñåðåä íèõ — 13 ï³ñêîðîçêèäà÷³â, 

15 òðàêòîð³â ç³ ù³òêàìè òà â³äâà-
ëîì, 10 îäèíèöü ìàëî¿ òðîòóàðíî¿ 
òåõí³êè».

Ðîáîòó ñí³ãîî÷èñíî¿ òåõí³êè 
çàáåçïå÷èëè ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿: 
«Àâaêc Ïpoô», «Ìicüêøëÿõpeìáyä» 
òà «Òåõíî-Áóä-Öåíòð». Ãîëîâíå 
çàâäàííÿ ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ áóëî ìàêñèìàëüíî ðîç-
÷èñòèòè ò³ âóëèö³ òà ì³êðîðàéîíè 
ì³ñòà, ÿê³ íàéá³ëüøå çàâàíòàæåí³ 
òðàíñïîðòîì, êàæóòü òóò.

Öèòóºìî: «Ïðîòå ÷åðåç áåçïå-
ðåðâíèé ñí³ãîïàä ³ çíà÷íå çíèæåííÿ 
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ, ðîáîòè ç ë³êâ³-
äàö³¿ íàñë³äê³â çèìîâèõ îïàä³â äåùî 
óñêëàäíþâàëèñÿ ïðîòÿãîì íî÷³. ², 
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñí³ãîâ³ îïàäè 
íå ïðèïèíÿþòüñÿ, ðîáîòè ç î÷è-
ùåííÿ âóëèöü Òåðíîïîëÿ òðèâà-
þòü». 9 ëþòîãî îïàä³â íå áóëî, àëå 
ñí³ã ó äâîðàõ âñå îäíî ëåæèòü.

— Ì³ñüê³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè çà-
áåçïå÷óþòü ïðèáèðàííÿ ëèøå ìà-
ã³ñòðàëüíèõ äîð³ã, òðîòóàð³â, ïëîù, 
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, à ðîç÷èùåí-

íÿ òà ïîñèïàííÿ ïðîòèîæåëåäíîþ 
ñóì³øøþ äâîð³â ³ ì³æáóäèíêîâèõ 
ïðî¿çä³â — öå ïðÿìà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 
æèòëîâèé ôîíä ì³ñòà, ³ ïðåäñòàâíè-
ê³â ÎÑÁÁ, — íàãîëîøóþòü ó ì³ñü-
êðàä³. — Ïðèáèðàííÿ ïðèëåãëî¿ 
òåðèòîð³¿ äî çàêëàä³â òîðã³âë³ òà 
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îô³ñ³â, 
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é — ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ. Òîæ íàãàäóºìî 
â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðàì ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü â÷àñíî ïðèáèðàòè 
òåðèòîð³¿, ÿê³ âîíè îáñëóãîâóþòü.

ЧЕРГУЮТЬ ЦІЛОДОБОВО?
Â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ çàïåâíÿþòü: 

äî ðîáîòè ç î÷èùåííÿ ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é â³ä ñí³ãó ïðèñòóïèëè 
ùå ó íåä³ëþ, 7 ëþòîãî, ³ç ïî÷àòêîì 
ñí³ãîâèõ îïàä³â. Äî âèêîíàííÿ ðî-
á³ò çàëó÷åí³ ÿê äâ³ðíèêè ï³äïðèºì-
ñòâà, òàê ³ ñïåö³àë³çîâàíà òåõí³êà. 
Îñê³ëüêè îïàäè íå ïðèïèíÿëèñÿ, 
âêðàé ñêëàäíî äîñÿãíóòè õîðîøèõ 
ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ ïðèáèðàííÿ, àëå 
ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà ïðîäîâ-
æóþòü ðîáîòó.

«ßê ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, ïðè 
ïîã³ðøåíí³ ïîãîäíèõ óìîâ ïðà-
ö³âíèêè îáñëóãîâóþ÷îãî ï³äïðè-
ºìñòâà ÷åðãóþòü ³ ó âèõ³äí³ äí³, ³ 
â ïîçàðîáî÷èé ÷àñ, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ìîæëèâ³ñòü êîìôîðòíîãî ïå-
ðåñóâàííÿ òåðíîïîëÿí, — éäåòüñÿ 
íà ñàéò³ óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ ì³ñü-
êðàäè. — Ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ 

ïðàöþº ïî ê³ëüêà áðèãàä íà çì³íó. 
Ïðàöþþòü ñüîãîäí³ ³ óñ³ îáñëóãîâó-
þ÷³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çä³éñíþþòü 
ïðèáèðàííÿ äâîð³â. Ç äîð³ã ñí³ã 
ç÷èùàºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿì ïðè-
ðîäíîãî ñí³ãîâîãî êîëåñîâ³äáîþ».

Òðîòóàðè, äå ìîæëèâî, ïðèáè-
ðàþòüñÿ ìåõàí³çîâàíî, âñ³ ³íø³ — 
âðó÷íó, çàïåâíÿþòü êîìóíàëüíèêè.

— Ïîò³ì äâ³ðíèêè ðîçîñåðå-
äæóþòü ñí³ã, ùîá íå óòâîðþâàëè-
ñÿ ñí³ãîâ³ âàëè, ÿê³ äîâãî ðîçòà-
þòü. Âèâîçèòè ñí³ãîâ³ âàëè áóäóòü 
ïî ìîæëèâîñò³, êîëè âóëèö³ áóäóòü 
ðîçâàíòàæåí³ â³ä òðàíñïîðòó, — êà-
æóòü â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ.

ПРОСЯТЬ РОЗУМІННЯ СИТУАЦІЇ 
Íàòîì³ñòü ó òåðíîïîëÿí ïðîñÿòü 

ðîçóì³ííÿ. Ë³òí³ì ëþäÿì ðàäÿòü 
óòðèìàòèñÿ â³ä ïðîãóëÿíîê, ùîá 
çàïîá³ãòè òðàâìàì. Âîä³¿â ïðèâàòíî-
ãî òðàíñïîðòó ïðîñÿòü óòðèìàòèñÿ 
â³ä ïî¿çäîê íàéáëèæ÷èìè äíÿìè, 
à òàêîæ íå ïàðêóâàòè àâòîìîá³ë³ 
íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã ³ â çàáîðîíåíèõ 
äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ. Ìóí³öèïàëüíà 
³íñïåêö³ÿ ïåðåâ³ðÿòèìå äîòðèìàííÿ 
âèìîã.

À ïðîãíîç ó ñèíîïòèê³â íàñòóï-
íèé: äî 15 ëþòîãî îïàäè. ×è âïî-
ðàþòüñÿ ç³ ñí³ãîì êîìóíàëüí³ ñëóæ-
áè? Ïîáà÷èìî! À òàêîæ ïîðàõóºìî, 
ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ ïðèáèðàííÿ 
ñí³ãó ó ì³ñò³. Òàêîæ åêñêëþçèâíèé 
í³÷íèé ðåïîðòàæ ç ðîáîòè ñïåöòåõ-
í³êè ÷èòàéòå çãîäîì íà 20minut.ua.

ДОВІДКА 

При виявленні дворів, під’їз-
дів до них чи інших територій, 
що неналежно очищені від сні-
гу, мешканці Тернополя можуть 
повідомляти на Viber муніци-
пальної інспекції за номером 
+38 073 015 14 81, або зателе-
фонувати на Цілодобову гарячу 
лінію 15–80, (0352) 23–63–97, 
(067) 351–57–10.

Так, я задоволений
        3%
Частково справляються
                                                                             36%
Ні
       57%
Мені байдуже
      2%

Чи справляються комунальники 
з розчисткою доріг та тротуарів від снігу?

Опитування
Результати голосування на сайті te.20minut.ua. Усього проголосувало 274 людини

Навколо пам’ятника Небесній сотні сніг розчистили, 
тротуари поруч — ні

На деяких ділянках сніг не чистили. Доріжки протоптали люди
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Âëàäà àêòèâíî 
ïîâ³äîìëÿëà, ùî âñå 
ï³ä êîíòðîëåì. Ìîâëÿâ, 
ö³ëîäîáîâî ïðàöþâàëà 
ñïåöòåõí³êà. Àëå áàãàòî 
òåðíîïîëÿí öå îáóðèëî
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Ó Òåðíîïîë³ ïðàöþâàëè â³ñ³ì 
ìîá³ëüíèõ áðèãàä ìåäèê³â, ÿê³ 
âè¿æäæàëè íà ä³ì äî ïàö³ºíò³â 
òà ðîáèëè çàá³ð á³îìàòåð³àë³â äëÿ 
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. Îäíàê ç 1 ñ³÷íÿ 
ÍÑÇÓ ôàêòè÷íî ë³êâ³äóâàëà ¿õ, 
ïàêåò íà ìîá³ëüí³ áðèãàäè íå ïðî-
äîâæèëè.

НАВІЩО СКАСУВАЛИ МОБІЛЬНІ 
БРИГАДИ?

Ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ÍÑÇÓ 11 ñ³÷íÿ 
ïîâ³äîìèëè, ùî ïàêåò³â íà ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè á³ëüøå íåìàº, òà ¿õ ìîæóòü 
ñòâîðþâàòè ë³êóâàëüí³ çàêëàäè.

— Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2021 ðîêó 
âæå íåìàº ïàêåòó ïîñëóã äëÿ ìîá³ëü-
íèõ áðèãàä, ÿê³ â³äáèðàþòü ìàòåð³àë 
äëÿ òåñòóâàííÿ ó ïàö³ºíò³â ç ï³äîç-
ðîþ íà COVID-19, — ðîçïîâ³ëè ï³ä 
÷àñ áðèô³íãó ÍÑÇÓ. — Íàòîì³ñòü 
Öåíòðè íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ñòâîðþþòü ïóíêòè òåñòó-
âàííÿ. Ìåäèêè âè¿æäæàþòü äî òèõ 
ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ 
äî ïóíêò³â ñàìîñò³éíî. Òàêîæ öåí-
òðè ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ìîæóòü äîìîâèòèñÿ ì³æ 
ñîáîþ òà ñòâîðèòè ñï³ëüí³ ïóíêòè 
òåñòóâàííÿ, àáî âè¿çí³ áðèãàäè.

Âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ãîëîâè 
ÍÑÇÓ Àíäð³é Â³ëåíñüêèé òàêîæ 
ïîÿñíèâ, ùî öå ð³øåííÿ ïîâ'ÿçà-
íî ç òèì, ùî ê³ëüê³ñòü òåñòóâàíü 
çíèçèëàñü, à ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ áðè-
ãàäè ôàêòè÷íî íå âè¿æäæàëè. Òîìó 
íåîáõ³äíîñò³ â íèõ íåìàº.

Îäíà ç ³ìîâ³ðíèõ ïðè÷èí, ÷åðåç 
ÿêó ìîãëè òàêîæ ñêàñóâàòè ïàêåòè 
ÍÑÇÓ — ñïåêóëÿö³¿ îêðåìèõ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â. Àäæå âàæêî ïðîñòå-
æèòè, ÷è ñïðàâä³ ìîá³ëüí³ áðèãàäè 
âè¿çäèëè äî òèõ ïàö³ºíò³â, ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ÿêèõ ïîäàâàëè ó çâ³òàõ. 

ЯК ТЕПЕР ЗДАТИ ПЛР-ТЕСТ?
Ó Öåíòð³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-

í³òàðíî¿ äîïîìîãè, íà áàç³ ÿêîãî 
ôóíêö³îíóâàëè äâ³ ìîá³ëüí³ áðèãà-
äè, ïîÿñíèëè, ó ì³ñò³ çäàòè ÏËÐ-
òåñò ìîæíà, ÿê ³ ðàí³øå, — ó ïóíê-
òàõ çàáîðó ìàòåð³àë³â. Äî ïàö³ºíò³â, 
ÿê³ íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî ïðèéòè, 
ïðîäîâæóº ¿çäèòè ìîá³ëüíà ãðóïà.

— Äî 31 ãðóäíÿ áóëà óãîäà ç 
ÍÑÇÓ íà îêðåìèé ïàêåò ¹ 29, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ ðîáîòó ìîá³ëüíèõ 
áðèãàä, — ïîÿñíþº çàñòóïíèöÿ êå-
ð³âíèêà Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäè-
êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ Áîä-
íàð. — Âîíè áóëè ñòâîðåí³ íà áàç³ 
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ ìàëè óãîäè 
ç ÍÑÇÓ. Îäíàê ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó 
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 Ìàëåíüêîìó Àðñåíó ð³ê òà òðè 
ì³ñÿö³. Ë³êàð³ âèÿâèëè â íüîãî ð³ä-
ê³ñíó õâîðîáó — ñïèíàëüíà ì’ÿçîâà 
àòðîô³ÿ. Äëÿ ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî 
ââåñòè õëîï÷èêó äîðîãîâàðò³ñíèé 
ïðåïàðàò çà 2,3 ìëí äîëàð³â. Ðîäèíà 
Áîðèñ ïðîñèòü ïðî äîïîìîãó.

Ïðî ïðîáëåìó ç³ çäîðîâ’ÿì õëîï-
÷èêà ïî÷àëè ï³äîçðþâàòè, êîëè 
Àðñåíêî íå çì³ã ñ³äàòè, éîìó áóëî 
âæå ñ³ì ì³ñÿö³â. Éîãî ïî÷àëè îá-

ñòåæóâàòè. Íà ïî÷àòêó ðîêó ä³àãíîç 
ï³äòâåðäèëè ë³êàð³. Ó õëîï÷èêà — 
ãåíåòè÷íà õâîðîáà.

— Ó Àðñåíêà ïî÷àëè ñëàáíóòè 
ì’ÿçè, — ðîçïîâ³äàº ìàìà õëîï-
÷èêà Íàä³ÿ. — Â ø³ñòü ì³ñÿö³â â³í 
íå ñ³â, â ñ³ì ì³ñÿö³â íå ñ³â. ßêùî 
ìè éîãî ñàäèëè, â³í ùå ì³ã ñèä³-
òè, àëå ó ñàìîãî íå âèñòà÷àº ñèëè 
ì’ÿç³â. Ïî÷àëè ïðîâîäèòè áàãàòî 
îáñòåæåíü, øóêàòè ïðè÷èíè. Òðè 
òèæí³ òîìó ìè çäàëè ãåíåòè÷íèé 
àíàë³ç íà âèÿâëåííÿ ÑÌÀ. Ä³àãíîç 

ï³äòâåðäèëè ë³êàð³. ßêùî õâîðîáà 
ïðîãðåñóâàòèìå — ì’ÿçè àòðîôó-
þòüñÿ äî òîãî ñòàíó, ùî äèòèíà 
íå ìîæå ñàìà ¿ñòè, äèõàòè. Òðåáà 
ÿêîìîãà øâèäøå ïî÷àòè ë³êóâàííÿ.

Âðÿòóâàòè õëîï÷èêà òà ïîâåðíóòè 
éîãî äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ ìîæå 
ïðåïàðàò Zolgensma. Éîãî óí³êàëü-
í³ñòü â òîìó, ùî â³í ìîæå çàì³íèòè 
äåôåêòíèé ãåí íà ôóíêö³îíàëüíèé. 
Ë³êè â ñâîºìó ðîä³ óí³êàëüí³. Äëÿ 
ë³êóâàííÿ ñïèíàëüíî¿ ì’ÿçîâî¿ àòðî-
ô³¿ ïîòð³áíà âñüîãî îäíà ³í’ºêö³ÿ. 

Äèòèíà ìîæå ïîâåðíóòèñü äî íîð-
ìàëüíîãî æèòòÿ, àëå âñå çàëåæèòü 
â³ä éîãî ñòàíó. ×èì øâèäøå ïî÷àòè 
ë³êóâàííÿ — òèì êðàùèé ðåçóëüòàò.

Ïðåïàðàò âæå ïðîéøîâ âñ³ êë³-
í³÷í³ äîñë³äæåííÿ òà ïîêàçàâ ñâîþ 
åôåêòèâí³ñòü. Àëå ³ âàðò³ñòü öüîãî 
ïðåïàðàòó ïðîñòî íå âêëàäàºòüñÿ 
â ãîëîâ³ — ïîíàä 2 ìëí äîëàð³â.
Ùîá çðîáèòè ðÿò³âíó ³í’ºêö³þ — 
ïîòð³áíî ¿õàòè çà êîðäîí.

— Íàø³ ë³êàð³ íå ìàþòü äîñâ³äó 
ç öèì ïðåïàðàòîì, áî â Óêðà¿í³ â³í 
íå çàðåºñòðîâàíèé, — ðîçïîâ³äàº 
Íàä³ÿ. — Ìè ïî÷àëè êîíñóëüòóâà-
òèñÿ ç ³íîçåìíèìè êë³í³êàìè. ßêùî 
âñå âäàñòüñÿ — ³í’ºêö³þ ³ìîâ³ðíî 
çðîáèìî â Àâñòð³¿. Àëå ïîòð³áíî 
ç³áðàòè ö³ ãðîø³.

ª ³ ³íøå ë³êóâàííÿ. Ñåðåä íèõ 
ââåäåííÿ ïðåïàðàòó Ñï³íðàçà. Àëå 
âîíî íå ìîæå âèë³êóâàòè õâîðîáó, 
à ëèøå ñòðèìàòè àòðîô³þ. Äèòèí³ 
äî ê³íöÿ æèòòÿ äîâåäåòüñÿ ââîäèòè 
öåé ïðåïàðàò, ÿêèé ãàëüìóº ðîçâè-
òîê ì’ÿçîâî¿ àòðîô³¿.

ДОВІДКА

Щоб допомогти Арсенку одужати — можна перераху-
вати кошти на рахунки:
Приватбанк:
5168745104377749 Борис Н. П. (мама) 
UA803052990000026206897933370 
5168745104377756 Борис Ю. І. (тато) 
UA063052990000026209897934503 
26203897933522 Borys Nadiia $ (мама) 
UA883052990000026203897933522 

26200897934706 Borys Yurii $ (тато) 
UA713052990000026200897934706 
26204897933565 Borys Nadiia € (мама) 
UA463052990000026204897933565 
26201897934749 Borys Yurii € (тато) 
UA293052990000026201897934749 
MONOBANK:
4441 1144 2440 5288 Борис Н. П. (мама) 
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато 

Врятуймо маленького Арсенка! Хлопчику потрібен 
препарат, який коштує понад 2 млн доларів

МОБІЛЬНІ БРИГАДИ СКАСУВАЛИ 
Діагностика  У НСЗУ скасували роботу 
мобільних бригад медиків, які здійснювали 
забір біоматеріалів для ПЛР-тестів на дому 
у пацієнтів з підозрою на COVID-19. Мовляв, 
деякі заклади спекулювали і «списували» 
гроші. Хто та як відбиратиме біоматеріал 
тепер, що зміниться для пацієнтів? 

Щоб Арсенко зміг рости 
повноцінною та здоровою 
дитиною — ввести препарат 
потрібно якомога швидше 

— Â Óêðà¿í³ öåé ïðåïàðàò êîø-
òóº 100–120 òèñ. äîëàð³â, — êàæå 
ìàìà Àðñåíà. — Ìè ðîçãëÿäàºìî ³ 
öåé âàð³àíò. 

Áàòüêè â³ðÿòü, ùî çàâäÿêè äîïî-
ìîç³ íåáàéäóæèõ Àðñåíêî çìîæå 
ïîâåðíóòèñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ

íîâ³ óãîäè âæå íå óêëàäàëèñü. Òà-
êèé ïàêåò áóâ ë³êâ³äîâàíèé. Àëå âñÿ 
öÿ ðîáîòà ïåðåêëàäåíà íà ïåðâèííó 
òà àìáóëàòîðíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. 
Ïàö³ºíòè çì³í íå â³ä÷óëè.

Òåðíîïîëÿí, ÿêèì ïîòð³áåí òåñò, 
êîîðäèíóþòü ñ³ìåéí³ ë³êàð³.

— Ó ì³ñò³ ïðîäîâæóþòü ôóíêö³-
îíóâàòè ïóíêòè çàáîðó ìàçê³â, — 
ïðîäîâæóº Íàä³ÿ Áîäíàð. — Óñ³, 
õòî ìàþòü ïîêàçè äî ïðîâåäåííÿ 
ÏËÐ-òåñòó, — éîãî îòðèìóþòü áåç-
êîøòîâíî. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
ïàêåò ÍÑÇÓ íà ìîá³ëüí³ áðèãàäè 
ë³êâ³äîâàíî, ÿêùî º âàæêîõâîð³ ïà-
ö³ºíòè, àáî ò³, ÿê³ íå ìàþòü çìîãè 
ñàìîñò³éíî ä³ñòàòèñü äî ïóíêòó 
çàáîðó, — äî íèõ âè¿æäæàº áðèãà-
äà. Öå âæå â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê 
ìåäè÷íîãî çàêëàäó.

Ó ñê³ëüêè îáõîäèòüñÿ òàêèé âè¿çä 
áðèãàäè, ïàí³ Áîäíàð íå ãîâîðèòü.

— Íå ìîæó ñêàçàòè öþ ñóìó, 
îñê³ëüêè âñå çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ 
ïàðàìåòð³â, — êàæå çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà. — Öå ³ â³ääàëåí³ñòü â³ä 
áðèãàäè, àäæå öå íå ëèøå âè¿çäè 
ïî Òåðíîïîëþ, à ³ â Áåðåçîâèöþ, 
Êóòê³âö³, Ìàëàø³âö³ òà ³íø³. Öå 
³ îáñëóãîâóâàííÿ àâòî, ³ ïàëüíå, ³ 
ðîáîòà áðèãàäè. Òîìó íå ìîæó ñêà-
çàòè, ñê³ëüêè öå êîøòóâàëî.

Õî÷à ó çàêëàä³ ñóìó íå íàçèâàþòü, 
¿¿ ìîæíà ïîðàõóâàòè. Îäíà ìîá³ëüíà 
áðèãàäà ìàëà íîðìó — 150 âè¿çä³â 
íà ì³ñÿöü. Çà öå ÍÑÇÓ âèä³ëÿëà 
50 òèñ. ãðèâåíü. Îòæå, ÍÑÇÓ îö³-
íþâàëà îäèí âè¿çä áðèãàäè ìåäèê³â 
çà çàáîðîì á³îìàòåð³àëó â ñåðåäíüî-
ìó ó 333 ãðèâí³.

ЩО З МЕДИКАМИ ІЗ БРИГАД?
— Ó íàøèõ ìîá³ëüíèõ áðèãàäàõ 

ïðàöþâàëè íàø³ ïðàö³âíèêè, — 
ðîçïîâ³ëà Íàä³ÿ Áîäíàð. — Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ìåäèê â³äïðàöüîâóâàâ 
ó ìîá³ëüí³é áðèãàä³ — â³í ïîâåð-
òàâñÿ íà ñâîº ðîáî÷å ì³ñöå. Òîáòî 
âñ³ ò³, õòî áóëè ó ìåäè÷íèõ áðè-
ãàäàõ, ïðîäîâæóþòü ñâîþ ðîáîòó. 
Ó íàøîìó çàêëàä³ áóëî äâ³ ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè, çàãàëîì ó ì³ñò³ — â³ñ³ì. 

Ïóíêòè çàáîðó á³îìàòåð³àë³â 
îáëàøòîâàí³ íà áàç³ äèòÿ÷î¿ ïî-
ë³êë³í³êè, ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷-
íîãî öåíòðó, ë³êàðí³ ¹ 2. Âè¿çíà 
áðèãàäà ñòâîðåíà íà áàç³ Öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè. Êóäè ³ êîëè ñàìå ïðèéòè 
ïàö³ºíòó — êàæå âàø ñ³ìåéíèé 
ë³êàð.

Медики, які входили у мобільні бригади, продовжують свою роботу у лікувальних закладах 
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АНДРІЙ ПОЛОСА, 

НАЧАЛЬНИК 

МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ 

ЛІКАРНІ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ 

В ТЕРНОПОЛІ:

— У випадку нанесення тва-
ринами укусів людям негайно 
звернутися в травмпункт, який 
передусім повідомляє Лабо-
раторний центр, а потім ветери-
нарну службу міста. Якщо собака 
домашній — власник ізолює тва-
рину в окремому приміщенні для 
проведення клінічного огляду, 
а також з 10-денним карантину-
ванням під наглядом ветлікаря. 
На 11–12 день проводиться клі-
нічний огляд, у випадку загибелі 

тварини проводиться посмертна 
діагностика в Тернопільській РДЛ 
ДПСС. За життя тварини дослі-
дження лабораторним методом 
на сказ не проводиться.
У разі підтвердження на сказ 
лабораторно — проводиться за-
сідання державної надзвичай-
но протиепізоотичної комісії, де 
оголошуються неблагополучні та 
загрозливі зони, затверджуються 
комплекс заходів, одним із них є 
вакцинація всіх зареєстрованих 
тварин (собаки, коти), а також 
боротьба з безпритульними тва-
ринами.
У випадку з безпритульними 
тваринами — ними опікуються 
органи місцевого самоврядуван-
ня. В даному випадку — бригада 
по відлову безпритульних тварин.

«Негайно звернутися в травмпункт» 

 Поверхню рани негайно про-
мийте господарським милом, 
а краї рани обробіть 70% спир-
том або 5% спиртовим розчи-
ном йоду.
  Негайно зверніться в най-
ближчу медичну установу.
 Тільки своєчасно проведений 
курс щеплень може надійно за-
побігти захворюванню на сказ.

  Тварину, що нанесла покус, 
забивати забороняється, її треба 
ізолювати і протягом 10 днів утри-
мувати під наглядом ветлікаря.
  Якщо ця тварина загинула, 
слід негайно повідомити Дер-
жпродспоживслужбу.
За інф. Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби 
в області 

Що робити, якщо вас вкусила тварина 

У разі інфікування людини показа-
ні негайна госпіталізація і введен-
ня антирабічної вакцини. Таких 
щеплень має бути шість: у день 
звернення до лікаря (0-й день), 
а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й 
і 90-й дні. Антирабічна вакцина 
ефективна у разі початку курсу 
не пізніше 14-го дня з моменту 
укусу чи обслинення. Утім, курс 
імунізації призначають навіть че-
рез кілька місяців після контакту із 
хворою або ж підозрілою на сказ 

твариною. Антитіла у людини з’яв-
ляються тільки на 12–14-й день, 
а максимальні їхні рівні досяга-
ються лише через 30–40 днів. 
Імунітет стає дієвим приблизно 
через два тижні після закінчення 
курсу вакцинації та залишається 
таким упродовж року.
У разі небезпечної локалізації уку-
сів (обличчя, шия, голова, пальці 
рук, промежина), множинних або 
дуже глибоких поодиноких укусів, 
ослинення слизових оболонок, 

будь-яких ушкоджень, завданих 
хижими тваринами, кажанами й 
гризунами, коли є ризик корот-
кого інкубаційного періоду, окрім 
вакцини застосовують і людський 
антирабічний імуноглобулін. Інку-
баційний період може скоротити-
ся до 7 діб — це менше, ніж час 
вироблення поствакцинального 
імунітету. Якщо з моменту контакту 
із твариною минуло більше трьох 
діб, антирабічний імуноглобулін 
не застосовують.

Як зараз лікують і чи допоможе вакцина?

МАР’ЯНА ЗВАРИЧ, 

РЕЧНИЦЯ МІСЬКОЇ 

РАДИ:

— Дане питання 
опрацьовується 
фахівцям відді-
лу охорони здо-

ров’я. Були неодноразові звер-
нення у департамент охорони 
здоров’я обласної державної 
адміністрації щодо наявності 
даних видів вакцин, оскільки 

їх повинні передавати медич-
ним закладам від Міністерства 
охорони здоров’я. Проте дана 
вакцина медичним закладам 
Тернополя цього року ще не над-
ходила. Для забезпечення ме-
дичної допомоги тернополя-
нам, лікарня швидкої допомоги 
за кошти міської ради замовила 
вакцину. Поставка — найближчи-
ми днями, можливо, ще надійде 
сьогодні до кінця дня.

«Поставка буде найближчим часом» 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.

BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Äîïîìîæ³òü! Ïîðàäüòå, ùî ðîáè-
òè? Ïèòàííÿ, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, — 
æèòòÿ ³ ñìåðò³! — ê³ëüêà òåðíîïîëÿí 
çâåðíóëèñü çà äîïîìîãîþ äî æóð-
íàë³ñò³â «RIA ïëþñ».

Ëþäè ðîçïîâ³äàþòü, ùî íà âóëè-
öÿõ ì³ñòà ¿õ âêóñèëè ñîáàêè. Ïñè 
íå äîìàøí³, âï³éìàòè ¿õ íå âäàëîñü. 
Çà äîïîìîãîþ îäðàçó çâåðòàëèñü ó 
òðàâìïóíêò, à òàì ¿õ «âò³øèëè»: âàê-
öèíè íåìàº, øóêàéòå ñàìîòóæêè.

Âàêöèíè é ñïðàâä³ íåìàº â ì³ñò³, 
ï³äòâåðäèâ êåð³âíèê ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè. ßê ä³ÿòè, ÿêùî âàñ 
âêóñèâ âóëè÷íèé ïåñ ³ ùî ðîáëÿòü 
÷èíîâíèêè, àáè âàêöèíà ç’ÿâèëàñü?

ШУКАЮТЬ СОБАКУ І ВАКЦИНУ 
«Ïðîøó ïðî äîïîìîãó! Ìîæëè-

âî, õòîñü áà÷èâ â ðàéîí³ «Àëÿñêè» 
çãðàéêó ñîáàê, — ïèøå Íàä³ÿ Êî-
ñòþ÷åíêî. — Òèæäåíü òîìó îäèí 
ç íèõ, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîêóñàâ 
ìåíå! Ïîòð³áíà áóäü-ÿêà ³íôîðìà-

ö³ÿ ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ. ßêùî 
ñîáàêà çäîõ ïðîòÿãîì 10 äí³â, öå 
îçíà÷àº, ùî ìàâ ñêàç. Òàêîæ, ìîæ-
ëèâî, õòîñü ï³äêàæå, äå â Òåðíîïîë³ 
º âàêöèíà â³ä ñêàçó?» 

Âèÿâèëîñü, ùî ïîêóñàíèõ çà îñ-
òàíí³ äí³ â Òåðíîïîë³ ëþäåé ê³ëü-
êà — ³ öå ò³ëüêè ò³, ïðî ÿêèõ æóðíà-
ë³ñòè ä³çíàëèñü. Óñ³ ïîòåðï³ë³ îááè-
âàþòü ïîðîãè ìåäóñòàíîâ ó ïîøóêàõ 
ïîðÿòóíêó òà õî÷à á âàêöèíè â³ä 
ñêàçó. À ¿¿, ÿê âèÿâèëîñü, — íåìàº. 
Ëþäè ðîçïîâ³äàþòü, ÿê³ ñ³ì ê³ë ïå-
êëà âæå äîâåëîñü ïðîéòè. ² ñâ³òëà 
â ê³íö³ òóíåëþ äîñ³ íåìàº.

— 1 ëþòîãî ìåíå âêóñèâ ñîáàêà, 
á³ëÿ áàçàð÷èêà íà 15 Êâ³òíÿ, — ïî-
ä³ëèëàñü Õðèñòÿ Á³ëîâóñ. — Âîíè 
òóò ö³ëèìè çãðàÿìè õîäÿòü. Ç òðàâ-
ìïóíêòó â³äïðàâèëè äî ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ ³ ñêàçàëè ÷åêàòè íà âàêöèíó. 
Ùîïðàâäà, íå çàçíà÷èëè, ñê³ëüêè 
ñàìå ÷àñó òðèâàòèìå öå î÷³êóâàííÿ.

Æ³íêà çâåðòàëàñü äî âñ³õ äîòè÷-
íèõ ñëóæá, íàâ³òü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
ÌÎÇ. Òàì äàëè íîìåð òåëåôîíó, 
êóäè â Òåðíîïîë³ çâåðòàòèñÿ òà ö³-
êàâèòèñü íàÿâí³ñòþ âàêöèí. Ó äå-
ïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ æ³íö³ 
â³äïîâ³ëè, ìîâëÿâ, âàêöèíè íåìàº. 
Õî÷åòå — øóêàéòå ñîá³ â ³íøèõ îá-
ëàñòÿõ, à õî÷åòå — â ²íòåðíåò³.

ЧОМУ НЕМАЄ ВАКЦИНИ ВІД 
СКАЗУ

Æ³íêà ïîäçâîíèëà ³ íà ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ ó Ëüâ³âñüêó îáëàñòü. Òàì ñêà-
çàëè, ùî â íèõ âàêöèíà º, ïðîòå 
íåìàº äîãîâîðó ç Òåðíîï³ëüùèíîþ.

— Ùî öå çà àáñóðä? ×îìó â íàñ 
íåìà âàêöèíè, àäæå êîøòè íà òàêå 
âèä³ëÿþòü ç äåðæáþäæåòó, — îáóðþ-
ºòüñÿ ïàí³ Õðèñòèíà. — Ï³ñëÿ öüîãî 

ЧИ РЕАЛЬНО ЗНАЙТИ ВАКЦИНУ ВІД
СКАЗУ В ТЕРНОПОЛІ: МИ ПЕРЕВІРИЛИ 
Проблема  Тернополяни, яких покусали 
безпритульні пси, нарікають: оббивають 
пороги травмпунктів та лікарень, а вакцини 
від сказу немає. Шукають самотужки — 
немає. Що робити людям і як рятуватись, 
коли з вакциною замкнене коло? А сказ, 
як відомо, — це смертельно небезпечне 
захворювання. Як та де все-таки знайти 
вакцину, яка у Тернополі на вагу золота?

ÿ çíîâ ïî¿õàëà â òðàâìïóíêò. Òàì 
í³÷îãî íîâîãî íå ä³çíàëàñÿ. Çíîâó 
äîâåäåòüñÿ ¿õàòè…

Ïî¿äå âêîòðå äî òðàâìïóíêòó ³ 
ïàí³ Íàä³ÿ. Æ³íêà ïðîñèòü äîïî-
ìîãè ó æóðíàë³ñò³â.

— Öå íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ, 
ÿêà, íà ìîþ äóìêó, ïîòðåáóº ðîç-
ãîëîñó! — êàæå ïàí³ Íàä³ÿ. — ß áè 
ïîäèâèëàñü íà ðåàêö³þ òèõ ñàìèõ 
ë³êàð³â, ÿê³ ïåðåä íàìè ðîçâîäÿòü 
ðóêàìè, ÿêáè â ¿õí³é ñ³ì'¿ ÷è ðîäèí³ 
ñòàëàñü òàêà ñèòóàö³ÿ! Íå äàé Áîæå! 
Í³êîìó íå ïîáàæàþ. Öå ïðîñòî áåç-
âèõ³äíà ñèòóàö³ÿ…

Ïðî ñèòóàö³þ ç âàêöèíîþ ðîçïî-
â³â äèðåêòîð ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà 
ì³ñüêà êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè» ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé.

— Çâåðòàþòüñÿ ëþäè, ùî í³äå 
íåìàº âàêöèíè — ¿¿ ä³éñíî íåìàº, — 
çàçíà÷èâ êåð³âíèê ë³êàðí³. — Í³ 
â òðàâìïóíêò³, í³ â ë³êàðí³, í³ â Òåð-
íîïîë³, í³ â Óêðà¿í³ çàãàëîì. Ïðî-

áëåìà ³ñíóº íà äåðæàâíîìó ð³âí³. 
Ðàí³øå êîðèñòóâàëèñü âàêöèíîþ, 
ÿêó âèðîáëÿëè ó âîþþ÷³é ç íàìè 
êðà¿í³. Çàðàç â³ä íå¿ â³äìîâèëèñü.

Öå ïðîáëåìà, ÿêó é ñïðàâä³ ìå-
äèêè âèð³øèòè íå ìîæóòü. Ïàö³ºí-
òàì ñïðàâä³ ðåêîìåíäóþòü øóêàòè 
ñàìîòóæêè. Äîíåäàâíà òàêà áóëà 
ó Êèºâ³. Õòîñü çàìîâëÿº ³ ïðèâîçÿòü 
ç-çà êîðäîíó, êàæå â³í.

— Êóäè çâåðòàòèñü ëþäÿì? Íà ãà-
ðÿ÷ó ë³í³þ ÌÎÇ. Ìîæíà â Íàö³-
îíàëüíó ñëóæáó çäîðîâ’ÿ, àäì³í³-
ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà, õî÷à öå íà-
âðÿä ÷è âèð³øèòü ïðîáëåìó, — êàæå 
ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé. — Çàðàç òàêà 
ó ê³ëüêîõ ëþäåé. Äî öüîãî ïðàâäà-
ìè-íåïðàâäàìè äàâàëè ðàäó.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» òàêîæ íà-
ìàãàëèñü çíàéòè âàêöèíó â³ä ñêàçó â 
²íòåðíåò³. Âàêöèíà º, ð³çíèõ âèðîá-
íèê³â, ò³ëüêè ï³ä çàìîâëåííÿ. Ö³íà 
êîëèâàºòüñÿ â³ä 70 äî 3,5 òèñ. ãðí. Òà 
ÿêà ñàìå âàêöèíà ïîòð³áíà ³ êîëè, 
ïîòð³áíî óçãîäæóâàòè ç ë³êàðåì.

ДОВІДКА

Сказ — це гостре інфекційне захво-
рювання тварин і людини, спричи-
нене нейротропним вірусом сказу 
(англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. 
Характеризується розвитком своєрід-
ного енцефаліту зі стрімким пошко-
дженням центральної нервової сис-
теми. У разі зволікання з наданням 
кваліфікованої медичної допомоги 
смерть неминуча. Про це повідомляє 
на офіційній сторінці Центр громад-
ського здоров’я МОЗ України.

Âèÿâèëîñü, ùî 
ïîêóñàíèõ çà îñòàíí³ äí³ 
â Òåðíîïîë³ ëþäåé — 
ê³ëüêà. Âîíè îááèâàþòü 
ïîðîãè ìåäóñòàíîâ 
ó ïîøóêàõ ïîðÿòóíêó

На вулицях Тернополя кількох людей вкусили собаки. 
Пси не домашні, впіймати їх не вдалося 
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Якщо ви помітили зміни в по-
ведінці дитини: роздратування, 
поганий сон, відсутність апетиту, 
звертайтеся в реабілітаційний 
центр до наших спеціалістів. Вас 
проконсультує мультидисциплі-
нарна команда фахівців і залеж-
но від стану дитини запропонує:

 Дихальну гімнастику 
 Лікувальну фізкультуру 
 Спелеотерапію 
 Електростимуляцію 
 Магнітотерапію 
Ми підходимо індивідуально 
до всіх особливостей вашої ди-
тини!

Куди та в яких випадках потрібно звертатися 

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 

РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Íàñë³äêè ïåðåíåñåíîãî êîðî-
íàâ³ðóñó ìîæóòü áóòè íàñò³ëüêè 
ñåðéîçíèìè, ùî âèìàãàòèìóòü 
ùå òèæí³â òà ì³ñÿö³â ðåàá³ë³-
òàö³¿. Àäæå íîâèé â³ðóñ âðàæàº 
íå ëèøå ëåãåí³, àëå ³ ñåðöå-
âî-ñóäèííó ñèñòåìó, ³ ñèñòåìó 
òðàâëåííÿ, ³ ñå÷îâó ñèñòåìó, ³ 
íåðâîâó ñèñòåìó ïàö³ºíòà! ² â³ê 
ìîæå áóòè çîâñ³ì ð³çíèì — â³ä 
äîðîñëîãî, äî äèòÿ÷îãî.

Äî îñíîâíèõ ïðîáëåì ç³ 
çäîðîâ’ÿì ó ïåðåõâîð³ëèõ 
íà COVID-19 åêñïåðòè â³äíî-
ñÿòü çàõâîðþâàííÿ ñåðöåâî-ñó-
äèííî¿ ñèñòåìè, ñèíäðîì â³ðóñ-
íî¿ âòîìè, ïîðóøåííÿ ì’ÿçîâèõ 
ôóíêö³é, çíèæåííÿ äèõàëüíî¿ 
ôóíêö³¿ òà áàãàòî ³íøèõ. Äàí³ 
ïðî íàñë³äêè êîðîíàâ³ðóñíî¿ 
õâîðîáè ùå äîâãî áóäóòü çáè-
ðàòè, àíàë³çóâàòè, àëå âæå çà-
ðàç â³äîì³ îñíîâí³ óñêëàäíåííÿ, 
ÿê³ ìîæóòü ÷åêàòè ïàö³ºíò³â, 
ÿê³ ïåðåíåñëè êîðîíàâ³ðóñíó 
³íôåêö³þ.

Ùîá äîïîìîãòè ìàëå÷³ øâèä-
øå ïîâåðíóòèñÿ äî ïîâíîö³í-
íîãî æèòòÿ òà çàïîá³ãòè âèíèê-
íåííþ íåãàòèâíèõ óñêëàäíåíü, 
Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à 
ë³êàðíÿ çàïî÷àòêóâàëà ðåàá³ë³-
òàö³þ äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåõâîð³ëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

ЩО МАЄ НАСТОРОЖИТИ?
ßêùî áàòüêè ïîì³òèëè çì³-

íè â ïîâåä³íö³ äèòèíè, ÿêùî 
â íå¿ ïîðóøèâñÿ ñîí, º çáóä-
ëèâ³ñòü, äðàò³âëèâ³ñòü, ¿õ ÷åêà-
þòü ó Öåíòð³ ìåäè÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿. Òóò º ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ 
îãëÿíóòü äèòèíó ³ çàïðîïîíóþòü 
ïëàí ðîáîòè. Ôàõ³âö³ íàäàþòü 

êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ, ó òîìó 
÷èñë³ é ïñèõîëîã³÷íå. Ñþäè 
âõîäèòü äèõàëüíà ã³ìíàñòèêà, 
ÿêó ïðîâîäèòü ³íñòðóêòîð, ë³-
êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà, ñïåëåîòå-
ðàï³ÿ, åëåêòðîñòèìóëÿö³ÿ, ìàã-
í³òîòåðàï³ÿ òà ³íø³ íåîáõ³äí³ 
ïðîöåäóðè. Óñå öå äîïîìîæå 
ä³òÿì ïåðåáîðîòè ïîñòêîâ³äíèé 
ñèíäðîì ³ øâèäøå ïîâåðíóòèñÿ 
äî çâè÷íîãî æèòòÿ.

Äèðåêòîð ÊÍÏ «Òåðíîï³ëü-
ñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëü-
íà ë³êàðíÿ» Àíäð³é Àðòèìîâè÷ 
ðîçïîâ³äàº ïðî âàæëèâ³ñòü òàêî¿ 
³í³ö³àòèâè.

— Íàðàç³ ñèòóàö³ÿ ³ç çàõâîðþ-
âàí³ñòþ íà êîðîíàâ³ðóñ ó íàø³é 
ãðîìàä³ ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ³ç 
çàãàëüíîóêðà¿íñüêîþ. Ïîñò³éíî 
ìàºìî ïîñòóïîâå ïîêðàùåííÿ 
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî 
êîâ³äó. Îäíàê ñåçîí ðåñï³ðàòîð-
íèõ çàõâîðþâàíü ùå íå çàâåðøå-
íèé, — ðîçïîâ³äàº ïàí Àðòèìî-
âè÷. — Ìè çàïî÷àòêóâàëè íîâó 
ïîñëóãó — ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé ç 
ïîñêîâ³äíèì ñèíäðîìîì. Çàâ-
äÿêè öüîìó íàì âäàñòüñÿ çàïî-
á³ãòè âèíèêíåííþ íåãàòèâíèõ 
íàñë³äê³â äëÿ äèòÿ÷îãî çäîðîâ'ÿ. 
Áàòüêàì äîñòàòíüî ëèøå çâåð-
íóòèñÿ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ ÷è ä³ëüíè÷íîãî ïåä³àòðà. 
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà 
ôàõ³âö³â çàïðîïîíóº ïëàí çàõî-
ä³â ðîáîòè ç ìàëå÷åþ. Òàêèì ÷è-
íîì âäàñòüñÿ äîñÿãòè øâèäêîãî 
îäóæàííÿ äèòèíè òà çìåíøèòè 
íåãàòèâí³ ïðîÿâè äëÿ çäîðîâ'ÿ 
ó ìàéáóòíüîìó.

ЧОМУ РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ВАЖЛИВА?

Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóòü ë³êóâàí-
íÿ ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ ïåðåíåñå-

ДОПОМАГАЮТЬ ДІТКАМ 
ІЗ ПОСТКОВІДНИМ СИНДРОМОМ 
Малеча  Перемога над хворобою 
ще не означає, що дитина здорова. 
Особливо, якщо це захворювання — 
коронавірус. Щоб запобігти виникненню 
різних ускладнень, у міській дитячій 
лікарні надають ефективну реабілітацію 

íîãî êîðîíàâ³ðóñó? Ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð ç ðåàá³ë³òàö³¿ Öåíòðó 
ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïàë³à-
òèâíî¿ äîïîìîãè ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ 
ë³êàðí³ Ìàéÿ Ãîëÿê ðîçïîâ³äàº, 
ùî êîìïëåêñíó äîïîìîãó òóò íà-
äàþòü çã³äíî ç óñ³ìà âèìîãàìè 
ÂÎÎÇ òà ÌÎÇ.

— Ó íàñ º äèõàëüíà ã³ìíàñòè-
êà, ë³êàð ËÔÊ íàâ÷àº, ÿê ïðà-
âèëüíî äèõàòè, ó ÿêîìó ïîëî-
æåíí³ ïåðåáóâàòè, íàäàº ïîðàäè 
ç ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè. Ìè 
òàêîæ ïðîâîäèìî ñïåëåîòåðà-
ï³þ, åëåêòðîñòèìóëÿö³þ, ìàãí³-
òîòåðàï³þ. Çàëåæíî â³ä ïîêàç³â, 
äîäàºìî é ³íø³ ïðîöåäóðè, ÿê³ 
äîïîìàãàòèìóòü ïîêðàùåííþ 
ñòàíó çäîðîâ'ÿ ìàëå÷³, — ïðî-
äîâæóº ïàí³ Ãîëÿê.

Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàí-
äà ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîôåñ³îíàë³â, 
ÿê³ çíàþòü ñâîþ ñïðàâó.

— Ó íàñ º îðòîïåä, íåâðîëîã, 
ïåä³àòð, ë³êàð ë³êóâàëüíî¿ ô³ç-
êóëüòóðè. Óñ³ ìè º ñïåö³àë³ñ-
òàìè ñâîº¿ ñôåðè. Íà ïðèéîì³ 
êîæåí ôàõ³âåöü â³äçíà÷àº ñâî¿ 
ìîìåíòè. Êîìïëåêñíî, âðàõî-

âóþ÷è äóìêó îäèí îäíîãî, ìè 
ñòâîðþºìî ïëàí ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ 
äèòèíè. Àäæå º ä³àãíîç, à º ³ 
õâîðîáëèâèé ñòàí áåç ä³àãíîçó. 
Òîìó ìè âðàõîâóºìî âñ³ ñèìï-
òîìè, ç ÿêèìè äî íàñ ïðèõîäÿòü, 
íàâ³òü ò³, ùî íå âïèñàí³ â àì-
áóëàòîðíó êàðòêó. Ïðàöþºìî ç 
ä³òêàìè ð³çíîãî ïðîô³ëþ — ³ 
îðòîïåä³ÿ, ³ íåâðîëîã³ÿ, ³ åí-
äîêðèíîëîã³ÿ. Òîáòî ìè ãîòîâ³ ³ 
ìîæåìî íàäàâàòè êâàë³ô³êîâàíó 
äîïîìîãó çà âñ³ìà íàïðÿìêàìè 
äèòÿ÷î¿ ïàòîëîã³¿, — ïîÿñíþº 
Íàòàë³ÿ Øèäëîâñüêà, ë³êàð-ïå-
ä³àòð, ë³êàð ô³çè÷íî¿ òà ðåàá³ë³-
òàö³¿ ìåäèöèíè Öåíòðó.

Є І ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА 

ßêùî ä³òêè, ÿêèõ ïðèâîäÿòü 
áàòüêè, õâèëþþòüñÿ, ìàþòü ïî-
ðóøåííÿ ñíó ÷è â íèõ ïîì³òíà 
íàäì³ðíà çáóäëèâ³ñòü, ïðàö³âíè-
êè Öåíòðó ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè åôåê-
òèâíó çàñïîê³éëèâó òåðàï³þ, 
ïðîäîâæóº ë³êàð-ô³ç³îòåðàïåâò 
Ìàðèíà Ïèòåëü.

— ª ïñèõîòåðàïåâò, º ïñèõî-
ëîã, íåâðîëîã. Òîìó ïðîñèìî 
áàòüê³â íå çâîë³êàòè, à çâåðòà-
òèñÿ çà äîïîìîãîþ. Ó íàñ ÷óäîâà 
ðåàá³ë³òàö³ÿ, ë³êàð³, ïðîöåäóðè. 
Ìè äîïîìîæåìî ä³òÿì ïåðåáî-
ðîòè ïîñòêîâ³äíèé ñèíäðîì, — 
àêöåíòóº ìåäèê.

ДОВІДКА 

Звертайтеся за адресою: вул. Федьковича, 16 та вул. Клінічна, 1 а, м. 
Тернопіль, контактні номери телефонів: (067) 3610225, (095) 5011569.

«Ïðàöþºìî ç ä³òêàìè 
ð³çíîãî ïðîô³ëþ — ³ 
îðòîïåä³ÿ, ³ íåâðîëîã³ÿ, 
³ åíäîêðèíîëîã³ÿ — 
íàäàºìî äîïîìîãó 
â óñ³õ íàïðÿìêàõ» 

Для реабілітації дітей є необхідне обладнання. 
У приміщенні Центру нещодавно провели ремонт

Лікар ЛФК навчає, надає поради з лікувальної 
фізкультури. Малюкам роблять масаж

За допомогою спецобладання можна проводити 
цілий комплекс реабілітаційних вправ
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Ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó 4 ëþ-
òîãî îáðàëè ó Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³ 42-ð³÷íîìó Âà-
ëåð³þ Óñòèíîâó. Éîãî ï³äîçðþþòü 
ó ñòð³ëÿíèí³ ïî ä³òÿõ íà øê³ëüíîìó 
ñòàä³îí³ ó Òåðíîïîë³.

Âàëåð³ÿ Óñòèíîâà ñóä â³äïðàâèâ 
çà ãðàòè íà äâà ì³ñÿö³ — áåç ïðàâà 
âíåñåííÿ çàñòàâè. Ñàìå íà òàê³é 
ì³ð³ çàïîá³æíîãî çàõîäó íàïîëÿ-
ãàëà ïðîêóðîð ó ñïðàâ³. Àäâîêàò 
ï³äîçðþâàíîãî ÷îëîâ³êà ïðîñèâ 
äîìàøíüîãî àðåøòó.

— ß ïðîøó ïðîáà÷åííÿ ó áàòü-
ê³â, ä³òåé òà ñóñï³ëüñòâà, — çàÿâèâ 
íà ñóä³ Âàëåð³é Óñòèíîâ.

МАНІЯКА, ЯКИЙ СТРІЛЯЄ 
ПО ДІТЯХ, У ТЕРНОПОЛІ НЕМАЄ!

Ïðî òå, ùî ïðîâèíó âèçíàâ ³ äî-
âîäèâ, ùî óìèñëó ñòð³ëÿòè ïî ä³òÿõ 
ï³äîçðþâàíèé íå ìàâ, 4 ëþòîãî ï³ä 
÷àñ ñï³ëüíîãî áðèô³íãó ç êåð³âíè-
êîì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè Àíäð³ºì 
Ìèêîëàé÷óêîì çàÿâèâ ³ íà÷àëüíèê 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³ Îëåêñàíäð Áîãîìîë.

— Ìàí³ÿêà, ÿêèé ñòð³ëÿº ïî ä³-
òÿõ, ó Òåðíîïîë³ íåìàº! — çàïåâíèâ 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë.

Æóðíàë³ñòö³ «RIA ïëþñ» âäàëîñü 
ê³ëüêà õâèëèí ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç 
Âàëåð³ºì Óñòèíîâèì — ùå ïåðåä 
ïî÷àòêîì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Ùî-
ïðàâäà, çäåá³ëüøîãî çà íüîãî ãî-
âîðèâ àäâîêàò, ÿêèé â ñóä³ çàâæäè 
áóâ ïîðó÷ ³ç ï³äçàõèñíèì. Âàëåð³é 
íàïîëÿãàâ, ùî óìèñëó ñòð³ëÿòè 
ïî ä³òÿõ íå ìàâ, çàïåâíÿâ, ùî ùèðî 
êàºòüñÿ ó ñêîºíîìó ³ ãîòîâèé ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç áàòüêàìè Ìàêñèìêà òà 
ïðîñèòè ó íèõ ïðîáà÷åííÿ. Íà çà-

ïèòàííÿ æóðíàë³ñòêè, ÷è áà÷èâñÿ 
â³í ÷è ç áàòüêàìè, ÷è ç õëîï÷èêîì 
ï³ñëÿ ³íöèäåíòó, Âàëåð³é Óñòèíîâ 
çàïåâíÿâ — çðîáèâ áè öå, îäíàê 
êîíòàêò³â íå ìàâ. Æóðíàë³ñòêà, 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê îòðèìàëà äîçâ³ë â³ä 
áàòüêà õëîï÷èêà ßðîñëàâà Êàïóñ-
òÿíèêà, íàäàëà àäâîêàòîâ³ íîìåð 
ìîá³ëüíîãî áàòüêà.

Äî ðå÷³, ó Âàëåð³ÿ Óñòèíîâà òåæ º 
ñèí — â³í ðîêîì ñòàðøèé â³ä Ìàê-
ñèìà. ×è ñï³ëêóºòüñÿ òîé ç òàòîì — 
íå âäàëîñü ç'ÿñóâàòè. Àëå ñóñ³äè 
êàæóòü, ùî ÷îëîâ³ê ÷àñòî ãîâîðèâ 
ç ñóñ³äñüêèìè ä³òüìè, ïîñì³õàâñÿ, 
â³òàâñÿ ³ ö³êàâèâñÿ ñïðàâàìè.

У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
СТРІЛЬЦЯ?

Àäâîêàò Ñâÿòîñëàâ Îñòðîâñüêèé 
âæå çàïåâíèâ æóðíàë³ñò³â, ùî àïå-
ëÿö³þ ùîäî îñêàðæåííÿ ïðèçíà-
÷åíî¿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó, 
ïîäàâàòèìóòü. Çðàíêó 8 ëþòîãî 
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó äîêóìåíòè ùå íå íàä³éøëè. 
Ó öüîìó íàñ çàïåâíèëà ïðåññå-
êðåòàðêà ñóäó. Ïðîòå Ñâÿòîñëàâ 
Îñòðîâñüêèé ó òåëåôîíí³é ðîçìî-
â³ òîãî æ äíÿ ï³äòâåðäèâ íàì³ðè. 
Ìîâëÿâ, àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïîäàâà-
òèìå îäíîçíà÷íî ³ âæå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì.

Âàëåð³þ Óñòèíîâó ³íêðèì³íóþòü 
õóë³ãàíñòâî òà çàïîä³ÿííÿ óìèñíî-
ãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ äèòèí³. 
Ñàíêö³ÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ñòàòåé 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó — äî 8 ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Íàãàäàºìî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, 
21 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó áëèçüêî 11 ãîä. 
00 õ â., ï³äîçðþâàíèé ç â³êíà ñâîº¿ 
êâàðòèðè çä³éñíèâ ïðèö³ëüíèé ïî-
ñòð³ë ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ â ä³òåé, 
ÿê³ çíàõîäèëèñü íà ñïîðòèâíîìó 

СТРІЛЬЦЯ СУД ВІДПРАВИВ У СІЗО
Резонанс  Вручили підозру та обрали 
міру запобіжного заходу Валерію Устинову, 
якого підозрюють у стрілянині та пораненні 
11-річного школяра Максима Капустяника. 
Адвокат чоловіка підтвердив: подаватиме 
апеляцію. А тим часом Максим, в тілі якого 
залишилося ще близько 30 дробинок, 
дуже сумує за сестричкою та мріє вийти 
на футбольне поле 

ñòàä³îí³ îäí³º¿ ³ç òåðíîï³ëüñüêèõ 
øê³ë. Â ðåçóëüòàò³ äâîì ìàëîë³òí³ì 
ïîòåðï³ëèì ñïðè÷èíåíî ò³ëåñí³ óø-
êîäæåííÿ ó âèãëÿä³ âîãíåïàëüíèõ 
ïîðàíåíü.

Ó 8-ð³÷íîãî õëîï÷èíè äðîáèíêà 
çàñòðàãëà íà îáëè÷÷³ — ¿¿ âèòÿãëè ³ 
â³äïðàâèëè ìàëîãî äîäîìó. À â ò³ë³ 
11-ð³÷íîãî Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà 
âèÿâèëè ïîíàä 40 äðîáèíîê. Ê³ëüêà 
øòóê ìåäèêè çìîãëè âèòÿãòè, ³íø³ 
áóëè íàäòî ãëèáîêî, â òîìó ÷èñë³ 
ïðîéøëè ³ ÷åðåç äåÿê³ âíóòð³øí³ 
îðãàíè, òîìó òîãî æ äíÿ Ìàêñèìà 
òåðì³íîâî ïåðåâåçëè äî ñòîëè÷íîãî 
Îõìàòäèòó. Òàì øêîëÿðà òåæ ïðî-
îïåðóâàëè. Áàòüêî õëîïöÿ ßðîñëàâ 
Êàïóñòÿíèê êàæå, ùî â ò³ë³ ñèíà 
äîñ³ çàëèøàºòüñÿ áëèçüêî 30 äðî-
áèíîê.

— Öå ÷óäî, ùî Ìàêñèì ï³ñëÿ 
òàêîãî çàëèøèâñÿ æèâèì. Öå ôàí-
òàñòèêà, — êàæå áàòüêî 11-ð³÷íîãî 
Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà ßðîñëàâ. — 
Ó éîãî ò³ë³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ ïî-
íàä 30 äðîáèíîê. Ìàêñèìàëüíî 
âñå, ùî ìîãëî çàãðîæóâàòè æèòòþ 
ñèíà, ë³êàð³ çðîáèëè. Äàë³ ñïî-
ñòåð³ãàòèìóòü. Íàðàç³ óçãîäæóþòü 
ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ. Ïîêè ùî ïðî 
ïîâòîðí³ îïåðàö³¿ íå ãîâîðÿòü ³ 
ïðîãíîç³â íå äàþòü. Öå íàäçâè-
÷àéí³ ôàõ³âö³, ³ ìè ¿ì ùèðî äÿ-
êóºìî çà âñå.

«МИ З ТОБОЮ. ВСЕ БУДЕ 
ДОБРЕ!» — ГРАВЦІ «ДИНАМО» 

Ìàêñèì é íàäàë³ ïåðåáóâàº ó ñòî-
ëè÷í³é êë³í³ö³ Îõìàòäèò. Á³ëÿ íüîãî 
âåñü ÷àñ òàòî ç ìàìîþ. Õëîï÷èê 
ñòðàøåííî ñóìóº çà ñåñòðè÷êîþ — 
ä³òè ùîäíÿ ç³äçâîíþþòüñÿ ³ íå ìî-
æóòü äî÷åêàòèñü, êîëè íàðåøò³ çó-
ñòð³íóòüñÿ. À ùå Ìàêñèì ïðîáóº 
â÷èòèñü îíëàéí, àáè íå çàáóòè 
³ íå íàäòî â³äñòàòè â³ä âèâ÷åííÿ 
øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè.

— Â³í àêòèâíèé, ³ äóæå ïîçè-
òèâíî äî âñüîãî ñòàâèòüñÿ, — êàæå 
òàòî. — Ïðàâäà, ðâåòüñÿ âèéòè 
íà ïîëå, õî÷à ïîêè íåçðîçóì³ëî, 
÷è âçàãàë³ ìàòèìå çìîãó íàäàë³ çà-
éìàòèñÿ ñïîðòîì. Çàòå ðåãóëÿðíî 
ïèëüíóº çà âñ³ìà íîâèíàìè ôóò-
áîëó, îñîáëèâî çà ñâî¿ìè óëþáëå-
íèìè «äèíàì³âöÿìè» — âîíè çàðàç 
íà çìàãàíí³ çà êîðäîíîì ³ íàäñè-
ëàþòü Ìàêñèìîâ³ ñëîâà ï³äòðèìêè 
³ ôîòî ç òðåíóâàíü.

«Ìè ç òîáîþ. Âñå áóäå äîáðå!» — 
íàä³ñëàëè õëîïöåâ³ äíÿìè ãðàâö³ 
«Äèíàìî». Îêð³ì â³äîìèõ ôóòáîë³ñ-
ò³â, õëîï÷èêà ³ ðîäèíó ï³äòðèìóþòü 
ñîòí³ ëþäåé. Çà ùî Êàïóñòÿíèêè 
ùèðî äÿêóþòü. Áàòüêè êàæóòü, âñå, 
ùî íåîáõ³äíî Ìàêñèìó äëÿ îäó-
æàííÿ, — ó íèõ º. ªäèíå, ÷îãî ïðî-
ñÿòü — ùèðî¿ ìîëèòâè çà îäóæàííÿ.

«Õî÷åìî ïîä³ëèòèñÿ ç óñ³ìà âàìè 
ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè, ÿê³ êîæíîãî äíÿ 
áóëè ð³çíèìè — ³ç íàä³ºþ ³ â³ðîþ 

â òå, ùî Ìàêñèìîâ³ óñ³ âàø³ ìî-
ëèòâè ³ ïîáàæàííÿ äîïîìîæóòü 
ÿêíàéøâèäøå ïîäîëàòè òîé á³ëü, 
ÿêèé äîâåëîñÿ éîìó ïåðåíåñòè ³, 
íàïåâíå, ùå äîâåäåòüñÿ ïåðåòåðï³-
òè, — íàïèñàëè áàòüêè ñëîâà ïîäÿêè 
ó Ôåéñáóö³ âñ³ì, õòî â³äãóêíóâñÿ 
íà ¿õíþ á³äó òà êèíóâñÿ íà äîïî-
ìîãó. — Íåìîæëèâî îïèñàòè òå, ùî 
ìè ïåðåæèëè ö³ âñ³ äí³. Àëå ç òàêîþ 
âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ, ÿêó ìè â³ä÷ó-
âàëè, íåìîæëèâî, ùîá áóëî ïî ³í-
øîìó. Ìè ùèðî ÄßÊÓªÌÎ óñ³ì, 
õòî áóâ ç íàìè âåñü öåé íåëåãêèé 
÷àñ ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ç íàìè».

Ï³äòðèìóþòü Êàïóñòÿíèê³â ÿê 
ð³äí³, òàê ³ àáñîëþòíî íåçíàéîì³ 
ëþäè. Îäíîêëàñíèêè õëîï÷èêà òà 
þí³ ôóòáîë³ñòè. Ìàë³ ÷åìï³îíè 
÷åêàþòü íà ïîâåðíåííÿ Ìàêñèìà 
³ ùîðàçó ñï³ëêóþòüñÿ ç õëîïöåì 
çà äîïîìîãîþ òðåíåðà.

ЧЕКАЮТЬ НА ПОВЕРНЕННЯ 
ЮНОГО ФУТБОЛІСТА 

Äìèòðî Àíäð³ºøèí, äèðåêòîð 
äèòÿ÷îãî þíàöüêîãî ôóòáîëüíîãî 
êëóáó «×åìï³îí», ïðèãàäóº: ó ïåð-
ø³ äí³ ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ³ âèõîâàíö³, ³ 
¿õí³ áàòüêè êèíóëèñü íà äîïîìîãó 
Ìàêñèìêîâ³.

— Áàòüêè îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê âñå ñòàëîñü, õâèëþâàëèñü ÿê 
çà Ìàêñèìà, òàê ³ çà ñâî¿õ ä³òåé — 
äçâîíèëè, ïèòàëè, ÷è òîãî âæå 
ñï³éìàëè ³ ÷è áåçïå÷íî â³äïóñêàòè 
ä³òåé íà òðåíóâàííÿ, — ïðèãàäóº 
Äìèòðî Àíäð³ºøèí. — Çàðàç âñ³ 
÷åêàþòü íà íîâèíè â³ä Ìàêñèìà. 
Ñïîä³âàþòüñÿ, ÿê ³ ìè, ùî ìàëèé 
ñêîðî ïîâåðíåòüñÿ ó ñòð³é.

Ó ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ òðàãåä³¿ áàòü-
êè áóêâàëüíî îá³ðâàëè òåëåôîíè 
òðåíåð³â. Ãîëîâí³ ïèòàííÿ — ÿê 
Ìàêñèì, ÷èì ìîæíà äîïîìîãòè 
é ùî ùå ïîòð³áíî äëÿ éîãî ïîðÿ-
òóíêó? Çàðàç, êàæóòü òðåíåðè, ô³-
íàíñ³â íå ïîòð³áíî. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
«Äèíàìî» Êè¿â ï³äòðèìàëî ìàëîãî 
âèõîâàíöÿ, ñòàëî ëåãøå.

— Ìàêñèì ó íàñ çàéìàºòüñÿ âæå 
÷îòèðè ðîêè, â îñíîâí³é ãðóï³ — ³ 

öèì âñå ñêàçàíî, — êàæå Äìèòðî 
Àíäð³ºøèí. — Ìè ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàºìî, ùîá â³í øâèäøå ïîâåð-
íóâñÿ â ñòð³é. Â³í äóæå ñòàðàííèé, 
òðåíóâàíü íå ïðîïóñêàâ ³ áóêâàëüíî 
æèâ ôóòáîëîì.

ОДНА ШКІЛЬНА СІМ'Я
Êëàñíà êåð³âíè÷êà Ìàêñèìà 

Ìàð³ÿ Áîáðèê òåæ çàïåâíÿº, ùî 
ïðî öüîãî ó÷íÿ ³ â÷èòåë³, ³ ä³òè 
ìîæóòü ñêàçàòè ò³ëüêè õîðîøå. 
Â³í ÷åìíèé, äîáðèé, ÷óéíèé, í³ ç 
êèì êîíôë³êò³â íå ìàâ. Ñòàðàííî 
â÷èòüñÿ, ö³êàâèòüñÿ ³íîçåìíèìè 
ìîâàìè òà ñïîðòîì. Áåðå àêòèâíó 
ó÷àñòü ó æèòò³ êëàñó. Ìàº äîáðå 
õðèñòèÿíñüêå âèõîâàííÿ.

— Õîðîø³ áàòüêè — õîðîøà 
äèòèíà, — êàæå Ìàð³ÿ Áîáðèê. — 
Äî ïðèêëàäó, Ìàêñèì ç áàòüêîì, 
ïàíîì ßðîñëàâîì, ùîðîêó íà Éîð-
äàíñüê³ ñâÿòà ñï³âàþòü ï³ä ÷àñ îñâÿ-
÷åííÿ êëàñ³â. Ìàìà, ïàí³ Íàä³ÿ, òåæ 
â³äãóêóºòüñÿ íà ïîòðåáè êëàñó.

Âñ³, õòî çíàº Ìàêñèìà, øîêîâàí³: 
ÿê òàê? Çà ùî? Òàêà ãàðíà ³ äîáðà 
äèòèíà, ³ òàêà á³äà ç íèì òðàïèëàñÿ.

— Íåâàæëèâî: ÷è òî ÷åìíà äèòè-
íà, ÷è íå äóæå, ÷è äîðîñëèé, ÷è ìà-
ëèé — í³õòî òàêîãî íå çàñëóãîâóº, — 
êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ. — Öå ñòðàøíèé 
çëî÷èí, ÿêèé ñêîëèõíóâ óñå ì³ñòî. 
Áî íà ì³ñö³ Ìàêñèìà ìîãëà áóòè 
áóäü-ÿêà äèòèíà. Äóæå áàãàòî ëþäåé 
îäðàçó â³äãóêíóëîñÿ ç äîïîìîãîþ, 
äîáðèì ñëîâîì, ìîëèòâîþ. Ìè ç 
áàòüêàìè, ä³òüìè, â÷èòåëÿìè øêîëè 
òåæ õâèëþºìîñÿ çà Ìàêñèìà, ìî-
ëèìîñÿ çà éîãî çäîðîâ'ÿ.

Ä³òè ñï³ëêóþòüñÿ ç îäíîêëàñíè-
êîì ó ñîöìåðåæàõ, êàæå â÷èòåëüêà. 
Óñ³ äóæå ïåðåæèâàþòü ³ ùèðî áà-
æàþòü Ìàêñèìó øâèäêîãî îäóæàí-
íÿ òà ï³äòðèìóþòü äîáðèì ñëîâîì. 
Àäæå âîíî, ÿê â³äîìî, òåæ ë³êóº.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ áóòè ÿê îäíà 
âåëèêà ñ³ì'ÿ. Òîìó öå íàøà ñï³ëüíà 
á³äà, — êàæå Ìàð³ÿ Áîáðèê. — Ïðî-
äîâæóºìî ìîëèòèñÿ çà øâèäêå 
îäóæàííÿ Ìàêñèìà. ² ïðîñèìî 
ïðî ìîëèòâó óñ³õ íåáàéäóæèõ.

Кримінальний кодекс України 
Стаття 296. Хуліганство 
Ч. 4. Хуліганство, тобто грубе пору-
шення громадського порядку з мо-
тивів явної неповаги до суспільства, 
що супроводжується особливою 
зухвалістю чи винятковим цинізмом, 
якщо вони вчинені із застосуванням 
вогнепальної або холодної зброї чи 
іншого предмета, спеціально при-
стосованого або заздалегідь заго-
товленого для нанесення тілесних 
ушкоджень, — караються позбавлен-
ням волі на строк від трьох до семи 
років.

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження 
Ч. 1. Умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, тобто умисне тілесне ушкодження, 
небезпечне для життя в момент запо-
діяння, чи таке, що спричинило втрату 
будь-якого органу або його функцій, 
каліцтво статевих органів, психічну 
хворобу або інший розлад здоров’я, 
поєднаний зі стійкою втратою працез-
датності не менш як на одну третину, 
або переривання вагітності чи непо-
правне знівечення обличчя, — кара-
ється позбавленням волі на строк від 
п'яти до восьми років.

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА

«Öå ÷óäî, ùî Ìàêñèì 
ï³ñëÿ òàêîãî çàëèøèâñÿ 
æèâèì. Öå ôàíòàñòèêà. 
Ó éîãî ò³ë³ äîñ³ 
çàëèøàºòüñÿ ïîíàä 30 
äðîáèíîê»

У суді Валерій Устинов (у центрі) стверджував, що 
щиро кається, умислу стріляти по дітях не мав. І просив 
пробачення у Максима, його батьків і суспільства 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ùîá çàïëàòèòè çà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè — íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè 
ïðîïèñêó ó áóäèíêó òà êâàðòèð³. 
ßêùî âè îðåíäóºòå æèòëî — ïëà-
òèòè çà êîìóíàëêó ìîæíà ñàìîìó 
îíëàéí. Òàêîæ ìîæíà ïëàòèòè 
çàì³ñòü âàøèõ áàòüê³â ÷è áàáóñü 
ç ä³äóñÿìè, ÿê³ íå âì³þòü çðîáè-
òè öå îíëàéí, à éäóòü äî áàíê³â 
÷è íà ïîøòó. Òèì ïà÷å, â ïåð³îä 
ïàíäåì³¿ êðàùå óíèêàòè áóäü-
ÿêèõ ÷åðã.

Ìè ç³áðàëè ³íñòðóêö³¿ ïî îï-
ëàò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ð³çíèõ 
áàíê³â.

ПРИВАТБАНК 
Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåéòè äî îï-

ëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã — ìîæ-
íà ñêîðèñòàòèñÿ ñåðâ³ñîì «Ïðè-
âàò24». Çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî 
ðåºñòðóâàòèñü àáî áóòè êîðèñòó-
âà÷åì áàíêó. Ñïåðøó âàðòî ïå-
ðåéòè íà ñàéò «Ïðèâàò24». Ï³ñëÿ 
öüîãî ó ïîë³ «Êîìïàí³ÿ” ïîòð³áíî 
ââåñòè «Êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ ì. 
Òåðíîï³ëü, Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 
(²ÐÖ)». Âàðòî ââåñòè ïîøóêîâ³ 
ðåêâ³çèòè. Íàéïðîñò³øå — ââåñòè 
àäðåñó áóäèíêó. Îáèðàºìî ì³ñòî 
Òåðíîï³ëü, ââîäèìî íàçâó âóëè-
ö³, áóäèíêó òà êâàðòèðè. ßêùî 
º — âàðòî ââåñòè êîðïóñ ÷è íîìåð 
áëîêó áóäèíêó. ßêùî æ íåìàº — 
çàëèøàºìî ïîëÿ ïîðîæí³ìè. Òèñ-

íåìî êíîïêó «Äàë³».
Ï³ñëÿ öüîãî ìè îòðèìóºìî ³í-

ôîðìàö³þ ïðî çàáîðãîâàí³ñòü. 
Ìîæíà ïîáà÷èòè çàáîðãîâàí³ñòü 
çà âñ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè — ãàç, 
îïàëåííÿ, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, 
óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì, âèâ³ç ñì³ò-
òÿ, ë³ôò, äîìîôîí òîùî.

Ìîæíà ïëàòèòè ëèøå çà äåÿê³ 
ïîñëóãè. Ï³ñëÿ öüîãî ââîäèìî 
ðåêâ³çèòè êàðòêè. Íå îáîâ’ÿçêî-
âî ìàº áóòè êàðòêà ÏðèâàòÁàíêó. 
Äàë³ ïðîñòî âèêîíóºìî ï³äòâåð-
äæåííÿ îïåðàö³¿.

Êîì³ñ³ÿ — 1% â³ä ñóìè ïëàòåæó, 
ÿêùî ðîáèòå öå ÷åðåç ñàéò ç êàð-
òîþ áàíêó. ßêùî æ ïëàò³æ ïðî-
âîäèòå ç êàðòêîþ ³íøèõ áàíê³â — 
êîì³ñ³ÿ áóäå á³ëüøà — 2,75%.

MONOBANK 
ßêùî âè ìàºòå  êàðòó 

MonoBank — ìîæíà çàïëàòèòè 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ÷åðåç ìî-
á³ëüíèé äîäàòîê.

Ñïåðøó ïîòð³áíî àâòîðèçó-
âàòèñÿ â ìîá³ëüíîìó äîäàòêó, 
ââ³âøè ñâ³é ï³í-êîä. Îáèðàº-

ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ПРО ТЕ, ЯК 
ОПЛАТИТИ КОМУНАЛКУ ОНЛАЙН 
Поради  Щомісяця потрібно витрачати 
чимало часу на подачу показників 
лічильника та оплату комуналки. Хтось 
йде до відділень банку, хтось — на пошту 
чи до найближчого платіжного терміналу. 
Щосереди ми публікуватимемо корисні 
інструкції, які спрощують життя. Цього 
разу ми зробили інструкції, як заплатити 
за комунальні послуги, не виходячи 
з дому. Як це зробити через онлайн-
банкінг? Де можна сплатити за послуги 
без комісії? Дивіться у нашій інструкції 

ìî «²íø³ ïëàòåæ³» òà çàõîäèìî 
â ðîçä³ë «Êîìóíàëêà òà ³íòåðíåò». 
Çà çàìîâ÷óâàííÿì òàì áóäå â³-
äîáðàæàòèñÿ àäðåñà ïðîïèñêè. 
ßêùî, äî ïðèêëàäó, âè çí³ìàºòå 
êâàðòèðó, àáî õî÷åòå çàïëàòèòè 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè áàòüêàì — 
ìîæíà äîäàòè ¿õ àäðåñó. Äëÿ öüîãî 
ââîäèìî ì³ñòî, âóëèöþ, áóäèíîê 
òà êâàðòèðó.

Äàë³ îáèðàºìî êîìïàí³¿ äëÿ îï-
ëàòè êîìóíàëêè. Â³äîáðàæàºòü-
ñÿ «ªäèíà êâèòàíö³ÿ», äå ìîæíà 
ðîçðàõóâàòèñÿ çà âñþ êîìóíàë-
êó. Òàêîæ â öüîìó ðîçä³ë³ ìîæíà 
çàïëàòèòè çà ³íòåðíåò, òåëåôîí, 
òåëåáà÷åííÿ ÷è ³íø³ äîäàòêîâ³ 
ïîñëóãè, ÿêèõ íåìàº ó ºäèí³é 
êâèòàíö³¿.

Íàòèñêàºìî íà «Êîìóíàëüí³ 
ïëàòåæ³ (ì. Òåðíîï³ëü) ²ÐÖ». 
Ââîäèìî çíîâó àäðåñó ³ áà÷èìî 
³íôîðìàö³þ ïðî çàáîðãîâàí³ñòü. 
Ìîæíà îáðàòè îêðåì³ ïîñëóãè, 
çà ÿê³ âè õî÷åòå çàïëàòèòè ³ íàòèñ-
íóòè «Äàë³». Ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ï³äòâåðäèòè ïëàò³æ.

Êîì³ñ³¿ çà îïëàòó êîìóíàëêè 
÷åðåç Ìîíîáàíê íåìàº.

ОЩАДБАНК 
Öåé ñïîñ³á îïëàòè ï³ä³éäå ëèøå 

êîðèñòóâà÷àì áàíêó, îñê³ëüêè 
ïîòð³áíî áóäå çàðåºñòðóâàòèñÿ 
òà àâòîðèçóâàòèñÿ â «Îùàä 24/7».

Äëÿ îïëàòè ïîñëóã ïîòð³áíî 
çàéòè òà àâòîðèçóâàòèñü ÷åðåç 
ìîá³ëüíèé äîäàòîê. Çàõîäèìî 
äî ðîçä³ëó «Ïëàòåæ³» ãîëîâíî-
ãî ìåíþ òà ïåðåõîäèì ó ðîçä³ë 
«Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè». Çíàõî-
äèìî ó ñïèñêó ïîñòà÷àëüíèêà 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Äàë³ âèêîíóºìî ïîøóê çà àäðå-
ñîþ ÷è çà ³äåíòèô³êàòîðîì. Ï³ñëÿ 
öüîãî áà÷èìî çàáîðãîâàí³ñòü, ÿêó 
ìè ìîæåìî ñïëàòèòè. Ï³äòâåð-
äæóºìî ïëàò³æ ³ ãîòîâî.

Ìîæíà çðîáèòè öå é ÷åðåç ñàéò 
«Îùàä 24/7». Ïðîöåäóðà ñõîæà. 
Ïåðåõîäèìî çà ïîñèëàííÿì, 
çä³éñíþºìî àâòîðèçàö³þ, îáèðà-
ºìî ïîñòà÷àëüíèêà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã ³ ðîáèìî âñå â³äïîâ³äíî 

äî ³íñòðóêö³¿.
ßêùî âè ïëàòèòå çà êîìóíàë-

êó ÷åðåç «Îùàä 24/7» ç êàðòêîþ 
³íøîãî áàíêó — äîâåäåòüñÿ ñïëà-
òèòè êîì³ñ³þ — 1,5%, ì³í³ìóì 
2 ãðèâí³.

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 
Êë³ºíòè Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâà-

ëþ òàêîæ ìîæóòü çàðàºñòðóâàòèñü 
â îíëàéí-áàíê³íãó ³ ñïëà÷óâàòè 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Äëÿ öüîãî 
òðåáà àâòîðèçóâàòèñÿ â ñèñòåì³ 
òà ïåðåéòè ó ðîçä³ë «Ïëàòåæ³». 
Òàì çà äîïîìîãîþ ïîøóêó ïîòð³á-
íî çíàõîäèòè ïîòð³áí³ êîìïàí³¿. 
Ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ïîêàçíèêè 
ë³÷èëüíèêà, ÷è ïðàâèëüíî âàì 
íàðàõóâàëè çàáîðãîâàí³ñòü.

Ìîæíà ñòâîðèòè øàáëîí äëÿ 
ïëàòåæ³â, ùîá ùîì³ñÿöÿ íå øó-
êàòè îäí³ ³ ò³ æ êîìïàí³¿.

Ïðè ïåðåêàç³ êîøò³â äåÿêèì 
êîìïàí³ÿì-ïàðòíåðàì áàíêó êî-
ì³ñ³¿ íåìàº. Äëÿ ³íøèõ êîìïàí³é 
êîì³ñ³ÿ ð³çíà — 0,5–1,5%, ì³í³-
ìóì 3 ãðí.
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Äåÿê³ áàíêè íå áåðóòü 
êîì³ñ³þ çà ñïëàòó 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
îíëàéí. À â êîãîñü 
âîíà ìîæå áóòè 
â³ä 0,5 äî 2,75%

Заплатити за комуналку можна за кілька хвилин через онлайн-банкінг
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Â'ÿ÷åñëàâ Æèëà á³ëüøó ÷àñòèíó 
æèòòÿ ïðèñâÿòèâ òåàòðó. Ïî÷èíàâ 
ç êàð'ºðè àêòîðà. Àëå, ç³çíàºòüñÿ, 
äóõ ðåæèñåðà ïðîÿâëÿâ ñåáå íà-
â³òü ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî âèñòàâ. 
Áà÷èâ, ÿê êðàùå íà ñöåí³ ïîâåñòè 
ñåáå ³ éîìó, ³ éîãî êîëåãàì. Îäðàçó 
ï³ñëÿ äåáþòó â ðîë³ ðåæèñåðà-ïî-
ñòàíîâíèêà Â'ÿ÷åñëàâ Æèëà îò-
ðèìóº Ãðàí-ïð³ íà ì³æíàðîäíîìó 
ôåñòèâàë³ ó Ë³âåðïóë³ çà ïîñòàíîâ-
êó Ñëàâîì³ðà Ìðîæåêà «Ãóëÿííÿ». 
Ñàìå ïàí Æèëà ïîñòàâèâ óëþáëåí³ 
áàãàòüìà ï'ºñè «Ïîë³ò íàä ãí³çäîì 
çîçóë³», «Ðåâ³çîð», «Âå÷îðè íà õó-
òîð³ ïîáëèçó Äèêàíüêè», «Ãàìëåò» 
òà äåñÿòêè ³íøèõ.

Â³í ãîòóâàâ ïîñòàíîâêè, ÿê³ 
ï³äêîðèëè çàëè â Êèºâ³, ³ íàâ³òü 
çà êîðäîíîì. ² òóò âàðòî âðàõóâà-
òè, ùî áàãàòî ãëÿäà÷³â çà ìåæàìè 
Óêðà¿íè íå çíàþòü íàøî¿ ìîâè. 
Ðåæèñåð ç³çíàºòüñÿ, íàéêðàùå 
â³ä÷óòòÿ, êîëè ãëÿäà÷ ïðîéìàºòü-
ñÿ òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ñöåí³.

Ó Òåðíîïîë³ éîãî îõðåñòèëè 
«Êîðîëåì êîìåä³¿». Ñàì â³í ãîâî-
ðèòü, ùî êîìåä³ÿ é ñïðàâä³ óëþ-
áëåíèé æàíð ñåðåä ãëÿäà÷³â, àëå 
äî äóø³ ³ ñåðéîçí³, ô³ëîñîôñüê³ 
ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæíà ïîêàçàòè 
÷åðåç àêòîð³â òåàòðó.

Êð³ì òîãî, Â'ÿ÷åñëàâà Æèëó 
æàðòîìà íàçèâàþòü çàñíîâíè-
êîì òåàòðàëüíî¿ äèíàñò³¿. Àäæå 
îáîº éîãî ñèí³â òåæ âæå ìàþòü 
íåàáèÿê³ çäîáóòêè â òåàòðàëüíî-
ìó ìèñòåöòâ³. Â'ÿ÷åñëàâ Æèëà — 
ñòàðøèé ñèí — òåàòðàëüíèé 
ïðîäþñåð, ìîëîäøèé Îëåêñàíäð 
Æèëà — àêòîð.

Ó ðîçìîâ³ ïàí Â'ÿ÷åñëàâ â³ä-
âåðòèé òà àðòèñòè÷íèé. ×àñòî 
öèòóº êëàñèê³â òà ìàº íåàáèÿêå 
ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Ñï³ëêóþ÷èñü ç 
íèì, â³ä÷óâàºø, ùî éîãî åíåð-
ã³ÿ íàïîâíþº ê³ìíàòó, à òè ñàì 
íà÷å äèâèøñÿ âèñòàâó, õî÷à é áåç 

ñöåíè, äåêîðàö³é òà ìóçè÷íîãî 
ñóïðîâîäó. Ùîá çðîáèòè ðîçìî-
âó ö³êàâ³øîþ, ðåæèñåð ïðîïîíóº 
ïîãîâîðèòè ïðî ãð³õè. Îòîæ, ðîç-
ïîâ³äü ïîäàºìî â³ä éîãî ³ìåí³.

ПРО ПОНЯТТЯ «ГРІХ» І ТЕАТР 
— ßêîñü ïî÷óâ ïî òåëåâ³çîðó 

ðîçäóìè îäíîãî «ïñåâäîæóðíà-
ë³ñòà» ïðî òå, ùî æóðíàë³ñòîì 
º òîé, õòî ìàº âåëèê³ ðåéòèíãè. 
À òè, êîëè ñëóõàºø òàê³ ðå÷³, ó ãî-
ëîâ³ îäðàçó äóìêà: «Øàíîâíèé, 
àëå êîæåí æóðíàë³ñò ìàº íåñòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùî â³í ðî-
áèòü. Òàê ñàìî ÿê àêòîð, ÿê âèêî-
íàâåöü â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà, òàê 
ñàìî ÿê ðåæèñåð. Â³í ìàº íåñòè 
êóëüòóðó â ìàñè»…

×èì ñòàðøèì ÿ ñòàþ, òèì 
á³ëüøå â ìåíå ô³ëîñîôñüêèõ 
ì³ðêóâàíü. Îñòàíí³ì ÷àñîì çà-
ìèñëþþñü íàä ïîíÿòòÿì «ãð³õ». 
Àëå íå â öåðêîâíîìó ðîçóì³íí³, 
à â æèòòºâîìó. ×è óñâ³äîìëþºìî 
ìè, ùî òàêå ãð³õ?

Òåàòð çà ñâîºþ ñóòòþ ìàº ï³ä-
í³ìàòè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ. Òå-
àòð íå çàâæäè ìîæå ïðàöþâàòè 
â îäíîìó æàíð³, ðîçâàæàëüíîìó, 
æàíð³ êîìåä³¿. Âñ³ êàæóòü: íàì 
â æèòò³ âèñòà÷àº ñåðéîçíîãî, â òå-
àòð³ ìè õî÷åìî â³äïî÷èòè. À ïè-
òàííÿ ãð³õà? ×è ìè çàìèñëþºìîñü 
íàä òèì ïèòàííÿì? ×è òåàòð, ÿê 
â³çóàëüíå ìèñòåöòâî, äîñ³ ñòàâèòü 
íàì ïèòàííÿ: «×è ïðàâèëüíî ìè 
÷èíèìî ó æèòò³?» 

Íàâ³òü, ÿêùî ìè ïðàöþºìî 
â æàíð³ êîìåä³¿… Îäèí àìåðè-
êàíñüêèé äîñë³äíèê äîâîäèòü, 
ùî êîìåä³ÿ ïîêàçóº íàì ïðàâäó. 
Âîíà ïîêàçóº íàñ òàêèìè, ÿê ìè 
º. ² ÿêùî íàñ çàâæäè â÷èëè, ùî 
êîìåä³ÿ — öå ñì³õ, âîíà âèñì³þº 
íåäîë³êè õàðàêòåðó, òî çàðàç öåé 
æàíð òðîõè ïî-³íøîìó òðàêòó-
ºòüñÿ. ² öå ïîíÿòòÿ íå çàâæäè 
îçíà÷àº ñì³õ. Òåàòð — öå îäíå 
ç òèõ ìèñòåöòâ, ÿê³ ìàþòü áóòè 
ìàêñèìóì â³äïîâ³äàëüíèìè. Â³í 

«НАВІЩО ЇХ РАХУВАТИ, ТІ РОКИ?» 
Ювілей  Постановки тернопільського 
режисера В'ячеслава Жили тішать глядачів 
на найбільших театральних сценах 
України і навіть за кордоном. У лютому 
режисер святкує 60-річчя. Тож з цієї 
нагоди спілкуємось із ним про українську 
драматичну комедію, театральне 
мистецтво та … його «гріхи»

ìàº íåñòè åñòåòèêó, ìàº íåñòè 
ñïðàâæíº óêðà¿íñüêå ñëîâî.

Çâ³ñíî, öå â³÷íà ïðîáëåìà ïî-
êîë³íü. ² ìè ÷àñòî ñïåðå÷àºìîñü, 
îáì³íþºìîñü ïîãëÿäàìè íà ìèñ-
òåöòâî. Ó êîæíîãî ñâîÿ ïîçèö³ÿ. 
Àëå ó íèõ òå÷å ìîÿ êðîâ, õîò³ëè á 
âîíè öüîãî àáî í³ (ïîñì³õàºòü-
ñÿ — ïðèì. ðåä).

Êîæåí ç ñèí³â âèáðàâ ñâ³é 
øëÿõ. Çíàºòå, º «äèíàñò³¿», êîëè 
áåðóòü çà ðóêó ³ òÿãíóòü. Ç ìî-
ëîäøèì âçàãàë³ ö³êàâà ³ñòîð³ÿ, áî 
ÿ ïèòàâ: «Êóäè áóäåø âñòóïàòè?» 
Â³í ìîâ÷àâ, à ïîò³ì òàòî íà ïîñòà-
íîâö³, à â³í, áàõ, ³ âñòóïèâ. Êîëè 
âñòóïàâ ñòàðøèé — ÿ ïîâåðòàâñÿ 
ç Àíãë³¿, ïðè¿æäæàþ äîäîìó, â³ä-
äàþ ñóìêó, äðóæèíà ìåí³ ³íøó, 
¿äó â Êè¿â. Ïðè¿æäæàþ, à â³í âæå 
âñòóïèâ.

БУВ АКТОРОМ — 
СТАВ РЕЖИСЕРОМ 

— Ðåæèñåðîì ÿ ñòàâ ç ëåãêî¿ 
ðóêè Ìèõàéëà Ôîðãåëÿ òà Ãðèãî-
ð³ÿ Øåðãåÿ. Âîíè çàïðîïîíóâàëè 
ìåí³ ïîñòàâèòè âèñòàâó Ñëàâîì³ðà 
Ìðîæåêà «Ãóëÿííÿ». Ïîñòàíîâêà 
áóëà äóæå âäàëîþ, íà ôåñòèâà-
ë³ «Áðþõà-õà» ó Ë³âåðïóë³ çà öþ 
âèñòàâó ìè îòðèìàëè Ãðàí-ïð³. 
Ïîò³ì áóëè é ³íø³ ïîñòàíîâêè. 
Îäíàê ç ÷àñîì Ìèõàéëî Ôîð-
ãåëü ñêàçàâ, ùî âòîìèâñÿ ïëà-
òèòè ìåí³, ÿê àêòîðó, ãîíîðàðè 
çà ðåæèñåðñüêó ðîáîòó. Ñêàçàâ: 
³äè â øòàò ðåæèñåð³â. Â³äòàê, 
ó 1996 ðîö³ ÿ âäðóãå çàê³í÷èâ 
Êè¿âñüêèé òåàòðàëüíèé ³íñòèòóò. 
Ïåðøîãî ðàçó çàê³í÷èâ àêòîðñüêå 
â³ää³ëåííÿ, à äðóãîãî — ðåæèñåð-
ñüêèé ôàêóëüòåò.

ПРО УЛЮБЛЕНУ РОЛЬ 
— ×è íå ïðîáóâàâ ïîºäíóâàòè 

àêòîðñüêó ³ ðåæèñåðñüêó ðîáî-
òè? Çàðàç ó âèñòàâàõ ïðàêòè÷íî 
íå ãðàþ. Íàñïðàâä³ ðåæèñåð ³ àê-
òîð — öå ð³çí³ ïðîôåñ³¿, ìèñëåííÿ 

ð³çíå ³ ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ð³çí³.
ß ùå ³íêîëè âèõîäæó íà ñöåíó. 

Äî ïðèêëàäó, ó âèñòàâ³ «²ñòîð³ÿ 
êîõàííÿ äëÿ äîðîñëèõ», äå îäíó 
ç ãîëîâíèõ ðîëåé ãðàº ßí³íà Ñî-
êîëîâà, ãðàº Ãàð³ê Êàðàãóöüêèé. 
Â³í, êîëè áóâ â Îäåñ³, ïîòðàïèâ 
ó ñòðàøíó àâàð³þ. Ï³ñëÿ òîãî ç 
Êèºâà íå ìîæå ïî¿õàòè. À êîëè 
âèñòàâà ó Ëüâîâ³, ó Õàðêîâ³, òðåáà 
éîãî çàì³íèòè. ² ìåí³ äîâîäèòüñÿ 
¿õàòè ³ ãðàòè ñâîþ ðîëü.

Óëþáëåíà ðîëü? … âñ³. ßêùî 
îäíó íàçâàòè — öå Ëàåðô â Ãàìëåò³.

ßêùî îáèðàòè âèñòàâó — òóò ùå 
âàæ÷å. Êîëè ñòàâèø íîâó, âîíà 
ñòàº óëþáëåíîþ. Ïîò³ì ïðîõîäèòü 
÷àñ, áóäå ³íøà. ßê³ äî äóø³? — ² 
«Êàë³ãóëà», ³ «Ïîë³ò íàä ãí³çäîì 
çîçóë³». Öå âèñòàâà, ï³ñëÿ ÿêî¿ 
áóëî áàãàòî ãàðíèõ â³äãóê³â, áà-
ãàòî ïåðåìîã. Êîëè ìè ñòàâèëè ¿¿ 
ó Ïîëüù³, òî ïîëÿêè, ÿê³ íå ðîçó-

ì³ëè ìîâè… ïëàêàëè. Ï³ñëÿ âèñòà-
âè, ïðèãàäóþ, ÿê àêòîðè ïîëüñüê³ 
êèíóëèñü îá³éìàòè íàøèõ àêòî-
ð³â. ² ñëüîçè áóëè íà î÷àõ ó ÷î-
ëîâ³ê³â. ² êàæóòü: «Öå íàðîäíà 
óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ… àëå ÿê 
íàñ ïðîéíÿëî!» Çíà÷èòü êîðäîíè 
äðàìàòóðã³ÿ äîëàº áåç ïðîáëåì.

«КОМЕДІЮ СТАВИТИ 
НАЙВАЖЧЕ» 

— Ñàì ÿ íå ââàæàþ ñåáå «êî-
ðîëåì». ß äîáðå ñòàâëþ êîìåä³þ. 
¯¿, äî ñëîâà, ñòàâèòè äîáðå âì³þòü 
ìàëî ëþäåé. Ìåíå íå ðàç çàïðî-
øóâàëè ñòàâèòè ¿¿ â ð³çí³ òåàòðè. 
Àëå ñàì ïî ñîá³ ÿ äóæå ô³ëîñîô-

ñüêèé. Ó ìåíå áàãàòî êðèòè÷íèõ 
äóìîê. ² õî÷åòüñÿ ñòàâèòè ñåð-
éîçí³ ðå÷³. ² ï³äí³ìàòè ïèòàííÿ 
ñåðéîçí³. Àëå òàêèé ïåð³îä çàðàç, 
ùî ìàëî õòî õî÷å ñåðéîçíî äóìà-
òè. Ìàëî õòî õî÷å äèâèòèñü â î÷³ 
ñàìîìó ñîá³.

Ñì³øíèì áóòè çàâæäè âàæêî. 
Öå íåâòîìíà ðîáîòà. Àáè ãëÿäà÷ 
â çàë³ äóìàâ, ùî âñå íåâèìóøåíî 
³ ëåãêî.

«БУЛИ ПРОВАЛЬНІ ВИСТАВИ» 
— Ïðîâàëè áóëè. Öå òðåáà 

óñâ³äîìèòè. Õàðàêòåð ëþäèíè: 
â÷èòèñü íà ñâî¿õ ïîìèëêàõ. Êîëè 
òè âêëàäàºø ùîñü ó âèñòàâó ³ 
íå çàâæäè öå ðîçóì³º ãëÿäà÷ — 
âèíåí òè. Îòæå òè íå çì³ã öå 
ïðàâèëüíî ïîêàçàòè.

Áóëè ïðîâàëüí³ âèñòàâè. 
Íå îäíà…

Ïåðåæèâàâ? Ïåðåæèâàâ âàæêî. 
Ìîæíà ç â³êíà êèíóòèñü. Êîëè òè 
ðîçóì³ºø öå, âèõîäèø íà âóëèöþ, 
³ â òåáå âðàæåííÿ, ùî âñ³, õòî 
íàâêîëî, çíàþòü ïðî öå. Äèâèòüñÿ 
íà òåáå ³ êàæå: «Àãà, òè ïîãàíî 
ïîñòàâèâ, òè áåçäàðí³ñòü, íàùî 
òè öèì çàéìàºøñÿ?» À º ëþäè, 
ó ÿêèõ öå â³äñóòíº. Ìè ãîâîðèëè 
íà ïî÷àòêó ïðî ãð³õ.

Ïèøàþñü òèì, êîëè ùîñü âäà-
ºòüñÿ 

— Êîëè â òåáå ùîñü âäàºòüñÿ, 
êîëè â àêòîð³â ùîñü âäàºòüñÿ, 
ó òâî¿õ ä³òåé. Òàê, òîä³ ÿ ïèøà-
þñü. ² ãð³õ öå àáî í³, òåæ ïèòàííÿ. 
Àëå çàâæäè ïðèºìíî, áî äóìàºø, 
³ òâîÿ ÷àñòî÷êà òàì º.

×èì äëÿ ìåíå º öÿ öèôðà 
«60»? Îñîáëèâî çíà÷åííÿ öèô-
ðàì íå íàäàþ. Êèâàþ ãîëîâîþ ³ 
äóìàþ: «Ï³äñóìêè ï³äáèâàòè ùå 
ðàíî». Çâ³ñíî, êîìóñü öå íåìàëî. 
Àëå, çðåøòîþ, íàâ³ùî ¿õ ðàõóâàòè, 
ò³ ðîêè?

Ïëàí³â íà ïîñòàíîâêè ùå áà-
ãàòî. Ìîæëèâî, ³ íàéóñï³øí³øà 
ç íèõ âñ³õ ùå ïîïåðåäó.

ДОВІДКА 

В’ячеслав Жила народився 8 люто-
го 1961 року у Києві. У 1979 році 
закінчив Київську середню школу 
№ 203. Після закінчення школи пра-
цював робітником на заводі, потім 
служив в армії.
Після служби в армії вступив на ак-
торське відділення Київського те-
атрального інституту ім. І. Карпен-
ка-Карого, яке закінчив у 1985 році.
У 1996 році закінчив режисерський 

факультет цього ж навчального за-
кладу. Вчився у народного артиста 
СРСР Сергія Данченка.
З 1985 до 1989 року працював 
у Чернігівському обласному теа-
трі. З 1989 року працює у Терно-
полі. За роки акторської роботи 
зіграв більше двадцяти ролей 
у театрі, знімався у п’яти фільмах. 
Одружений, батько двох дітей, 
має онуків.

«Óëþáëåíà ðîëü? Âñ³. 
ßêùî îäíó íàçâàòè — öå 
Ëàåðô â Ãàìëåò³. ßêùî 
îáèðàòè âèñòàâó — òóò 
ùå âàæ÷å. Êîëè ñòàâèø 
íîâó — ñòàº óëþáëåíîþ» 
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У Тернопільському 
драмтеатрі В’ячеслав 
Жила працює вже 
понад 30 років 



10 RIA ïëþñ, 10 ëþòîãî 2021ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íàðàç³ ÌÎÇ òà ë³êóâàëüí³ çàêëàäè 
ïî âñ³é êðà¿í³ ãîòóþòüñÿ ïðèéìàòè 
âàêöèíè òà ùåïëþâàòè íàñåëåííÿ.

КОЛИ ВАКЦИНА БУДЕ 
В УКРАЇНІ?

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè ïîâ³äîìèëè, ùî ïîñòà÷à-
òè âàêöèíó ðîçïî÷íóòü óæå çà äâà 
òèæí³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê 
ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ç ïèòàíü 
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ²ãîð ²âàùåí-
êî íà áðèô³íãó ó ÌÎÇ 1 ëþòîãî.

— Äëÿ ïî÷àòêó âàêöèíàö³¿ óæå 
ï³äòâåðäæåíî îòðèìàííÿ Óêðà¿íîþ 
117 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè âèðîáíèöòâà 
êîìïàí³¿ Pfizer — Biontech, — çàÿâèâ 
²ãîð ²âàùåíêî. — Ïîñòà÷àííÿ öèõ 
âàêöèí äî Óêðà¿íè ðîçïî÷íåòüñÿ 
÷åðåç äâà òèæí³, òîáòî â ñåðåäèí³ 
ëþòîãî. Òàêîæ ëèñòîì COVAX 
Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
áóëî ï³äòâåðäæåíî ïîñòà÷àííÿ é 
³íøî¿ âàêöèíè, à ñàìå âèðîáíèöòâà 
êîìïàí³¿ AstraZeneca ó ê³ëüêîñò³ â³ä 
2,1 ìëí äî 2,7 ìëí äîç. Ïîñòà÷àííÿ 
äàíî¿ âàêöèíè áóäå çä³éñíþâàòèñÿ 
ïðîòÿãîì ïåðøîãî-äðóãîãî êâàðòàëó 
2021 ðîêó.

Â ïåðøó ÷åðãó îòðèìàþòü âàê-
öèíó ò³, õòî º â ãðóï³ ðèçèêó. Öå 
ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè.

— Äî ïåðøîãî åòàïó ïîòðàïèëè 
ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, îñê³ëüêè ¿õí³é 
çàõèñò — öå ïð³îðèòåò äåðæàâè äëÿ 
òîãî, ùîá áóëî êîìó ðÿòóâàòè æèòòÿ 
óêðà¿íö³â, ÿê³ íå îòðèìàëè äîñòóï 
äî âàêöèíàö³¿, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð Â³êòîð Ëÿøêî. — ² 
ùîá ðÿòóâàòè æèòòÿ ãðîìàäÿí â³ä 
³íøèõ õâîðîá, ÿê³, íà æàëü, íå ï³ø-
ëè ó â³äïóñòêó.

Äàë³ âàêöèíóâàòèìóòü ëþäåé 
òðåòüîãî â³êó, ÿê³ ìàþòü õðîí³÷í³ 
õâîðîáè.

ЧИ ДОПОМОЖЕ ЩЕПЛЕННЯ?
ßê ðîçïîâ³â «RIA ïëþñ» àêàäå-

ì³ê ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³í-
ôåêö³îí³ñò Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí — 
íà ùåïëåííÿ ìîæíà ïîêëàäàòè âå-
ëèê³ íàä³¿, àäæå ìàñîâà âàêöèíàö³ÿ 
ìîæå ñòàòè ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì 
äëÿ ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó.

— Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ öåé ïðî-

öåñ óæå ðîçïî÷àâñÿ. Â Óêðà¿í³, 
íà æàëü, ùå öüîãî íåìàº. Íàðàç³ 
ëèøå òðèâàº ï³äãîòîâêà òà ïåðå-
ãîâîðè. Ìè î÷³êóºìî îòðèìàòè 
ïåðø³ âàêöèíè âæå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì. Öå ³ áåçêîøòîâí³ ïðåïàðà-
òè, ÿê³ íàì íàäàñòü ÂÎÎÇ. Àëå ¿õ 
áóäå íåäîñòàòíüî. Ïîòð³áíî áóäå 
çàêóïëÿòè âàêöèíè äîäàòêîâî.

Íàéïåðøèé ä³ºâèé ïðîòèåï³äå-
ì³îëîã³÷íèé çàõ³ä, ÿêèé äîïîìîæå 
ñïèíèòè ïàíäåì³þ — öå ùåïëåí-
íÿ, — êàæå ³íôåêö³îí³ñò.

Ð³çí³ âàêöèíè ïîêàçàëè ³ ð³çí³ ðå-
çóëüòàòè. Àìåðèêàíñüêî-í³ìåöüêà 
âàêöèíà Pfizer — Biontech ïîêàçàëà 
îäí³ ç íàéêðàùèõ. ßê êàæå ³íôåêö³-
îí³ñò, âàðòî çàêóïëÿòè ò³ âàêöèíè, 
ÿê³ ïîêàçàëè êðàù³ ðåçóëüòàòè. Åêî-
íîìèòè òà êóïóâàòè ïðåïàðàòè, ÿê³ 
ïîêàçàëè ã³ðø³ ðåçóëüòàòè — íå êðà-
ùà ³äåÿ.

— Õòî øâèäøå äàº çàìîâëåííÿ 
³ øâèäøå ïëàòèòü — òîé ìîæå îá-
ðàòè êðàùó âàêöèíó, ÿêó ïðîïî-
íóº ðèíîê, — êàæå ³íôåêö³îí³ñò. — 
Íàñåëåííÿ ç íåäîâ³ðîþ ñòàâèòüñÿ 

äî êèòàéñüêî¿ âàêöèíè. Ó Áðàçèë³¿ 
âîíà ïîêàçàëà åôåêòèâí³ñòü âñüîãî 
íà 50%, àëå â Òóðå÷÷èí³ ïîêàçàëà 
ñåáå êðàùå. ̄ ¿ åôåêòèâí³ñòü òàì í³áè 
äîñÿãëà 70%. Àìåðèêàíñüêà âàêöè-
íà äàº ìàéæå 90% åôåêòèâíîñò³. 
Àëå òóò âàðòî îäðàçó çàóâàæèòè, ùî 
í³êîëè íå ìîæíà äîñÿãíóòè 100% 
åôåêòèâíîñò³ âàêöèíàö³¿. Ïðèáëèç-
íî 5–10% íàñåëåííÿ ìàº äåôåêòè 
³ìóííî¿ ñèñòåìè, ³ìóííó ñëàáê³ñòü. 
Íàâ³òü ÿêùî ùåïèòè ¿õ íàéêðàùîþ 
âàêöèíîþ — ³ìóí³òåò íå âèðîáèòü-
ñÿ, àáî â³í áóäå äóæå ñëàáêèé. Òîìó 
ç îäíîãî áîêó — íå ìîæíà âèìà-
ãàòè 100% åôåêòèâíî¿ âàêöèíè, áî 
òàêî¿ íå ³ñíóº. Àëå ç ³íøîãî áîêó, 
íå äóæå ³ìïîíóº ïðåïàðàò, ÿêèé äàº 
ëèøå 50% åôåêòèâíîñò³. Ïðè òàê³é 
âàêöèíàö³¿ êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ 
Медицина  У багатьох країнах світу 
триває масове щеплення населення проти 
коронавірусу. Навколо вакцинації з’явилось 
чимало фейків і теорій змов. Ми дізнались 
у професора-інфекціоніста з Тернополя, 
чого чекати від майбутнього щеплення, чи 
допоможе воно в боротьбі з коронавірусом 
та скільки людей повинні вакцинуватися

áóäå âèðîáëÿòèñÿ çíà÷íî ïîâ³ëü-
í³øå.

Âàêöèíàö³ÿ äîïîìîæå, ³ ¿¿ íåîá-
õ³äíî ïðîâîäèòè, çàïåâíÿº Ìèõàé-
ëî Àíäðåé÷èí. Ïåðåäîâ³ êðà¿íè öå 
ðîçóì³þòü ³ çàçäàëåã³äü ïîäáàëè ïðî 
òå, ùîá çàêóïèòè âàêöèíè íàéá³ëüø 
àâòîðèòåòíèõ ô³ðì.

ЧОМУ БОЯТИСЯ ВАКЦИНИ 
НЕ ТРЕБА?

Îäíàê ïîêè ÷àñòèíà íàñåëåííÿ 
ïîêëàäàº âåëèê³ íàä³¿ íà ùåïëåííÿ, 
äåÿê³ ëþäè íàìàãàþòüñÿ «âñòàâëÿ-
òè ïàëèö³ â êîëåñà». Ó âñüîìó ñâ³ò³ 
íàâêîëî êîðîíàâ³ðóñó òà ùåïëåí-
íÿ çàãàëîì ñôîðìóâàëîñü ÷èìàëî 
ôåéê³â òà áðåõí³. Îäíàê áîÿòè-
ñÿ ³ â³ðèòè óñ³ëÿê³é í³ñåí³òíèö³ 
íå òðåáà — çàñïîêîþº ïðîôåñîð. 
Àäæå âàêöèíàö³ÿ — öå íàéá³ëüø 
åôåêòèâíèé ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷-
íèé çàõ³ä ïðîòè ð³çíèõ õâîðîá. 
Çàâäÿêè ùåïëåííþ âäàºòüñÿ 
çíèçèòè ñìåðòí³ñòü â³ä ö³ëîãî 
ðÿäó íåäóã. Äåÿê³ çàõâîðþâàííÿ 
âæå íå íåñóòü çàãðîçó çàâäÿêè 
ùåïëåííÿì. À íàòóðàëüíà â³ñïà 
áóëà ïîäîëàíà ïîâí³ñòþ çàâäÿêè 
ìàñîâîìó ùåïëåííþ ó ñâ³ò³.

— Ðàçîì ç òèì, ³ñíóº òàê çâàíèé 
àíòèâàêöèíàëüíèé ðóõ, — ïðîäîâ-
æóº ïðîôåñîð. — Íà æàëü, â³í º 
ñêð³çü. Â³í áóâ ðàí³øå, ³ º çàðàç. 
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî íàâ³òü 
â íàø ÷àñ ïðèáëèçíî 50% àìåðè-
êàíö³â çà âàêöèíàö³þ, à 26% — ïðî-
òè. Ó Ðîñ³¿ 44% — ïðîòè ³ ëèøå 
22% — çà âàêöèíàö³þ. Ïðåäñòàâíè-
êè öüîãî ðóõó øèðîêî âèêîðèñòî-
âóþòü ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ðîçñèëàþòü 
ð³çí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ô³ëüìè ç â³ä-
âåðòîþ áðåõíåþ ïðî ùåïëåííÿ. ² öå 
ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå ùåïëåíü ïðîòè 

êîðîíàâ³ðóñó. Âîíè ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî ç âàêöèíîþ ëþäåé áóäóòü ÷³ïó-
âàòè, ùî ëþäè ñòàíóòü çàëåæíèìè 
òà ³íø³ äóðíèö³. Çâè÷àéíî, â³ðèòè 
â òàêå íå ìîæíà. Öå ìðàêîá³ññÿ. 
Àëå íå áðàòè äî óâàãè öå âñå òàêîæ 
íå ìîæíà. Ìè ìàºìî ïîêðàùóâàòè 
ïîïóëÿðèçàö³þ âàêöèíàö³¿. Ïîòð³á-
íî, ùîá àâòîðèòåòí³ ëþäè âèñòóïà-
ëè íà òåëåáà÷åíí³, íà ðàä³î, ó ïðåñ³ 
òà ïðîâîäèëè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-
áîòó. Ùåïëåííÿ âêðàé íåîáõ³äíå. 
Öå îäèí ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ 
ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ çàõîä³â. Öå 
äîïîìîæå íàì ïîçáóòèñÿ ïàíäåì³¿. 
Àëå â íàø³é êðà¿í³ öÿ ðîáîòà ïðî-
âîäèòüñÿ äóæå ñëàáî. Òîìó ÿ äóìàþ, 
ùî áóäå çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ, 
ÿêà çà æîäíèõ îáñòàâèí íå ïîãî-
äèòüñÿ íà âàêöèíàö³þ. ßêèé â³äñî-
òîê öèõ ëþäåé áóäå — ïîêàæå ÷àñ.

ЯК ВИРОБИТИ КОЛЕКТИВНИЙ 
ІМУНІТЕТ 

Îäíàê º íàä³ÿ, ùî á³ëüø³ñòü 
íå áóäóòü ÷èíèòè îïîðó ùåïëåí-
íþ. Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó çìóñèëà 
áàãàòüîõ äáàòè ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ òà 
ðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòè ³íøèõ ðåñ-
ï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ çàõâîðþâàíü. 
Öå áóëî äîáðå ïîì³òíî íà ïðè-
êëàä³ ùåïëåíü â³ä ãðèïó. Ó 2018–
2019 ðîö³, çà äàíèìè Öåíòðó ãðî-
ìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, â Óêðà¿íó áóëî 
ïîñòàâëåíî 500 òèñ. äîç âàêöèí â³ä 
ãðèïó, îäíàê âàêöèíóâàëèñÿ ëèøå 
238 079 ëþäåé. Êîëè ðîçïî÷àëàñü 
ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó — ëþäè ìà-
ñîâî ïî÷àëè ùåïëþâàòèñü. Çíàéòè 
âàêöèíó â àïòåêàõ áóëî äóæå âàæ-
êî, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âàêöèí 
â Óêðà¿íó ó 2020-ìó ðîö³ çàâåçëè 
á³ëüøå — 665 òèñ. äîç.

ßê ïîÿñíþº Ìèõàéëî Àíäðåé-

÷èí, ùîá îòðèìàòè êîëåêòèâíèé 
³ìóí³òåò, 70–75% íàñåëåííÿ ïî-
âèííî ìàòè ³ìóí³òåò. Öåé êîëåê-
òèâíèé ³ìóí³òåò äîïîìîæå çäî-
ëàòè ïàíäåì³þ. Àëå ö³º¿ öèôðè 
ìîæíà äîñÿãòè íå ëèøå çàâäÿêè 
ùåïëåííþ.

— Äî ïðèêëàäó, ëþäè, ÿê³ ïå-
ðåõâîð³ëè, ìàþòü ³ìóí³òåò, — êàæå 
³íôåêö³îí³ñò. — ¯õ ïîòð³áíî ùå-
ïëþâàòè â îñòàííþ ÷åðãó. Íåîáõ³ä-
íî âèçíà÷àòè òèòð (êîíöåíòðàö³þ) 
àíòèò³ë â êðîâ³, ïåðø í³æ ðîáèòè 
ùåïëåííÿ. Àäæå ÷àñòèíà íàñåëåí-
íÿ ïåðåíåñëà êîðîíàâ³ðóñ, îòðèìà-
ëà ³ìóí³òåò, íàâ³òü òîãî íå ï³äîç-
ðþþ÷è. ß îñîáèñòî çíàþ ëþäåé, 
ÿê³ áóëè âïåâíåí³, ùî íå õâîð³ëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Âîíè ìàëè õâîðèõ 
ðîäè÷³â ÷è çíàéîìèõ. Àëå ï³ñëÿ ïå-
ðåâ³ðêè íà íàÿâí³ñòü àíòèò³ë, ó ¿õ 
êðîâ³ áóâ âèñîêèé òèòð àíòèò³ë. 
Ñåðåä íàøèõ ³íôåêö³îí³ñò³â, ÿê³ 
ùîäíÿ ïðàöþþòü ç õâîðèìè, òàêîæ 
áóëè ò³, ÿê³ íå ìàëè îçíàê õâîðî-
áè, àëå ìàëè âèñîêó êîíöåíòðàö³þ 
àíòèò³ë äî êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. 
Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ïåðåíåñëè 
õâîðîáó â ïðèõîâàí³é ôîðì³. Á³ëü-
øå òîãî, âîíè ïîâòîðíî îòðèìóþòü 
ïîðö³þ â³ðóñó. Öå òàêîæ ñòèìóëþº 
³ìóí³òåò.

Îäíîãî ùåïëåííÿ áóäå íå äîñòàò-
íüî. Ç ÷àñîì òðåáà áóäå ïðîâîäèòè 
ðåâàêöèíàö³þ. Ëþäè, ÿê³ ïåðåíåñëè 
êîðîíàâ³ðóñ, ç ÷àñîì ìîæóòü ïîâ-
òîðíî çàõâîð³òè. Âñå çàëåæèòü â³ä 
îñîáëèâîñòåé ³ìóí³òåòó ëþäèíè.

Ë³êàð³ çàêëèêàþòü äîòðèìóâàòèñÿ 
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü. Ïàì’ÿòàé-
òå ïðî ìàñêîâèé ðåæèì, óíèêàéòå 
ñêóï÷åíü ëþäåé, ÷àñò³øå ìèéòå 
ðóêè ç ìèëîì òà êîðèñòóéòåñü àí-
òèñåïòèêàìè.

Масова вакцинація може стати переломним моментом для пандемії коронавірусу 

«Ùåïëåííÿ âêðàé 
íåîáõ³äíå. Öå îäèí ç 
íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ 
ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ 
çàõîä³â. Öå äîïîìîæå 
íàì ïîçáóòèñÿ ïàíäåì³¿» 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Ñí³ãîâèé âñþäèõ³ä ²ãîð Ðàäü 
ñòâîðþâàâ äâà ç ïîëîâèíîþ 
ðîêè. Ó íüîãî êàá³íà â³ä ïîëü-
ñüêîãî «Æóêà», à ðåøòà — â³ä 
«Ìîñêâè÷à». ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, 
ùî ñí³ãîõ³ä ìàº â³ñ³ì êîë³ñ, îá-
òÿãíóòèõ ãóìîâîþ ãóñåíèöåþ. 
Ñïåðåäó âñþäèõîäà «í³æ», ÿêèé 
ìàº ðîçð³çàòè ñí³ãîâ³ çàìåòè. 
Ççàäó — âõ³ä äî ñàëîíó íà âè-
ïàäîê âåëèêîãî ñí³ãó.

Òîä³ ùå âñþäèõ³ä ì³ã ¿çäèòè 
ëèøå âïåðåä òà íàçàä. Àëå çàðàç 
÷îëîâ³ê âèïðàâèâ ³ öþ íåäîñêî-
íàë³ñòü.

— Êîëè ÿ âïåðøå âèïðîáóâàâ 
âñþäèõ³ä, â³í ùå ìàâ íååôåêòèâ-
í³ ïîâîðîòè. Çàðàç ÿ ö³ íåäîñêî-
íàëîñò³ óñóíóâ ³ ÷åêàþ á³ëüøîãî 
ñí³ãó, ùîá âèïðîáóâàòè ùå ðàç, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí Ðàäü. — ß çàì³íèâ 
áàðàáàíí³ ãàëüìà íà ñóïîðòè. Îñ-
òàíí³ äàþòü òðîõè á³ëüøèé åôåêò 
³ çà ¿õ ðàõóíîê ðîáèòüñÿ ïîâîðîò.

ТЕХНІКОЮ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
МАЙЖЕ 40 РОКІВ 

²ãîð Ðàäü ðîçïîâ³äàº, ùî 
îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè 
âñòóïèâ ó òåõí³÷íå ó÷èëèùå, ³ 
âæå òîä³ ó íüîãî ç`ÿâèëàñü ëþáîâ 
äî òåõí³êè.

— Ùå â øêîë³ íàâ³òü ïðîáóâàâ 
ùîñü ìàéñòðóâàòè. Çàâæäè ïðè-
äóìóâàâ ùîñü íîâå ³ ö³êàâå, — 
ðîçïîâ³äàº â³í. — Ç ìåòàëîì — 

âæå ï³çí³øå. 17 ðîê³â ÿ ïðàöþâàâ 
ó «Çáîð³âñüê³é ñ³ëüãîñïòåõí³ö³». 
Æèòòÿ ïîâ`ÿçàíå ç òåõí³êîþ. 
Ïðàöþâàâ òàêîæ ³íæåíåðîì ³ç 
íîâî¿ òåõí³êè, ïðîïîíóâàâ ð³çí³ 
âèíàõîäè äëÿ ïîëåãøåííÿ ïðà-
ö³. Òîä³ íàø ðàéîí áóâ äðóãèì 
â îáëàñò³.

Çà ðîêè ðîáîòè íà ð³çíèõ ïî-
ñàäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç òåõí³êîþ, 
âäîìà ÷îëîâ³ê ìàéñòðóâàâ âè-
íàõîäè äëÿ äóø³ ³ ðîáîòè.

СПОЧАТКУ СТВОРИВ 
МОТОБЛОК, ПОТІМ — БАҐІ 

— Ñïî÷àòêó çðîáèâ ìîòîá-
ëîê òà íåâåëè÷êèé òðàêòîð. 
Ïîò³ì — áà´³ (òðàíñïîðòí³ çà-
ñîáè ç âåëèêèìè êîëåñàìè òà 
øèðîêèìè øèíàìè, ïðèçíà÷å-
í³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ï³ùàíèõ 
äþíàõ àáî íà ïëÿæàõ). Òàêîæ 
ÿ áóâ êåð³âíèêîì ãóðòê³â äëÿ 
øêîëÿð³â. Ðàçîì ç íèìè ìè çðî-
áèëè àåðîñàíè. Ó 1986-ìó ðîö³ 
ÿ ïîñëàâ ñâî¿ âèíàõîäè íà êîí-
êóðñ â Ìîñêâó. Çà ðåçóëüòàòàìè 
óâ³éøîâ â äåñÿòêó íàéêðàùèõ 
ðåñïóáë³êàíñüêèõ âèíàõ³äíèê³â 
ìàëîãàáàðèòíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ òåõí³êè, — ä³ëèòüñÿ 
ïàí ²ãîð.

Çàðàç ÷îëîâ³ê ïðèâàòíèé ï³ä-
ïðèºìåöü. Â³í ðåàë³çóº ìåòàë òà 
âèðîáè ³ç íüîãî. À ó â³ëüíèé ÷àñ 
ïðîäîâæóº ìàéñòðóâàòè.

— Ðîáëþ ïðè÷åïè ëþäÿì äëÿ 
àâòîìîá³ëÿ, ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ 
ïîêîëêè äðîâ, ð³çí³ äîïîâíåííÿ 

ЗМАЙСТРУВАВ СНІГОХІД, 
АЕРОСАНИ І МРІЄ ПРО ВСЮДИХІД
Золоті руки  Новина про те, що Ігор 
Радь зі Зборова власноруч створив 
сніговий всюдихід, облетіла всю Україну. 
Але мало хто знає, що цей винахід 
у чоловіка не єдиний. Він створив баґі, 
універсальний господарський трактор 
та навіть аерохід 

Ігор Радь створює нову техніку вже 40 років

Снігохід чоловік майстрував 2,5 роки. Каже, що роботою задоволений

Трактор для роботи на господарстві має плуги, копачку, 
саджалку та інші пристосування 
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äî òðàêòîð³â. Äëÿ ñåáå ÿ çðîáèâ 
òðàêòîð, ÿêèé ìàº ÷èìàëî ìîäè-
ô³êàö³é. Ëþäè äèâëÿòüñÿ-äèâó-
þòüñÿ, ùî ðóêàìè ìàéæå í³÷îãî 
íå ðîáëþ. Äî òðàêòîðà ÿ âëàñ-
íîðó÷ çðîáèâ ïëóãè, êîïà÷êó, 
ñàäæàëêó. À ùå ìàí³ïóëÿòîð, 
ÿêèì ìîæíà âàíòàæèòè ³ ï³ä-
í³ìàòè íà âèñîòó äî 6 ìåòð³â, 
íàïðèêëàä, ëþäèíó, ùîá ç³ðâà-
òè ÿáëóêà. Öåé òðàêòîð ó ìåíå 
âæå ïîíàä 15 ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº 
âèíàõ³äíèê.

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ 
ïóáë³êàö³é ïðî éîãî âèíàõ³ä 
â ñîöìåðåæàõ, óâàãè æóðíàë³ñò³â 
º ÷èìàëî, à éîãî íàâ³òü ïî÷à-
ëè âï³çíàâàòè íà âóëèö³. Õî÷à 
ì³ñöåâ³ ïðî éîãî âèíàõîäè ³ òàê 
äîáðå çíàþòü.

— Çàðàç âæå áàãàòî òðàêòîðö³â 
òà ì³í³-ìîòîáëîê³â, à ÿ ðàí³øå 
ñàì öå ðîáèâ, òî ëþäè áóëè äóæå 
â ò³ ÷àñè çäèâîâàí³, — êàæå ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Ñí³ãîõ³ä ñòî¿òü 
íà âèäíîìó ì³ñö³. Äî ìåíå ÷à-
ñòî ëþäè ïðèõîäÿòü çà ìåòàëîì. 
Òî áàãàòî õòî, ðàçîì ç³ ìíîþ 
÷åêàº ñí³ãó, áî õî÷å ïîäèâèòèñü 
íà ñí³ãîõ³ä â ðîáîò³. Áóâ îäèí 
ìàëåíüêèé â³äâ³äóâà÷. Éîìó 
äåñü ðî÷ê³â ï'ÿòü. Â³í ï³ä³éøîâ 
³ êàæå: «Îòî ìàøèíà». ß éîìó 
â³äïîâ³â, ùî ïåâíî â³í ñàì õî÷å 
áóòè ìåõàí³êîì.

Âæå äî öüîãî ë³òà ÷îëîâ³ê 
ìàº ³äåþ íà íîâèé âèíàõ³ä. Öå 
áóäå âñþäèõ³ä íà âñ³ ñåçîíè: äëÿ 
ñí³ãó, áîëîòà ³ âîäè. Çàâåðøèòè 
ðîáîòó ïëàíóº äî ë³òà. Òîä³ æ, 
êàæå, ðîçïîâ³ñòü óñå ÷èòà÷àì 
«RIA ïëþñ».

«Ùå â øêîë³ íàâ³òü 
ïðîáóâàâ ùîñü 
ìàéñòðóâàòè. Çàâæäè 
ïðèäóìóâàâ ùîñü íîâå 
³ ö³êàâå. Ç ìåòàëîì — 
âæå ï³çí³øå» 
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КАЙЗЕР ДІШЕР АМОАХ КОДУАХ, 

СТУДЕНТ З ГАНИ:

— Íàâ÷àþñÿ íà ï’ÿòîìó êóð-
ñ³. Ðàí³øå íàâ÷àâñÿ â êîëåäæ³ 
â Í³ìå÷÷èí³, à ïîò³ì çàõîò³â 
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ â ìåäè÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³ ö³º¿ êðà¿íè, 
àëå òàì äëÿ ìåíå íå âèñòà÷èëî 
ì³ñöÿ, ïîïðè òå, ùî íàâ÷àííÿ 
â ìåíå áóëî óñï³øíèì. Òîä³ 
ì³é òàòî çóñòð³âñÿ ç³ ñâî¿ì äðó-
ãîì, à òîé ðîçïîâ³â, ùî ãàðí³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ º 
â Óêðà¿í³. ß íå ïðîñòî òàê îá-
ðàâ Òåðíîï³ëü, ïåâíèì ÷èíîì 
ìîºìó ð³øåííþ ïîñïðèÿëà äîëÿ. 
Òåðíîï³ëü — öå ä³éñíî Ôàéíå 
ì³ñòî. Âîíî ìåí³ äóæå ïîäîáà-
ºòüñÿ, àäæå òóò íåáàãàòî ëþäåé, 
ÿê ó Êèºâ³. Òàì ïðîáêè ³ øóì, 
à òóò ìåí³ êîìôîðòíî. ßêáè òóò 
áóâ àåðîïîðò, áóëî á ùå ë³ïøå, 
àäæå, ùîá ïî¿õàòè äîäîìó, ìåí³ 
òðåáà ¿õàòè äî Êèºâà ÷è Ëüâîâà. 
² çâ³äòè âæå ë³òàêîì ïîâåðòàòèñÿ 
â Ãàíó.

Çàðàç ìè íàâ÷àºìîñÿ îíëàéí. 

Öå íåäîáðå äëÿ ìåíå, àäæå ÿ ìå-
äèê, à íå áóõãàëòåð ÷è ô³íàí-
ñèñò. Áåíäæàì³í Ôðàíêë³í êî-
ëèñü ñêàçàâ: «Â÷è ìåíå, ³ ìîæå, 
ÿ áóäó ïàì’ÿòàòè, ïîêàæè ìåí³, ³ 
ÿ öå çàïàì’ÿòàþ, çìóñü ìåíå öå 
ðîáèòè, ³ ÿ ðîáèòèìó öå äîáðå». 
Ïðàêòèêà äëÿ íàñ äóæå âàæëèâà, 
ìè õî÷åìî ¿¿, àëå ïîêè äëÿ íàñ 
ë³êàðí³ çàêðèò³. Íà æàëü…

ß ìîæó ïî¿õàòè äîäîìó, àëå 
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çðîáèòè òåñò 
íà â³äñóòí³ñòü êîðîíàâ³ðóñó òóò. 
Ó ìî¿é êðà¿í³ ëþäè íå çàõèùàþòü 
ñåáå â³ä öüîãî â³ðóñó, àäæå áàãàòî 
ç íèõ äóìàþòü, ùî éîãî âçàãàë³ 
íå ³ñíóº. ß áà÷èâ áàãàòî â³äåî, 
ÿê ó Ãàí³ ëþäè íå äîòðèìóþòüñÿ 
äèñòàíö³¿, êàðàíòèííèõ âèìîã, ³ 
öå äóæå ñóìíî íàñïðàâä³.

ß ïîêè íå ìîæó ñêàçàòè, ÿê 
ñêëàäåòüñÿ ìîº ìàéáóòíº. Íàé-
á³ëüøå ìîº áàæàííÿ — ñòàòè 
÷óäîâèì ë³êàðåì, à ïîò³ì âæå 
îáèðàòèìó, ó ÿê³é êðà¿í³ çàñòî-
ñóâàòè ñâî¿ çíàííÿ. Òà ùîäî 
Óêðà¿íè, ÿ õîò³â áè äîäàòè, ùî 

ëþäè òóò äóæå äðóæí³. Âîíè ñòà-
ðàþòüñÿ ï³äòðèìàòè îäíå îäíî-
ãî, ó Í³ìå÷÷èí³ öå íå òàê. Òàì 
óæå â ðàííüîìó â³ö³ âñ³ õî÷óòü 
áóòè ñàìîñò³éíèìè, àëå íå çàâæ-
äè ñïðàâëÿþòüñÿ ç îáîâ’ÿçêàìè 
â äîðîñëîìó æèòò³, ñòðàæäàþòü 
â³ä äåïðåñ³¿. Òóò âñå ïî-³íøîìó…

«МИ ХОЧЕМО ПРАКТИКИ, АЛЕ 
ПОКИ ДЛЯ НАС ЛІКАРНІ ЗАКРИТІ»
Студенти  Карантин змусив університети всього світу 
змінити підхід до викладання предметів, аби зробити навчання 
безпечнішим. Як навчаються студенти-медики, а особливо, якщо 
вони з іншої країни? Про це вони розповіли журналісту «RIA плюс»

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç³ ñòóäåíòà-
ìè Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ïðè-
¿õàëè â íàøå ì³ñòî ç ð³çíèõ êðà¿í.

Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³ëè 

ñï³âðîçìîâíèêè:
1. Íà ÿêîìó êóðñ³ âè íàâ÷àº-

òåñÿ òà ÷îìó îáðàëè ìåäè÷íèé 
óí³âåðñèòåò â Òåðíîïîë³?

2. ßê ïðîõîäÿòü âàø³ çàíÿòòÿ 
çàðàç, çîêðåìà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ?

3. ßê âè çàõèùàºòåñÿ â³ä êîðîíàâ³-
ðóñó òà ÿê öå ðîáëÿòü ó âàø³é êðà¿í³?

ПРАНАЙ РАО, СТУДЕНТ З ІНДІЇ:

— ß ñòóäåíò-÷åòâåðòîêóðñíèê. 
Îáðàâ öåé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò 
çà ïîðàäîþ äðóãà, ç ÿêèì íàâ÷àâ-
ñÿ â êîëåäæ³ ó ²íä³¿. Â³í âñòóïèâ 
äî âèøó â Õàðêîâ³, à ìåí³ ïîðà-
äèâ íàâ÷àòèñÿ ó Òåðíîïîë³. Öå 
íåâåëèêå êîìôîðòíå ì³ñòî. Êîëè 
ïðè¿õàâ ñþäè, òî íå áóâ ãîòîâèé 
äî õîëîäíî¿ ïîãîäè. Àëå ìåíå 
äóæå ï³äòðèìàëè ÿê ³íîçåìí³ ñòó-
äåíòè, òàê ³ òåðíîï³ëüñüê³. Òà é 
ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïðèâ³òí³, ³ íåìàº 
ïðîáëåì, ùîá çàïèòàòè â íèõ, äå 
çíàõîäèòüñÿ òîé ÷è ³íøèé áó-
äèíîê, âîíè çàâæäè ï³äêàæóòü ³ 
ðîçêàæóòü. À òóðáîòà ïðî ³íøèõ 
âçàãàë³ âðàæàº… Ìåíå ïðèºìíî 
âðàçèâ îäèí ìîìåíò ó îäíîìó 
ç òîðãîâèõ öåíòð³â ì³ñòà. ß áóâ 
áåç øàïêè, äî ìåíå ï³ä³éøëà 
íåçíàéîìà áàáóñÿ ³ ñêàçàëà, ùî 
ìåí³ òðåáà îáîâ’ÿçêîâî ïðèäáà-
òè ãîëîâíèé óá³ð, ³íàêøå âçèì-
êó ìåí³ áóäå äóæå âàæêî. ß áóâ 
âðàæåíèé, ùî ïðî ìåíå òóò òóð-
áóþòüñÿ.

Â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó ó ìåíå 
ïîâí³ñòþ çì³íèâñÿ ñòèëü æèò-
òÿ. Ðàí³øå äåíü áóâ ðîçïèñàíèé 
ïîãîäèííî: ïàðè, îá³ä, â³ëüíèé 
÷àñ. Ìè ìîãëè ïîäèñêóòóâàòè ç 
âèêëàäà÷åì â àóäèòîð³¿, à çàðàç 
÷åðåç òå, ùî ïàðè îíëàéí, ïðîâå-

ñòè äèñêóñ³þ íåðåàëüíî. Öå íå º 
ïîãàíî, àëå äóæå íåçâè÷íî.

Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ â³äáóâàþòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíèõ â³äåî. 
Êîæíó ïðàêòè÷íó íàâè÷êó íàì 
çí³ìàþòü ç ð³çíèõ ðàêóðñ³â. Àëå 
ìè, íà æàëü, íå ìàºìî çìîãè âè-
êîðèñòàòè ñâî¿ âì³ííÿ íà ïðàê-
òèö³, ïåðåâ³ðèòè ¿õ.

Õî÷ íàâ÷àííÿ ³ äèñòàíö³éíå, 
ïëàòèòè çà ïðîæèâàííÿ â ³íø³é 
êðà¿í³ ïîòð³áíî. Ó Òåðíîïîë³ 
³íîçåìíîìó ñòóäåíòó çíàéòè 
æèòëî íåâàæêî, àäæå â ì³ñò³ º 
ê³ëüêà àãåíö³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 

ïîøóêîì êâàðòèðè äëÿ ñòóäåí-
ò³â ç ³íøèõ êðà¿í. Êîëè ìè çà-
ñåëÿºìîñÿ, òî ïëàòèìî çàâæäè 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü ïðîæèâàííÿ, 
îñòàíí³é, à òàêîæ ð³åëòîðó. Òîá-
òî ñóìà çðîñòàº âòðè÷³, íàïðè-
êëàä íå 200 äîëàð³â, à 600. Àëå 
³íîä³ ñòóäåíò³â ñòàâëÿòü ïåðåä 
ôàêòîì, ùî äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ¿ì 
òðåáà âæå øóêàòè íîâå æèòëî ³ 
íå çàâæäè ïîâåðòàþòü ãðîø³, ùî 
ìè ïëàòèëè çà îñòàíí³é ì³ñÿöü 
ïðîæèâàííÿ. Òîìó òóò º ïåâí³ 
ïðîáëåìè.

À òåïåð ùîäî êîðîíàâ³ðóñó, 
êîëè ëþäåé íàâêîëî áàãàòî, 
ÿ îäÿãàþ ìàñêó, à íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ ìîãî æèòòÿ ñòàâ ñàí³-
òàéçåð. Äî òîãî æ, îñîáèñòà ã³ã³-
ºíà âèéøëà íà ïåðøå ì³ñöå. ß, 
äî ðå÷³, íåùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ 
ç ²íä³¿. Òàì äóæå áàãàòî âèïàä-
ê³â çàõâîðþâàíü íà êîðîíàâ³ðóñ. 
ßêùî êîæíîãî äíÿ ïðîâîäèòè âñå 
íîâ³ ³ íîâ³ äîñë³äæåííÿ, òî öèô-
ðè áóäóòü ïðèãîëîìøëèâèìè. 
Ó Òåðíîïîë³ ìåí³ çàðàç áåçïå÷-
í³øå, àäæå ²íä³ÿ — ïåðåíàñåëå-
íà êðà¿íà, íà âóëèö³ â³ä ëþäåé 
ìàéæå í³äå ñõîâàòèñÿ. Àëå ï³ñëÿ 
íàâ÷àííÿ ïëàíóþ ïîâåðíóòèñÿ 
â ²íä³þ, àäæå ç âîñüìè ðîê³â óæå 
æèâó îêðåìî â³ä ñâîº¿ ñ³ì’¿ ÷åðåç 
íàâ÷àííÿ.

ГУРНІШ ПАНЕСАР, СТУДЕНТ З ІНДІЇ:

— ßê ÿ îáèðàâ ñàìå óí³âåðñèòåò 
â Òåðíîïîë³ — öå ö³ëà ³ñòîð³ÿ. Ì³é 
äÿäüêî ïðàöþº ë³êàðåì â Àâñòðàë³¿, 
³ ñàìå â³í çàïðîïîíóâàâ ìåí³ ñïðî-
áóâàòè âñòóïèòè â îäèí ç ìåäè÷íèõ 
óí³âåðñèòåò³â ó Àâñòðàë³¿. ²íä³ÿ — 
äóæå ãóñòîíàñåëåíà êðà¿íà, ³ ì³ñöü 
ó ìåäè÷íèõ âóçàõ áðàêóº. À ë³êàð³ 
äóæå ïîòð³áí³. Îòæå, ÿ ñêëàâ âñ³ 
íåîáõ³äí³ åêçàìåíè, àëå ï³çí³øå 
ç’ÿñóâàâ, ùî â Àâñòðàë³¿ ìåí³ äîâå-
äåòüñÿ íàâ÷àòèñÿ ö³ëèõ â³ñ³ì ðîê³â, 
äî òîãî æ, º äóæå áàãàòî âèìîã 
äî ñòóäåíò³â ç ³íøèõ êðà¿í. Íàïðè-
êëàä, ¿ì ïîòð³áíî îòðèìàòè ïðàâî 
íà ïðîæèâàííÿ â ö³é êðà¿í³. Ï³ñëÿ 
öüîãî íàì ï³äêàçàëè, ùî îäí³ºþ 
ç íàéêðàùèõ êðà¿í äëÿ íàâ÷àííÿ 
çà êîðäîíîì º Óêðà¿íà. Çíàéîìèé 
ìîãî áàòüêà ïðàöþº ë³êàðåì ³ íà-
â÷àâñÿ ó Â³ííèö³, òîæ ïîðàäèâ ìåí³ 
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ó Òåðíîïîë³.

Íàâ÷àííÿ çàðàç â³äáóâàºòüñÿ 
îíëàéí, íàâ³òü ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. 
Ìè õîò³ëè á ïîáà÷èòè âñå íàæèâî, 
àëå âîäíî÷àñ ðîçóì³ºìî, ùî öå 
íåìîæëèâî — ÷åðåç êàðàíòèí. Ç 
îäíîãî áîêó, íàâ÷àííÿ â àóäèòîð³¿ 
çàáèðàëî äóæå áàãàòî ÷àñó. Íà äî-

ðîãó, ïî¿çäêè â ë³êàðíþ, àëå, ç 
³íøîãî áîêó, ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
äèñêóòóâàòè ç âèêëàäà÷åì, àáî æ 
â³äâ³äàòè á³áë³îòåêó.

Ïðàêòè÷í³ äèñöèïë³íè íàì òå-
ïåð òàêîæ ïîÿñíþþòü â ðåæèì³ 
îíëàéí. Àëå ÿ ââàæàþ: ùîá âì³òè 
ïðàâèëüíî ïîñòàâèòè ä³àãíîç, ïî-
òð³áíî áà÷èòè ïàö³ºíòà ðåàëüíî, 
à íå ÷åðåç ìîí³òîð.

Ùîá çàõèñòèòè ñåáå â³ä êî-
ðîíàâ³ðóñó, ÿ ïîñò³éíî ìàþ ïðè 
ñîá³ ìàñêó òà ñàí³òàéçåð. Õîäæó 
â ñïîðòçàë, àäæå ÿêùî ïîñò³éíî 
ñèä³òè âäîìà, òî ì³é ³ìóí³òåò áóäå 
ïîñëàáëþâàòèñÿ.

«Підійшла бабуся і порадила купити шапку»

«Для нас лікарня поки закрита» 

«Україна — найкраща країна 
для навчання» 

ВІКТОРІЯ СІВЄЦЬ, СТУДЕНТКА З ПОЛЬЩІ:

— ß íàâ÷àþñÿ íà ÷åòâåðòîìó êóð-
ñ³. Äóæå ëþáëþ Òåðíîï³ëü. Ëþäè òà 
êóëüòóðà òóò ïðèáëèçíî òàê³ æ, ÿê ³ 
â ìåíå âäîìà. Â óí³âåðñèòåò³ ñòóäåí-
òè òðèìàþòüñÿ ðàçîì ³ íåâàæëèâî, 
ç ÿêî¿ âîíè êðà¿íè. Ñàìå òîìó ìåí³ 
òóò ³ ïîäîáàºòüñÿ íàâ÷àòèñÿ.

Îáðàëà òåðíîï³ëüñüêèé çàêëàä, 
áî ÷óëà â³ä çíàéîìèõ ãàðí³ â³äãóêè 
ïðî íüîãî. Äî òîãî æ, ó Ïîëüù³ 
ìåäè÷íà îñâ³òà äîðîæ÷à, à òóò ìè 
íàâ÷àºìîñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, 
öå â³äêðèâàº íîâ³ ïåðñïåêòèâè.

Íàâ÷àííÿ äëÿ ÷åòâåðòîãî êóð-
ñó â ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó äåùî 
âàæêå. Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ìàëè á 
áóòè â ë³êàðí³, àäæå íàì ïîòð³áíî 
ïîáà÷èòè ïàö³ºíò³â, ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
íèìè, àëå ÷åðåç êàðàíòèí îðãàí³-
çóâàòè ïðàêòè÷í³ ïàðè íåðåàëüíî.

Äî êàðàíòèíó ìè õîäèëè 
íà ïàðè â³ä ðàíêó ³ äî òðåòüî¿ 
ãîäèíè äíÿ, à çàðàç ïðàöþºìî 
â MicrosoftTeams — öå ïðîãðàìà 
ñï³ëêóâàííÿ ç âèêëàäà÷àìè íà ïà-
ðàõ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü. Âèêëà-
äà÷ áà÷èòü íàñ, à ìè áà÷èìî éîãî, 
àëå ïðàöþº â ðåæèì³ îíëàéí. 
Ìè — ñòóäåíòè ìåäè÷íîãî óí³-

âåðñèòåòó, ³ íàì ïîòð³áíî áà÷èòè 
ïàö³ºíòà, ùîá ë³ïøå ä³àãíîñòóâàòè 
éîãî õâîðîáó, ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèì.

Ùîäî çàõèñòó â³ä êîðîíàâ³ðóñó, 
ó öüîìó ïëàí³ ÿ äóæå îáåðåæíà, 
áî çàâæäè ìàþ ç ñîáîþ çì³ííó 
ìàñêó òà ñàí³òàéçåð.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àëüíîãî 
êóðñó ïëàíóþ ¿õàòè äîäîìó, äî òîãî 
÷àñó â êðà¿í³ âæå áóäå ïðîõîäèòè 
âàêöèíàö³ÿ, ³ ÿ òàêîæ âàêöèíóþñÿ. 
Äî ñëîâà, ó Ïîëüù³ çàðàç äóæå áà-
ãàòî îáìåæåíü, ìàãàçèíè òà òîðãîâ³ 
öåíòðè çàêðèò³, ïåâíèé ÷àñ íàâ³òü 
ä³ÿëî îáìåæåííÿ, êîëè ò³ëüêè ç 
10 äî 11 ãîäèíè ìàãàçèí ìîãëè 
â³äâ³äàòè ëþäè, ñòàðø³ 60 ðîê³â.

«Ми повинні бачити пацієнтів, чути їх…» 
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СЕРЕДА, 10 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «Черевички» 
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
06.50 М/ф «Нiкудишко» 
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»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Змiшана естафета 
17.25 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.55 Т/с «Гранд готель»
04.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
05.35 «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, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом»
22.10, 02.20 К/к «Кухня» 
00.15 К/к «Ва-банк 2» 

IНТЕР
05.00, 04.55 «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 «100 речей i нiчого 
зайвого»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «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 «Фахiвцi»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10, 01.45 Громадян-
ська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.45, 13.15 Х/ф «У пошуках 
пригод»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Т/с «Пес»
17.00 Х/ф «Пiдривник»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Перевага Борна»
03.15 Я зняв!

СТБ
05.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.25 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
13.20, 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 «Щаслива 
попри все»
23.05 Т/с «Майор i магiя»
01.05 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»
11.00 Х/ф «Синя безодня»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Похмiлля 2: З 
Вегаса до Бангкока»
23.00 Х/ф «Похмiлля.
Частина 3»
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 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 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 
Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i мiнiпути» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Т/с «Ответный удар-2»
08.20 Х/ф «Чужие»
11.10 Х/ф «Бенджамин Фальк 
и Призрачный Кинжал»
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 «Видеобимба»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 11 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф «Рукавичка» 
06.40 М/ф «Козлик та його 
горе» 
06.50 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Посольство»
11.25 Телепродаж 
15.10, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт 
15.20, 04.10 UA: Фольк 
16.30, 19.20 Мiста та мiстечка 
16.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Матч за 3-те мiсце 
19.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Фiнал 
22.35 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
23.30 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
00.55 Т/с «Гранд готель»
05.00 Погода 

1+1
05.35, 03.25 «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, 04.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 «Май-
же колишнi»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом»

21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Поганi часи в «Ель 
Роялi»

IНТЕР
05.25, 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 «Мiльйонер iз 
нетрiв»
14.40, 15.30 «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»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть»
01.55 Х/ф «Хто є хто?»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 01.50 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 
11.15, 13.15 Х/ф «Важкий 
корпус»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Спецiальне 
завдання»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.25 Т/с «Нюхач»
23.45 Х/ф «Ультиматум Борна»
03.20 Я зняв!

СТБ
05.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.25 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi 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 «Щаслива 
попри все»
23.05 Т/с «Майор i магiя»
01.05 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»
11.00 Х/ф «Синя безодня 2»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Училка»
23.00 Х/ф «Сексдрайв»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки»
02.00 Варьяти
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 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 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу 
в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака»
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-3»
07.50 Х/ф «Чужой-3»

10.00 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» 
12.00 «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 «Видеобимба»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 12 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 00.55 Енеїда 
06.30 М/ф «Iванко та вороня-
чий цар» 
06.40 М/ф «Котигорошко» 
06.50 М/ф «Тредичiно» 
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»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Спринт 10 км., чоловiки 
16.55, 23.30 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25, 04.40 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
03.45 #ВУКРАЇНI
04.15 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
05.20 «Свiтське життя. 2021»
06.10, 11.25, 12.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021»
13.00, 14.15 «Жiночий квар-
тал 2020»
14.50 «Вечiрнiй квартал 2020»
17.10 Х/ф «Вiтер кохання»
20.15 К/к «1+1»
22.40 Х/ф «Гра»
01.05 К/к «Ва-банк» 
03.00 К/к «Ва-банк 2» 

IНТЕР
05.30 «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 «Охоронець для 
доньки»
14.35, 15.30, 00.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 01.30 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок» 
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.10 «Орел i Решка. Курортний 
сезон» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 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
11.15, 01.55 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 23.05 Скетч-шоу «На трьох»
13.45, 16.15 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна» 
16.30 Х/ф «Перевага Борна»
18.45 Факти. Вечiр 
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.50 Т/с «Вiдпустка 
у сосновому лiсi»
01.00 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 Хто проти блондинок?
16.50 Х/ф «Училка»
18.50 Х/ф «Змiшанi»
21.00 Х/ф «Ми — Мiллери»
23.30 Х/ф «Весiльний погром»
01.30 Варьяти
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 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, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу 
в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв» 
14.00, 02.15 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.10 Т/с «Ответный удар-3»
08.05 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение»
10.10 Х/ф «Средь бела дня»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.25 «Спецкор»
18.50, 02.55 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Особое мнение» 
22.15 Х/ф «Солдаты неудачи»
00.15 Х/ф «Чужой-3»
03.25 «Видеобимба»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 13 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 02.05, 03.30, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Було скучно» 
07.40 М/ф «Ватажок» 
07.50 М/ф «Ведмедик i той, 
хто живе в рiчцi» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 Т/с «Снiгопад» 
11.55 Х/ф «Обручка до весни»
13.40 Телепродаж 
14.10 UA: Фольк. Спогади 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Спринт 7 км, жiнки 
16.55 Полювання (Природни-
ча iсторiя) 
17.55 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої при-
роди» 
21.25 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
22.00 Х/ф «Шербурськi 
парасольки» 
00.15 Д/ф «Гiдра»
01.35, 04.00 #ВУКРАЇНI
02.30, 03.55, 05.25 Погода 
04.30 Бюджетники 

1+1
07.00, 04.15 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакiстан» 
19.30, 03.30 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020»
21.50 «Жiночий квартал 2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2021»
01.15 Х/ф «Гра»

IНТЕР
05.25 «Україна вражає»
05.50 Х/ф «Одиниця з 
обманом» 
07.10 Х/ф «Французький 
жиголо»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
12.40 Х/ф «На Вас чекає грома-
дянка Нiканорова» 
14.25 Х/ф «Зимова вишня» 
16.10 Х/ф «Суєта суєт» 
17.50, 20.30 Т/с «Страстi 
по Зiнаїдi»
20.00 «Подробицi»
22.40 Концерт Олександра 
Малiнiна «Про любов iнодi 
говорять» 
00.20 Х/ф «Пари гнiдих» 
02.10 Х/ф «Я кохаю»
03.10 «Сценарiї кохання»
04.35 «М/ф»

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.15 Факти 
04.45 Т/с «Копи на роботi»
06.30, 07.45, 08.55 Скетч-шоу 
«На трьох»
07.00, 08.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
09.55, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Спадок Борна»
21.45 Х/ф «Джейсон Борн»
00.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
02.00 Т/с «Таємнi дверi»

СТБ
05.50, 10.50 Т/с «Щаслива 
попри все»
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
22.40 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Варьяти
08.40, 10.00 Kids» Time 
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний 
порятунок» 
10.05 Орел i решка 
12.00 У кого бiльше?
14.10 М/ф «Ваяна» 
16.20 Х/ф «Ми — Мiллери»
18.40 Х/ф «Озброєнi i небез-
печнi»
21.00 Х/ф «Шпигунка»
23.30 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба»
02.40 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 М/ф «Джастiн та лицарi 
доблестi» 
11.25 Х/ф «Грейфрайєрс 
Боббi» 
13.15 Х/ф «Моя жахлива няня» 
15.00 Х/ф «Моя жахлива няня: 
Великий бум» 
17.00 Х/ф «Алоха» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Сiмейка У 
23.30, 00.30 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05 «Джедаи 2019»
08.10 «Джедаи 2020»
09.10 «Затерянный мир»

12.05 Х/ф «Чужой: Завет»
14.20 Х/ф «Морской бой»
16.55 14 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Олимпик» 
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
20.55 Х/ф «Старски и Хатч» 
22.55 Х/ф «Хищник»
01.00 Х/ф «Солдаты неудачи»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 14 лютого 

UA: перший
06.00, 06.00, 02.30, 05.05 Ене-
їда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50, 
02.00, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.30 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
07.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
08.15, 02.25 Погода 
08.20, 17.35 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 
13.35 Телепродаж 
14.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Гонка переслiдування 12,5 км, 
чоловiки 
15.05 Країна пiсень 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Гонка переслiдування 10 км, 
жiнки 
17.15 Студiя «Бiатлон» 
18.15 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.25 Д/с «Масштабнi iнженер-
нi помилки» 
20.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Тепер я буду 
любити тебе»
00.15 Д/ф «Северин Наливай-
ко. Остання битва!»
03.55 Д/ф «З України 
до Голлiвуду» 

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт»
18.20 «Таємницi великих укра-
їнцi в. Анна Київська» 
21.00 «Голос країни 11»
23.10 Х/ф «Сонна лощина»

IНТЕР
05.25 Х/ф «Бiнго Бонго» 
07.20 Х/ф «Скупий»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя»
12.45 «Орел i Решка. На краю 
свiту» 
13.30 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
18.00 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок» 
01.35 «Речдок»

03.55 «Легенди бандитської 
Одеси»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.55 Факти 
05.20 Бiльше нiж правда 
06.00 Анти-зомбi 
07.00 Секретний фронт 
07.50 Громадянська оборона 
08.50, 01.50 Т/с «Таємнi дверi»
11.45, 13.00 Х/ф «Супер 8»
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Людина зi сталi»
16.50 Х/ф «Смокiнг» 
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Напролом»
23.10 Х/ф «Зворотна тяга»

СТБ
05.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
07.10 Х/ф «Баламут» 
09.00 «МастерШеф Професiо-
нали»
12.30 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.20 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше?
08.00, 10.00 Kids» Time 
08.05 М/ф «Ваяна» 
10.05 Х/ф «Змiшанi»
12.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок. Частина 1»
15.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок. Частина 2»
17.00 Х/ф «Титанiк» 
21.00 Х/ф «Троя»
00.30 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба 2: Я тебе хочу»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.55 М/ф «Марко-Макако» 
11.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
12.25 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
13.35 Х/ф «Артур i мiнiпути» 
15.35 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака»
17.15 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Сiмейка У 
23.30, 00.30 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.55, 00.50 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Стукач»
15.45 Х/ф «На грани» 
18.00 Х/ф «Спасатель»
20.45 Х/ф «Хищник»
22.50 Х/ф «Хищник-2»
01.50 «Видеобимба»
04.20 «Лучшее»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Þð³é Äâ³æîí, ÿêèé íàðîäèâ-
ñÿ â Òåðíîïîë³, ñòàâ â³äîìèì 
ó âñ³é Óêðà¿í³ çàâäÿêè ñâî¿é ðå-
æèñåðñüê³é òâîð÷îñò³. Ïðàöþâàâ ç 
Õðèñòèíîþ Ñîëîâ³é, PIANOBOY, 
KHAYAT, Îëåãîì Ñêðèïêîþ, 
TARABAROVA, JERRY HAIL, 
Àíàñòàñ³ºþ Ïðèõîäüêî òà ³í-
øèìè â³äîìèìè àðòèñòàìè. Â³í 
íå ïîáîÿâñÿ ïóáë³÷íî çàÿâèòè ïðî 
îð³ºíòàö³þ òà ðîçïîâ³â ñâîþ ³ñ-
òîð³þ åêñêëþçèâíî äëÿ âèäàííÿ 
«RIA ïëþñ».

Ïóáë³÷íèé êàì³íã-àóò (ïðîöåñ 
äîáðîâ³ëüíîãî é óñâ³äîìëåíîãî 
âèçíàííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿ ñåêñó-
àëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ÷è ãåíäåðíî¿ 
ïðèíàëåæíîñò³) Þð³é Äâ³æîí 
çðîáèâ ìàéæå òðè ðîêè òîìó ÷å-
ðåç çéîìêè â êë³ï³ ñï³âà÷êè ²ðèíè 
Á³ëèê, ÿêèé áóâ ïðèñâÿ÷åíèé òåì³ 
ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè. Ïðî òâîð÷³ñòü 
ðåæèñåðà ìè ðîçïîâ³äàëè â ìà-
òåð³àë³ «Òåðíîïîëÿíèí çíÿâ êë³ï 
íà ï³ñíþ ²ðèíè Á³ëèê».

Ï³ñëÿ ïðåì'ºðè êë³ïà, ÿê Þð³é 
ðîçïîâ³äàâ â ³íòåðâ'þ ó 2018-ìó, 
â³í îòðèìàâ äóæå áàãàòî ïîâ³äî-
ìëåíü ç ïîäÿêîþ â³ä ëþäåé, äëÿ 
ÿêèõ âàæëèâîþ áóëà ï³äòðèìêà 
òàêî¿ ëåãåíäàðíî¿ ñï³âà÷êè, ÿê 
²ðèíà Á³ëèê â áîðîòüá³ çà ð³âí³ 
ïðàâà. Ó êë³ï³ çíÿëèñü äåñÿòü ãå-

ðî¿â, ÿê³ â³äêðèòî ãîâîðÿòü ïðî 
ñâîþ ñåêñóàëüíó îð³ºíòàö³þ òà 
ãåíäåðíó ³äåíòè÷í³ñòü.

Òàêîæ Þð³é — àâòîð òà ðåæè-
ñåð ô³ëüìó «ÍÅ ÕÎÂÀÉ Î×ÅÉ-2. 
Íàø³ â ÑØÀ»: ô³ëüì ïðî óêðà-
¿íñüêèõ ËÃÁÒ-åì³ãðàíò³â.

— Íàñïðàâä³, ÿêáè ãëÿäà÷³ ìîãëè 
óÿâèòè, ñê³ëüêè êðàñèâèõ, ðîçóì-
íèõ, òàëàíîâèòèõ òà ñåêñóàëüíèõ 
÷îëîâ³ê³â â íàøîìó øîó-á³çíåñ³ º 
ãåÿìè, ìîæëèâî, âîíè çì³íèëè á 
ñâîº ñòåðåîòèïíå ìèñëåííÿ íà öþ 
òåìó, — êàæå ïàí Þð³é.

Ðîçïîâ³äü õëîïöÿ ïîäàºìî â³ä 
éîãî ³ìåí³.

«ЦЕ НЕ МІЙ ВИБІР» 
Õòîñü ìîæå ñêàçàòè: «Öå ¿õ âè-

á³ð». Àëå ÿêùî ëîã³÷íî ïîäóìàòè, 
òî í³õòî í³ÿêîãî âèáîðó íå ðî-
áèòü. Áî õòî õî÷å áóòè â ãðóï³ 
ëþäåé, ïðàâà ÿêèõ îáìåæóþòü: 
ìîæóòü ïîáèòè, çâ³ëüíèòè ç ðîáî-
òè àáî õòî õî÷å ïîñò³éíî áóòè ï³ä 
ïðèö³ëîì íàñì³øîê? Òè íå ìî-
æåø òðèìàòèñü çà ðóêè ç êîõàíîþ 
ëþäèíîþ íà âóëèö³, íå ìîæåø 
îá³éíÿòè öþ ëþäèíó íà ïðîùàí-
íÿ. Öå ïðîñòî ïðèðîäà, ³ ç öèì 
í³÷îãî íå ìîæíà çðîáèòè.

×àñòî ãîìîñåêñóëüíó îð³ºíòà-
ö³þ íàçèâàþòü íåòðàäèö³éíîþ. 
Àëå íàñïðàâä³ â ñó÷àñíîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³ öþ îð³ºíòàö³þ íàçèâà-
þòü ïðîñòî ãîìîñåêñóàëüíîþ, áî 
âîíà º íàñïðàâä³ òðàäèö³éíîþ, 
áî º çàðàç ³ áóëà 100 ðîê³â òîìó, 
³ 200–300 ðîê³â òîìó.

ß íå ïðèõîâóþ í³÷îãî, ³ îñòàí-
í³ì ÷àñîì ÷àñòî ãîâîðþ íà öþ 
òåìó, áî öå íå âèá³ð, öå ïðîñòî 
ìîº æèòòÿ ³ ìîÿ ïîçèö³ÿ — íå ñî-
ðîìèòèñü öüîãî. ß íå ðîáëþ í³-
÷îãî êðèì³íàëüíîãî, çà ùî ìåí³ 
ìîæå áóòè ñîðîìíî.

КОЛИ ЗРОЗУМІВ, ЩО ГЕЙ?
Ìåí³ áóëî äåñü ï'ÿòü ÷è ø³ñòü 

ðîê³â. ß áóâ ó ãîñòÿõ ó áàáóñ³, ³ 
â ãàçåò³ ïîáà÷èâ ôîòî íàï³âî-
ãîëåíîãî ÷îëîâ³êà. ß çðîçóì³â 
ëèøå, ùî ìåí³ ö³êàâî íà öå äè-
âèòèñü. Çâ³ñíî, ÿ íå ì³ã â òàêîìó 
â³ö³ í³÷îãî ðîçóì³òè ïðî öå. Òèì 
á³ëüøå â Òåðíîïîë³ òàêîãî ÿâè-
ùà íå áóëî. ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
çàõ³äí³ êðà¿íè, äå òîëåðàíòí³ñòü 
íà âèùîìó ð³âí³, ìîæíà äóìàòè, 
ùî òàê³ ðå÷³ ìîæíà ïîäèâèòèñü 
â òåëåâ³çîð³. Àáî ïîáà÷èòè íà âó-
ëèö³ äâîõ õëîïö³â ÷è äâîõ ä³â÷àò, ³ 
çàõîò³òè ñîá³ òàê ñàìî. Àëå â ìåíå 
öüîãî íå áóëî.

Ó ìåíå º áðàò-áëèçíþê. Ó íüîãî 
º ä³â÷èíà. Ìè âèðîñëè â îäí³é 
ñ³ì’¿, áóâ îäíàêîâèé ïîáóò ³ âñå 
³íøå. Àëå ïðèðîäà âèð³øèëà òàê, 
³ îäíîãî ç íàñ çðîáèëà ç òàêîþ 

НЕ СОРОМИТЬСЯ, ЩО ВІН — ГЕЙ 
Історії  Тема ЛГБТ не надто 
популярна в Тернополі. Її оминають 
в розмовах з дітьми, а люди з 
гомосексуальною орієнтацією досі змушені 
її приховувати, щоб не зіштовхнутись 
з агресією та дискримінацією

ðå÷³, í³æ äóìêà ³íøèõ. Çðåøòîþ, 
³ îòî÷åííÿ áàòüê³â, ³ ìîº ñïðèé-
íÿëî âñå äîáðå. Âîíè ïîâàæàþòü 
ìåíå íå çà ìîþ ñåêñóàëüíó îð³ºí-
òàö³þ, à çà òå, ÿêà ÿ ëþäèíà ³ ÷îãî 
ÿ äîñÿãàþ ó ñâîºìó æèòò³. Êîëè 
ÿ ïðè¿æäæàþ íà ñâÿòà äî ðîäè-
÷³â — óñ³ ðàä³ ìåíå áà÷èòè, âñ³ ç³ 
ìíîþ ñï³ëêóþòüñÿ. Æîäíîãî ðàçó 
ÿ íå ÷óâ: «Éäè çâ³äñè, òè ïîçîðèø 
ñ³ì’þ» ÷è ùîñü â öüîìó ïëàí³.

Çâè÷àéíî, ÿ íå ìîæó â Òåðíî-
ïîë³ íà âóëèö³ ïîö³ëóâàòè êîõàíó 
ëþäèíó àáî âçÿòè éîãî çà ðóêó. 
Çðåøòîþ, ³ â Êèºâ³ ÿ íå äóæå ëþ-
áëþ öå ðîáèòè. Áî òè íå çíàºø, 
õòî ïîðÿä éäå ³ ÿêà ¿õíÿ ðåàêö³ÿ. 
Àëå òàê³ ñ³ìåéí³ ìîìåíòè, ÿêèõ 
ìîãëî á íå áóòè, çàðàç â ìåíå º 
ëèøå çàâäÿêè òîìó, ùî ÿ íàâà-
æèâñÿ çðîáèòè öåé êðîê.

ß ïîÿñíèâ áàòüêàì òó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêó âîíè í³äå íå ìîãëè 
îòðèìàòè, áî ðîñëè â ³íøîìó ³í-
ôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³, òîä³ 
áóëà ³íøà ïîë³òèêà â êðà¿í³, ÿêà 
áóëà äî Óêðà¿íè. Âîíè ââàæàþòü, 
ùî òå, ùî òîä³ ¿ì ðîçêàçóâàëè — 
öå ïðàâèëüíî. Ó 90-èõ ðîêàõ ëèøå 
â³äì³íèëè êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà òå, ùî ì³ã ìàòè ãî-
ìîñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè, à äî òîãî 
÷àñó âñ³ ââàæàëè, ùî öå çëî÷èí ³ 
óïîä³áíþâàëè äî çáî÷åííÿ. Àëå 
çàðàç öå çì³íþºòüñÿ. ß ³íêîëè 
ïðè¿æäæàþ â Òåðíîï³ëü, ³ ìåí³ 
ö³êàâî çàéòè â ïðîãðàìè äëÿ çíà-
éîìñòâ, ìåí³ ö³êàâî ïîäèâèòèñü, 
õòî òàì º. ² òàì º ëþäè, ÿê³ âæå 
íå áîÿòüñÿ ïîêàçóâàòè ñâîº îá-
ëè÷÷ÿ. Çàðàç á³ëüøå òèõ, êîìó 
ïî 18 ÷è 20 ðîê³â, ³ âîíè íå ÷å-
êàþòü îñóäó, òîãî, ùî ñêàæóòü ¿õ 
áàòüêè. Âîíè â³äêðèò³.

ß ââàæàþ, ÿêùî ëþäèíà ðîáèòü 
ÿêóñü êîðèñíó ñîö³àëüíó ì³ñ³þ, 
õòîñü ñòðèæå, õòîñü ãîòóº, õòîñü 
éäå íà ôðîíò òà çàõèùàº Óêðà¿-
íó — öå íàáàãàòî á³ëüøà ïðè÷èíà 
ëþáèòè ñâîþ äèòèíó, í³æ öÿ ìà-
ëåíüêà â³äì³íí³ñòü. Öå îñîáèñòå 
æèòòÿ êîæíîãî ³ âëàçèòè òóäè òà 
äèêòóâàòè ñâî¿ ïðàâèëà, ÿê ì³í³-
ìóì, íåêîðåêòíî.

ЧИ БАГАТО БОЯТЬСЯ ГОВОРИТИ 
ПРО ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО ЛГБТ?

Äóìàþ á³ëüø³ñòü ëþäåé ãîìî-
ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïðî ñåáå 
í³÷îãî íå ðîçïîâ³äàþòü. Áî òàì 
öå íå ïðèéíÿòî. Áî â ¿õ êîëåêòè-
âàõ í³õòî íå ÷óâ, ùî â Òåðíîïîë³ 
º òàê³ ëþäè. Âñ³ æ äóìàþòü, ùî 
âîíè äåñü â êîñìîñ³ æèâóòü ÷è 
â Êè¿â âè¿õàëè. Íàñïðàâä³ íå âñ³.

² öå ìîëîäå ïîêîë³ííÿ âñå ÷à-
ñò³øå â³äêðèâàºòüñÿ. ² äëÿ íèõ 
öå íå ïðîáëåìà. Äëÿ ñòàðøîãî 
ïîêîë³ííÿ öå ïðîáëåìà, ÿ âïåâ-
íåíèé, ùî âîíè æèâóòü òèõåíüêî, 
íå ðîçêàçóþòü í³÷îãî ³ í³êîìó, áî 
á³ëüø³ñòü ç íèõ ³ íå ìàº ïîñò³éíèõ 
ñòîñóíê³â.

ß çóñòð³÷àâ ó Òåðíîïîë³ äå-
ê³ëüêà ïàð õëîïö³â, ÿê³ íå àô³-
øóþòü ãó÷íî ïðî ñâî¿ ñòîñóíêè, 
àëå ðîçïîâ³äàëè, ùî íàéáëèæ÷å 
îòî÷åííÿ ¿õ çíàº. Â ö³ëîìó, äóæå 
áàãàòî çàëèøèëîñü êîìïëåêñ³â òà 
ñòåðåîòèï³â. ª âèïàäêè, êîëè ëþ-
äåé çà ¿õ îð³ºíòàö³þ çâ³ëüíÿëè ç 
ðîáîòè. ² öå îäíà ç ïðè÷èí, ÷îìó 
ËÃÁÒ-ëþäè çàëèøàþòü ìàë³ ì³ñòà 
³ ïåðå¿æäæàþòü ó âåëèê³, áî òàì 
ìîæóòü çíàéòè ÿêóñü ï³äòðèìêó. 
Õî÷à íàâ³òü Êè¿â íå ìîæíà ïî-
ð³âíÿòè ç Ñàí-Ôðàíöèñêî â ïëàí³ 
òîëåðàíòíîñò³.

Çðåøòîþ, îñòàíí³ íîâèíè ³ 
â Êèºâ³ íå äóæå ò³øàòü. Êîëè 
ëþäèíó ìîæóòü ïîáèòè çà äîâãå 
êîëüîðîâå âîëîññÿ àáî ñåðåæêó 
ó âóñ³ — öå íåíîðìàëüíî.

ЩО СКАЗАВ БИ ЛЮДЯМ, 
ЯКІ БОЯТЬСЯ ВІДКРИТИСЬ?

Ó ìåíå º êîõàíà ëþäèíà. Ìè 
ðàçîì âæå òðèâàëèé ÷àñ, ìàéæå 
äâà ðîêè. ß çíàéîìèé ç éîãî áàòü-
êàìè, â³í ç ìî¿ìè. Àëå ïîêè ìè 
íå àô³øóºìî ö³ ñòîñóíêè, ìîæ-
ëèâî, äåùî ï³çí³øå. ² ÿêùî öå 
ñòàíåòüñÿ — òî öå áóäå ãó÷íî.

ßêùî âè íå ìîæåòå íàâàæèòèñü 
â³äêðèòî âñ³ì ãîâîðèòè ïðî ñåáå, 
ïî÷í³òü ³ç íàéáëèæ÷î¿ ëþäèíè 
äðóãà/ïîäðóãè. ß âïåâíåíèé, ùî 
âè îáîâ'ÿçêîâî îòðèìàºòå â³ä íèõ 
öþ ï³äòðèìêó.

â³äì³íí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ùî ìè 
ççîâí³ â³äð³çíÿºìîñü, ìè â³äð³ç-
íÿºìîñü âñåðåäèí³.

Ó äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó ìåí³ ö³êàâ³-
øå áóëî ñï³ëêóâàòèñü ç ä³â÷àòàìè, 
à áðàòîâ³ — á³ëüøå ç õëîïöÿìè. 
Çìàëêó ÿ íå ö³êàâèâñÿ ìàøèí-
êàìè, à ëþáèâ ñêëàäàòè ïàçëè, 
ìàëþâàòè, ó ìåíå íàâ³òü áóëè äâ³ 
ëÿëüêè.

«У КИЄВІ З’ЯВИЛИСЬ ПЕРШІ 
ЛЮДИ, ЯКИМ Я ВІДКРИВСЯ» 

Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ í³õòî àáñî-
ëþòíî íå çäîãàäóâàâñÿ ïðî öå. Ùå 
òîä³ ÿ á íå çâàæèâñÿ â³äêðèòèñü, 
õî÷à ùå â øêîë³ àáñîëþòíî ñâ³-
äîìî çíàâ. ² öÿ òàºìíèöÿ áóëà 
ò³ëüêè ç³ ìíîþ. Êîëè ìåí³ áóëî 
13–15 ðîê³â, íå áóëî ùå â³ëüíîãî 
äîñòóïó äî ñàéò³â çíàéîìñòâ òà 
³íøèõ ðåñóðñ³â, äî ÿêèõ º äîñòóï 
çàðàç. Â³äïîâ³äíî, ÿ óñ³ ñâî¿ äóìêè 
òðèìàâ ïðè ñîá³.

Äóìàþ, ùî â³äêðèòèñü ñóñï³ëü-
ñòâó âàæêî ãåÿì ÷è ëåñá³éêàì 
ñòàðøîãî â³êó.

Äî ìîìåíòó, ïîêè ÿ ïåðå¿õàâ 
â Êè¿â, íå áóëî í³êîãî, ç êèì ÿ á 
ñï³ëêóâàâñÿ íà öþ òåìó, íå áóëî 
í³êîãî, õòî òåæ áóâ ïðåäñòàâíè-
êîì ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè. Ó ñòîëèöþ 
ÿ ïî¿õàâ 10 ðîê³â òîìó îäðàçó ï³ñ-
ëÿ øêîëè. Äî òîãî ó ìåíå íå áóëî 
í³ÿêèõ ñòîñóíê³â, áàæàííÿ ïîáà-

÷åíü ÷è ùå ÷îãîñü òàêîãî. ß ðî-
çóì³â, ùî â Òåðíîïîë³ öüîãî í³äå 
íå ìîæíà çðîáèòè.

Ó Êèºâ³ â ìåíå áóëà ïåðøà çàêî-
õàí³ñòü. ß ïî÷àâ òîä³ ëèøå õîäèòè 
ó ãåé-êëóáè, ÿê³ º òàì. Òàì ïî÷àâ 
çíàéîìèòèñü ç ïåðøèìè õëîïöÿ-
ìè, ç’ÿâèëàñü ïåðøà êîìïàí³ÿ ëþ-
äåé, ÿê³ º òâîð÷èìè òà â³äêðèòèìè. 
Òîä³ ÿ ç íèìè ïðîñòî äðóæèâ, ìàëî 
õòî çíàâ, ùî ÿ òåæ ãåé. Àëå ñàìå 
òàì ç’ÿâèëèñü ïåðø³ ëþäè, ÿêèì 
ÿ â³äêðèâñÿ. Ó Êèºâ³ ìîëîäü ñòà-
âèëàñü äî òîãî á³ëüø òîëåðàíòíî. 
Àëå ùå òîä³ ÿ íå äóìàâ, ùî çìîæó 
ñàì â³äêðèòî ãîâîðèòè ïðî ñâîþ 
îð³ºíòàö³þ, íå ì³ã ïîäóìàòè, ùî 
áàòüêè òåæ áóäóòü çíàòè.

ЯК ВІДРЕАГУВАЛА МАМА 
Òàê ñàìî, ÿê áóäü-õòî ïðè¿æ-

äæàº äî áàòüê³â ç³ ñâî¿ì õëîïöåì 
÷è ä³â÷èíîþ, ³ ¿õ ñòàòü ïðîòè-
ëåæíà, òàê ñàìî ÿ çàðàç ïðè¿æä-
æàþ äî áàòüê³â ç³ ñâî¿ì õëîïöåì. 
² âîíè àáñîëþòíî íîðìàëüíî 
äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ. Ìè éäåìî 
ðàçîì â òåàòð, ó ðåñòîðàí, ³ â öèõ 
ìîìåíòàõ ÿ ïî÷óâàþ ñåáå àáñî-
ëþòíî òàêèì ñàìèì, ÿê âñ³ ³íø³.

Ñïî÷àòêó áóëè â áàòüê³â äóìêè 
ïðî òå, ùî ñêàæóòü ñóñ³äè, ðîäè÷³ 
³ òàê äàë³. Öå ïåðø³ äóìêè ëþäåé, 
ÿê³ æèâóòü â íåâåëèêèõ ì³ñòàõ. 
Àëå ÿ ââàæàþ, ùî º âàæëèâ³ø³ 

«Òàê ñàìî, ÿê áóäü-
õòî... ÿ çàðàç 
ïðè¿æäæàþ äî áàòüê³â 
ç³ ñâî¿ì õëîïöåì. І âîíè 
àáñîëþòíî íîðìàëüíî 
äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ» 

Юрій в українській колоні на 50-му прайді в Нью-Йорку 
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Публічний камінг-аут Юрій 
Двіжон зробив майже три 
роки тому через зйомки в 
кліпі співачки Ірини Білик, 
який був присвячений темі 
ЛГБТ-спільноти
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Іду сьогодні вулицею. Калюжі, 
бруд, машини мчать — бризки 
на всі боки. А по узбіччю, 
назустріч, йде мужик, і всі машини 
акуратно його об'їжджають. Коли 
порівнялися, виявилося, у нього 
в руці цегла.

***
— А твій кіт боїться пилососа?
— Не знаю, він у мене тільки пів 
року живе.

***
Лев приходить до лікаря:
— Лікарю, схуд я, живіт постійно 
посмоктує.
— Це у вас від нестачі білків, 
жирів, вітамінів, треба більше їсти, 

причому, природну для вас їжу.
— Я знаю, за цим я до вас і 
прийшов, не за порадою ж.

***
— Мені, будь ласка, віскі з колою!
— У нас тільки пепсі.
— Ну добре, давайте пепсі з колою.

***
Молода мама перед дзеркалом 
приміряє нову шубу, підходить 
маленька дочка і каже:
— Мамочко, яка ти красива в цій шубі!
— Правда?
— Так, правда, ти в ній на вівчарку 
схожа!

***
— Слухай, порадь хороші фільми й 

серіали за останні три роки.
— Дитину в садок віддали?
— Так.

***
Мужик говорить таксисту:
— Тещу довезіть на вокзал, щоб 
не запізнилася!
— Не бійся, довезу як свою!

***
Пожежна вишка. Сплять два 
пожежники, молодий і літній. 
Молодий, прокинувшись, запитує:
— А правда, є така робота, де 
нічого робити не треба?
— І хочеться тобі ще розмовляти…

***
— Чому ти, Васю, не допомагаєш 

дружині: воду не носиш, дрова 
не рубаєш?
— Коли я був дитиною, тато мені 
говорив, щоб я не підходив 
до колодязя — раптом впаду 
туди, і сокиру не брав в руки — 
раптом ноги покалічу. Чи можу 
я не послухатися батька?

***
Одинокий, флегматичний, 
молодий чоловік познайомиться з 
апатичною дівчиною для тривалих, 
млявих стосунків. Бажано 
по листуванню.

***
Відпочивати треба так, щоб потім 
довго не хотілося.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН У лютому Овнів 
очікує успіх у реалізації біз-
нес-проєктів, внаслідок чого 

можливий кар’єрний злет або нові 
фінансові надходження. Приділяйте 
більше уваги колегам та не “стри-
байте” вище голови. Зосередьте ува-
гу на здоров’ї та помірних фізичних 
навантаженнях. 

ТЕЛЕЦЬ Місяць обіцяє 
бути передбачуваним, де 
є розчарування, перемоги, 

любов, ревнощі, злети та падіння. 
Є ймовірність спортивних травм. 
Самотні Тельці можуть знайти щастя. 
Друга половина місяця сприятлива 
для романтики, гармонії та любові. 

БЛИЗНЮКИ Місяць 
ідеальний для різноманітних 
зустрічей та пошуку ділових 

партнерів. Матимете змогу виправити 
старі помилки. В особистому житті 
буде шанс змінити все на краще. Для 
безробітних Близнюків з’являються 
гарні новини, пов’язані з роботою. 

РАК Почніть реалізовуватися 
у творчій галузі. Місяць буде 
прибутковим з фінансової 

точки зору. Одинокі Раки мають усі 
шанси зустріти кохання, яке сприй-
матиме їх адекватно. Гарний настрій 
стане запорукою успіху на роботі й 
це спростить виконання обов’язків. 

ЛЕВ Стежте за своїми 
словами та діями, щоб не  
обернути нанівець хороші 

моменти. У роботі вітається суворість 
та твердість. Будете отримувати 
задоволення від роботи і відпочинку. 
Випаде можливість у лютому налаго-
дити контакти з потрібними людьми. 

ДІВА Вас очікують непе-
редбачені життєві зміни, які 
потрібно стійко витримати. 

Очікуються зміни й у професійній 
сфері. У любовному напрямку 
будуть веселощі та приємності, 
жвавість й енергійність. Одинокі 
матимуть змогу зустріти кохання, але 
це буде тимчасовим явищем. 

ТЕРЕЗИ Не слід у лютому 
розпочинати якусь нову 
справу, або вкладати кудись 

гроші. На роботі не слід нервувати, 
охолоньте, подивіться на ситуацію 
іншими очима. Якщо вам пропо-
нують допомогу, не відмовляйтеся. 
Середину лютого присвятіть собі та 
власному спокою. 

СКОРПІОН Активізуйте 
лідерські здібності, щоб 
швидко виконати всі постав-

лені завдання. Гороскоп рекомендує 
бути більш пасивними та обережни-
ми у діях, це призведе до відмінних 
результатів на професійному терені. 

СТРІЛЕЦЬ На Стрільців чека-
ють приємні знайомства, які 
стануть у пригоді в майбут-

ньому. Відмовтеся від непередбаче-
них придбань, бо потім пошкодуєте. 
У професійній сфері доведеться 
важко попрацювати й за це отримає-
те винагороду від керівництва. 

КОЗЕРІГ Козерогам слід 
очікувати змін, які надалі 
можуть переінакшити 

життя. Найбільше це має стосунок 
до кар’єри та родини. Одинокі 
Козероги мають усі шанси зустріти 
кохання. В середині місяця налаго-
дяться стосунки з партнерами.

ВОДОЛІЙ Водолії матимуть 
безліч шансів для досягнення 
своїх цілей, але для цього по-

трібно багато працювати. Наприкінці 
місяця потурбуйтеся про здоров’я. 
Рекомендується підвищити увагу під 
час ходьби, фізичних навантаженнях 
та за кермом автомобіля. 

РИБИ Фінансове становище 
залишиться стабільним. 
Рекомендується приділи-

ти увагу кар’єрі. Будьте впевнені 
у своїх силах та без вагань беріться 
за запропоновані завдання. Зверніть 
увагу на самопочуття, щоб не зашко-
дити запланованій відпустці. 

Гороскоп на лютий

АНЕКДОТИ

Світ був би не так уже й тісний, якби 
в ньому кожен займав своє місце.

***
Один переконаний холостяк 
раптом одружився. Друзі й 
запитують:
— Ну, ти, це чого?
— Знаєте, в будинку набралося 
стільки брудного посуду…

***
Неповні сім'ї — це ті, в яких немає 
кота.

***
Мене ніхто не любить. Сьогодні 
купував в магазині щурячу отруту 
і продавчиня запитала: "Вам 
загорнути чи ви тут її з'їсте?".

***
Тренер збірної Ізраїлю з 
настільного тенісу виступає перед 
журналістами на пресконференції:
— Вчора, після піврічної перерви, 
наша команда відновила-таки 
тренування.
Питання із залу:
— Значить, ви все-таки повернули 
зниклу тоді кульку?

***
— Ваша бабуся дожила 
до 100 років. Як їй це вдалося?
— Розумієте, вона дуже 
цілеспрямована людина!
— І яка була її головна мета?
— Пережити дідуся!

***
Люблю, коли дівчина зарозуміла 
і не дзвонить першою. Гуляєш з 
іншими і ніхто не турбує.

***
Пожежник тримає іспит в музичну 
школу. Його запитують:

— Яка різниця між скрипкою і 
контрабасом?
Пожежник, подумавши:
— Контрабас довше горить.

***
Ви колись замислювалися, чому 
виганяють диявола тільки з жінок? 
Я ні на що не натякаю. Просто.

***
— Коли ж ви віддасте мені борг?!
— Я й не знав, що ви такі цікаві…

***
— Новини — як уроки в школі.
— В сенсі?
— Дізнаєшся багато інформації, яка 
тобі в житті не стане в пригоді.

***
Мої стосунки з дружиною можна 
охарактеризувати однією її 
фразою: "Ти що розлігся на пів 
ліжка?!".

***
Ким тебе вважає твій друг, легко 
визначити, коли він кличе тебе з 
собою купувати новий комп'ютер. 
Якщо розумним — він у тебе 
консультується, а якщо не дуже — 
ти допомагаєш йому його нести.

***
Телевізор скорочує життя на час 
його перегляду.

***
Як нафарбувати очі 
в понеділок вранці, якщо вони 
не відкриваються?

***
У дитячому садку:
— Здрастуйте, я дідусь Ленін.
— Та ви псих якийсь!
— Не треба грубіянити. Я прийшов 
за онукою, за Оленкою.

З одного ракурсу

Як змінився центр Тернополя

БУЛО:
Залізничний вокзал не завжди був 
таким. Перше приміщення збудували 
ще у 1870-му році, однак під час 
Першої світової війни його зруйнували. 
Згодом вокзал відбудували

СТАЛО:
Остання масштабна реконструкція 
відбулась у 2020-му році. 
Тоді відремонтували і оновили 
Привокзальний майдан

БУЛО:
На місці ЦУМу раніше стояв 
парафіянський костел Матері Божої 
Неустанної Помочі. Храм зачепили 
обидві світові війни, та коли після Першої 
його відновили, то після Другої тільки 
доруйнували. Костел підірвали у 1954 р.

СТАЛО:
У 1959 році на цьому місці 
відкрили універмаг. 
Про те, що там колись був один з 
найгарніших храмів міста, нагадує 
лише невеликий бронзовий макет 
навпроти ЦУМу

БУЛО:
Скульптура «Випадкова зустріч» на 
бульварі Шевченка з’явилась у 2002 
році. Її місту подарував Джон Звожек, 
який працював із волонтерською місією 
у відділі екології Тернополя. Складалась 
скульптура з двох фігур жінок, від чого 
і походила назва

СТАЛО:
Менш ніж за рік після встановлення 
одну зі скульптур нахабно вкрали, 
незважаючи на центр міста і 
відділок міліції навпроти. Злодіїв 
так і не знайшли. За цей час фарба 
скульптури значно облущилась та 
втратила колір


