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ІСТОРІЇ ГЕНЕРАЛІВ ТЕРНОПОЛЯ
КОГО ЛЮБИЛИ, А ХТО НАКИВАВ П’ЯТАМИ
В обласній міліції за часів
Незалежності було майже
півтора десятка керівників.
Одні запам'яталися
позитивно, інші не зовсім.
Чим відзначилися на посаді,
аналізуємо


Нам вдалося
поспілкуватися з кількома
генералами та розпитати, де
вони зараз, чим займаються
і які найрезонансніші справи
їм найбільше запам’яталися


Декого з очільників
міліції вже, на жаль, немає
серед живих. Дехто круто
повернув життя і зараз
опинився у політиці. Хтось
знайшов себе в охоронній
справі, а хтось працює
адвокатом


с. 8-9

В обласній міліції до реформування було чимало керівників. Дехто пішов з позитивними відгуками,
а комусь довелося навіть втікати від розлюченого натовпу людей
РЕКЛАМА

ÍÎÂÈÍÈ
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RIA ïëþñ, 31 áåðåçíÿ 2021

УМЕРТВИЛИ ЛЕБЕДІВ. ТАК ТРЕБА?
Проблема  Через спалах пташиного
грипу в зоокутку в гідропарку «Топільче»
умертвили 20 птахів. Половина з них —
лебеді. Журналісти «RIA плюс» спробували
розібратися, чи були причини для того, щоб
позбавляти життя птахів та куди поділи їх тіла

íüîãî ðàçó ïðîâîäèëè âàêöèíàö³þ
ïòàõ³â ³ òâàðèí çîîêóòêà, ïðî ùî
ÿ òàêîæ çàïèòóâàëà ó ñâîºìó ëèñò³, — ïðîäîâæóº ïàí³ ×åõîâñüêà. —
20 áåðåçíÿ íàì íàä³éøëî àíîí³ìíå
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî óñ³õ ïòàõ³â
âáèëè. Òàê, éìîâ³ðíî, ïðîñò³øå.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çâåðíóëèñÿ â ì³ñüêðàäó ç îô³ö³éíèì
çàïèòîì ùîäî ñèòóàö³¿. Â³äïîâ³äü
î÷³êóºìî.

ВБИЛИ, БО ТАК БУЛО ПРОСТІШЕ
Çîîçàõèñíèöÿ Ëþäìèëà ×åõîâñüêà âïåâíåíà, ùî áåç òàêèõ
êàðäèíàëüíèõ êðîê³â ìîæíà áóëî
îá³éòèñÿ.
— ßê íà ìåíå, òóò êîðåêòí³øå
âæèâàòè òåðì³í âáèâñòâî ïòèöü,
à íå çàãèáåëü, áî ó ïîâ³äîìëåíí³
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè âêàçóþòü
ïðî çàãèáåëü ï’ÿòè ïòàõ³â âíàñë³äîê
õâîðîáè, à â ðåçóëüòàò³ çíèùèëè
ïîíàä 20 îñîáèí, íå ïîì³ñòèâøè
¿õ íà êàðàíòèí. Çà äàíèìè ò³º¿ æ
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, 15 áåðåçíÿ
çàñ³äàëà êîì³ñ³ÿ ç íàäçâè÷àéíî¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíêîì³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
à 18 áåðåçíÿ, äî íàñ (Âñåóêðà¿íñüêèé
ãóìàí³ñòè÷íèé ðóõ UAnimals) íàä³éøëî àíîí³ìíå ïîâ³äîìëåííÿ, ùî
ïòàõ³â ó òåðíîï³ëüñüêîìó çîîêóòêó
õî÷óòü óìåðòâèòè ÷åðåç í³áèòî ñïàëàõ ÷óìè, õî÷à ñåðåä íèõ º çäîðîâ³
ïòàõè, — êàæå çîîçàõèñíèöÿ.
Â ÊÏ «Îá'ºäíàííÿ ïàðê³â Òåðíîïîëÿ» ¿é â³äïîâ³ëè, ùî í³ÿêîãî
ñïàëàõó ÷óìè ó íèõ íåìàº.
— Âò³ì, ïðî ñïàëàõ ïòàøèíîãî
ãðèïó î÷åâèäíî ñâ³äîìî íå çãàäàëè,
ÿê ³ íå çãàäàëè ïðî òå, êîëè îñòàí-

ІНШОГО ВИХОДУ НЕ БУЛО?
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿
ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ ðîáîòè óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â Òåð-

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Íàãàäàºìî, ñïàëàõ ïòàøèíîãî
ãðèïó íà òåðèòîð³¿ çîîêóòêà â ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» âèÿâèëè íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. Â³í ñòàâ ïðè÷èíîþ
çàãèáåë³ ï’ÿòüîõ ïòàõ³â. Ùå 20 ãîë³â
ïòèö³ óìåðòâèëè, àáè íå äîïóñòèòè
ðîçïîâñþäæåííÿ ãðèïó.
ßê çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ ãîëîâóïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³,
ó êåð³âíèöòâà ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó â ì³ñò³
Òåðíîï³ëü» âèíèêàëè ñóìí³âè — ÷è
òàì ä³éñíî ìàâ ì³ñöå ãðèï ³ ÷è áóëà
ïîòðåáà çíèùóâàòè ïòàõ³â, áî ò³, ÿê³
âèæèëè, áóëè íà âèãëÿä êë³í³÷íî
çäîðîâèìè.
Îäíàê ïîò³ì ç'ÿñóâàëè, ùî ó á³ëüøîñò³ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â ãðèï
ìîæå ïðîò³êàòè áåçñèìïòîìíî.
Ñïåö³àë³ñòè óïðàâë³ííÿ ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî ïðè÷èíîþ ñïàëàõó
ïîñëóãóâàëè äèê³ ïåðåë³òí³ ïòàõè,
ÿê³ ôàêòè÷íî çàïîëîíèëè òåðèòîð³þ
çîîêóòêà. Âîíè æ ³ ñëóãóâàëè ðåçåðâóàðîì äëÿ çáóäíèêà ïòàøèíîãî
ãðèïó, ÿêèé ³ ïåðåäàëè ëåáåäÿì.

Êàæóòü, ìàþòü ÷³òêó
³íñòðóêö³þ, ÿê ä³ÿòè
â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ. Âñ³õ
ïòàõ³â íåîáõ³äíî áóëî
ï³ääàòè óìåðòâë³ííþ,
ùî ³ çðîáèëè
íîï³ëüñüê³é îáëàñò³ Âîëîäèìèð
Ìàðê³â ïîÿñíèâ, ùî ³íøîãî âèõîäó,
ÿê óìåðòâèòè ïòàõ³â, íå áóëî.
— Ç 5 ïî 8 áåðåçíÿ ó çîîêóòêó
ïàðêó «Òîï³ëü÷å» çàãèíóëî òðè
ëåáåä³-øèïóíè, îäíà êàçàðêà ³
îäíà ìóñêóñíà êà÷êà. Ñïåö³àë³ñò
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè çîîêóòêà
íàïðàâèâ ìàòåð³àëè â ëàáîðàòîð³þ, — êàæå ïàí Ìàðê³â. — 9 áåðåçíÿ ÿ îñîáèñòî ïðèáóâ äî çîîêóòêà.
Ìè â³ä³áðàëè êðîâ ó ïòàõ³â, à òàêîæ
ïðîâåëè âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ òà
ç’ÿñóâàëè, ùî ïåðåë³òí³ ïòàõè: êà÷êè, êðèæí³ çàïîëîíèëè òåðèòîð³þ
ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Âîíè ïåðåáóâàëè

У зоокутку запровадили карантин, про це свідчить напис
біля входу для працівників
ó êîíòàêò³ ç ïòàõàìè çîîêóòêà.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü âèÿâèëè
ñïàëàõ ïòàøèíîãî ãðèïó ó ïòèö³.
— Ìè ìàºìî ÷³òêó ³íñòðóêö³þ, ÿê
ä³ÿòè â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ. Âñ³õ ïòàõ³â
íåîáõ³äíî áóëî ï³ääàòè óìåðòâë³ííþ, ùî ìè ³ çðîáèëè, — êàæå Âîëîäèìèð Ìàðê³â.
Òàêîæ Âîëîäèìèð Ìàðê³â ðîçïîâ³â, ùî áàãàòî ïòàõ³â ä³éñíî âèãëÿäàëè çäîðîâèìè, àëå âîäîïëàâí³
ïòàõè, íàâ³òü íå õâîð³þ÷è, ìîæóòü
áóòè íîñ³ºì â³ðóñó ïòàøèíîãî ãðèïó. Òîìó äîâåëîñÿ 20 óìåðòâèòè.
КУДИ ПОДІЛИ ТІЛА
Âñ³ ò³ëà ïòàõ³â ñïàëèëè ó â³äâåäåíîìó ì³ñö³ çà ìåæàìè Òåðíîïîëÿ,
äîäàâ Âîëîäèìèð Ìàðê³â. Íà öå º

â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè.
Ó çîîêóòêó ùå çàëèøàþòüñÿ ïàâè÷³, ôàçàíè, ñòðàóñè, êàðëèêîâ³
òà çâè÷àéí³ êóðè. ¯õ ³çîëþâàëè,
àëå â íèõ â³ä³áðàëè á³îìàòåð³àëè
íà äîñë³äæåííÿ. ßêùî âèÿâèòüñÿ,
ùî ó íèõ òåæ º ïòàøèíèé ãðèï, ¿õ
òàêîæ äîâåäåòüñÿ óìåðòâèòè.
Òåðíîï³ëüùèíà ñòàëà ÷åòâåðòîþ
îáëàñòþ, äå çà îñòàíí³õ ê³ëüêà ì³ñÿö³â âèÿâèëè ïòàøèíèé ãðèï.
— Ïòàøèíèé ãðèï ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ äî ëþäèíè ÷åðåç ì’ÿñî ïòèö³
÷è àåðîãåííèì øëÿõîì. Öåé ð³çíîâèä ãðèïó º ìåíø íåáåçïå÷íèì
äëÿ íàñ. Òà â³í íåáåçïå÷íèé äëÿ
âñ³õ âèä³â ïòàõ³â. Äî ³íøèõ òâàðèí
â³í íå ïåðåäàºòüñÿ, — ï³äñóìóâàâ
ïàí Ìàðê³â.

Досі шукають 30-річного Сергія Штогуна
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ðîçøóêóþòü 30-ð³÷íîãî Ñåðã³ÿ
Øòîãóíà ç Ãîðèíêè, ùî íà Êðåìåíå÷÷èí³. ×îëîâ³ê áåçñë³äíî çíèê
24 áåðåçíÿ. Òîä³ éîãî âîñòàííº áà÷èëà äðóæèíà, êîëåãè. Òîä³ òåëåôîí
îïèíèâñÿ «ïîçà çîíîþ». ×åðåç ê³ëüêà äí³â ³ ïîë³ö³ÿ îãîëîñèëà ÷îëîâ³êà
â ðîçøóê.
29 áåðåçíÿ äðóæèíà ²ëîíà ïîâ³äîìèëà «RIA ïëþñ», ùî ðîäèíà
îòðèìàëà íîâó ³íôîðìàö³þ. Í³áèòî Ñåðã³é çàáîðãóâàâ êîìóñü ãðîø³.
¯é ðîçïîâ³ëè, ùî â³í çóñòð³÷àâñÿ ç
êðåäèòîðàìè, ò³ âèìàãàëè ïîâåðíóòè áîðã, à Ñåðã³é ñêàçàâ, ùî òàêèõ
ãðîøåé ó íüîãî íåìàº. Òîä³ ÷îëîâ³êà
ñèëüíî ïîáèëè ³ âèâåçëè òåìíîþ
ëåãê³âêîþ çà ìåæ³ Êðåìåíöÿ. Äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ æ³íêà íå íàçèâàº.
— ß íå çíàþ, íàñê³ëüêè öå ïðàâäà
³ ïðî ÿêó ñóìó éäåòüñÿ, àëå áëàãàþ

òèõ, êîìó ì³é ÷îëîâ³ê ì³ã çàâèíèòè
ãðîø³ — âèéä³òü ç³ ìíîþ íà çâ’ÿçîê, — çâåðòàºòüñÿ ïàí³ ²ëîíà. —
Íàøà ðîäèíà íå ìàº âåëè÷åçíèõ
ñòàòê³â. Àëå ïðîøó âàñ, íå êðèâä³òü
÷îëîâ³êà. Çâ’ÿæ³òüñÿ ç³ ìíîþ. ß ³
ðîäèíà ãîòîâ³ ç âàìè ãîâîðèòè ³
ñïðîáóºìî ïîâåðíóòè áîðã, õî÷à á
÷àñòèíàìè. Áóäüòå ìèëîñåðäíèìè:
ó íàñ äâîº ìàëåíüêèõ ä³òîê. Íå ïîçáàâëÿéòå ìîãî ÷îëîâ³êà æèòòÿ!
Æ³íêà ïðèïóñêàº, ùî öå ìîæå
áóòè ïðàâäîþ. Ìîæëèâî, ¿¿ ÷îëîâ³ê
ï³ñëÿ ïîáèòòÿ âòðàòèâ ïàì’ÿòü ÷è
íå ìîæå çâ’ÿçàòèñü ç ðîäèíîþ, àáè
ïîâ³äîìèòè, ùî æèâèé.
Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, ÷è ïîâ³äîìëÿëà ïàí³ ²ëîíà ïîë³ö³¿ íîâó
³íôîðìàö³þ, æ³íêà çàïåâíèëà, ùî
íàìàãàëàñü çâ’ÿçàòèñü ç³ ñë³ä÷èì,
ÿêèé ïðîâîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ
ó ñïðàâ³ çíèêíåííÿ ¿¿ ÷îëîâ³êà.
Àëå ïîë³öåéñüêèé ñïî÷àòêó çáèâàâ

âèêëèê, à ïîò³ì âèìêíóâ òåëåôîí.
Òîæ æ³íêà íàìàãàòèìåòüñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç³ ñë³ä÷èì.
Íàãàäàºìî, âîñòàííº äðóæèíà
éîãî áà÷èëà 24 áåðåçíÿ, êîëè ðàçîì
âèõîäèëè íà ðîáîòó î 8 ðàíêó. Âæå
î 9 çâ’ÿçêó ç íèì íå áóëî.
Íà ñïîëîõ çàáèëè ðîäè÷³ ³ ñï³âðîá³òíèêè çíèêëîãî. Âîíè òåæ
çâåðòàëèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ðåäàêö³¿. ×îëîâ³êà âîñòàííº áà÷èëè
ó Êðåìåíö³, â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó
³ ñóïåðìàðêåòó 23/7.
— Âñå áóëî íîðìàëüíî, æîäíèõ
ñêàíäàë³â ÷è íåïîðîçóì³íü ïåðåä
òèì íå áóëî, — ðîçïîâ³ëà äðóæèíà
çíèêëîãî ïàí³ ²ëîíà. — Â ñåðåäó,
24 áåðåçíÿ, çðàíêó ìè îáîº çáèðàëèñü íà ðîáîòó. Ñåðã³é ïðàöþº
òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêîì â ô³ðì³
«²ëëà» ³ òîãî äíÿ ïî ðîáîò³ ìàâ áóòè
â Ïî÷àºâ³. Àëå éîãî áà÷èëè î 9 ðàíêó â Êðåìåíö³ íà âóë. Äóáåíñüê³é.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Ірина Белякова.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

Ñåðã³é ñêàçàâ çíàéîìîìó, ùî
éäå ó ñïðàâàõ. Àëå òàì ó ÷îëîâ³êà
íå ìîãëî áóòè í³ÿêèõ ñïðàâ: çà íàïðÿìêîì, ÿêèé âêàçàâ — âñþäè
ëèøå æèòëîâ³ áóäèíêè.
Â³äêîëè âëàñíèìè ñèëàìè øóêàëè ÷îëîâ³êà, ç’ÿñóâàëîñü, ùî
â³í çàõîïëþâàâñÿ ³íòåðíåò-³ãðàìè.
Ìîæëèâî, ïðèïóñêàº äðóæèíà, íàáðàâ ÿêèõîñü êðåäèò³â.
Ñåðã³é òà ²ëîíà Øòîãóíè îäðóæåí³ âæå ñ³ì ðîê³â. Ìàþòü äâîõ ä³òåé — äîíå÷ö³ Ìàðò³ 6, à ñèíî÷êó
Ìàòâ³é÷èêó 5 ðî÷ê³â.
— Â³ä 9 ðàíêó 24 áåðåçíÿ ç íèì
íàìàãàâñÿ çâ’ÿçàòèñü áðàò, õëîïö³
ïî ðîáîò³, àëå çâ’ÿçêó âæå íå áóëî
³ òåëåôîí âåñü ÷àñ «ïîçà çîíîþ».
Ìè âæå ïðîñòî íå çíàºìî, êóäè
çâåðòàòèñü… ß áëàãàþ âàñ, äîïîìîæ³òü. Ìîæå, õòîñü ùîñü çíàº, ÷óâ
÷è áà÷èâ Ñåðã³ÿ — ïîäçâîí³òü ìåí³
àáî â ïîë³ö³þ, — êàæå æ³íêà.

ДОВІДКА
Якщо вам будь-що відомо про місце
перебування Сергія Шторгуна, або ви
володієте інформацією про чоловіка,
телефонуйте в поліцію за тел. 102,
або дружині Ілоні: 097 213–47–52.
Прикмети чоловіка: волосся темно-русяве, дуже коротко стрижений,
голубі очі, зріст приблизно 170 см,
обличчя смагляве.
Був одягнений: чорна куртка, чорна
шапка, утеплені чорні штани.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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
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ЧОМУ ЗА РІК В ОКРЕМОМУ
СЕКТОРІ — ЛИШЕ ОДНА МОГИЛА
Правила  На цвинтарі в Тернополі
виділили окремий сектор для померлих
від коронавірусу. Як з'ясували журналісти
«RIA плюс», за рік пандемії там лиш
одне поховання. А що з рештою? Де і як
ховають тих, чиї життя забрав ковід?

Ïîíàä ð³ê òîìó, à ñàìå 26 áåðåçíÿ, íà Òåðíîï³ëüùèí³ âïåðøå ïîõîâàëè ïîìåðëîãî â³ä COVID-19
÷îëîâ³êà. Éîãî ðîäè÷àì äîâåëîñÿ çàáèðàòè ò³ëî ñàìèì, à õîâàòè
âíî÷³. Òîä³ âñ³ áîÿëèñÿ íå ò³ëüêè
íåá³æ÷èê³â, à é íàâ³òü ðèòè ÿìó
íà êëàäîâèù³ äëÿ íèõ.
Íàãàäàºìî, 68-ð³÷íîãî æèòåëÿ
ñåëà Êîâàë³âêà õîâàëè 26 áåðåçíÿ
2020 ðîêó. Òîä³ ïðî êîðîíàâ³ðóñ
áóëî â³äîìî ìàëî, à òîìó äîñòåìåííî íå çíàëè ³ ïðî òå, ÿê õîâàòè
ïîìåðëèõ òà ÷è ïåðåäàºòüñÿ â³ä
íèõ â³ðóñ.
Ëèøå ÷åðåç ÷îòèðè äí³ ï³ñëÿ ö³º¿ ïîä³¿, à ñàìå 30 áåðåçíÿ
2020 ðîêó, çàòâåðäèëè àëãîðèòì
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ îñ³á â³ä êîðîíàâ³ðóñíî¿
õâîðîáè COVID-19 íà òåðèòîð³¿
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. À íà íîâîìó
êëàäîâèù³ á³ëÿ ñåëà Äîâæàíêà
âèä³ëèëè íàâ³òü îêðåìèé ñåêòîð
äëÿ ïîìåðëèõ â³ä COVID-19.
ЯК БУЛО РІК ТОМУ
Ç ðîäè÷³â íà ïîõîâàíí³ ìîãëè
áóòè ïðèñóòí³ìè ëèøå áàòüêè,
ä³òè, ÷îëîâ³ê ÷è äðóæèíà. ²íø³ —
í³. Îñ³á ìàëî áóòè íå á³ëüøå 10,
â³äñòàíü ì³æ íèìè íå ìåíøå äâîõ
ìåòð³â. Óñ³ ìàëè áóòè ó ìàñêàõ òà
ðóêàâèöÿõ. Ïðî öå ðàí³øå æóðíàë³ñòàì «20 õâèëèí» ðîçïîâ³äàâ íà÷àëüíèê ÑÊÏ «Ðèòóàëüíà
ñëóæáà» Ñåðã³é Òëóìàöüêèé.
Ìèíóâ ð³ê ï³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.
Çà öåé ïåð³îä áóëî ÷èìàëî çì³í

ÿê ó ïðîòîêîëàõ ë³êóâàííÿ, òàê ³
â àëãîðèòì³ ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ
â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» âèð³øèëè ïîäèâèòèñÿ, ñê³ëüêè
ëþäåé ïîõîâàëè íà ä³ëÿíö³, ÿêó
ñïåö³àëüíî â³äâåëè äëÿ òèõ, õòî
äî ñìåðò³ ìàâ ï³äòâåðäæåíèé
êîâ³ä. Îòîæ, ìè â³äâ³äàëè Òåðíîï³ëüñüêå êëàäîâèùå. ² ùî ïîáà÷èëè? Çà ïîíàä ð³ê ÷àñó òàì
ëèøå îäíå ïîõîâàííÿ. Ùå îäíó
ÿìó âèêîïàëè ïîáëèçó ïåðøî¿
ìîãèëè, àëå òàê ³ íå çàñèïàëè.
СЕКТОР НАЙВІДДАЛЕНІШИЙ
Ïðî òå, ùî ñàìå òóò ïîõîâàíà
ëþäèíà, ÿêà ïîìåðëà â³ä êîâ³äó,

Ïîõîâàííÿ ïîìåðëîãî
â³ä êîðîíàâ³ðóñó
ìîæíà çä³éñíþâàòè
íà êëàäîâèù³ ïîðÿä
ç³ çâè÷àéíèìè
ïîõîâàííÿìè
íàì ðîçïîâ³ëè ïðàö³âíèêè êëàäîâèùà, ÿêèõ çóñòð³ëè äîðîãîþ.
À òî÷í³øå — âîíè âêàçàëè íàïðÿìîê ðóõó.
Ïðàö³âíèêè òàêîæ ðîçïîâ³ëè,
ùî öåé ñåêòîð êëàäîâèùà íàéâ³ääàëåí³øèé â³ä âõîäó, òàì º ëèøå
îäíå çàõîðîíåííÿ, à ïîáëèçó —
æîäíèõ.
Íàéáëèæ÷³ ìîãèëè â³ä ö³º¿ çíàõîäÿòüñÿ íà â³äñòàí³ íå ìåíøå
60–70 ìåòð³â.
Íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ðîçêèäàí³
ëàìïàäêè, ñóõ³ êâ³òè, ùî êîëèñü
ðîñëè íà ìîãèë³. Çäàºòüñÿ, ùî

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Один хрест на пустирі.
Ось такий вигляд має цвинтар
для померлих від коронавірусу

çà ìîãèëîþ íå äîãëÿäàþòü. Íåîçáðîºíèì îêîì ïîì³òíî, ùî â öåé
ñåêòîð ïðèõîäÿòü ð³äêî.
ЯКІ ПРАВИЛА
ßêùî ïîâåðíóòèñÿ íà ð³ê íàçàä,
ïåðø³ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä ÌÎÇ ùîäî
ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ â³ä êîâ³äó
ç’ÿâèëèñÿ â êâ³òí³ 2020-ãî. Òîä³
íà ïîõîðîí³ ìàëè áóòè ïðèñóòí³
íå á³ëüøå äåñÿòè îñ³á, à íà äåñÿòü
êâàäðàòíèõ ìåòð³â íå á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè.
Ïîìåðëèõ áîÿëèñÿ òîðêàòèñÿ,
íàâ³òü êîëè ò³ áóëè â ì³øêàõ.
Ë³êàðÿì ðåêîìåíäóâàëè îäÿãàòè
ìàñêè, ðóêàâèö³ òà êîñòþìè ç
äîâãèìè ðóêàâàìè.
Îêð³ì òîãî, íàâ³òü ïîïðè òå,
ùî ò³ëî ïîìåðëîãî áóëî ó ì³øêó,
òðóíó â³äêðèâàòè çàáîðîíÿëè.
Ï³çí³øå, âæå â ñåðïí³ 2020-ãî,

Правила поховання померлих від ковіду
 підготовка тіла померлої особи
до панахиди та/або поховання
(кремації) повинні виконуватися з використанням відповідних
стандартних заходів безпеки та із
застосуванням засобів індивідуального захисту, що дозволяють
уникнути ризику інфікування через контакт;
 тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним розчином;
 при надмірному утворенні
рідини тіло померлого може
бути поміщене в герметичний
пакет-мішок;
 родичі та близькі, які бажають

бачити тіло померлого, допускаються до нього винятково після
його підготовки до поховання та
повинні бути проінструктовані
щодо заборони торкатися відкритих ділянок тіла та обрядових
поцілунків при видачі тіла;
 до ритуальних обрядів перед
похованням, що проводяться
в приміщеннях, допускаються
особи з розрахунку не більше
1 особи на 5 квадратних метрів
та забезпечення дистанціювання
у 1,5 метра;
 поховання (кремація) тіла
здійснюється у щільно закритій
труні;

 органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані комунальні підприємства
здійснюють облік осіб, які були
присутні під час поховання із зазначенням дати і часу перебування: прізвище, ім'я, по батькові,
адреси проживання, контактного
номеру телефону.
* Згідно із Постановою МОЗ «Про
внесення змін до Тимчасових
рекомендацій щодо безпечного
поводження з тілами померлих
осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 4 серпня
2020 року

â ÌÎÇ çì³íèëè ðåêîìåíäàö³¿.
Âîíè ñòàëè íå òàêèìè æîðñòêèìè. Ëþäÿì äîçâîëèëè ïåðåáóâàòè íà ïîõîðîíàõ ç ðîçðàõóíêîì
íå á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè íà ï’ÿòü
ìåòð³â êâàäðàòíèõ.
Ó ãåðìåòè÷íèé ì³øîê ò³ëî
ïîìåðëîãî òðåáà ïàêóâàòè ïðè
íàäì³ðíîìó óòâîðåíí³ ð³äèíè.
Ðîäè÷àì çàáîðîíÿºòüñÿ òîðêàòèñÿ
â³äêðèòèõ ä³ëÿíîê ò³ëà ïîìåðëîãî.
Îáîâ’ÿçêîâîþ çàëèøèëàñÿ íàÿâí³ñòü çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó ó ïðèñóòí³õ íà ïîõîðîíàõ.
²ç ñåðïíÿ ðåêîìåíäàö³¿ âæå
íå îíîâëþâàëè.
ПРОСТО СТВОРИЛИ ЛЮДЯМ
ПРОБЛЕМИ?
Ó ì³ñò³ îêðåìèé ñåêòîð
íà êëàäîâèù³ äëÿ ïîìåðëèõ â³ä
COVID-19 òàê ³ íå âèêîðèñòîâóâàëè. Ìè ïåðåêîíàëèñÿ â öüîìó!
Òàì ³ äîñ³ ëèøå îäíå ìîãèëà. Ïèòàííÿ: äëÿ ÷îãî ì³ñüêà ðàäà âçàãàë³ â³äâîäèëà îêðåìó ä³ëÿíêó äëÿ
ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ â³ä êîâ³äó?
Àäæå ìè ïåðåêîíàëèñÿ — òóò ëèø
îäíà ìîãèëà!
Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÑÊÏ
"Ðèòóàëüíà ñëóæáà" Þð³é Ò³öüêèé êàæå, ùî ñóâîðèõ âèìîã ùîäî
òîãî, äå õîâàòè ïîìåðëèõ, íå áóëî
äî òðàâíÿ. Òîìó íà îêðåìîìó ñåêòîð³ ³ íå õîâàëè.
Àëå ÷è áóëè òàê³ âèìîãè
äî òðàâíÿ? Ó ïåðøèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ ÌÎÇ â³ä 8 êâ³òíÿ íå éäåòüñÿ
ïðî òå, äå ïîìåðëèõ â³ä êîâ³äó
ïîòð³áíî õîâàòè — â îêðåìîìó
ñåêòîð³ ÷è íà çàãàëüíîìó êëàäîâèù³. Òà äåÿê³ ì³ñòà ïðàêòèêóâàëè
â³äâåäåííÿ ì³ñöü äëÿ ïîõîâàííÿ

ïîìåðëèõ â³ä êîâ³äó. Õî÷à òàêî¿
âèìîãè îô³ö³éíî íà ð³âí³ ÌÎÇ
÷è ÂÎÎÇ ìè íå çíàéøëè. Òîæ
öå ïðîñòî ÷åðãîâà ³í³ö³àòèâà ì³ñòà, ÿêà ñòâîðèëà íåçðó÷íîñò³ äëÿ
ëþäåé.
Àäæå òåïåð äëÿ òîãî, ùîá
çä³éñíèòè ïåðåïîõîâàííÿ, íåîáõ³äíî, ùîá ìèíóëî íå ìåíøå
òðüîõ ðîê³â.
Ïðàö³âíèöÿ ÑÊÏ «Ðèòóàëüíà
ñëóæáà» ïàí³ Ìàðòà ðîçïîâ³ëà, ùî
ïîìåðëèõ â³ä êîðîíàâ³ðóñó âåçóòü
ç ë³êàðí³ îäðàçó íà öâèíòàð.
— Ó ìåäçàêëàä³ ïîìåðëîãî
ïàêóþòü ó ñïåö³àëüíèé ì³øîê.
Ïðîùàííÿ ç íèì ïðîâîäÿòü òàêîæ
â ë³êàðí³, à ï³ñëÿ öüîãî äîìîâèíó
çàêðèâàþòü ³ âåçóòü íà êëàäîâèùå, — êàæå ïðàö³âíèöÿ. — Öå
ìîæå áóòè â äåíü ñìåðò³, àáî æ
íàñòóïíîãî äíÿ.
— Çà íîâèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè,
ïîõîâàííÿ ïîìåðëîãî â³ä êîðîíàâ³ðóñó ìîæíà çä³éñíþâàòè
íà êëàäîâèù³ ïîðÿä ç³ çâè÷àéíèìè ïîõîâàííÿìè, àëå ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ïîìåðëîãî âèâåçëè ç ë³êàðí³,
äîìîâèíó â³äêðèâàòè íå ìîæíà, —
äîäàëà ïàí³ Ìàðòà.
Íàçâàëà ïðàö³âíèöÿ ³ âàðò³ñòü
ïîõîâàííÿ — 2 500 ãðèâåíü. Ñþäè
âõîäèòü ïåðåâåçåííÿ ïîìåðëîãî òà
âèêîïóâàííÿ ìîãèëè. Äîäàòêîâî
2 000 ãðèâåíü ïîòð³áíî áóäå çàïëàòèòè, ÿêùî ëþäèíà ïîìåðëà â³ä
êîâ³äó ³ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³
ïåðåíîñèòèìóòü äîìîâèíó ç íåþ
íà êëàäîâèù³, à òàêîæ ç ë³êàðí³
äî ìàøèíè. Öÿ îïö³ÿ º äîäàòêîâîþ, ÿêùî ðîäè÷³ ïîìåðëîãî
â³äìîâëÿþòüñÿ ñàì³ ïåðåíîñèòè
äîìîâèíó.
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КОЛИ БУДЕ КИТАЙСЬКА ВАКЦИНА
Вакцинація  Ситуація з ковідом
загострюється. Значно більше летальних
випадків, а молоді люди почали
переносити хворобу важче. Тому велика
надія саме на вакцинацію, кажуть
медики. Скільки залишилось індійського
«Ковішелду» на Тернопільщині та коли
прибудуть китайські препарати?
ìàëà 16 òèñÿ÷ äîç âàêöèíè «Êîâ³øåëä».
Ñïåðøó â Öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ ïîâ³äîìëÿëè, ùî êîëè âèêîðèñòàþòü ïîëîâèíó âàêöèíè —
³íøó ïîëîâèíó ëèøàòü íà ïîâòîðíå
ùåïëåííÿ äëÿ âàêöèíîâàíèõ. Îäíàê
òåïåð ïðîòîêîëè çì³íèëèñÿ, óòî÷íèëà Îëüãà ßðìîëåíêî. Ïîâòîðíå
ùåïëåííÿ ïðîâîäèòèìóòü íîâîþ
ïàðò³ºþ ³íä³éñüêî¿ âàêöèíè, ÿêó
î÷³êóþòü â Óêðà¿í³. Ðåâàêöèíàö³þ
ìàþòü âèêîíàòè ÷åðåç 12 òèæí³â
ï³ñëÿ ïåðøîãî ùåïëåííÿ.
— Çàðàç ìè íà äðóãîìó åòàï³
âàêöèíàö³¿, — êàæå ïàí³ ßðìîëåí-

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ïåðøà ïàðò³ÿ êèòàéñüêî¿ âàêöèíè Sinovac ïðèáóëà â Óêðà¿íó.
Îòðèìàëè 215 òèñ. äîç âàêöèíè.
Ïåðø³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî
åôåêòèâí³ñòü ïðåïàðàòó ñòàíîâèòü
ëèøå 50,38%. Çãîäîì ó Òóðå÷÷èí³
çàâåðøèëàñÿ òðåòÿ ôàçà êë³í³÷íèõ
âèïðîáóâàíü âàêöèíè. ¯¿ åôåêòèâí³ñòü ñòàíîâèòü 83,5%.
Êèòàéñüêà âàêöèíà, ÿê ³ ³íä³éñüêà, ìàº òàê³ æ óìîâè çáåð³ãàííÿ òà
ñõîæ³ ïîá³÷í³ åôåêòè — á³ëü ó ì’ÿçàõ, òåìïåðàòóðà, ãîëîâíèé á³ëü.
Êàæóòü, ùî öå íîðìàëüíà ðåàêö³ÿ
îðãàí³çìó íà áóäü–ÿêó âàêöèíó.

Òîìó íàâ³òü ÿêùî
âè ùåïèëèñÿ —
íå çàáóâàéòå
ïðî äîòðèìàííÿ
êàðàíòèííèõ íîðì.
Êîâ³ä áóäå äîâãî

КОЛИ БУДЕ У ТЕРНОПОЛІ
Â óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÎÄÀ íàðàç³ íå çíàþòü, êîëè ñàìå
êèòàéñüêà âàêöèíà ïðèáóäå äî îáëàñò³ òà â ÿê³é ê³ëüêîñò³.
— Ìè ìàºìî ëèøå çàãàëüíó ³íôîðìàö³þ, ùî ïåðøà ïàðò³ÿ ö³º¿
âàêöèíè ïðè¿õàëà â Óêðà¿íó,— êàæå
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Îëüãà ßðìîëåíêî. —
Ñïåðøó âîíà ïðîéäå âèïðîáóâàííÿ
³ ïîò³ì ¿¿ îòðèìàþòü ðåã³îíè.
Ïðîòîêîë³â, êîãî òà äå áóäóòü ùåïëþâàòè, òàêîæ íåìàº. Òîìó ïîêè
ùî ÷åêàþòü íà ³íñòðóêö³¿.

êî.— Çàãàëîì â îáëàñò³ ùåïèëè óæå
10418 îñ³á. Ó ïåðøó ÷åðãó ùåïëþþòü ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Òàêîæ ðîçïî÷àëè ³ìóí³çàö³þ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Ñòàíîì íà ðàíîê
26 áåðåçíÿ, 95 îñ³á, â³êîì ñòàðø³
80 ðîê³â, ùåïèëèñÿ. Òàêîæ âàêöèíóþòü ë³äåð³â äóìîê, êîëè º çàëèøêè äîç ³ç àìïóë. Öå äîçâîëÿº
ïîïóëÿðèçóâàòè âàêöèíàö³þ òà
ðîçâ³þâàòè ñóìí³âè ó íàñåëåííÿ.
Ìåäèêè çàêëèêàþòü ùåïëþâàòèñÿ òà äîòðèìóâàòèñÿ êàðàíòèííèõ
íîðì, áî ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ.

СКІЛЬКИ ЛИШИЛОСЬ
«КОВІШЕЛДУ»
Ïîêè ùî òðèâàº ùåïëåííÿ âàêöèíîþ â³ä ³íä³éñüêîãî âèðîáíèêà.
Íàãàäàºìî, Òåðíîï³ëüùèíà îòðè-

НАВІЩО ВАКЦИНУВАТИСЯ
Â³äîìèé ³íôåêö³îí³ñò Âàñèëü
Êîï÷à êàæå, ùî âàêöèíàö³ÿ ïîòð³áíà, ³ áîÿòèñÿ ¿¿ íå òðåáà. Àëå òðåáà
ðîçóì³òè, ÿê ïðàöþº âàêöèíà. ßêùî
ùåïèòèñÿ — öå íå äàñòü ãàðàíò³¿,
ùî ëþäèíà íå çàõâîð³º. Îäíàê âîíà
ïåðåíåñå õâîðîáó â ëåãø³é ôîðì³.
— ßêùî ìàëî ëþäåé ùåïèòüñÿ,
òî öå æîäíèì ÷èíîì íà ïîêàçíèêàõ
çàõâîðþâàíîñò³ íå â³äîáðàçèòüñÿ, —
ðîçïîâ³äàº ïðîôåñîð. — Âàêöèíà,
íà æàëü, íå ãàðàíòóº òîãî, ùî í³õòî
íå çàõâîð³º. Âîíà äîçâîëÿº ïåðåíåñòè õâîðîáó ëåãøå. Öå äóæå âàæëèâî ç òî÷êè çîðó ïàö³ºíòà. Àëå ç
òî÷êè çîðó åï³äåì³îëîã³¿, öå íå ìàº
çíà÷åííÿ, áî ëþäèíà ìîæå çàëèøàòèñÿ äæåðåëîì çáóäíèêà. Ñàìå
öèì âàêöèíà â³ä êîðîíàâ³ðóñó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ.
ßêùî ÿ âàêöèíóâàâñÿ â³ä êîðó —
ÿ íå çàõâîð³þ íà ê³ð, ³ â òàêèé
ñïîñ³á ìîæíà ïîãàñèòè åï³äåì³þ.
Àëå íå âèéäå ïîãàñèòè åï³äåì³þ
êîðîíàâ³ðóñó ò³ëüêè øëÿõîì âàêöèíàö³¿. Öå ìîæíà çðîáèòè ò³ëüêè

â ïîºäíàíí³ ç êàðàíòèííèìè çàõîäàìè. ² öå ñòîñóºòüñÿ âñ³õ âàêöèí
â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ÿê³ çàðàç ³ñíóþòü.
Â ²çðà¿ë³ âæå ïîíàä 90% íàñåëåííÿ
ùåïèëèñü, ³ çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ùåïèëàñü âäðóãå. Òàì õâîðèõ áóäå çíà÷íî ìåíøå, ³ ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â òàì áóäå çíà÷íî ìåíøå.
Âîíè âåëèê³ ìîëîäö³. Àëå åï³äåì³ÿ
â³ä öüîãî íå ïðèïèíèòüñÿ.
Òîìó íàâ³òü ÿêùî âè ùåïèëèñÿ — íå çàáóâàéòå ïðî äîòðèìàííÿ
êàðàíòèííèõ íîðì. Ç êîâ³äîì íàì
ùå äîâåäåòüñÿ æèòè äîâãî.
ЩО ВІДОМО ПРО CORONAVAC
Óêðà¿íà ï³äïèñàëà êîíòðàêò
íà ïîñòà÷àííÿ 1,8 ìëí äîç âàêöèíè
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó âèðîáíèöòâà
êèòàéñüêî¿ êîìïàí³¿ Sinovac Biotech
íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó.
Âàðò³ñòü äîçè âàêöèíè 504 ãðí.
Sinovac Biotech º íàéá³ëüøîþ êèòàéñüêîþ êîìïàí³ºþ ç âèðîáíèöòâà
âàêöèí, âèãîòîâëÿº ¿õ äëÿ 34 êðà¿í,
ïèøå ñàéò bbc.com.
CoronaVac º ³íàêòèâîâàíîþ âàê-

öèíîþ, òîáòî ä³º, âèêîðèñòîâóþ÷è
âáèò³ ÷àñòèíêè â³ðóñó, òðåíóþ÷è
òàêèì ÷èíîì ³ìóí³òåò.
Âàêöèíó Sinovac Biotech âîäÿòü
âíóòð³øíüîì'ÿçîâî. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ìóí³òåòó ïîòð³áíî îòðèìàòè äâ³
äîçè ç ³íòåðâàëîì ó äâà òèæí³.
РЕАКЦІЯ НА ВАКЦИНУ
Îðãàí³çì ðåàãóº íà âàêöèíó ³ âèáóäîâóº çàõèñò, òîìó ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ìîæå ï³äâèùèòèñÿ òåìïåðàòóðà,
ç'ÿâèòèñÿ îçíîá, ãîëîâíèé á³ëü ÷è
âòîìëþâàí³ñòü. Íà ì³ñö³ ùåïëåííÿ ìîæå áóòè á³ëü òà íàáðÿê. Öå
çâè÷àéíà ðåàêö³ÿ íà âàêöèíó â³ä
COVID-19. Ö³ ñèìïòîìè çíèêàþòü
çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿, çàïåâíÿþòü ôàõ³âö³.
Âàêöèíà â³ä COVID-19 íå ìîæå
ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ. Àëå âè
ìîæåòå îòðèìàòè ïåðøó äîçó âàêöèíè óæå ³íô³êîâàíèì, êîëè ñèìïòîì³â õâîðîáè ùå íåìàº.
Ïðèáëèçíî 10% ëþäåé ìîæóòü
ïî÷óâàòèñÿ ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ çëå, àëå
öå ö³ëêîì íîðìàëüíî, êàæóòü ë³êàð³.

Щоб чути, трирічній Іринці потрібна вартісна операція
АРХІВ РОДИНИ ОЛЕКСИШИНИХ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Всі кошти родини йдуть
на лікування та реабілітацію
Іринки. Лише силами
небайдужих людей Іринка
зможе жити повноцінно

 Ìàëåíüê³é ²ðèíö³ Îëåêñèøèí
òðè ðî÷êè. Âîíà íàðîäèëàñÿ ç âàæêèìè ïàòîëîã³ÿìè. Òåïåð ðîäèíà
áîðåòüñÿ çà ¿¿ ïîâíîö³ííå æèòòÿ.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ÷èìàë³ êîøòè.
²ðèíö³ ìàþòü çðîáèòè ñêëàäíó íåéðîõ³ðóðã³÷íó îïåðàö³þ â Í³ìå÷÷èí³
äëÿ â³äíîâëåííÿ ñëóõó.
Ó ðîäèí³ Îëåêñèøèí ç ñåëà

Ñâåðøê³âö³ ×îðòê³âñüêîãî ðàéîíó òðîº ä³òîê. Ìàëåíüêà ²ðèíêà
òà Äìèòðèê — äâ³éíÿòà. Ä³â÷èíêà
íàðîäèëàñÿ ç ïàòîëîã³ÿìè.
— Âîíà íàðîäèëàñÿ ç ðÿäîì ïàòîëîã³é, — êàæå áàáóñÿ ä³â÷èíêè
Îëüãà Ìåëüíèê. — Öå êîñîðóê³ñòü
îáîõ ðóê, â³äñóòí³ñòü âåëèêîãî ïàëüöÿ íà ðóêàõ, çàòðèìêà ñòàòî–ê³íåòè÷íîãî òà ïñèõî–ìîâëåííºâîãî
ðîçâèòêó. Íàì êàçàëè, ùî òàêîæ áó-

äóòü ïðîáëåìè ç³ ñëóõîì, àëå íàä³ÿ
áóëà, ùî âñå áóäå äîáðå. Áîðîëèñÿ
çà íå¿. ¯çäèëè â ñòîëè÷í³ ë³êàðí³.
Âîíà ï³øëà ñàìà ó 2,5 ðîêè. Ïðîîïåðóâàëè ¿¿ ðó÷êè. Âêàç³âí³ ïàëü÷èêè ïåðåì³ñòèëè íà ì³ñöå âåëèêîãî,
ùîá âîíà ìîãëà äàâàòè ñîá³ ðàäó.
Àëå ñëóõó âîíà íå ìàº.
Ó ²ðèíêè àíîìàë³ÿ âíóòð³øíüîãî
âóõà — â³äñóòí³ñòü çàâèòê³â ç îáîõ
ñòîð³í. Ìèíóëîãî ðîêó ¿é íàìàãàëè-

ДОВІДКА
Щоб допомогти Іринці знову чути — можна переказати кошти
Гривня — Картка ПриватБанку 5168757409503200
UA333052990000026202734096114
РНОКПП отримувача: 3537101642

Євро — Картка ПриватБанку 4149499152088363
UA713052990000026207899874856
Долар — Картка ПриватБанку 5168757426245637
UA923052990000026202899874066
Отримувач Олексишин Наталія Василівна (мама)

ñÿ âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíèé ³ìïëàíò
äëÿ â³äíîâëåííÿ ñëóõó. Îäíàê öå
íå äàëî ðåçóëüòàòó. Àëå â³äíîâèòè
ñëóõ äèòèí³ âñå æ ìîæëèâî.
— Òåïåð ó íàñ îäíà íàä³ÿ —
ñòîâáóðîâî–ìîçêîâà ³ìïëàíòàö³ÿ, — êàæå áàáóñÿ ä³â÷èíêè. — ¯¿
ìîæóòü çðîáèòè ó Í³ìå÷÷èí³. Ìè
ñï³ëêóºìîñÿ ç ïðîôåñîðîì, ÿêèé
ãîòîâèé ïðîâåñòè îïåðàö³þ. Íàì
íàä³ñëàëè êîøòîðèñ íà îïåðàö³þ
40 òèñ. ºâðî. Öå íåï³äéîìíà äëÿ
íàñ ñóìà, òîìó ìè çìóøåí³ ïðîñèòè äîïîìîãè ó ëþäåé. Íàä³ÿ º, àëå
ïîòð³áíî ç³áðàòè öþ ñóìó.
Âñ³ êîøòè ðîäèíè éäóòü íà ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³þ äîíüêè.
Ëèøå ñèëàìè íåáàéäóæèõ ëþäåé
²ðèíêà çìîæå â³ä÷óòè ñåáå ïîâíîö³ííîþ äèòèíîþ.
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ЗНОВУ СУПЕРЕЧКИ ДОВКОЛА ЛІТАКА
НА «СХІДНОМУ». ЯКА ЙОГО ДОЛЯ?

Пам’ятник  Навколо пам’ятника
радянським льотчикам-визволителям
міста від німецько-фашистських
загарбників точаться суперечки ще з
90-х років. Одні вважають, що його варто
демонтувати, інші — треба залишити. Тепер
доля пам’ятника знову під питанням —
у міськраді створили робочу групу, яка
займатиметься долею радянського літака

Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêà
çàéìàòèìåòüñÿ ïèòàííÿì Ë³òàêà, äàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Íàäàë ó ï’ÿòíèöþ, 19 áåðåçíÿ.
Äî 5 êâ³òíÿ öÿ ãðóïà ìàº äàòè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïàì’ÿòíèêà.
Âñüîãî ó ðîáî÷ó ãðóï óâ³éøëè â³ñ³ì ÷ëåí³â — íà÷àëüíèêè â³ää³ë³â
ì³ñüêðàäè, êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.
ЛІТАК ДО ПАРКУ
НЕ НАЛЕЖИТЬ
Ñàì ïàì’ÿòíèê òà ä³ëÿíêà
íàâêîëî íå íàëåæèòü äî ïàðêó
Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ. Ä³ëÿíêó ïåðåäàëè îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³. Îäíàê íàðàç³ íà êàäàñòðîâ³é êàðò³ öÿ òåðèòîð³ÿ ïîçíà÷åíà
ó âëàñíîñò³ ì³ñòà.
— Ë³òàê íå çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ì. Òåðíîïîëÿ», — ðîçïîâ³â äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà, ÷ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè
Ìèêîëà Ëåñ³â. — Íàðàç³ ñòâîðåíà
êîì³ñ³ÿ. Êîëè áóäóòü ÿê³ñü âèñíîâêè — òîä³ âæå ìîæíà áóäå ïðî
ùîñü ãîâîðèòè.
ßê ðîçïîâ³â Ìèêîëà Ëåñ³â —
äî ÊÏ íå íàäõîäèëî ñêàðã â³ä
òåðíîïîëÿí, ùî ïàì’ÿòíèê â àâàð³éíîìó ñòàí³.
— Ñêàðã äî íàñ íå íàäõîäèëî,
ç íüîãî í³÷îãî íå ñèïëåòüñÿ òà
íå ïàäàº, — êàæå ïàí Ëåñ³â. —
ªäèíèé âèïàäîê, ÿêèé áóâ ó ìèíóëîìó ðîö³, — ï³ä ÷àñ ñèëüíîãî
áóðåâ³þ ë³òàê õèòàâñÿ. Òîä³ ïðî öå
ïîâ³äîìëÿëè òåðíîïîëÿíè. Ï³ñëÿ
öüîãî í³ÿêèõ ñêàðã íå íàäõîäèëî.
Êîëè éîãî îñòàíí³é ðàç îãëÿäàëè
ñïåö³àë³ñòè, âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî
ïàì’ÿòíèê çàêð³ïëåíî íàä³éíî ³
ðèçèê³â îáâàëó íåìàº.
ßêùî æ éîãî âñå-òàêè äåìîíòóþòü — íà éîãî ì³ñö³ äîðå÷íî
âñòàíîâèòè íîâèé ãàðíèé ìîíóìåíò, êàæå ïàí Ëåñ³â.
— Ó ñâ³é ÷àñ çàñëóæåíèé àðõ³òåêòîð òà ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
Òåðíîïîëÿ Äàíèëî ×åï³ëü ãîâîðèâ, ùî öåé ïàì’ÿòíèê í³ÿêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ö³ííîñò³ äëÿ òåðíîïîëÿí
íå ìàº, — ïðîäîâæóº äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. — Ìîÿ

äóìêà — ÿêùî êîíñòðóêö³ÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³, ³ êîøò³â íà ðåìîíò
íåìàº, òî çâè÷àéíî, âàðòî ðîáèòè
äåìîíòàæ. À íà éîãî ì³ñöå ÿ âñòàíîâèâ áè íîâèé ïàì’ÿòíèê. Ìåí³
äóæå ñïîäîáàâñÿ ìîíóìåíò Ñâÿòî¿
Ïîêðîâè, ÿêèé â³äêðèëè íà ïîäâ³ð’¿ ìóçåþ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè â Òåðíîïîë³.
Òàêó á ô³ãóðó ìîæíà ðîçì³ñòèòè
íà ì³ñö³ Ë³òàêà. Ïîêè ìè íå çíàºìî, ÿêà äîëÿ ë³òàêà, ÷è äåìîíòóþòü éîãî, ÷è ëèøàòü.
ПРО ДЕМОНТАЖ МОВА ПОКИ
НЕ ЙДЕ
Â óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ ì³ñüêî¿ ðàäè
êàæóòü — ïîêè ùî í³õòî íå ïëàíóº äåìîíòóâàòè ìîíóìåíò. Àëå
âñå áóäå çàëåæàòè â³ä åêñïåðòíèõ âèñíîâê³â ùîäî àâàð³éíîñò³
Ë³òàêà.

Ñóïåðå÷êè íàâêîëî
ë³òàêà òî÷àòüñÿ ùå ç
90–õ ðîê³â. Öüîãî æ
ðîêó åêñïåðò ìàº äàòè
ñâ³é âèñíîâîê ùîäî
éîãî àâàð³éíîñò³
— Ùî ðîáèòè ç ë³òàêîì, ìîæíà
áóäå çðîçóì³òè ò³ëüêè òîä³, êîëè
åêñïåðò äàñòü ñâ³é âèñíîâîê ùîäî
àâàð³éíîñò³, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ ì³ñüêðàäè Îëåã
Ñîêîëîâñüêèé. — Âæå çàìîâèëè
òàêó åêñïåðòèçó. Áî ñàì³ ó÷àñíèêè êîì³ñ³¿ íå ìîæóòü äàòè òàêèõ
âèñíîâê³â. Åêñïåðòèçà òðèâàº.
Ó çâ’ÿçêó ç ïîãîäíèìè óìîâàìè
çíàäîáèòüñÿ òðîõè á³ëüøå ÷àñó.
Àëå äî 5 êâ³òíÿ ìàº áóòè ðåçóëüòàò
³ ïðîïîçèö³¿.
Òàêèõ êîì³ñ³é áóëî áàãàòî, êàæå
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé, àëå åêñïåðòíèõ îáñòåæåíü íå ïðîâîäèëè. Ñàì
ë³òàê íàðàç³ â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.
— Òîé ïàì’ÿòíèê çðîáëåíî äîáðîòíî, í³÷îãî íå âàëèòüñÿ, íå ñèïëåòüñÿ, — ïðîäîâæóº íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ. — Òðåáà ïåðåâ³ðèòè ëèøå êîíñòðóêö³þ â ñàìîìó
ë³òàêó, â ÿêîìó âîíà ñòàí³. À òàê
ñêàðã ìè íå îòðèìóâàëè.
Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ðîêó,
ï³ä ÷àñ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ñõîä³â, òåðíîïîëÿíè ïî÷àëè áèòè
íà ñïîëîõ, ùî ë³òàê äåìîíòóþòü.

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Долю Літака можуть вирішити після рішення експертної комісії
Îäíàê òîä³ ïîâ³äîìèëè — ðîáîòè
íå ñòîñóþòüñÿ ïàì’ÿòíèêà.
ПРОПОНУВАЛИ РІЗНІ
ВАРІАНТИ
Ñóïåðå÷êè íàâêîëî ïàì'ÿòíèêà òðèâàþòü íå îäèí ð³ê. Éîãî
âæå õîò³ëè äåìîíòóâàòè, ïåðåäàòè äî Êèºâà, âñòàíîâèòè íîâèé
ïàì'ÿòíèê àáî â³äðåìîíòóâàòè
éîãî. Îäíàê öå âñå çàëèøèëîñü
ëèøå ñëîâàìè.
Íà ì³ñö³ Ë³òàêà ùå ó 2019 ðîö³
ïðîïîíóâàëè âñòàíîâèòè ïàì'ÿòíèê ó÷àñíèêàì ÀÒÎ àáî çðîáèòè
îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê.
Òîä³ êîëèøí³é çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³ä Áèöþðà êàçàâ — Ë³òàê â àâàð³éíîìó ñòàí³.
Øóêàþòü âàð³àíòè çàì³íè ïàì'ÿòíèêó.
— Â³í ñïðàâä³ â àâàð³éíîìó
ñòàí³, — ïîâ³äîìëÿâ òîä³øí³é çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³ä
Áèöþðà. — ª äåê³ëüêà ïðîïîçèö³é
ñòîñîâíî çàì³íè, çîêðåìà îäèí ç
âàð³àíò³â ñòâîðåííÿ òàì îãëÿäîâîãî ìàéäàí÷èêà. Öå çàïðîïîíóâàëè
ìîëîä³ óðáàí³ñòè ³ àðõ³òåêòîðè.
Ìè îðãàí³çîâóâàëè õàêàòîí äëÿ
îáãîâîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ.
Îäíàê ö³ ðîçìîâè òàê í³÷èì ³
íå çàê³í÷èëèñü. Ë³òàê ëèøèâñÿ
íà ñâîºìó ì³ñö³. Áóëî ÷èìàëî ³íøèõ ïðîïîçèö³é, îðãàí³çîâóâàëè
êîíêóðñè, äå òåðíîïîëÿíè äàâàëè

ñâî¿ ³äå¿ íà çàì³íó Ë³òàêà. Çîêðåìà, ó 2017 ðîö³ òåðíîïîëÿíèí çàïðîïîíóâàâ âñòàíîâèòè íà öüîìó
ì³ñö³ ìîíóìåíò ç òðüîõ ÿíãîë³â.
À ó 2010 ðîö³ ë³òàê âçàãàë³ õîò³ëè ïåðåäàòè äî Äåðæàâíîãî ìóçåþ
àâ³àö³¿, îäíàê ÷èìàëî òåðíîïîëÿí
âèñòóïèëè ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ.
×è ñïðàâä³ ë³òàê äåìîíòóþòü,
÷è öå çíîâó ëèøå ðîçìîâè — ä³çíàºìîñÿ çãîäîì.
Є СВОЇ «ЗА» ТА «ПРОТИ»
Ìè òàêîæ çàïèòàëè äóìêè ó ³ñòîðèêà Òåðíîïîëÿ Âîëîäèìèðà
Îêàðèíñüêîãî. Â³í êàæå — ó íüîãî ñàìîãî äóìêà ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàëàñü.
— Öåé ïàì’ÿòíèê íå ïðåäñòàâëÿº âåëèêî¿ ö³ííîñò³, àëå ùî áóäå
çàì³ñòü íüîãî? — êàæå ³ñòîðèê. —
ß ïðîòè çàáóäîâè ö³º¿ òåðèòîð³¿.
ßêùî æ òàì âñòàíîâëÿòü ùîñü
àäåêâàòíå — òîä³ çâè÷àéíî, âàðòî öå ðîáèòè. Íå òðåáà ì³íÿòè
«øèëî íà ìèëî». Àäæå öå º çîíà
ïàðêó, ÿêà ìàº áóòè íåäîòîðêàíà
äëÿ çàáóäîâ.
Êàòåãîðè÷íî ïðîòè áóä³âíèöòâà
íà ì³ñö³ çåëåíî¿ çîíè Âîëîäèìèð
Îêàðèíñüêèé.
— Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
áóëè ³íø³ ë³òàêè, òîáòî öÿ ìîäåëü íå áðàëà ó÷àñò³ â áîéîâèõ
ä³ÿõ ïðè çâ³ëüíåíí³ ì³ñòà, —
ðîçïîâ³äàº ³ñòîðèê. — Ó ñàìèõ

áîéîâèõ ä³ÿõ í³÷îãî õîðîøîãî.
Öå áóëà «ì’ÿñîðóáêà». Âèçâîëåííÿ ì³ñòà äàëîñü íàì äóæå
äîðîãîþ ö³íîþ. Òåðíîï³ëü áóâ
çðóéíîâàíèé âùåíò. Âèð³øàëüíèì ìîìåíòîì â ö³é îïåðàö³¿ áóâ
àâ³àö³éíèé íàë³ò íà ðàòóøó, ÿêó
ðîçáîìáèëè. Òàì ïåðåáóâàâ í³ìåöüêèé â³éñüêîâèé êîìåíäàíò.
Ï³ñëÿ öüîãî í³ìö³ çäàëèñÿ. Òîìó
Ë³òàê íà «Ñõ³äíîìó» ìàº á³ëüøå
ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ.
ßêùî äåìîíòóâàòè ïàì’ÿòíèê,
òî íà éîãî ì³ñö³ òðåáà ñòàâèòè
ùîñü íîâå ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ îáãîâîðåíü ç ãðîìàäñüê³ñòþ, êàæå
³ñòîðèê.
— ª áàãàòî ð³çíèõ âàð³àíò³â,
ÿêèé ìîíóìåíò òàì ìîæíà âñòàíîâèòè, — êàæå ³ñòîðèê. — Àëå öå
ìàº áóòè îáãîâîðåííÿ ç ìåøêàíöÿìè ì³ñòà, àðõ³òåêòîðàìè, ³ñòîðèêàìè, ìèòöÿìè, àêòèâ³ñòàìè.
Àäæå öå ãàðíå ì³ñöå. Òðåáà âðàõóâàòè, ùî ïîðó÷ º ñèìâîë³÷íèé
êóðãàí ÓÏÀ. Éîãî ÿê âñòàíîâèëè
íà ïî÷àòêó 90-õ, â òàêîìó ñòàí³
â³í ³ çàëèøèâñÿ. Àëå âàæëèâî
íå ïðîñòî ïîíàñòàâëÿòè ìîíóìåíò³â, à ³ äáàòè ïðî íèõ, òðèìàòè
â íàëåæíîìó ñòàí³.
Òîìó ïîêè ùî äîëÿ Ë³òàêà çàëèøàºòüñÿ íå âèð³øåíîþ. À òåðíîïîëÿíè âêîòðå ïðèïóñêàþòü — ÷è
íå çàìèñëèëè òóò ïðîñòî çâåñòè
÷åðãîâó áàãàòîïîâåðõ³âêó.
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У «СТАРОМУ ПАРКУ» МЕРТВІ ПТАХИ
ТА КУПИ СМІТТЯ: МИ ПЕРЕВІРИЛИ
Місто  «Старий парк», або Парк Слави колись
був гарним і доглянутим. Навесні ж потонув
у бруді, смітті та пташиному посліді

Ó ï³âäåííî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ïàðêó
º ê³ëüêà îäèíèöü â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
òàíê Ò-34–85, ãàðìàòà ³ áðîíåìàøèíà.
Öå ì³ñöå ìîãëî á ñòàòè îêðàñîþ ïàðêó,
îñîáëèâî äëÿ õëîï÷àê³â.
ПАРК СЛАВИ ЧИ ЖАХІВ?
Òà âîíî íèí³ íàãàäóº ñì³òòºçâàëèùå, à òåõí³êà — ìåòàëîáðóõò. Äð³áí³
äåòàë³ òàì çð³çàëè, â³ä³ðâàëè ÷è âèêðóòèëè. Íà áðîíåìàøèí³ âæå ðîñòå ìîõ,
ïàëèâí³ áàêè òàíêà çíèçó ïðîãíèëè,
à ñì³òòÿ ³ êóïà áèòîãî ñêëà ðîáëÿòü
ì³ñöå íåáåçïå÷íèì.
Îáëóùåíà ôàðáà íà â³éñüêîâ³é òåõí³ö³ øâèäøå íàãàäóº ïðî ïåðåæèòîê
ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî, í³æ ïðî âî¿íñüêó ñëàâó.
Äî ñëîâà, ó ïàðêó º ä³ëÿíêà ç âóëè÷íèìè òðåíàæåðàìè òà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê.
Âîíè íîâ³, òåðèòîð³ÿ á³ëÿ íèõ ÷èñòà.
Àëåÿ Ñëàâè òàêîæ ÷èñòà, ÿêùî
íå îçèðàòèñÿ ïî áîêàõ, àäæå òàì
êóïè ã³ëëÿ, ñòàð³ ñòîâïè îñâ³òëåííÿ
òà ïàì’ÿòíèêè òåðíîï³ëüñüêèì âî¿íàì
ó ïòàøèíîìó ïîñë³ä³.
² âåäå Àëåÿ äî âñ³ì â³äîìî¿ «òàáóðåòêè», ìîíóìåíòà ïàì’ÿò³ ïðî âåëèêó
ïåðåìîãó â Äðóã³é ñâ³òîâ³é.
Ñòàðèé ïðàïîð Óêðà¿íè, ùî âèãîð³â
â³ä ñîíöÿ, ñòàðèé ïîñòàìåíò, ÿêèé ÿêùî
³ ïðèáèðàþòü, òî ëèøå íà ï³äñòóïàõ,
íå ï³äí³ìàþ÷èñü ñõîäàìè íàâåðõ. Òàì
«â³÷íèé âîãîíü» âæå äàâíî íå ãîðèòü,
«ñàëþò» âåñü ó ãðàô³ò³, à ìàðìóðîâ³ ïëèòè
íàãàäóþòü õàîòè÷íî ðîçêèäàíå äîì³íî.
À äîäàòêîâî¿ àòìîñôåðè öüîìó ì³ñöþ íàäàþòü ïîñò³éí³ âîðîíÿ÷³ êðèêè,
í³áè ç ÿêîãîñü ô³ëüìó æàõ³â.
Íàâ³òü áðóê³âêè òóò íå âèñòà÷èëî äëÿ
ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê. Âîíà çàê³í÷óºòüñÿ, à äîð³æêà ïðîäîâæóºòüñÿ. ² ÿêáè
íå ëàâêè òà ñì³òòºâ³ áàêè, çäàëîñÿ á,
ùî ëþäè âèòîïòàëè ñòåæêó ñàì³.

Ëàâêè òàêîæ âàðò³ îêðåìî¿ çãàäêè,
àäæå íà ¿õ äåðåâ’ÿí³é ÷àñòèí³ îáäåðòà
ôàðáà. Ïîäåêóäè íå âèñòà÷àº ïîðó÷í³â.
À îäíà ç íèõ âçàãàë³ ñòî¿òü ðîçòðîùåíîþ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà íå¿ âïàëî äåðåâî.
ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ПАРК ПРИБРАЛИ,
АЛЕ ЯК?
Ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷ ïîâ³äîìèëà, ùî «Ñòàðèé ïàðê»
çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó»,
à êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà îá³öÿëî
âè¿õàòè íà ì³ñöå òà ïåðåâ³ðèòè éîãî
ñàí³òàðíèé ñòàí.
Êåð³âíèê öüîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ìèêîëà Ëåñ³â çàïåâíèâ
«RIA ïëþñ», ùî ïî÷íóòü ïðèáèðàòè.

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, FEDIR.
VOSINSKYI@GMAIL.COM

Дорога, якою гуляють тернополяни, у багнюці. Шансів вийти з парку чистим нема

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ»
ïåðåâ³ðèëè, ÿêèé òåïåð
âèãëÿä ìàº òåðíîï³ëüñüêèé
ïàðê, ÿêîìó ïåðåä
âèáîðàìè òàê ãîëîñíî
îá³öÿëè îíîâëåííÿ
— ß íàãîëîøóþ, ùî òåðèòîð³ÿ á³ëÿ
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè íå íàøà ³ âèõîäèòü
çà ìåæ³ ïàðêó. Öå çàãàëüíîì³ñüêà çåìëÿ, — êàæå â³í.
Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó çàëèøàºòüñÿ
íåïðèáðàíèì ìîíóìåíò ç «â³÷íèì âîãíåì», ïàí Ëåñ³â â³äïîâ³â, ùî â ïàðêó âæå
äðóãèé ð³ê ïðîâîäÿòü ðåêîíñòðóêö³þ.
Ïàðê ïëàíóâàëè ðîçä³ëèòè íà òðè çîíè:
ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é, çâèòÿç³ óêðà¿íñüêèì ãåðîÿì òà âî¿íàì ÀÒÎ
³ ðåêðåàö³éíó çîíó.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàøà ïóáë³êàö³ÿ ñïî÷àòêó ç’ÿâèëàñÿ íà ñàéò³ «20 õâèëèí», ó
ïàðêó 30 áåðåçíÿ òàêè ïðèáðàëè. Ùîïðàâäà, ïîâåðõíåâî. Ñï³äíþ á³ëèçíó,
ïîíèùåí³ ëàâêè òà ïóñò³ ïëÿøêè ëèøèëè íà ì³ñö³. ² òàê äîáðå, ùî âçàãàë³
ùîñü ðîáèëè?

Дерево прибрали, а розтрощену
лавку залишили

Видно, що ані за військовою технікою,
ані за територією поблизу досить
довго не доглядали

Монумент з шістьма колонами
та прапор, що вигорів на сонці,
потроху «з’їдає» час
РЕКЛАМА

Біля військової техніки 29 березня ще лежали мертві птахи

ÔÅÌ²ÄÀ

7

RIA ïëþñ, 31 áåðåçíÿ 2021

Конфлікт  Захопили частину загальної
території будинку, а ліфт «замурували» —
у Тернополі родина пенсіонерів свариться
зі своїми сусідами, які розширили
своє помешкання за рахунок загальної
території. Читайте, що робити, якщо маєте
проблемних сусідів
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ó ì³ñò³ ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìàëî «÷óäåñ» àðõ³òåêòóðè. Ñòàð³
ïàíåëüí³ áóäèíêè ðîçðîñòàþòüñÿ.
Ìåøêàíö³ ïåðøèõ ïîâåðõ³â äîáóäîâóþòü ñîá³ ê³ìíàòè. Äåõòî æ éäå
äàë³ — ³ çàõîïëþº ñõîäîâ³ êë³òêè.
«ЗАМУРУВАЛИ» ЛІФТ
ТА ВСТАНОВИЛИ ДВЕРІ
Êîíôë³êò âèíèê ó áàãàòîïîâåðõ³âö³ íà âóëèö³ Æèâîâà. Òàì
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ îäíîãî ç
ï³ä’¿çä³â ñóñ³äè çàõîïèëè ÷àñòèíó
çàãàëüíî¿ òåðèòîð³¿, äå áóâ ïðîõ³ä
äî ë³ôòà. Â³í äàâíî íå ïðàöþâàâ,
³ ìåøêàíö³ âèð³øèëè çàõîïèòè
÷àñòèíó êîðèäîðó. Âñòàíîâèëè
äâåð³, çàìóðóâàëè â³êíî, çàáëîêóâàëè äâåð³ ë³ôòà.
ßê ðîçïîâ³ëà ïåíñ³îíåðêà Àíòîí³íà Ãàíåöü, ö³ äâåð³ ç’ÿâèëèñü
6–8 ðîê³â òîìó, êîëè òî÷íî — âæå
³ íå ïðèãàäóþòü. Îäíàê òîä³ í³õòî
ñâàðèòèñü ÷åðåç öå íå çàõîò³â, ³
ñóñ³äè æèëè ìèðíî.

— Òî âæå äàâíî áóëî, ïðî
ñâîþ çàò³þ íàñ íå ïîïåðåäæàëè
³ äîçâîëó íå áðàëè, — êàæå ïåíñ³îíåðêà. — Òî ñòàëîñü äëÿ íàñ
íåî÷³êóâàíî. Ìè áóëè íà äà÷³, ïîâåðòàºìîñü — à òóò âæå çàê³í÷óþòü
ñòàâèòè äâåð³. Ìè íå ñòàëè ñâàðèòèñÿ. Òàê ³ æèëè âåñü öåé ÷àñ,
àëå ë³ôò íàì òàêè â³äðåìîíòóâàëè.
Ë³ôò ïî÷àâ ïðàöþâàòè ç ê³íöÿ
ìèíóëîãî ðîêó, îäíàê äî öüîãî
÷àñó äâåð³ áóëè ïîñò³éíî çà÷èíåí³. Íàâ³òü êîëè ¿õ â³ä÷èíèëè
íà âèìîãó ÎÑÁÁ — êîðèñòóâàòèñÿ
ë³ôòîì ïåíñ³îíåðè íå ìîæóòü —
â³í ùå íå ¿äå íà òðåò³é ïîâåðõ.
Â ÎÑÁÁ ïîÿñíèëè, ùî ë³ôòîâà
ñëóæáà ìàº â³äíîâèòè íîðìàëüíó
ðîáîòó ë³ôòà íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Áóëè ïðîïîçèö³¿ âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíèé ÷³ï ó ë³ôò òà íà äâåð³,
ùîá êîðèñòóâàòèñü íèì ìîãëè
ëèøå ìåøêàíö³ òðåòüîãî ïîâåðõó.
Îäíàê ñóñ³äè íå çãîäí³.
— Ïðîõ³ä ìàº áóòè äîñòóïíèé
äëÿ âñ³õ, — êàæå ïåíñ³îíåð Âîëîäèìèð Ãàíåöü. — Ìè íå çãîäí³,
ùîá òàì âñòàíîâëþâàëè åëåêòðî-

На захопленій території поклеїли шпалери
та облаштували комірки

íí³ êëþ÷³, áî öå íå çðó÷íî. Êîëè
ïðèõîäÿòü ãîñò³ ÷è òðåáà âèêëèêàòè
øâèäêó — äîñòóïó äî ë³ôòà âîíè
íå ìàòèìóòü. Öå ³ ïîðóøåííÿ âñ³õ
íîðì. Êóäè ìè íå çâåðòàëèñü, àëå
í³ÿêî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà ìîãëà á öå
ä³ëî ïðèïèíèòè, íåìàº. Ò³ëüêè ñóä.
Ïåíñ³îíåðè êàæóòü, ùî âæå ãîòîâ³ ïîäàâàòè äî ñóäó ³ â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà. Ñêàðæàòüñÿ — ÷åðåç
ë³òí³é â³ê äîëàòè ñõîäè âàæêî.
Ðàí³øå íà òðåò³é ïîâåðõ ïîìàëó
ï³ä³éìàëèñÿ ñàì³. Òåïåð éäóòü
íà ïîâåðõ âèùå ÷è íèæ÷å.
Æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ» âäàëîñÿ ïîáà÷èòè, ÿê âèãëÿäàº çàõîïëåíèé êîðèäîð. Äâåð³ áóëè
â³ä÷èíåí³. Ïåíñ³îíåðêà ïîêàçóº —
ë³ôò âèêëèêàòè íå ìîæíà, ÿê ³
ïðè¿õàòè íà òðåò³é ïîâåðõ. Ó êîðèäîð³ ïîêëåºí³ øïàëåðè. Òàì, äå
êîëèñü áóëî â³êíî — çáåð³ãàþòü
ðå÷³. Äâåð³ ë³ôòà ðàí³øå òåæ áóëè
ïåðåêðèò³ äîøêàìè.

Ïðîáëåìà º ó á³ëüøîñò³
ñòàðèõ áóäèíê³â. Çà
çãîäîþ ìåøêàíö³â,
ðàí³øå âñòàíîâëþâàëè
äâåð³, ðîçøèðþâàëè
ñâî¿ ïîìåøêàííÿ
ВІД КОМЕНТАРІВ ВІДМОВИЛИСЯ
Ìè òàêîæ çâåðíóëèñü ³ äî ³íøî¿ ñòîðîíè êîíôë³êòó — ñóñ³ä³â,
ÿê³ âñòàíîâèëè äâåð³. ßê ò³ëüêè
âëàñíèê êâàðòèðè ïî÷óâ, ùî ðîçìîâëÿº ç æóðíàë³ñòîì — ãîâîðèòè
áóäü-ùî â³äìîâèâñÿ.
— Æóðíàë³ñòè? ß çíàþ, íà ÿêó
òåìó õî÷åòå ïîãîâîðèòè. Ïåðåäàéòå ñóñ³äàì, ùî çóñòð³íåìîñÿ
â ñóä³. Ïîêà, — â³äïîâ³ëè íàì ³
ïîâ³ñèëè òðóáêó.
Ìè ãîòîâ³ âèñâ³òëèòè ¿õíþ ïîçèö³þ, ÿêùî âîíè âñå æ ïîãîäÿòüñÿ ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ.
ПОВНОВАЖЕНЬ
НА ДЕМОНТАЖ НЕ МАЮТЬ
Ìè òàêîæ çâåðíóëèñÿ äî ÎÑÁÁ
«Æèâîâà, 37». Òàì ïîÿñíèëè, ùî
äâåð³ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ç’ÿâèëèñü ùå òîä³, êîëè áóäèíîê îáñëóãîâóâàâ ÏÏ (ÆÅÊ). ÎÑÁÁ
ñòâîðèëè ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî
ðîêó, â³äïîâ³äíî, öå ñòàëîñü ùå
çà ïîïåðåäíèê³â.
— Íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ó ÷åò-

«Або судитись, або ламати»
СЕРГІЙ ЛУПАК,
ГОЛОВА РАДИ ОСББ:

— Дійсно, зараз є багато
подібних проблем з самовільним захопленням та
переплануванням квартир.
ОСББ не відповідає за дії
співвласників. У даному випадку з ситуацією на Живова, 37 є самовільне захоплення
території. Міська рада не може втручатися
в ситуацію, оскільки співмешканці самостійно вирішують, як управляти своїм будинком. Тут є два варіанти. Можна судитися з сусідами, і таким шляхом добитися
демонтажу. Є простіший спосіб. Я б на їх

місці самостійно демонтував двері, адже
вони там незаконно встановлені. Якщо ви
бачите, що сусіди починають самовільно
захоплювати загальну площу — варто одразу викликати поліцію. Ми маємо «замкнуте
коло». Через недосконале законодавство
немає контролюючого органу, який за цим
стежив би, видавав би дозволи та штрафував порушників. Раніше управління ЖКГ
видавали дозволи на внутрішнє перепланування. Вже три роки, як цю функцію
в них забрали. Архітектурно-будівельний
контроль може пильнувати лише зовнішні
несучі конструкції. Те, що роблять мешканці, лишається без контролю.

ВАДИМА ЄПУРА

ЧОМУ СУСІДИ ЗАМУРУВАЛИ ЛІФТ

Щоб зайти у ліфт, спочатку треба постукати у квартиру
âåðòîìó ï³ä’¿çä³ íàøîãî áóäèíêó
ëþäè ïîñòàâèëè äâåð³ ³ çàáëîêóâàëè äîñòóï äî ë³ôòà, áî â³í
íå ì³ã çóïèíÿòèñÿ íà äðóãîìó òà
òðåòüîìó ïîâåðñ³, — êàæå ãîëîâà
ÎÑÁÁ «Æèâîâà, 37» Àííà Âîéòîâè÷. — Áóëî ð³øåííÿ ñóäó, ùî
ë³ôò íåìîæëèâî â³äðåìîíòóâàòè,
ùîá â³í çóïèíÿâñÿ íà öèõ ïîâåðõàõ. Êîëè ñòâîðèëè ÎÑÁÁ,
äî ìåíå çâåðíóëèñü ìåøêàíö³ ç
ïðîõàííÿì â³äðåìîíòóâàòè ë³ôò,
ùîá â³í íà öèõ ïîâåðõàõ çóïèíÿâñÿ. Íàì öå çðîáèòè âäàëîñÿ.
Òàêîæ ìè ïðîâåëè çáîðè ïðàâë³ííÿ, íà ÿê³ çàïðîñèëè ìåøêàíö³â òðåòüîãî ïîâåðõó, äå ä³éøëè
çãîäè, ùî ìåøêàíö³ 113 êâàðòèðè
â³äíîâëÿòü äîñòóï äî ë³ôòà.
Êîëè ë³ôò çàïðàöþâàâ, ìåøêàíö³ 113 êâàðòèðè çàïðîïîíóâàëè âñòàíîâèòè òàì ÷³ï, òàêèé ÿê
íà âõîäàõ ó ï³ä’¿çä, ùîá íà 3 ïîâåðõ ìîãëè ï³äíÿòèñÿ ò³ëüêè ìåøêàíö³ öüîãî ïîâåðõó.
— Íàðàç³ äâåð³ â³äêðèò³, ë³ôò
ïðàöþº, àëå ìåøêàíö³ 114 êâàðòèðè õî÷óòü, ùîá äâåð³ äåìîíòóâàëè, àëå ÎÑÁÁ íå ìàº ïðàâà
çä³éñíþâàòè äåìîíòàæ áåç ð³øåííÿ ñóäó. Ñàìîâ³ëüíî ìè öå çðîáèòè íå ìîæåìî, — êàæóòü â ÎÑÁÁ.
ßê ðîçïîâ³ëà Àííà Âîéòîâè÷,
ñóñ³äè ñïåðøó çíàõîäèëè ñï³ëü-

íó ìîâó, àëå âñå æ ðîçñâàðèëèñÿ
÷åðåç çëîùàñí³ äâåð³.
— Ñïåðøó áóëà ìîâà ïðî òå, ùî
ñóñ³ä³â âëàøòóþòü íàâ³òü êëþ÷³
â³ä äâåðåé, — ïðîäîâæóº ãîëîâà
ÎÑÁÁ. — Àëå ÷åðåç ñâàðêè òà âçàºìí³ îáðàçè êîðèñòóâàííÿ ë³ôòîì
â³ä³éøëî íà äðóãèé ïëàí ³ íà ïåðøîìó ïëàí³ — äåìîíòàæ äâåðåé.
Îäíàê öå íå ºäèí³ äîáóäîâè.
Àííà Âîéòîâè÷ ðîçïîâ³äàº — ïðîáëåìà ñèñòåìàòè÷íà. Âîíà º ó á³ëüøîñò³ ñòàðèõ áóäèíê³â. Çà çãîäîþ
ìåøêàíö³â, ðàí³øå âñòàíîâëþâàëè
äâåð³, ðîçøèðþâàëè ñâî¿ ïîìåøêàííÿ. Í³ÿêîãî êîíòðîëþ íå áóëî,
³ ëþäè öå ðîáèëè. Òåïåð ïîâåðíóòè âñå äî òîãî ñòàíó, ÿê áóëî
ñïî÷àòêó, íåìîæëèâî. Àäæå ÎÑÁÁ
íå ìàº ïîâíîâàæåíü äåìîíòóâàòè,
äî òîãî æ, á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â
âëàøòîâóº âñå.
— Ó êîæíîìó ï³ä’¿çä³ º ö³ ïðîáëåìè, — êàæå Àííà Âîéòîâè÷. —
Õòîñü çàéíÿâ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ, õòîñü âñòàíîâèâ äîäàòêîâ³
äâåð³ ïåðåä âõîäàìè â êâàðòèðè,
õòîñü çðîáèâ êîìîðêè. ßêùî
ìè çàðàç çàéìåìî ïîçèö³þ, ùî
òðåáà äåìîíòóâàòè âñ³ ö³ äâåð³,
êîìîðêè, òîä³ ëèøå ðîçñâàðèìî
âñ³õ ñóñ³ä³â. Äî òîãî æ, º çíà÷íî
âàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ ó ÎÑÁÁ, ÿê³
ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ êîøò³â.

«Добудови, шафки та коморки — заборонені»
ВІТАЛІЙ ВІТІВ, ЮРИСТ:

— Переобладнання і перепланування житлових
будинків, що призводять
до порушення тривкості
або руйнації несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів,
порушення вимог протипожежної безпеки
та засобів протипожежного захисту, не допускається, відповідно до правил утримання жилих будинків та прибудинкових
територій. Також не допускається перепланування жилих будинків, що погіршує
умови експлуатації і проживання всіх або

окремих громадян у будинку або квартирі.
Відповідно до наказу Державного комітету
України з питань житлово–комунального
господарства, не дозволяється влаштовувати
у загальних коридорах комори і вбудовані
шафи, за винятком шаф для інженерних
комунікацій. Потрібно запобігати таким
порушенням одразу. Необхідно фіксувати
факт порушення. За участі ОСББ треба провести переговори з порушником. Якщо це
не працює — необхідно робити звернення
до адміністративної комісії міської ради, щоб
вони зафіксували факт порушення та звертатися до суду. Надалі за рішенням суду можна
буде демонтувати незаконну добудову.

ÒÅÌÀ
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КОГОСЬ ЛЮБИЛИ, А ХТОСЬ НАКИВАВ
Аналізуємо  В обласній міліції за часів
Незалежності було майже півтора
десятка керівників. Одні запам'яталися
позитивно, інші не зовсім. Чим
відзначилися на посаді, аналізуємо

«RIA ïëþñ» ïîö³êàâèëàñÿ äîëåþ âñ³õ î÷³ëüíèê³â ì³ë³ö³¿ çà ÷àñ³â Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, ÿê³ êåðóâàëè íà Òåðíîï³ëüùèí³. Íàì
âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ê³ëüêîìà ãåíåðàëàìè òà ðîçïèòàòè,

äå âîíè çàðàç, ÷èì çàéìàþòüñÿ
³ ÿê³ íàéðåçîíàíñí³ø³ ñïðàâè ¿ì
íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëèñÿ. Äåêîãî
ç î÷³ëüíèê³â ì³ë³ö³¿ âæå, íà æàëü,
íåìàº ñåðåä æèâèõ. Äåõòî êðóòî
ïîâåðíóâ æèòòÿ ³ çàðàç îïèíèâñÿ
ó ïîë³òèö³. Õòîñü çíàéøîâ ñåáå
â îõîðîíí³é ñïðàâ³, à õòîñü ïðàöþº àäâîêàòîì.

Перший керівник міліції
за часів Незалежності
ХМЕЛЬ (ХМІЛЬ*) ВАСИЛЬ
ОПАНАСОВИЧ (АФАНАСІЙОВИЧ)
Ôîòî çíàéòè íå âäàëîñÿ.
Êåðóâàâ ì³ë³ö³ºþ Òåðíîï³ëüùèíè
â 1990–1992 ðð.
Íàðîäèâñÿ 10 ëþòîãî 1940 ðîêó
ó ñ. Ñòàëåâî Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ç 1962 ð. Ó ð³çí³ ðîêè çàê³í÷èâ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ñïåöøêîëó ì³ë³ö³¿
òà Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
³ì. Ìå÷í³êîâà. Â³ä 1984 äî 1990 ðð.
áóâ çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÓÂÑ
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, à ïîò³ì
äî 1992 ð. î÷îëþâàâ îáëàñíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Îï³êóâàâñÿ

ðîçâèòêîì äîáðîâ³ëüíîãî ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà «Äèíàìî».
Ó 1992 ð. éîãî ïðèçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì ÓÂÑ â Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ — ç ö³º¿ ïîñàäè
ï³øîâ íà ïåíñ³þ ó 1995 ð. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè «Çà áåçäîãàííó ñëóæáó» òðüîõ ñòóïåí³â
òà «50 ðîê³â ðàäÿíñüêî¿ ì³ë³ö³¿».
Ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ïðîñòîãî ñë³ä÷îãî äî íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ.
Ïîìåð 24 æîâòíÿ 2008 ðîêó
ó ì. Ê³ðîâîãðàä³, äå ³ ïîõîâàíèé
íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³.
* Ó ð³çíèõ äæåðåëàõ ïð³çâèùå ³
ïî áàòüêîâ³ çàçíà÷åí³ ïî-ð³çíîìó.

Його називали народним генералом
ПОДСАДНЮК РОМАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛМАЙОР МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ ì³ë³ö³ºþ îáëàñò³ â³ä
28 ãðóäíÿ 1992 äî 23 áåðåçíÿ 1998 ðð.
Íàðîäèâñÿ 14 êâ³òíÿ 1947 ðîêó
ó ñåë³ Ìåëüíèöÿ-Ïîä³ëüñüêà Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³. Íàâ÷àâñÿ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é ñïåö³àëüí³é øêîë³ ì³ë³ö³¿
ÌÂÑ ÑÐÑÐ, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿
çàëèøèâñÿ ïðàöþâàòè âèêëàäà÷åì
âîºííèõ äèñöèïë³í. Ó 1971 ðîö³ áóâ
ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ñë³ä÷îãî
â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ó 1976 ðîö³ Àêàäåì³¿ ÌÂÑ ÑÐÑÐ,
Ðîìàíà Ïîäñàäíþêà íàïðàâèëè
íà ðîáîòó â Ãóñÿòèíñüêèé ðàéâ³ää³ë
âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà ïîñàäó ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó áîðîòüáè ç
ðîçêðàäàííÿì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ âëàñíîñò³. Ó òîìó æ ðîö³ éîãî ïåðåâåëè
íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
Áó÷àöüêîãî ÐÂÂÑ ç îïåðàòèâíî¿
ðîáîòè, äå ïðàöþâàâ äî 1981 ðîêó.
Ó 1981–1991 ðîêàõ Ðîìàí Îëåêñàíäðîâè÷ ïðàöþâàâ íà÷àëüíèêîì
Êîç³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿, à ç
ãðóäíÿ 1991 äî âåðåñíÿ 1992 ðîêó —
íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó êðèì³íàëüíî¿
ñëóæáè ÓÂÑ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Çãîäîì — çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ÓÂÑ. Ç ãðóäíÿ 1992 ðîêó
äî 1998 ðîêó Ð. Î. Ïîäñàäíþê î÷îëþâàâ ÓÂÑ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.

ІЗ ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

В обласній міліції
до реформування
було чимало
керівників.
Дехто пішов з
позитивними
відгуками,
а комусь
довелося втікати

Тричі призначали очільником міліції Тернопільщини
МАКСИМОВ ВІТАЛІЙ
ВІКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ 08.05.1998–11.02.2000 ðð.,
14.07.2001 –12.12.2003 ðð.,
23.05.2007–22.03.2010 ðð.
Íàðîäèâñÿ 28 ñi÷íÿ 1955 ðîêó
â ×åðí³âöÿõ. Ìàº äâ³ âèù³ îñâ³òè.
Çàê³í÷èâ ×åðí³âåöüêèé óí³âåðñèòåò
(1980 ð.) çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðàâîçíàâñòâî òà Êè¿âñüêó øêîëó ÌÂÑ
ÑÐÑÐ (1987 ð.). Êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê.
Íà ñëóæáó â ì³ë³ö³þ ïðèéøîâ
ó ëèñòîïàä³ 1980 ð. Ïðîéøîâ âñ³
ùàáë³ ñëóæáè êàðíîãî ðîçøóêó,
ïî÷èíàþ÷è ç ³íñïåêòîðà ðîçøóêó
äî íà÷àëüíèêà ÓÊÐ.
Êåðóâàâ ì³ë³ö³ºþ ÷îòèðüîõ îáëàñòåé: ×åðí³âåöüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿.
Ó 2010 ð. çâ³ëüíåíèé ç³ ñëóæáè
â çàïàñ çà â³êîì. Âæå ïåðåáóâàþ÷è
íà ïåíñ³¿, ïðàöþâàâ ó Ð³âíîìó òà
Õìåëüíèöüêîìó ³ â Òåðíîïîë³ —
êåðóâàâ áåçïåêîþ áàíêó.

Ó 2002 ð., ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, âïåðøå â ³ñòîð³¿
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿ î÷îëèâ âèáîð÷èé øòàá ³ îñîáèñòî áðàâ ó÷àñòü
ó âèáîðàõ äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Áóâ äåïóòàòîì îáëàñíî¿ ðàäè, âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè
ãîëîâè êîì³ñ³¿ ³ç çàêîííîñò³.
Îäðóæåíèé, ìàº äâîõ ä³òåé òà
îíóê³â. Çàõîïëåííÿ: ôóòáîë, âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ãðà â ïðåôåðàíñ.
— Öå ºäèíà îáëàñòü, äå áóâ êåð³âíèêîì òðè÷³, — â Óêðà¿í³ òàêèõ
ïðåöåäåíò³â íå áóëî,— ðîçïîâ³â íàì
òåëåôîíîì Â³òàë³é Ìàêñèìîâ. —
ß ïðîæèâ íà Òåðíîï³ëüùèí³ â³ä
1997 äî 2018 ðîêó. Ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî ì³ë³ö³ÿ Òåðíîï³ëüùèíè
áóëà çàâæäè ïåðøîþ àáî îäí³ºþ
ç ïåðøèõ çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îäíèì ç íàéðåçîíàíñí³øèõ
çëî÷èí³â, ÿê³ âäàëîñÿ «ðîçêðóòèòè», ïðèãàäóâàâ çàòðèìàííÿ âáèâö³
Ãðîìîâà. Ëèøå íà Òåðíîï³ëüùèí³
áóëî 6 äîâåäåíèõ åï³çîä³â âáèâñòâà,

à íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè — ïîíàä 20.
Ãðîìîâà çàñóäèëè äî äîâ³÷íîãî.
— ß íàïèñàâ ðàïîðò ³ ï³øîâ ç
ïîñàäè, êîëè ßíóêîâè÷ ñòàâ ïðåçèäåíòîì ó 2010 ðîö³, — ïðèãàäàâ
Â³òàë³é Ìàêñèìîâ. — ×åñòü îô³öåðà íå äîçâîëèëà ìåí³ çàëèøàòèñü
íà ö³é ïîñàä³, êîëè äâ³÷³ ñóäèìèé
áóäå êåðóâàòè íàøîþ äåðæàâîþ…
Äâà ðîêè òîìó ïàí Ìàêñèìîâ ïåðå¿õàâ äî ×åðí³âö³â. Òàì ïðîæèâàëè
éîãî ä³òè é îíóêè. Çàðàç çàéìàºòüñÿ
äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâîì òà íàñîëîäæóºòüñÿ ñòàòóñîì áàòüêà ³ ä³äóñÿ.

Після Тернополя — пікети, маєтки і скандали
Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî ²²² ñòóïåíÿ, â³äçíàêîþ ÌÂÑ Óêðà¿íè «Õðåñò Ñëàâè»,
ìåäàëëþ «Çà áåçäîãàííó ñëóæáó»
òðüîõ ñòóïåí³â.
Ðîìàí Ïîäñàäíþê áóâ ïåðøèì
ãåíåðàëîì òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ³ç
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
— Â³í — ïåðøèé ãåíåðàë òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ÷àñ³â Íåçàëåæíîñò³, — ðîçïîâ³â òîä³øí³é ïåðøèé
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ â îáëàñò³ Þð³é Ï³ëþêîâ. — Òåðíîïîëÿíè ïî ïðàâó íàçèâàþòü éîãî
«íàðîäíèì ãåíåðàëîì», áî éîìó
äîâ³ðÿëè, ëþáèëè òà ïîâàæàëè ÿê
êîëåãè, òàê ³ çâè÷àéí³ ãîðîäÿíè.
Ñë³äàìè áàòüêà ï³øëè äâà ñèíè.
Âàæêà íåäóãà âèðâàëà éîãî ³ç æèòòÿ
23 áåðåçíÿ 1998 ðîêó. Íà ñò³í³ áóäèíêó íà âóë. Ñòàäíèêîâî¿ ó Òåðíîïîë³, äå â³í ïðîæèâàâ, âñòàíîâèëè
áàðåëüºô. Òàì çàâæäè º êâ³òè.

ПІСНИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ–МАЙОР МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ
28.02.2005–24.01.2007 ðð.
Íàðîäèâñÿ 2 ñ³÷íÿ 1963 ð.
ó ñ. Ëîïóøàíè Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó. Ïîìåð 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó â³ä
óñêëàäíåíü ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî êîðîíàâ³ðóñó.
Â³ä ëèñòîïàäà 2004 ðîêó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç
îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ (ÓÁÎÇ)
ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Òåðíîï³ëüñüê³é
îáëàñò³, à âæå ó áåðåçí³ 2005-ãî
îá³éíÿâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â îáëàñò³. Â³ä 2007 ðîêó
î÷îëèâ Óïðàâë³ííÿ ç ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Çàõ³äíîãî ðåã³îíó. Ó 2010 ðîö³
áóâ îáðàíèé äåïóòàòîì Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ (â³ä
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ôðîíò çì³í»,
êåðóâàâ êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü çàêîííîñò³, äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè
òà â³éñüêîâèõ ïðîáëåì. Ó êâ³òí³

2013 ð. — áåðåçí³ 2014-ãî îá³éìàâ
ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ëüâ³âñüêî¿ îáëðàäè. Çãîäîì
î÷îëþâàâ Äåïàðòàìåíò ïî áîðîòüá³
ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ ÌÂÑ
Óêðà¿íè, éîãî ïðèçíà÷åííÿ ñóïðîâîäæóâàëîñü àêö³ÿìè ïðîòåñòó
ó Ëüâîâ³. Ç 1 âåðåñíÿ 2015 ðîêó
äî 3 ÷åðâíÿ 2019 ð. — çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà ÃÓ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà îðãçëî÷èíí³ñòþ ÑÁÓ.
Äðóæèíà, Êîñòèê Îëüãà — ï³äïðèºìåöü, ÿê³é íàëåæèòü ãîòåëü

ó öåíòð³ Ëüâîâà «Íàòàë³ÿ 18» (çà ³íøèìè äàíèìè, ïîäàðóíîê äîíüö³
Íàòàë³¿ íà 18-ð³÷÷ÿ, îð³ºíòîâíà
âàðò³ñòü ÿêîãî — á³ëüøå $10 ìëí),
ãîòåëüíî-â³äïî÷èíêîâèé êîìïëåêñ
«Êîëèáà» ó Áðþõîâè÷àõ ç òåðèòîð³ºþ ïîíàä 10 ãà òà ðåñòîðàí «Ôîðîñ»
ó Ëüâîâ³. Îô³ö³éíî Ï³ñíèé áóâ ðîçëó÷åíèé ç Îëüãîþ Êîñòèê ùå ç ïî÷àòêó 2000-õ, îäíàê çà ³íôîðìàö³ºþ
Zaxid.net, âîíè ïðîäîâæóâàëè æèòè
³ âåñòè ãîñïîäàðñòâî ÿê ïîäðóææÿ.
19 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî êîì³òåòó ÂÐÓ, Âàñèëü Ï³ñíèé îòðèìàâ
óäàð íîãîþ ó ãîëîâó â³ä íàðäåïà
Âîëîäèìèðà Ïàðàñþêà. Ïåðåä öèì
Ïàðàñþê íàäàâ ÷ëåíàì êîì³òåòó â³äîìîñò³ ïðî êîðóïö³éí³ ä³¿ Ï³ñíîãî. Òîé íàïèñàâ íà äåïóòàòà çàÿâó
äî Ãåíïðîêóðàòóðè, ÿêà â³äêðèëà
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ïîãðîçó àáî íàñèëüñòâî ùîäî ïðàö³âíèêà
ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó. Ïàðàñþê
òîä³ âèáà÷èâñÿ ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì
çà á³éêó.
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П'ЯТАМИ. УСІ ГОЛОВНІ МІЛІЦІОНЕРИ
«Я — останній»
ОБЛЕЩУК ВАСИЛЬ
КОРНЕЛІЙОВИЧ, ПОЛКОВНИК
МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ
9.04.2014–24.10.2014 ðð.
Íàðîäèâñÿ 14 êâ³òíÿ 1958 ðîêó
ó ñ. Áåðåñòîê Çàë³ùèöüêîãî ðàéîíó. Çàê³í÷èâ Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò
òà Óêðà¿íñüêó àêàäåì³þ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, çà ôàõîì þðèñò. Â îðãàíàõ
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç 1980 ðîêó.
Ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ä³ëüíè÷íîãî
³íñïåêòîðà äî íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿
îáëóïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
10 ðîê³â î÷îëþâàâ óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè. 9 êâ³òíÿ 2014 ð.
ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ÌÂÑÓ â îáëàñò³.
Îäðàçó ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿,
Âàñèëü Îáëåùóê äàâ åêñêëþçèâíå
³íòåðâ’þ «20 õâèëèí». Ãîëîâíèé
ì³ë³ö³îíåð îáëàñò³ òîä³ çàÿâèâ, ùî
êîðóïö³þ ïîáîðîòè íåìîæëèâî, ïîä³ëèâñÿ, êîëè éîìó áóëî ñòðàøíî
òà ÿê ïðàöþâàòèìå ç ïðîòèâíèêàìè
éîãî ïðèçíà÷åííÿ. À òàêîæ ðîçêðèâ
ñåêðåòè íàâ÷àííÿ ó ÔÁÐ òà ïîâ³äîìèâ, ÿêà çáðîÿ «çíèêëà» ç ì³ë³ö³¿
ó í³÷ ãí³âó.
Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç îðãàí³â ì³ë³-

Наймолодший в Україні: звання
генерала отримав у 41 рік

ö³¿ ñòàâ çàñíîâíèêîì ³ äèðåêòîðîì
þðèäè÷íî¿ ô³ðìè. Çàðàç ïðàöþº
þðèñòîì â Òåðíîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ.
Àäâîêàò.
Â³äçíà÷èâñÿ ³ â ì³ñöåâ³é ïîë³òèö³ — çàðàç ãîëîâà ôðàêö³¿ «Áàòüê³âùèíà» ó Âåëèêîáåðåçîâèöüê³é ÎÒÃ,
ãîëîâà êîì³ñ³¿ ÎÒÃ ç ðåãëàìåíòó,
åòèêè, çàêîííîñò³ ³ êîðóïö³¿.
Òîä³, ó 2014-ìó, Âàñèëü Îáëåùóê
çàÿâèâ æóðíàë³ñòö³: «ß ïðàöþâàâ
ïðè 21 íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ. ß —
22-èé. ² îñòàíí³é. Áî ïîò³ì âæå áóäå
ïîë³ö³ÿ». ² íå ïîìèëèâñÿ. 17 áåðåçíÿ
2015 ðîêó ì³ë³ö³þ Òåðíîï³ëüùèíè
î÷îëèâ 38-ð³÷íèé ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿
Îëåêñàíäð Áîãîìîë. Â³ä 21 ÷åðâíÿ
2016 ð. î÷îëèâ ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³, ÿêèì êåðóº
äîòåïåð. Ùîïðàâäà, ïîëêîâíè÷³
ïîãîíè çì³íèâ íà ãåíåðàëüñüê³…

Від очільника міліції —
до голови РДА і райради
ПОЛІЩУК ВАСИЛЬ КІНДРАТОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ–ЛЕЙТЕНАНТ МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ 3,5 ì³ñÿö³ — â³ä
23.03 äî 10.06.2010 ðð.
Íàðîäèâñÿ 15 ëþòîãî 1958 ðîêó
â ñåë³ Ïèñàð³âêà Êàëèí³âñüêîãî
ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Îñâ³òà
âèùà — Êè¿âñüêà âèùà øêîëà ÌÂÑ
ÑÐÑÐ — ïðàâîçíàâñòâî, þðèñò,
Àêàäåì³ÿ ÌÂÑ ÐÔ ì. Ìîñêâà —
îðãàí³çàö³ÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç 1979 ïî 2010 ðîêè — ïðîõîäèâ ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Çà äàíèé ïåð³îä ïðîéøîâ
øëÿõ â³ä äåðæàâòî³íñïåêòîðà äî íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, íà÷àëüíèê
ÓÌÂÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.
Ç âåðåñíÿ 2010 ïî ñåðïåíü
2011 ðîêó îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà ãåíäèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ ïèòàíü

êîíöåðíó «Ïîä³ëëÿ» ì. Â³ííèöÿ. Ç
1 âåðåñíÿ 2011 ðîêó — ïðèçíà÷åíèé
ãîëîâîþ Êàëèí³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, äå
ïðàöþâàâ äî ëþòîãî 2013 ðîêó.
27 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó — îáðàíèé ãîëîâîþ ðàéðàäè. Çà 2019 ð³ê
çàïîâíþâàâ äåêëàðàö³þ ÿê ãîëîâà
Êàëèí³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.

БОРТНЯК ФЕДІР
ВСЕВОЛОДОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ
äâ³÷³: 04.10.2004–24.01.2005 ðð.,
14.06.2010–16.01.2012 ðð.
Íàðîäèâñÿ 11 ãðóäíÿ 1963 ó ñåë³
Ñâ³ðøê³âö³ ×åìåðîâåöüêîãî ðàéîíó íà Õìåëüíè÷÷èí³. 1986 ð.
çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ðîçïî÷àâ
íà Òåðíîï³ëüùèí³, äå ïðîéøîâ
øëÿõ â³ä ³íñïåêòîðà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà äî êåð³âíèêà â óïðàâë³íí³
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñëóæáè ì³ë³ö³¿.
Ó 2003 ðîö³ áóâ ïðèçíà÷åíèé çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
ì³ë³ö³¿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³, ïîò³ì ñòàâ ïåðøèì
çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà. À â æîâòí³ 2004 ð Ôåä³ð Áîðòíÿê ïîâåðíóñÿ
íà Òåðíîï³ëëÿ, ÿê êåð³âíèê îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿.
Â 2005–2007 ðîêàõ ïðàöþâàâ

ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåäðè
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Î÷îëèâ óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ó ×åðêàñüê³é îáëàñò³.
Âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâæèâ
ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç êåð³âíî¿ ïîñàäè. Íàêàçîì ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 14 ÷åðâíÿ Ôåä³ð
Áîðòíÿê ïðèçíà÷åíèé êåð³âíèêîì
òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿.
— Ïåðøå çâàííÿ ñòàðøèíà ì³ë³ö³¿
ó 1986 ð. ÿ îòðèìàâ ó Òåðíîïîë³,
³ îñòàííº ãåíåðàë-ìàéîð ì³ë³ö³¿ —
òåæ ó Òåðíîïîë³ â 2004 ðîö³,— ïîä³ëèâñÿ ç «RIA ïëþñ» Ôåä³ð Áîðòíÿê.
Çâ³ëüíåííÿ ïàíà Áîðòíÿêà áóëî
ãó÷íèì — ó çâ’ÿçêó ç ³íöèäåíòîì,
ÿêèé ñòàâñÿ â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³. Òîä³ ñï³âðîá³òíèê ì³ë³ö³¿ çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ ñêî¿â ÄÒÏ, â ÿê³é
çàãèíóëà ëþäèíà. Ïðèíàéìí³ òàêó
âåðñ³þ òîä³ îçâó÷èëè íà îô³ö³éíîìó
ð³âí³. Ïåðåä öèì Áîðòíÿê íàïèñàâ
ðàïîðò ïðî çâ³ëüíåííÿ.
Íàãàäàºìî, 31 ãðóäíÿ ñëóæáîâèé

àâòîìîá³ëü ÎÄÀ ñïðè÷èíèâ ÄÒÏ
íà Õìåëüíè÷÷èí³. Ó ðåçóëüòàò³
ÄÒÏ îäíà ëþäèíà çàãèíóëà, ùå
äâîº ïîòðàïèëè äî ë³êàðí³. Ó ðåçóëüòàò³ ðîçñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèêè Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ
ÌÂÑ òîä³ âñòàíîâèëè, ùî îäèí ç
ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâîãî êåð³âíèöòâà ÄÀ² ï³ä ÷àñ ö³º¿ ÄÒÏ ïåðåáóâàâ
çà êåðìîì ñëóæáîâîãî àâòîìîá³ëÿ.
Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç îðãàí³â ì³ë³ö³¿ Ôåä³ð Áîðòíÿê î÷îëþâàâ ô³í³íñïåêö³þ Òåðíîï³ëüùèíè, à ç
2015 ð. — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

Тікав через вікна міліції у ніч гніву
САК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ–МАЙОР МІЛІЦІЇ
Êåðóâàâ òåðíîï³ëüñüêîþ ì³ë³ö³ºþ
23.02.2012–26.02.2014 ðð.
Â³êòîð Ñàê íàðîäèâñÿ 1968 ðîêó
â Áàðèø³âñüêîìó ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³. Çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðàâîçíàâåöü, óïðàâë³íåöü ó ñôåð³ ïðàâîïîðÿäêó. Çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíó
àêàäåì³þ âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ìàã³ñòðàòóðó óïðàâë³ííÿ öüîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ðîçïî÷àâ
ç 1989 ðîêó, ïðîéøîâøè øëÿõ
â³ä ì³ë³ö³îíåðà ðîòè ïàòðóëüíî¿
ñëóæáè äî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
äåïàðòàìåíòó ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó
ÌÂÑ Óêðà¿íè. Â³êòîð Ñàê î÷îëþâàâ
Áðîâàðñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ì³ë³ö³¿
â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, Ñîëîì'ÿíñüêå
òà Äåñíÿíñüêå ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ
îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó Êèºâ³.
Ïîëêîâíèêà ì³ë³ö³¿ Â³êòîðà Ñàêà
ïðèçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì îáëàñíî¿
ì³ë³ö³¿ 23 ëþòîãî. À 28 ëþòîãî éîãî
ïðåäñòàâèâ îñîáîâîìó ñêëàäó òåð-

íîï³ëüñüêî¿ ì³ë³ö³¿ òîä³øí³é ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ãåíåðàë âíóòð³øíüî¿ ñëóæáè Â³òàë³é Çàõàð÷åíêî.
Ì³í³ñòð òîä³ äàâ çàâäàííÿ íîâîìó
êåð³âíèêó òðèìàòè ï³ä êîíòðîëåì
òå, íàñê³ëüêè ÷³òêî ï³äëåãë³ âèêîíóþòü ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ. Ùå
ó 2013 ðîö³ â³í ãó÷íî çàÿâëÿâ, ùî
«Íà Òåðíîï³ëüùèí³ — íàéíèæ÷èé
ð³âåíü çëî÷èííîñò³ â Óêðà¿í³». Âæå
÷åðåç ð³ê óò³ê ç Òåðíîï³ëüùèíè.
Ó ëþòîìó 2014 ð. íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ â³ä òîä³øíüîãî íàðäåïà
Ìèõàéëà Ãîëîâêà (íèí³ ãîëîâà
îáëðàäè), ùî Â³êòîð Ñàê íàêèâàâ
ï’ÿòàìè ç Òåðíîï³ëüùèíè.
Íàðäåï òîä³ ïîâ³äîìèâ, ùî
âíàñë³äîê ï³êåòóâàííÿ àäì³íáóä³âåëü ó Òåðíîïîë³ áóëà çàñòîñîâàíà
âîãíåïàëüíà çáðîÿ ïðîòè ì³òèíãóâàëüíèê³â. Äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ
ö³º¿ çáðî¿ äàâ, í³áèòî, ñàì î÷³ëüíèê
ÓÌÂÑ. Öå â³äáóâàëîñü â ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. Êîëè ó Òåðíîïîë³
ãîð³ëè àäì³íáóä³âë³, â òîìó ÷èñë³ ³
ì³ñüêâ³ää³ë ì³ë³ö³¿. Î÷åâèäö³ ïðèãàäóâàëè, ùî Â³êòîð Ñàê ç ïðèì³ùåííÿ ÃÓ ò³êàâ ÷åðåç â³êíà.

Ïîäàëüøà äîëÿ éîãî áóëà íåâ³äîìîþ. ² ëèøå ó âåðåñí³ 2020 ð. âïåðøå
ïóáë³÷íî çàñâ³òèâñÿ ó ïðåñ-öåíòð³
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà «²íòåðôàêñ-Óêðà¿íà» — òàì éøëîñÿ ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïîë³òè÷íî¿
ïàðò³¿ «Ñëîâî öå ä³ëî». ² Â³êòîð Ñàê
ô³ãóðóâàâ ÿê ÷ëåí ö³º¿ ïîë³òñèëè. ×è
öå öåé ñàìèé ÷îëîâ³ê — íå ìîæåìî
ñòâåðäæóâàòè. Àëå ÷îëîâ³ê íà â³äåî
äóæå ñõîæèé íà Â³êòîðà Ñàêà, ÿêèé
êåðóâàâ ì³ë³ö³ºþ Òåðíîï³ëüùèíè
â ãàðÿ÷èé ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.
Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, ïîòðàïèâ
ï³ä ëþñòðàö³þ ³ â³äòîä³ ïðîæèâàâ
ó Êèºâ³, ïðàöþâàâ êåð³âíèêîì áåçïåêè ó ïðèâàòí³é ô³ðì³.

Недовго керували міліцією Тернопільщини
ПЕТРИК МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ,
ПОЛКОВНИК МІЛІЦІЇ
Керував тернопільською міліцією від 10 лютого 2000 р. до 14 липня 2001 р. А згодом перевівся на Службу в органи МВС
Вінницької області.
Народився 16.03.1951 р. в с. Хоменки
Шаргородського району Вінницької області.
Інформації у відкритих джерелах про нього
майже немає. Проте ми знайшли розпорядження, датоване квітнем 2002 р. і підписане тодішнім прем’єр-міністром України
Анатолієм Кінахом, про відрядження полковника міліції Петрика М. Д. до Апарату

Верховної Ради України.
«Погодитися з пропозицією Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, погодженою з МВС, про відрядження до Апарату Верховної Ради України полковника
міліції Петрика Михайла Дмитровича із залишенням його в кадрах МВС», — йдеться
у документі.
МОМОТ ВАСИЛЬ ДЕНИСОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МІЛІЦІЇ
Керував тернопільською міліцією від
16.10.2003 до 17.09.2004 рр.
Народився в 1954 р. в Кіровоградській об-

ласті. Закінчив Київське військове училище,
спецфакультет Головного розвідувального управління. У розвідниках прослужив
до 1979 року, відтоді його перевели в міліцію. Має чотири вищі освіти: дві військові,
історичну та юридичну. Майстер спорту з
трьох видів боротьби, в тому числі з рукопашного бою. Активні заняття довелося
припинити після травми хребта.
Працював у міліції в Кіровоградській, Вінницькій, Тернопільській областях, Києві.
Після роботи в Тернополі очолював створюваний департамент місцевої міліції МВС
України, були хороші напрацювання, але
потім цю справу призупинили, і Момота

відправили на пенсію. Однак згодом відправили до Одеси, і це вже був його 15-ий
переїзд по службі. Від 9 квітня 2005 р. став
начальником УМВСУ на Одеській залізниці.
Згодом працював у Києві адвокатом. Зараз
тяжко хворіє. І донька не раз зверталася
за допомогою до колишніх колег.
ГАВРИЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛ–МАЙОР МІЛІЦІЇ
Керував тернопільською міліцією найкоротший термін: квітень — травень 2007. Після
служби в Тернополі перевівся до Києва.
Народився 12 квітня 1954 р. у с. Зіньків
Веньківського району Хмельницької області.
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НАЯВНІСТЬ АНТИТІЛ НЕ ЗНАЧИТЬ,
ЩО ВИ НЕ ЗАХВОРІЄТЕ НА КОВІД

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Òåñòè íà âèçíà÷åííÿ àíòèò³ë â³ä
çáóäíèêà êîðîíàâ³ðóñó ïðîâîäÿòü
ùå ç òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó. ¯õ
ðîáëÿòü â îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³, à òàêîæ ó ïðèâàòíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ. Âèçíà÷àþòü
íàÿâí³ñòü ³ìóíîãëîáóë³í³â À, Ì
òà G. Íàÿâí³ñòü ïåðøèõ äâîõ
âêàçóº íà àêòèâíå ïðîò³êàííÿ
õâîðîáè â îðãàí³çì³. Íàÿâí³ñòü
³ìóíîãëîáóë³íó G âêàçóº íà òå,
ùî ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ТЕСТ?
Çðîáèòè òåñò ìîæíà ó ð³çíèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà. Âàðòî çàçíà÷èòè,
ùî âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó
À, Ì ÷è G — öå ð³çí³ ïðîöåäóðè, çà ÿê³ òðåáà ïëàòèòè îêðåìî.
Ìîæíà çäàòè òåñò ëèøå íà îäèí
³ìóíîãëîáóë³í.
Ó ÄÓ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè» ìîæíà âèçíà÷àòè ³ìóíîãëîáóë³íè Ì òà G. Ïðîöåäóðà êîøòóº
165 ãðí íà âèçíà÷åííÿ îäíîãî
ïîêàçíèêà. 312 ãðèâåíü — äâîõ
ïîêàçíèê³â. Îòðèìàòè ðåçóëüòàò
ìîæíà íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ çäà÷³.
Ó ïðèâàòí³é ëàáîðàòîð³¿ «Ñ³íåâî» ìîæíà çäàòè òåñò íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó À, Ì
òà G. ²ìóíîãëîáóë³í Ì äîçâîëÿº
âñòàíîâèòè íåùîäàâíº ³íô³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2,
ÿêèé º çáóäíèêîì COVID-19,
òà ï³äòâåðäèòè ãîñòðó ôàçó ïåðåá³ãó ³íôåêö³¿. ²ìóíîãëîáóë³íè
À âêàçóþòü íà ï³çíþ ãîñòðó ôàçó
çàõâîðþâàííÿ.

Âàðò³ñòü îäíîãî òåñòó 400 ãðèâåíü. ßêùî æ çàìîâèòè òà îïëàòèòè òåñò îíëàéí — ä³º çíèæêà 10%,
òîáòî òîä³ îäèí òåñò êîøòóâàòèìå
360 ãðèâåíü. ×åêàòè ðåçóëüòàòó
òðåáà 2 äí³.
Ð³çíà âàðò³ñòü íà âèçíà÷åííÿ
³ìóíîãëîáóë³í³â ó ëàáîðàòîð³¿
«Åñêóëàá». Âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó À êîøòóº 400 ãðèâåíü. ²ìóíîãëîáóë³í Ì âèçíà÷àòü
çà 350 ãðèâåíü. ²ìóíîãëîáóë³í
G — çà 315 ãðèâåíü. Òàêîæ º
ïàêåò íà âèçíà÷åííÿ óñ³õ òðüîõ
òèï³â ³ìóíîãëîáóë³í³â. Êîøòóº
823,5 ãðí. Ðåçóëüòàò òåñòó âàðòî î÷³êóâàòè âïðîäîâæ 1–2 äí³â
ï³ñëÿ çäà÷³.
Ó ìåäè÷í³é ëàáîðàòîð³¿ «Ïàíàêåÿ» âàðò³ñòü âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó êîøòóº 175 ãðèâåíü
çà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó
Ì àáî G. Ðåçóëüòàò — äî äâîõ
äí³â. Ó ïðèâàòíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ
ïåðåâ³ðèòè, ÷è ãîòîâ³ ðåçóëüòàòè,
ìîæíà îäðàçó íà ñàéòàõ, ââ³âøè
â³äïîâ³äíèé êîä. Íå îáîâ’ÿçêîâî
éòè äî ëàáîðàòîð³¿ çíîâó.
ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА
Ñàìà ïðîöåäóðà çàéìàº ê³ëüêà
ñåêóíä. Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ»
òàêîæ çàäàâ àíàë³ç íà âèÿâëåííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó G. Íà â³äì³íó
â³ä ÏËÐ-òåñò³â òà íîâèõ øâèäêèõ
òåñò³â íà àíòèãåíè, äëÿ ²ÔÀ ïîòð³áíî çäàòè êðîâ. ¯¿ çàáèðàþòü ç
âåíè. Öÿ ïðîöåäóðà íå º áîë³ñíîþ
³ çàéìàº ê³ëüêà ñåêóíä. Ðåçóëüòàò
âèäàþòü íàñòóïíîãî äíÿ.
ª òàêîæ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê ï³äãîòóâàòèñÿ äî çäà÷³ òåñòó. ßê ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà â³ðóñîëîã³÷íî¿

ЦІНИ НА ЗДАЧУ ТЕСТІВ У РІЗНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ
МОЖНА ПОРІВНЯТИ У ТАБЛИЦІ
ВИД ТЕСТУ:

ЦІНА:

ВИД ТЕСТУ:

ЦІНА:

ДУ «Обласний лабораторний центр
МОЗ України»

Ескулаб
Тест на антитіла lgА

400 грн

Тест на антитіла lgМ

165 грн

Тест на антитіла lgМ

350 грн

Тест на антитіла lgG

165 грн

Тест на антитіла lgG

315 грн

Сінево

Тест на антитіла lgА+lgМ+lgG 823,5 грн

Тест на антитіла lgА

400 грн

Панакея

Тест на антитіла lgМ

400 грн

Тест на антитіла lgМ

175 грн

Тест на антитіла lgG

400 грн

Тест на антитіла lgG

175 грн

ФОТО: ВАДИМА ЄПУРА:

Аналізи  Імуноферментні аналізи
(ІФА-тестування) дозволяють визначати
наявність у крові антитіл від коронавірусу. З
його допомогою можна дізнатися, чи хворіє
людина на коронавірус, або чи хворіла
вона вже. Однак насправді результат
аналізу мало вам допоможе, кажуть
тернопільські інфекціоністи. Пояснюємо
нижче. Давайте розберемося детально

Результату ІФА-тесту чекати потрібно одну–дві доби
ëàáîðàòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó
Ëþäìèëà Äåìåíòüºâà — àíàë³ç
êðàùå çäàâàòè çðàíêó.
— Êðàùå ðîáèòè öå íà ãîëîäíèé øëóíîê, — ïîÿñíþþòü
â ëàáîðàòîð³¿. — Áàæàíî íå ¿ñòè
çà 8–12 ãîäèí äî àíàë³çó. Òàêîæ
íå ìîæíà âæèâàòè àëêîãîëü òà ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè. ßêùî âè íå ìàºòå çìîãè â³äìîâèòèñÿ íà öåé ÷àñ
â³ä ë³êàðñüêèõ çàñîá³â — âàì ïîòð³áíî ïîâ³äîìèòè, ùî ñàìå âè
âæèâàëè ïåðåä çàáîðîì êðîâ³.
Ïèòè âîäó ïåðåä àíàë³çîì ìîæíà, àëå íå ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ³
öå ìàº áóòè çâè÷àéíà íåãàçîâàíà
âîäà. Òàêîæ áàæàíî óíèêàòè ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü äî àíàë³çó.
ЩО НАСПРАВДІ
ПОКАЗУЄ ІФА-ТЕСТ
Îäíàê ÷è ïîòð³áíî ïðîâîäèòè
²ÔÀ-òåñò íà âèçíà÷åííÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â À, Ì ÷è G? Ö³ òåñòè
ìàþòü á³ëüøó ïîõèáêó, ââàæàþòü ìåäèêè. ßêùî âàø ë³êàð
ï³äîçðþº ó âàñ êîâ³ä — â³í íàïðàâèòü íà áåçêîøòîâíèé ÏËÐòåñò, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ «çîëîòèì
ñòàíäàðòîì» àáî íà øâèäêèé òåñò
íà àíòèãåí. Òîìó ÿêùî â³ä÷óâàºòå ñèìïòîìè õâîðîáè — íå âàðòî
çàéìàòèñÿ ñàìîä³àãíîñòèêîþ ÷è
ñàìîë³êóâàííÿì.
Òàêîæ âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî
íà òî÷í³ñòü áóäü–ÿêîãî òåñòó ÷è
ÏËÐ ÷è ²ÔÀ âïëèâàº ïåð³îä, êîëè
âè éîãî çäàºòå.
— ²ÔÀ-ìåòîä äàº ìîæëèâ³ñòü
âèÿâèòè â êðîâ³ àíòèò³ëà äî â³ðóñó, — ïîÿñíþº àêàäåì³ê ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Àíòèò³ëà
âèðîáëÿþòüñÿ íå îäðàçó. Ó ïåðø³
äí³ ÷è íàâ³òü ó ïåðøèé òèæäåíü
õâîðîáè äîñë³äæóâàòè êðîâ íåäîö³ëüíî. Ðåàêö³ÿ áóäå â³ä’ºìíà,
àäæå â îðãàí³çì³ ùå íå ç’ÿâèëîñÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ àíòèò³ë.
²ìóííà ñèñòåìà ïîòðåáóº ïåâíîãî
÷àñó, ùîá íàëàøòóâàòè âèðîáëåí-

íÿ àíòèò³ë òà ¿õ ïðîäóêö³þ. Òèòð,
òîáòî êîíöåíòðàö³ÿ àíòèò³ë, ìàº
çá³ëüøèòèñÿ, ùîá ¿õ ìîæíà áóëî
âèÿâèòè.
ßêùî âè âèð³øèëè çäàòè àíàë³ç
íà ³ìóíîãëîáóë³í G — â³í íå âêàæå, ÷è º ó âàñ ³ìóí³òåò äî õâîðîáè. Âè ìîæåòå ïåðåõâîð³òè
íà êîðîíàâ³ðóñ, ³ ó âàñ ó êðîâ³
áóäóòü ö³ ³ìóíîãëîáóë³íè. Îäíàê
öå íå äàñòü æîäíèõ ãàðàíò³é, ùî
³ìóí³òåò âèðîáèâñÿ ³ â³í çìîæå
ïðîòèñòîÿòè õâîðîá³. Ñàìå òîìó
ìè áà÷èìî, ùî äåÿê³ ëþäè çà êîðîòêèé ïåð³îä õâîð³þòü âäðóãå,
à òî ³ âòðåòº. Òîìó íàÿâí³ñòü
³ìóíîãëîáóë³íó G íå âèêëþ÷àº
ìîæëèâîñò³ ïîâòîðíîãî çàõâîðþâàííÿ.

«Ó ïåðø³ äí³ ÷è
íàâ³òü ó ïåðøèé
òèæäåíü õâîðîáè
äîñë³äæóâàòè êðîâ
íåäîö³ëüíî. Ðåàêö³ÿ
áóäå â³ä’ºìíà»
— Îáñòàâèíè º äâ³. ²ìóí³òåò ïðè
â³ðóñíèõ ³íôåêö³ÿõ â ö³ëîìó, ³ ïðè
COVID-19 çîêðåìà, º êë³òèííèé,
à íå ãóìîðàëüíèé (çà ðàõóíîê
àíòèò³ë), — ïîÿñíþº ïðîôåñîð
êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ç
åï³äåì³îëîã³ºþ ÒÍÌÓ, äîêòîð
ìåäè÷íèõ íàóê òà ïðàêòèêóþ÷èé
ë³êàð Âàñèëü Êîï÷à. — ²ìóíîãëîáóë³íè — ïîêàçíèêè ãóìîðàëüíîãî
³ìóí³òåòó. Â³í òàêîæ âàæëèâèé.
Àëå ïðè â³ðóñíèõ ³íôåêö³ÿõ âèçíà÷àëüíó ðîëü â³ä³ãðàº ñàìå êë³òèííèé ³ìóí³òåò. Íà ïðåâåëèêèé
æàëü, òåñò³â, ÿê³ äàþòü çìîãó îö³íèòè êë³òèííèé ³ìóí³òåò, íåìàº
íå ëèøå â Óêðà¿í³, à ³ â óñüîìó
ñâ³ò³. Òîáòî âèçíà÷èòè íàïðóæåí³ñòü ³ìóí³òåòó íåìîæëèâî.
Äðóãèé ìîìåíò — ö³ òåñòè âèíÿòêîâî íåçàäîâ³ëüíî¿ ÿêîñò³.
ß îñîáèñòî ñïîñòåð³ãàâ êàðòèíó,
êîëè îäíà ëàáîðàòîð³ÿ ïîêàçóº

íàÿâí³ñòü âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿
àíòèò³ë â îäí³º¿ ëþäèíè, à ³íøà
ëàáîðàòîð³ÿ ó òîé ñàìèé äåíü
³ â ö³º¿ æ ëþäèíè ïîêàçóº â³äñóòí³ñòü àíòèò³ë. ßê òàêå ìîæå
áóòè? ×è òóò òåñò-ñèñòåìè íåÿê³ñí³, ÷è òî ëàáîðàíòè õàëòóðÿòü.
ß íå çíàþ ïðè÷èíè, ÷îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ. Àëå ÿ çíàþ, ùî äîâ³ðÿòè öèì ñåðîëîã³÷íèì òåñòàì
íå ìîæíà, ÿêùî îïèðàòèñÿ ò³ëüêè
íà íèõ.
Òîìó ðîáèòè ÷è íå ðîáèòè ö³
òåñòè, âèçíà÷àòè íàÿâí³ñòü ³ìóíîãëîáóë³íó G — öå âæå âèá³ð êîæíîãî. Àëå ðåçóëüòàòè öèõ òåñò³â
íå äàäóòü í³ âàì, í³ âàøîìó ë³êàðþ æîäíî¿ âàæëèâî¿ ÷è êîðèñíî¿
³íôîðìàö³¿.
— Íàâ³òü ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, ÿêå
º ìàêñèìàëüíî äîñòîâ³ðíå, ó 30%
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ äàº íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò, — êàæå Âàñèëü
Êîï÷à. — ² â³í ìîæå áóòè ïîñò³éíî íåãàòèâíèé ïðè ïîâòîðíèõ
çäà÷àõ, òîáòî ëþäèíà õâîð³º ÷è
ìîæå íàâ³òü ïîìåðòè â³ä êîðîíàâ³ðóñó, à ÏËÐ íå çàñâ³ä÷èòü öå.
Çàëåæàòè öå ìîæå â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â. Â³ä òîãî, êîëè
áóâ çàáðàíèé ìàòåð³àë, ÿê éîãî
òðàíñïîðòóâàëè, â ÿêèõ óìîâàõ
çáåð³ãàëè, ÿêèìè òåñò–ñèñòåìàìè
êîðèñòóâàëèñÿ.
— Áóäü–ÿêèé ðåçóëüòàò àíàë³çó
º âòîðèííèé, — ïîÿñíþº ïðîôåñîð. — Â³í ëèøå äîïîìàãàº ä³àãíîñòóâàòè. Àëå öå íå º ºäèíèì
êðèòåð³ºì äëÿ ïîñòàíîâêè ä³àãíîçó. Çàâæäè âèçíà÷íå çíà÷åííÿ íàëåæèòü êë³í³÷í³é êàðòèí³.
Ë³êàð ñòàâèòü ä³àãíîç íà ï³äñòàâàõ
êë³í³÷íî¿ ñèìïòîìàòèêè. À ëàáîðàòîð³ÿ ìîæå äîïîìîãòè â öüîìó.
Òîìó âàðòî çâàæàòè íå ëèøå
íà ðåçóëüòàò òåñòó, à íà äóìêó âàøîãî ë³êàðÿ. Â³í ìîæå íàïðàâèòè
âàñ íà äîäàòêîâ³ îáñòåæåííÿ —
êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ òîùî.
Àáî æ äëÿ ïîñòàíîâêè ä³àãíîçó
äîäàòêîâèõ ïåðåâ³ðîê íå ïîòð³áíî áóäå.

ÐÅÊÎÐÄÈ
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ШАШЛИК, КОВБАСА, БОРЩ ТА…
ТОП-10 РЕКОРДІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Успіх  Тернопільщина та її жителі вміють вражати. Чи знали ви,
що у Файному місті була найбільша ковзанка? А також в нашій
області встановили цілий ряд кулінарних рекордів України

НАЙДОВША КОВБАСА В УКРАЇНІ
Унікальний гастрономічний рекорд встановили 6 травня
2017 року. Запашний копчений смаколик сягав у довжину
понад пів кілометра — 547,08 метра. Це довжина п’яти з
половиною футбольних полів!
Заважила ковбаса 200 кілограмів, а трудилися над нею вісім технологів. Рекорд встановили на фестивалі «Тернопільська брама»
і всі охочі могли безкоштовно почастувати себе цим смаколиком.

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ РОКІВ
У ОБРАЗІ ДІДА МОРОЗА
У 2015 році актор Михайло Безпалько встановив незвичний рекорд, упродовж 58 років він
грав роль Діда Мороза. Вперше роль Діда Мороза він зіграв в 19-річному віці у 1957 році.
До слова, рекорд актор щорічно оновлює,
але змінив роль Діда Мороза на Миколая.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ç³áðàëè ÒÎÏ-10 íåçâè÷àéíèõ ðåêîðä³â
Óêðà¿íè.

НАЙБІЛЬШИЙ ОБ’ЄМ ЗЕЛЕНОГО БОРЩУ
НА ОДНІЙ ЛОКАЦІЇ
Роком раніше, 22 травня на фестивалі «Галицька дефіляда»
631 літр зеленого борщу варили у двох казанах. Тільки щоб
заправити його, використали десять літрів сметани. Дату
встановлення рекорду обрали також слушну — Зелені свята.
До слова, рекорди з борщем в Україні не рідкість. Та чомусь,
переважно, саме з червоним борщем.

НАЙБІЛЬША В КРАЇНІ КОВЗАНКА
Зима 2013 року радувала тернополян снігопадами та морозами. А тому в міській раді Тернополя прийняли рішення провести чемпіонат
з хокею просто неба Ternopil Hockey Classic.
За підрахунками представників Національного
реєстру України, загальна площа п’яти хокейних полів на Тернопільському ставі становила
4512,84 метра квадратних.

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ ВІДТИСКАНЬ НА ДВОХ
ПАЛЬЦЯХ ОБОХ РУК ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ
У 2016 році житель Тернопільщини Василь Шевчук проявив
небувалу силу і відтиснувся від підлоги всього за одну хвилину 63 рази. Це вже небувалий результат навіть для фізично
витривалої та сильної людини.
Та Василь Шевчук відтискався, спираючись на вказівні та
великі пальці рук. Це досягнення досі ніхто не перевершив.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

НАЙБІЛЬША КАРТИНА З СІРНИКІВ
Кропітка та монотонна праця у складанні картин з сірників
захопила тернополянина Мар’яна Верхоліка.
У 2015 році його барельєфна картина Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці стала найбільшою в Україні, рекордною. Її розмір, не враховуючи рамки, становив
95 на 66 сантиметрів. А для того, щоб її створити, тернополянину знадобилося 50 тисяч сірників.

НАЙДОВШИЙ МАНГАЛ
Заглибимося далі в історію, у 2014 рік. Фестиваль «Галицька дефіляда» і один з перших
рекордів України в Тернополі. Мангал встановили в парку імені Тараса Шевченка. Довжина мангалу — 211,11 метра. Складався він із
69 конструкцій, з’єднаних в одну, за допомогою 69 триметрових шампурів. До речі, сам
мангал сконструювали для того, щоб встановити інший рекорд, про який ми згадаємо нижче.

ДЕФІЛЕ ВІЙСЬКОВОГО ОРКЕСТРУ
НА МАКСИМАЛЬНІЙ ГЛИБИНІ ПІД ЗЕМЛЕЮ
Цей рекорд встановили не на Тернопільщині, а на Сході
України, та зробили це військовослужбовці з Тернополя.
У 2016 році Тернопільський військовий духовий оркестр
спустився на глибину 289,5 метра. У соляній шахті Соледара, що на Донеччині, музиканти продемонстрували свій
незламний дух, підтримали побратимів та виконали дефіле.

¯õ àáî âñòàíîâèëè ó Òåðíîïîë³,
àáî öå çðîáèëè òåðíîïîëÿíè. Âñ³
ðåêîðäè — îô³ö³éí³ ³ çàô³êñîâàí³
ó Íàö³îíàëüíîìó ðåºñòð³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè. ×èìàëî ñåðåä íèõ
— ãàñòðîíîì³÷íèõ.

НАЙДОВШИЙ ШАШЛИК
Останній гастрономічний рекорд, про який
ми згадаємо, але не менш вражаючий. Вже
за декілька днів після встановлення рекорду
з найдовшого мангала, цю конструкцію використали, щоб встановити ще один.
300 кілограмів м’яса використали для приготування шашлику, довжиною 210,6 метра.
А потім всіх охочих безкоштовно почастували
цією смачною стравою.

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ КОМБАЙНІВ, ЩО
СИНХРОННО ЗБИРАЮТЬ УРОЖАЙ НА ПОЛІ
У 2014 році жителі Тернопільщини довели, що тут проживають не тільки сильні спортсмени, але й працьовиті господарі.
У селі Васьківці, що в Гусятинському районі, в полі синхронно
прибирали врожай пшениці десять комбайнів. Працювали
в полі комбайнери не тільки синхронно, але й дуже продуктивно і видовищно.
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НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ ТАКСИСТА

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ìèõàéëî Ìàöüî êàæå, ùî îáðàâ
ïðîôåñ³þ òàêñèñòà, áî õîò³â áóòè
íåçàëåæíèì â³ä ðóòèííî¿ ðîáîòè
òà øåôà, äî òîãî æ, ãðàô³ê äîçâîëÿâ çàéìàòèñÿ âèõîâàííÿì ñèíà.
Çà îñâ³òîþ ÷îëîâ³ê ìàðêåòîëîã,
àëå ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïîêèíóâ, àäæå íå çàâæäè ðåçóëüòàòè
âëàñíî¿ ïðàö³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç
ê³íöåâîþ çàðïëàòîþ.
Ïàñàæèðè ñ³äàþòü â ìàøèíó
ð³çí³, ³ äî êîæíîãî òðåáà çíàéòè
ï³äõ³ä — ïðîìîâ÷àòè, ï³äíÿòè
íàñòð³é ÷è óíèêíóòè êîíôë³êòó.
Áåñ³äó ïîäàºìî ó ôîðì³ ä³àëîãó.
— ßêèìè âè çàçâè÷àé áà÷èòå
ïàñàæèð³â, ÷è ìîæåòå ñêëàñòè
çàãàëüíèé ïîðòðåò?
— Çàçâè÷àé ïàñàæèðè ïðîñòî
âòîìëåí³, ³ ¿õ òðåáà ÿêîñü çàðÿäèòè. Ó òîìó ³ ñ³ëü ö³º¿ ðîáîòè.
Ïðî òàêñèñò³â º ãàðíà ï³ñíÿ,
ó ÿê³é ñï³âàþòü: «Í³÷íèé âîä³é
ìåíå ñïàñå, ñêàæ³òü éîìó — «ìåðñ³». Êîìó â êîõàíí³ íå ùàñòèòü,
òîãî âåçå òàêñ³». Äî öèõ ñë³â ÿ áè
äîäàâ, ùî òàêñ³ âåçå ³ òèõ, êîìó
íå òàëàíèòü â ðîáîò³ ÷è á³çíåñ³.
Çàçâè÷àé öå âèäíî â ï³ñëÿîá³äí³é
÷àñ. Ëþäè, ÿê³ ãàðíî ïîïðàöþâàëè, âîíè äóæå çàðÿäæåí³, âåñåë³.
Òà â³äñîòê³â 85 — öå ò³, õòî ïðîñòî
âòîìëåí³.
— Áóëè âèïàäêè, êîëè ëþäè
â³äìîâëÿëèñÿ ïëàòèòè ÷è âò³êàëè?
— Òàê, áóëè. Àëå ÿ äî öüîãî
ñòàâëþñÿ ïî-ô³ëîñîôñüêè, àäæå
í³êîëè íå çíàºø, äå òè çíàéäåø,
à äå âòðàòèø. Áóâ âèïàäîê, êîëè
ä³â÷èíà ïîïðîñèëà çàâåçòè ¿¿ áåçêîøòîâíî ç ï’ÿíîþ ïîäðóãîþ
ó Êðåìåíåöü. ß çàâ³ç, áî áîÿâñÿ
çà íå¿, àäæå íàäâîð³ áóëî õîëîäíî.
Áóëè ëþäè, ÿê³ íå ïëàòèëè
ïðèíöèïîâî. Îäíîãî ðàçó ÷îëîâ³ê, ÿêèé, ñóäÿ÷è ç âèãëÿäó, êîëèñü ïðàöþâàâ ó ïîë³ö³¿ àáîùî,
â³äìîâèâñÿ ïëàòèòè, áî ÿ ñêëàâ
ó ìàøèíó éîãî â³çîê íå òàê, ÿê â³í
õîò³â. Àëå éîãî ìîæíà çðîçóì³òè,
³ íà íüîãî çëà íå òðèìàþ.
— À ÷è áóëè ñèòóàö³¿, êîëè âàøîìó æèòòþ ïîãðîæóâàëè?
— Îäíîãî ðàçó â³ç äâîõ íàðêîìàí³â, ³ âîíè õîò³ëè ìåíå ïîãðàáóâàòè, ï³äñòàâèâøè äî ãîðëà íîæà.
Òóò äîïîì³ã ãóìîð. Êàæó: «Íó âè
òî÷íî âàð’ÿòè. Õî÷åòå çà òðèñòà
ãðèâåíü ñ³ñòè íà 15 ðîê³â. Òà
òðèìàéòå ö³ ãðîø³ ³ éä³òü ñîá³».
Õëîïö³ ïèòàþòü: «ßê òðèñòà ãðèâåíü?» Êàæó: «Îò òàê. ßê õî÷åòå,
òðèìàéòå êëþ÷³ â³ä ìàøèíè, àëå
âè äàëåêî íå çà¿äåòå, áî ìàøèíà

ìàº ÷³ï». Çàïðîïîíóâàâ ¿ì ñïèñàòè âñå íà íåñì³øíèé æàðò, ï³äâåçòè êóäè òðåáà ³ ðîç³éòèñÿ. Âîíè
ïîãîäèëèñÿ, à äîðîãîþ ò³ëüêè é
÷óâ íàð³êàííÿ îäíîãî íà ³íøîãî:
«À ÿ òîá³ êàçàâ, ùî íå òðåáà òàêñèñòà ï³äð³çàòè».
Ó ðåçóëüòàò³ âîíè íàâ³òü ðîçðàõóâàëèñÿ ç³ ìíîþ. À çâåðõó ùå
é äàëè 50 ãðèâåíü. Òà ëèø êîëè
õëîïö³ âèéøëè, äî ìåíå ïðèéøëî
óñâ³äîìëåííÿ âñ³º¿ ñèòóàö³¿, ðóêè
òðÿñëèñÿ äîâãî.
Áóëà é ³íøà ñèòóàö³ÿ, êîëè
â Áåðåçîâèö³ äî ìåíå ñ³ëà æ³íêà.
Âîíà ìîâ÷àëà, äîâãî ïðîáóâàëà ïîêàçàòè íà ïëàíøåò³, êóäè
òðåáà ¿õàòè, à òîä³ ÿ ¿é ïðîñòî
ñêàçàâ, àáî âîíà ïîêàçóº äîðîãó,
àáî âèõîäèòü. ² òóò ïîì³òèâ ïî ¿¿
ïîâåä³íö³, ùî âîíà ÷óº ãîëîñè
â ãîëîâ³.
Äîâåëîñÿ âèêðó÷óâàòèñÿ. Êàæó:
«Âè ðîçóì³ºòå, ùî â ìåíå ìàøèíà ïîìàçàíà ºëåºì ç õðàìó Ãðîáà
Ãîñïîäíüîãî ³ ïîêðîïëåíà âîäîþ
ç äæåðåëà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ? Âè
÷óºòå, ùî âîíî âàì êðè÷èòü?
Âîíî æ êàæå, ùî íå ÷óº ³ íå áà÷èòü, àëå çíàéäå âàñ». Òîä³ æ³íêà ð³çêî îãîâòàëàñÿ ³ ïîêàçàëà,
êóäè ¿¿ òðåáà çàâåçòè. Õî÷ äîðîãîþ
ê³ëüêà ðàç³â ïðîñèëà çóïèíèòèñÿ,
õîâàëàñÿ çà ìàøèíó, çà ñèä³ííÿ,
çàãàëîì áóëî ñòðàøíóâàòî.
— À ÿê ùîäî âåñåëèõ âèïàäê³â?
— ¯õ áóëî äóæå áàãàòî. Ïàì’ÿòàþ, ð³ê òîìó âèêëèê íàä³éøîâ
â³ä ï’ÿòüîõ õëîïö³â. Íå äóæå õîò³â ¿õ âñ³õ ñàäèòè, áî öå ïîãàíî
äëÿ ìîº¿ ìàøèíè. Æàðòîìà êàæó:
«Õ³áà îäèí ïîë³çå â áàãàæíèê». ²
îäèí òàêè ïîãîäèâñÿ. Çàë³ç â áàãàæíèê, ³ äîðîãîþ õëîïö³ æàðòóþòü íàä íèì. Êàæóòü, ùî ïîïåðåäó ïîë³öåéñüê³, ùîá áóâ òèõî.
Âèäíî, ìè ä³éñíî ïðèòÿãíóëè
òàêè äî ñåáå ïîë³öåéñüêèõ, áî
íàñ çóïèíèëè. ¯ì çäàëîñÿ, ùî
ÿ ïåðåòíóâ ðîçì³òêó, ³ ìè ïî÷àëè
ñïåðå÷àòèñÿ.
Ï³øëè âîíè ïåðåäèâëÿòèñÿ
â³äåî íà íàÿâí³ñòü ïîðóøåííÿ,
à ïàñàæèðè òèì ÷àñîì ïî÷èíàþòü äàë³ æàðòóâàòè íàä òèì, ùî
â áàãàæíèêó. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî
¿õ çóïèíèëè ïîë³öåéñüê³, à òîé
íå â³ðèòü ³ ïî÷èíàº êðè÷àòè: «Òà
õòî âîíè òàê³, ÿ çàðàç ðîçáåðóñÿ».
Òèì ÷àñîì, ÿ ï³äõîäæó äî ïîë³öåéñüêèõ. Êàæó: «Õëîïö³, ï’ÿòà
ðàíêó. Â ìåíå ùå â áàãàæíèêó ïàñàæèð. Äàâàéòå âæå ðîç’¿äåìîñÿ».
Ò³, çâ³ñíî, íå ïîâ³ðèëè. Êàæóòü:
«ßê ä³éñíî º â áàãàæíèêó ïàñàæèð, òî ìîæåòå îäðàçó ¿õàòè».
Ï³äõîäèìî ìè äî áàãàæíèêà.

×óºìî øóì ïðî òå, ùî ïàñàæèð
çðîáèòü ç ïîë³öåéñüêèìè, ÿê ¿õ
ïîáà÷èòü. ß â³äêðèâàþ áàãàæíèê,
³ ê³ëüêà ñåêóíä â ïîâ³òð³ áóëà ïàóçà. Õëîïåöü êâàäðàòíèìè î÷èìà äèâèòüñÿ òî íà ïîë³öåéñüêèõ,
òî íà ìåíå. Âèòèñêàº ç ñåáå ôðàçó:
«Äîáðèé âå÷³ð» ³ çàêðèâàº áàãàæíèê. Òàê ìè ³ ðîç³éøëèñÿ…
— ×è ÷àñòî çóñòð³÷àºòå ïàñàæèð³â, ùî ãðóáëÿòü? ßê òîä³ ä³ºòå?
— Âèêðó÷óþñÿ. Îò 16 ãðóäíÿ
äî ìåíå ñ³â õëîïåöü, âèñîêèé, ³
ç ðîçðÿäó òàêèõ, ùî ïîëþáëÿþòü
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ
ñàìîñòâåðäæóâàòèñÿ çà ðàõóíîê
³íøèõ.
Ò³ëüêè ìè ðóøèëè, â³í ïî÷àâ
òèõî ãîâîðèòè îáðàçè â ìîþ àäðåñó, òà íå ïîì³òèâøè æîäíî¿ ðåàêö³¿ ç ìîãî áîêó, ïîãëàäèâ ìåíå
ðóêîþ ïî áîðîä³ ç³ ñëîâàìè: «×îãî
ñ³ íå ïîáðèºø?»
ß â³äðàçó çóïèíèâñÿ, ³ ïåðøà
äóìêà, ùî ïðîìàéíóëà â ãîëîâ³,
òî öå ÿê áè âèêðóòèòè ñèòóàö³þ,
àáè â³í ÷àéîâèõ ëèøèâ á³ëüøå?
Âêëþ÷àþ àâàð³éêó, çãàäóþ øê³ëüíó òåàòðàëüíó ñòóä³þ ³ ïî÷èíàþ
âè÷àâëþâàòè ç ñåáå ñëüîçè.

«Îäíîãî ðàçó â³ç äâîõ
íàðêîìàí³â ³ âîíè õîò³ëè
ìåíå ïîãðàáóâàòè,
ï³äñòàâèâøè
äî ãîðëà íîæà.
Òóò äîïîì³ã ãóìîð»
Êàæó: «Õëîïå, õî÷ òè ìåíå âèñëóõàé. Â ìåíå òàêà äóïà â æèòò³,
ùî òîá³ íå ïåðåäàòè». Â õëîïöÿ
êâàäðàòí³ î÷³. ß ïî÷èíàþ éîìó
ðîçïîâ³äàòè, ÿê áóâ íà çàðîá³òêàõ, ïðè¿õàâ í³ ç ÷èì, ãðîø³ ìåí³
íå çàïëàòèëè, æ³íêà âèãíàëà ç
äîìó, ä³òåé çàáðàëà, àë³ìåíòè
ìóøó ïëàòèòè, æèâó íà äà÷³, äå
íåìà í³ ñâ³òëà, í³ ãàçó, îòî íàâ³òü
áðèòâè íåìà çà ùî êóïèòè. Æàë³ñíî-æàë³ñíî êàæó éîìó: «Ìè
çàðàç ïîïðè ìàãàçèí ïî¿äåìî.
Êóïè ìåí³, áóäü ëàñêà, áðèòâó».
Õëîïåöü ïðîòâåðåç³â äóæå
øâèäêî. Áà÷ó, éîìó àæ íåçðó÷íî, ùî â³í ñåáå òàê â³â. Ïðè¿õàëè ìè íà ì³ñöå. ß â íàï³âðîçïà÷³
êàæó: «Ç âàñ 35 ãðèâåíü». ×îëîâ³ê ä³ñòàº 200 ãðèâåíü, êàæå,
ùî ðåøòè íå òðåáà ³ âèõîäèòü.
Ò³ëüêè âèéøîâ, ÿ õîò³â ðóøàòè, õëîïåöü ìàõàº ðóêîþ. Â³äêðèâàþ â³êíî, â³í ïðîòÿãóº ùå
200 ãðèâåíü ç³ ñëîâàìè: «×óºø,
íà òîá³ ùå».
Ïîäÿêóâàâ éîìó ùå ðàç ³ ïîïðîùàëèñÿ ìè íà éîãî ôðàç³: «Áðàòèê, ÿ òîá³, çâ³ñíî, íå çàçäðþ».
À áóëà ñèòóàö³ÿ, êîëè ïî÷àâ
íåíàâèä³òè Îëåãà Âèííèêà.
Ï³äõîäèòü äî ìåíå äâ³ ä³â÷èíè.
Êàæóòü: «Øîôåð, íàì òðåáà ¿õàòè,
àëå íàñ øåñòåðî». Êàæó äî íèõ:
«Ä³â÷àòîíüêà, íó ÿê ÿ âàñ ïîâåçó.
Õ³áà â áàãàæíèê êîãîñü». Ä³â÷àòà,
íåäîâãî ïîðàäèâøèñü, âèð³øèëè
òóäè ïîêëàñòè ñâîþ ïîäðóãó, ÿêó
íàçèâàëè Òàíüêà.
² óÿâ³òü êàðòèíó, ÷îòèðè ä³-

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

Професії  На цій роботі сумно точно
не буває. Водій служби таксі Михайло
Мацьо в цій професії вже чотири роки.
За цей час з ним трапилося чимало
різних історій, які він запам’ятав на все
життя. Від одних справді холоне кров,
а інші чоловік згадує зі сміхом

Михайло Мацьо каже, що обрав професію таксиста,
бо хотів бути незалежним від рутинної роботи та шефа,
до того ж, графік дозволяв займатися вихованням сина
â÷èíè òÿãíóòü ï’ÿòó, à øîñòà íåñå
¿õ ñóìî÷êè. Ðåàëüíî íåñóòü. Ñòàí
Òàíüêè — äðîâà. À ñàìà âîíà äîâîë³ ñèìïàòè÷íà, àëå ùå òàêèé
ìîìåíò, êîëè ¿¿ ïàêóâàëè â áàãàæíèê, òî âèÿâèëîñÿ, ùî â ä³â÷èíè
íåìàº ñï³äíüî¿ á³ëèçíè.
Ïîêè ðîçâîçèâ ä³â÷àò, âîíè âñþ
äîðîãó íà ñâî¿é êîëîíö³ ñëóõàëè «Âîâ÷èöþ» Îëåãà Âèííèêà ³
ï³äñï³âóâàëè. À êîëè ï³ñíÿ çàê³í÷óâàëàñÿ, òî âîíè ïî÷èíàëè
ñï³âàòè çíîâó.
Òàê ÿ ðîçâ³ç ÷îòèðè ä³â÷èíè. Çàëèøàºòüñÿ â ìåíå ä³â÷èíà íà ³ì’ÿ
Àäð³àíà ³ Òàíüêà â áàãàæíèêó. Äî¿æäæàºìî ìè, ³ Àäð³àíà ãîâîðèòü:
«Äîáðåíüêî, øîôåð. ß éäó, à òàì
âè äîâåçåòå Òàíüêó, ¿¿ ÷îëîâ³ê âæå
÷åêàº, òî îäðàçó ç âàìè ðîçðàõóºòüñÿ».
Øâèäêî ìåòèêóþ êàðòèíó, ÿê
áóäå ÷îëîâ³ê çóñòð³÷àòè æ³íêó
áåç ñï³äíüîãî, ÿêó òàêñèñò ïðèâ³ç
ó áàãàæíèêó. Ñòàº ìåí³ ñòðàøíî, ³ ÿ êàæó, ùî ïàíÿíêó ñàì
íå ïîâåçó. Ïîêè ìè ¿õàëè, áàãàòî äóìàâ, ÿê æå ìåí³ çàëèøèòèñÿ
æèâèì ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ÷îëîâ³êîì
Òàíüêè. Íàâ³òü ä³ñòàâ ìàëåíüêèé
êàíöåëÿðñüêèé íîæèê ïðî âñÿê
âèïàäîê.
Ï³ä’¿æäæàºìî ìè äî òîãî ÷îëîâ³êà. Â³í íàãàäàâ ìåí³ ìîëîäîãî Â³ðàñòþêà. ß ñîá³ äóìàþ:

«Ì³øà, òè ïðèïëèâ. Äàë³ ò³ëüêè
êàë³öòâî».
Âèõîäèòü Àäð³àíà ç ìàøèíè.
Âàëüÿæíî çàêóðþº öèãàðêó. ×îëîâ³ê ³ ïèòàº ¿¿, äå éîãî äðóæèíà.
À Àäð³àíà, çàòÿãíóâøè öèãàðêó,
ç ëåãêîþ ãîðä³ñòþ, ùî Òàíüêó
âñå æ äîâåçëè, ãîâîðèòü: «Â áàãàæíèêó».
Ïàóçà. ß äóìàþ: íó çàðàç ïî÷íåòüñÿ. ² òóò ÷îëîâ³ê ãðóáèì
ñì³õîì ïî÷èíàº ñì³ÿòèñÿ ³ êàæå:
«Õà-õà. Äðóãèé ðàç çà òèæäåíü».
Âåñü ÷àñ, ïîêè ìè ¿¿ âèòÿãóâàëè, ÿ âèáà÷àâñÿ ïåðåä ÷îëîâ³êîì
çà òå, ùî ïîñàäèëè ¿¿ â áàãàæíèê.
² êîëè ìè ¿¿ âèñàäæóâàëè, ÷îëîâ³ê âèÿâèâ ìîìåíò, ùî Òàíüêà
áåç ñï³äíüî¿ á³ëèçíè. ×îëîâ³ê ç
ìàòþêàìè ïèòàºòüñÿ â Àäð³àíè,
äå ¿¿ á³ëèçíà. Àäð³àíà æàðòîìà
êàæå, ùî Òàíüêîþ õîò³ëè ðîçðàõóâàòèñÿ ç³ ìíîþ. À ìåí³ òî âçàãàë³ íå ñì³øíî. Àäð³àíà çàñïîêîþº
÷îëîâ³êà, êàæå, ùî ñï³äíÿ á³ëèçíà
Òàíüêè â íå¿.
Âåçó÷è Àäð³àíó äîäîìó, âîíà
ðîçïîâ³ëà, ùî Òàíüêà â òóàëåò³
çàñíóëà ³ ïðîñò³øå áóëî çíÿòè ¿¿
ñï³äíþ á³ëèçíó, í³æ íàäÿãàòè. Òàê
¿¿ äî ìåíå ³ ïðèíåñëè.
Öå äàëåêî íå âñ³ ³ñòîð³¿ â³ä íàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà. Àëå, ìîæëèâî, âàì ïîòàëàíèòü ïî÷óòè ¿õ
â³ä ñàìîãî âîä³ÿ ç³ ñëóæáè 549.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 31 березня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.30, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 01.05 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 05.45 Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни»
17.25 Нашi грошi
18.55 UEFA U21 Чемпiонат
Європи з футболу 2021. Швейцарiя — Португалiя
21.55 UEFA U21 Чемпiонат
Європи з футболу 2021. Iсландiя — Францiя
00.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
02.40, 03.10, 05.05, 05.55 Погода
04.10 Д/ф «Сходи Якова»

1+1
05.00, 02.30 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
16.00 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.45 Т/с «Папiк — 2»
21.45 Т/с «Шукаю жiнку з
дитиною»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»
00.45 Х/ф «Крампус: Викрадач
Рiздва»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Сабрiна»
14.40, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволi»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.45 Х/ф «Лiнкольн для
адвоката»
01.55 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає
Онiстрат»
12.00, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
17.00 Х/ф «Брейвен»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
Прем'єра
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.30 Х/ф «Форма води»
01.40 Х/ф «Три бiллборди
у Еббiнгу, Мiссурi»
03.45 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.35 Т/с «Комiсар Рекс»
10.20, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»

15.40 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття»

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»
11.10 Х/ф «З Парижу з
любов'ю»
13.00 Кохання на виживання
17.00 Хто зверху?
19.00, 20.00 Варьяти
21.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
23.00 Х/ф «Оселя зла 3:
Вимирання»
00.50 Х/ф «Оселя зла 4: Потойбiчне життя»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Супернянь»
23.30 Казки У
00.30 Країна У
01.45 Рятiвники
02.45 Т/с «Хамелеон»
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15, 02.45 Т/с «Ласко»
08.10 Т/с «Перевозчик»
11.55 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментовские
войны. Харьков-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кости-11»
03.25 «Он, она и телевизор»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 1 квiтня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 01.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20, 02.35 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни»
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55 Д/с «Дика прогулянка»
19.55, 00.30 Д/ц «Супер —
чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
23.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
00.25, 02.30 Погода
04.00 Д/ф «Капелани»

1+1
05.35, 03.00 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
16.00 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.20 «Чистоnews 2021»
20.25 Т/с «Папiк — 2»

21.45 «Право на владу 2021»
00.45 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори часу»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Анжелiка, маркiза
янголiв»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволi»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.45 Х/ф «Ведмежатник»
02.00 Т/с «Спокуса»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає
Онiстрат»
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мисливець на вампiрiв»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем'єра
23.30 Х/ф «Форрест еамп»
02.00 Х/ф «Iнтереси держави»
03.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30, 01.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти замiж»
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.20 Х/ф «Зоряний десант»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Сiм сестер»
23.40 Х/ф «Оселя зла 5:
Вiдплата»
01.30 Варьяти
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Супернянь 2»
23.30 Казки У
00.30 Країна У
01.45 Рятiвники
02.45 Т/с «Хамелеон»
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 02.45 Т/с «Ласко»
07.50 Х/ф «Помпеи: Апокалипсис»
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09.25 Х/ф «Последний бой»
11.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментовские
войны. Харьков-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кости-11»
04.15 «Джедаи 2019»
04.30 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 2 квiтня
UA: перший
06.00, 06.00, 04.40 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.05,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни»
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
19.55, 00.25 Д/ц «Супер —
чуття»
21.55, 00.25, 02.50, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Пряма трансляцiя з Ватикану Хресної Дороги за участю
Святiшого Отця Франциска
01.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
01.30 #ВУКРАЇНI
02.00, 02.50 Погода
02.55 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
06.05 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
14.30 «Лiга смiху 2021»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Х/ф «Скажене весiлля»
22.10 «Лiпсiнк батл»
23.55 Х/ф «Пiрамiда»
01.40 Х/ф «Прибульцi 2: Коридори часу»
04.55 «Свiтське життя. 2021»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.50 «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»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Поки весiлля не розлучить нас» Прем'єра
14.40, 15.35, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволi»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Виходу немає»
02.20 «Чекай на мене. Україна»
03.25 «Орел i решка. Дива
свiту»
04.15 Д/п «Планета Земля 2»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 00.45 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Дизель-шоу
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»

12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.45 Скетч-шоу
«На трьох»
16.55 Х/ф «Пророк»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
01.10 Х/ф «Форма води»
03.10 Я зняв!

СТБ
05.15 Х/ф «Термiнал»
07.50, 19.00, 22.50 «Холостяк»
11.50 «Як вийти замiж»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
23.45 «Про що мовчать жiнки»

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»
10.20 Вiд пацанки до панянки
12.50, 01.40 Варьяти
14.50 Де логiка?
15.50 Х/ф «Робот Чаппi»
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi Джедаї»
21.00 Х/ф «Хан Соло»
23.40 Х/ф «Оселя зла: Фiнальна
битва»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 01.15 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Американський
пирiг»
23.00 Х/ф «Американський
пирiг: Знову разом»
01.45 Казки У
02.45 Рятiвники
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.35 «Джедаи 2019»
06.30, 02.05 Т/с «Ласко»
07.20 Х/ф «Пробуждение
смерти»
09.10 Х/ф «Гость»
11.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.05 «Спецкор»
18.50, 01.35 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Чистильщик»
21.20 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять»
23.05 Х/ф «Нападение
на Уолл-стрит»
02.50 «Он, она и телевизор»
03.45 «Совершенно секретно-2017»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 3 квiтня
UA: перший
06.00, 06.00, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45,
05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Вiдтiнки України
09.35 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашнi улюбленцi —
Дикi в душi
11.05 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
12.00 Х/ф «Дворецький»
14.25 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.05 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж
мудрих» 1 с.
17.50 Полювання: Фiльм пiсля
фiльму
18.50, 21.25, 02.05 Х/ф «Катерина» 1,2,3,4 с.
00.10 Д/ф «Блаженнiший»
03.55, 05.30 Погода
05.00 Бюджетники

1+1
05.00, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
12.40 Т/с «Папiк — 2»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Лiпсiнк батл»
22.00 «Жiночий квартал 2021»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Лiга смiху»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 Д/п «Планета Земля 2»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 Х/ф «Операцiя «Тушонка»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Покровськi ворота»
13.40 Х/ф «Самогонники»
14.00 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14.15, 04.50 Х/ф «За двома
зайцями»
15.40 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.00 Т/с «Зозуля"1–4 сс.
Заключна
01.35 Х/ф «Бебi-бум»
03.05 Х/ф «Поки весiлля
не розлучить нас»

ICTV
05.20 Скарб нацiї
05.30 Еврика!
05.35 Факти
06.00 Т/с «Марк + Наталка»
07.50, 09.55, 11.35 Скетч-шоу
«На трьох»
09.15, 10.55 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
12.10, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
16+ Прем'єра
12.45 Факти. День
13.25 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Битва титанiв»
21.00 Х/ф «Гнев титанiв»
22.50 Х/ф «Помпеї»
00.40 Т/с «Таємнi дверi»
02.25 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.20, 10.50 Т/с «Ворожка»
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.00, 00.10 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.10 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 02.00 Варьяти
08.00, 10.00 Kids» Time
08.05 М/ф «Вольт»
10.05 Орел i Решка. Дива свiту
11.00 Орел i Решка. Невидане.
Дива свiту
12.10 У кого бiльше?
14.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
16.10 Х/ф «Тихоокеанський
рубiж»
18.50 Х/ф «Облiвiон»
21.10 Х/ф «Межа
майбутнього»
23.30 Х/ф «Сiм сестер»
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.20 Х/ф «Паперовi мiста»
12.30 Х/ф «Як все заплутано»
14.45 Х/ф «Батько нареченої»
16.55 Х/ф «Батько нареченої 2»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Страна У
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка
02.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00, 03.05 «Джедаи 2019»

07.50 «Джедаи 2020»
08.50 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Драконий
жемчуг»
14.15 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая
армия»
16.30 Х/ф «Алита: Боевой
ангел»
19.00 Х/ф «Затерянный мир»
20.55 Х/ф «Геркулес»
22.50 Х/ф «Возвращение
Геркулеса»
00.40 Х/ф «Орден дракона»
02.20 «Он, она и телевизор»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 4 квiтня

ICTV
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Не дай себе обдурити!
06.35 Бiльше нiж правда
07.30 Анти-зомбi
08.25 Секретний фронт
09.20 Громадянська оборона
10.10, 13.00, 00.50 Т/с «Розтин
покаже-2»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Помпеї»
15.05 Х/ф «Битва титанiв»
16.55 Х/ф «Гнев титанiв»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Останнiй мисливець
на вiдьом»
23.10 Х/ф «Мисливцi на вiдьом»
03.10 Я зняв!

UA: перший

СТБ

06.00, 06.00, 04.00 Енеїда
07.00, 21.00, 00.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.00 Великодня Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
09.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11.00 Меса пiд проводом
Святiшого Отця Франциска
у Ватиканi
13.00 Великоднє послання
та Апостольське Благословення для Риму i цiлого свiту
«Urbi et Orbi» Святiшого Отця
Франциска
13.30 Неймовiрний свiт цуценят. 1 сезон
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05, 02.05 Х/ф «Катерина»
1,2,3,4 с.
20.25 Д/ц «Боротьба
за виживання»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Дворецький»
00.55, 02.05, 03.55, 05.30 Погода
00.55 #ВУКРАЇНI
01.30 Бюджетники

04.30 Х/ф «Покровськi ворота»
07.05 Х/ф «Знахар»
09.55 «МастерШеф Професiонали»
13.05 «Хата на тата»
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.20 «Таємницi ДНК»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.50, 02.30 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
21.00 «Голос країни 11»
00.00 «Свiтське життя. 2021»
01.00 Х/ф «Телефонна будка»

IНТЕР
06.00 Х/ф «Синьйор
Робiнзон»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
12.50 «Речдок. Випереджаючи
час»
17.10 Т/с «Проект «Синя книга»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Бережи
мене доще»
00.00 Х/ф «Люблю. 9 березня»
01.25 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 02.20 Варьяти
06.20, 08.20 Kids» Time
06.25 М/ф «Вольт»
08.25 М/ф «Луїс i прибульцi»
10.00 Х/ф «Прибулець Пол»
12.00 Х/ф «Могутнi рейнджери»
14.20 Х/ф «Облiвiон»
16.50 Х/ф «Межа майбутнього»
19.00 Х/ф «Велика стiна»
21.00 Х/ф «Годзила»
23.40 Improv Live Show
00.30 Х/ф «Морган»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Якось у лiсi»
10.30 М/ф «Жовтодзьоб»
12.15 Х/ф «Щоденник слабака:
Довга дорога»
14.00 Х/ф «Американський
пирiг»
15.40 Х/ф «Супернянь»
17.15 Х/ф «Супернянь 2»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Страна У
00.00 Х/ф «Американський
пирiг: Знову разом»
02.00 Панянка-селянка
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
09.15 «Затерянный мир»
13.15 Т/с «Перевозчик»
16.15 Т/с «Перевозчик-2»
18.15 Х/ф «211»
20.00 Х/ф «Расплата»
22.00 Х/ф «Оружейный
барон»
00.15 Х/ф «Мега-акула против
Меха-акулы»
02.00 «Он, она и телевизор»
04.00 «Лучшее»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ЩОБ ПОТРАПИТИ В «ШОКОЛАДКУ»,
ЛЮДИ ПЛАТИЛИ І СТОЯЛИ В ЧЕРЗІ

Ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ïóáë³êàö³é ïðî
êóëüòîâ³ çàêëàäè Òåðíîïîëÿ, äå ó ñâ³é ÷àñ
«çàâèñàëà» ìîëîäü, ìóçèêàíòè, ïîåòè,
ïèñüìåííèêè ³ ò³, õòî âðàíö³ ëþáèëè
õèëüíóòè ÷àðêó ïåðåä ðîáîòîþ.
Öüîãî ðàçó ìîâà éòèìå ïðî çàêëàä,
ùî ôóíêö³îíóâàâ ó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ â áóä³âë³, äå òàêîæ ðîçì³ùóâàâñÿ
ðåñòîðàí «Óêðà¿íà». Éîãî ³ñòîð³ÿ áóëà
íåäîâãîþ, àëå äóæå ÿñêðàâîþ. Éîãî
òàê ³ íàçèâàëè — «Øîêîëàäíèé áàð»,
àáî ïðîñòî «Øîêîëàäêà».
УНІФОРМУ КУПУВАЛИ САМІ
— Â³äêðèëè áàð 7 ëèñòîïàäà 1984 ðîêó.
Â³í çíàõîäèâñÿ â Öåíòð³, — ðîçïîâ³äàº
îäèí ç ïåðøèõ áàðìåí³â çàêëàäó Ìèõàéëî Áèöü.
À ùå â «Øîêîëàäö³» áóâ âåëèêèé àêâàð³óì ³ äâ³ çàëè. Îäíà — áàíêåòíà, áóëè
ùå äâ³ áàðí³ ñò³éêè òà âåëèêèé òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê.
— Òàì áóâ ïðåêðàñíèé òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê ç îðãñêëà, ç ï³äñâ³òêîþ,
äóæå ñó÷àñíî òà ãàðíî. Äëÿ ìîëîä³ öå
áóëî ùîñü íîâå, àäæå òè òàíöþºø,
à çíèçó ãîðÿòü âîãí³. Òàêîæ áóëî ø³ñòü
êåë³é (ñïåö³àëüí³ ê³ìíàòêè) äëÿ â³äâ³äóâà÷³â, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê.
Ñïî÷àòêó áàðìåíàìè òà îô³ö³àíòàìè
ïðàöþâàëè ò³ëüêè ÷îëîâ³êè. Îäÿãàëèñÿ
â óí³ôîðìó, ÿêó êóïóâàëè ñîá³ ñàì³.
— Íà ïî÷àòêàõ áàðìåíàìè òàì ïðàöþâàëè ÿ, Îëåã Çàõàðê³â, Îëåã Çàäîðîæíèé, Âîëîäèìèð Ãóê, Áîãäàí Êð³ëü
òà Îëåêñàíäð Êðèâèé. Ìè ïðîïðàöþâàëè äâà ðîêè, à ïîò³ì îáðàëè ³íø³
çàêëàäè, — ïðîäîâæóº ïàí Áèöü.
ЗА ВХІД ПЛАТИЛИ І СТОЯЛИ В ЧЕРЗІ
Ïðàöþâàâ çàêëàä ùîäíÿ ç 11 äî 23 ãîäèíè. Òà íàâ³òü çà âõ³ä äî «Øîêîëàäêè»
ïîòð³áíî áóëî ïëàòèòè. Âàðòóâàâ â³í òðè
ðóáë³. Ðîäçèíêîþ áóëî òå, ùî â áàãàòî
íàïî¿â äîäàâàëè øîêîëàä.

— Òîä³ ðîçäð³áíà âàðò³ñòü ïëèòêè
øîêîëàäó ñòàíîâèëà äâà ðóáë³. Ó íàñ
áóâ äîðîæ÷èé, ñìà÷í³øèé øîêîëàä çà òðè ðóáë³. Ìè éîãî íàòèðàëè
íà òåðòö³ ³ ïîñèïàëè àáî äî êàâè, àáî
äî ìîðîçèâà, àáî æ ïðîñòî òîïèëè øîêîëàä ³ ïîäàâàëè ó ð³äêîìó âèãëÿä³, —
êàæå ÷îëîâ³ê.
Ó òîé ïåð³îä ó çàêëàä³ ùå íå ïîäàâàëè
çàêîðäîíí³ åë³òí³ íàïî¿, íà êøòàëò â³ñê³
÷è äæèíó, íàòîì³ñòü áóâ ÷èìàëèé âèá³ð
â³ò÷èçíÿíèõ êîíüÿê³â.
Äî ñëîâà, ó 1985 ðîö³ ðàäÿíñüêèé óðÿä
ââ³â çàêîí, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ìàðî÷í³
êîíüÿêè çàáîðîíÿëè ïðîäàâàòè íà ðîçëèâ, à òîìó ïðîäàâàëè ò³ëüêè ïëÿøêàìè.
Ó ïåðø³ ðîêè ñâîãî ³ñíóâàííÿ «Øîêîëàäêà» êîðèñòóâàëàñÿ ÷èìàëèì óñï³õîì. Ùîá ïîòðàïèòè òóäè, ëþäè ñòîÿëè

Вхід до «Шоколадки» та ресторану «Україна» був спільним. У вестибюлі
відвідувачі повертали направо, якщо хотіли піти в ресторан, і наліво — у бар

Éîãî ³ñòîð³ÿ áóëà
íåäîâãîþ, àëå äóæå
ÿñêðàâîþ. Éîãî òàê ³
íàçèâàëè — «Øîêîëàäíèé
áàð», àáî ïðîñòî —
«Øîêîëàäêà»

Нам не вдалося знайти реальні фото
закладу, але за розповідями працівників,
виглядало все приблизно так

â ÷åðãàõ, à ìàòè çíàéîìîãî áàðìåíà,
ÿêèé ì³ã áè ïðîâåñòè ¿õ ÷åðåç ñëóæáîâèé
âõ³ä, õîò³ëè âñ³. ² çàâåñòè ç íèìè äðóæáó
áóëî äóæå ïðåñòèæíî.
ЗАКРИВСЯ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМИ
ІЗ САНВУЗЛОМ
Òà ìèíàâ ÷àñ, ³ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà
ðîê³â çàêëàä âòðàòèâ ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü. ² íàïðèê³íö³ 90-èõ ðîê³â çàêðèâ
ñâî¿ äâåð³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â íàçàâæäè.
Îäíà ç ïðè÷èí çàêðèòòÿ çàêëàäó —
ïðîáëåìè ç ñàíâóçëîì, àäæå ÷åðåç òå, ùî
áàð çíàõîäèâñÿ íèæ÷å ð³âíÿ êàíàë³çàö³éíî¿ ñèñòåìè, òðóáè ÷àñòî çàáèâàëèñÿ.
Âõ³ä äî çàêëàäó íàì çíàéòè íå âäàëîñÿ. Ìèõàéëî Áèöü ïîÿñíèâ, ùî â³äêîëè ðåñòîðàí «Óêðà¿íà» âèêóïèëè,
ïðèì³ùåííÿ ïåðåïëàíóâàëè.

АРХІВ МИХАЙЛА БИЦЯ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Історія  У 80-их в Тернополі уже
функціонували бари з унікальною концепцією,
що вирізняла їх з-поміж інших закладів. Один
з таких відкрили у 1984 році в будівлі, де
розташовувався ресторан «Україна». Тут подавали
напої, у які додавали шоколад. Але це ще не все

Про заклад редакції розповів перший
бармен «Шоколадки» Михайло Биць
РЕКЛАМА

Окремі келії, подібні до тої, що на
фото, слугували затишним місцем аби
посидіти з друзями, випити кави чи
щось міцніше

ÐÎÇÂÀÃÈ

— Я хочу бути тільки з тобою!
— А в чому проблема?
— Куди подіти решту?

***

Той, хто говорить, що щастя
не купиш, ніколи не купував
кошеня…

***

Дві брюнетки:
— Треба кидати ці заняття
підводним плаванням!
— Так, подруго, спілкуватися
складно!

***

На ринку виряджена з голочки
дама купує кілька сотень
китайських жіночих трусів.

Так повторюється кілька
тижнів поспіль. В черговий
раз, коли чоловік цієї жінки
забирає коробки, щоб віднести
в автомобіль, продавчиня,
згораючи від цікавості, пошепки
питає його:
— Скажіть, а ця жінка, напевно,
одягає жіночу збірну?
Чоловік:
— Ну що ви! Моя дружина
відкрила елітний магазин
італійської спідньої білизни!

***

Спочатку ти працюєш,
а я відпочиваю, потім
я відпочиваю, а ти працюєш.
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***

Працюй на скупого — платить двічі.

***

Сара:
— Яшо, ти можеш купити «Волгу»?
— Можу, але навіщо мені всі ці
пристані та пароплави?

***

Алло, поліція? Допоможіть!
У моєму будинку вбивця!
Черговий: Судячи з усього, не дуже
професійний, так?

***

Олег ніколи не вмів натякати,
тому на день народження бабусі
він подарував зразок заяви
на спадщину.

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à
Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿
ïðåñè Óêðà¿íè.

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

Òèæíåâèê «RIA ïëþñ» äîñòàâëÿþòü çà ïåðåäïëàòîþ
ï³äïðèºìñòâàì Òåðíîï³ëüùèíè òà ïðîâ³äíèì ï³äïðèº
ìñòâàì Óêðà¿íè.

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

***

— А ось якщо мавпу порівняти з
вами, для неї це буде образливим?
— Не знаю, це треба у неї питати,
а не в мене.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №12

***

Коли ти йдеш весь такий
задоволений під руку з красивою
жінкою, пам'ятай, що 90%
перехожих думають:
— І що вона в ньому знайшла?!

***

Іноді мені здається, що ті діти, які
раніше дзвонили зі стаціонарного
телефона і бавилися в трубку,
виросли й влаштувалися
працювати колекторами!

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
Ïîøòîâà àäðåñà: 46001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà 1-Á.
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿:
(0352) 43-00-50, 43-00-56
Òåëåôîíè êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè ³ ïåðåäïëàòè:
(0352) 43-00-50, 43-00-56
«RIA ïëþñ» â ²íòåðíåò³: 20minut.ua
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀ 3-é ÑÒÎÐ. ÁËÎÊÓ «ÐÎÁÎÒÀ»
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032,
ì. Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3-À; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Гороскоп
подорожей
ОВЕН Короткочасний
відпочинок можна буде зробити тільки в травні. У цьому
випадку краще вибрати закордонний
тур, підтягнути мову і добре відпочити. У червні у вихідні можна відправитися в добре знайомі місця, подихати
повітрям і насолодитися спокоєм.
ТЕЛЕЦЬ У відрядження
або на відпочинок слід
їхати в другій половині
травня. Якщо в серпні прокинеться
бажання підвищити свій культурний
рівень і оглянути визначні пам'ятки,
то відмовляти собі точно не варто,
це дозволить знайти внутрішню
гармонію.
БЛИЗНЮКИ З приходом
квітня можна відправитися кудись на південь або
на схід. Відпустку найкраще планувати на липень, коли життєві сили
будуть практично на межі і потрібно
буде добре відіспатися і ні про що
не думати.
РАК Перші мандри в гармонії
можуть бути тільки в квітні.
У травні вже можна починати
придивлятися до закордонних турів.
Кудись їхати в цей період не потрібно, але ось спланувати поїздку ніхто
не забороняв. Всі плани, які були
задумані в травні, потрібно починати
здійснювати тільки в серпні.
ЛЕВ Вам варто здійснювати
задуми подорожі в квітні.
Це час просто ідеально
підходить для мандрівок. Також
прекрасною ідеєю стане проведення
травневих свят десь в подорожах або
на природі. У другій половині серпня
можна йти в заслужену відпустку.
ДІВА Вирушайте з друзями
кататися на лижах або
займатися іншими видами
активного відпочинку. Зараз — вдалий час для короткочасної відпустки.
Липень підійде для закордонного
курорту. Восени потрібно буде працювати, а ось у грудні можна відправитися на спортивний відпочинок.
ТЕРЕЗИ Слід активно займатися роботою, намагатися
побудувати успішну кар'єру
і досягти поставленої мети. Для
того, щоб кілька днів приділити
своїм інтересам і відпочити, зараз
найкращий час. На південь можна
вирушати в серпні.
СКОРПІОН З кінця березня
потрібно почати приділяти
увагу своєму культурному
рівню. Квітень можна провести
в недалеких поїздках. Вирушати
в повноцінну відпустку потрібно
в серпні — це дуже вдалий час.
СТРІЛЕЦЬ Квітень стане
місяцем, коли потрібно
збирати гроші на майбутню
відпустку. У травні варто побувати
на морі, розслабитися і нарешті
заспокоїтися, набратися сил і
зарядитися енергією. Червень краще
присвятити роботі.
КОЗЕРІГ Про подорожі
можна думати уже в квітні.
Найкращим відпочинком буде
ліс або озеро. Аж в липні можна планувати наступний уїк-енд, і то, швидше
за все, на кілька днів. Поліпшити стан
свого здоров'я слід в жовтні.
ВОДОЛІЙ Про повноцінний відпочинок думайте
не швидше кінця березня.
У цей період можна зарядитися позитивом і новими емоціями. Закордонну поїздку плануйте в липні. Там
можна буде закохатися або навіть
знайти своє справжнє щастя.
РИБИ Кінець весни стане
часом досить серйозних
фінансових труднощів, тому
всі поїздки також слід відкласти.
Відпустка вдасться в середині липня.
Грудень стане досить напруженим,
але якщо будуть вільні вихідні,
то потрібно їхати на природу.

РЕКЛАМА

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/
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БУЛО:
На вокзалі за епохи СРСР в різні
часи висіли портрети Маркса,
Леніна та Сталіна

СТАЛО:
Де були портрети комуністів
та вождів, тепер барельєф

БУЛО:
Ще у 90–х роках працювали
паровози

СТАЛО:
Тепер пасажирів возять дизельки
та нові Інтерсіті

БУЛО:
Після війни вокзал був знищений.
Його відновили у 1953 році

СТАЛО:
Останні незначні зміни приміщення
були у 1999–2000 роках

АНЕКДОТИ
Дружина каже чоловікові:
— Який ти невихований! Мама
приїхала, а ти — нуль уваги.
Зводив би її куди-небудь…
— А що з того? Вона все одно
дорогу назад знаходить!

***

Телефонний дзвінок:
— Говорить автовідповідач бази
ракетного наведення. Залиште,
будь ласка, свої координати!

***

— Тільки ніяких баб на кораблі,
вони на нещастя!
— Капітане, припиніть
нав'язувати нам свою
орієнтацію!

***

— Мені подобається твоє ім'я.
— Дякую. Мені подарували
його на день народження.

***

— Якщо ви влітку зовсім
беззбройний зустрінете в лісі
ведмедя, то не все вже так і
сумно, є і хороші новини!
— Які?
— Кліщів вже можна
не боятися!

***

Не розумію, як пасічники
дізнаються, який мед принесла
бджола. Вона йому каже, чи
що? Пане Іване, я тут гречаний
склала, а тут ось липовий,
не переплутай. Все, бувай,
я полетіла.

***

Вечір, море, пустельний пляж.
Два психологи відпочивають,
п'ють пиво.
Чують крик потопаючого

чоловіка: "Допоможіть!
Допоможіть!"
Один психолог каже:
— Здається, у чоловіка
проблема.
Другий йому відповідає:
— Так, але головне — він уже
говорить про неї.

***

Часом дуже хочеться обійняти
людину, замість того, щоб
писати їй повідомлення
в інтернеті.

***

Всупереч всім фактам, син
сантехніка Бондарчука
закінчив школу із золотою
медаллю, інститут з
червоним дипломом і поїхав
на стажування до Англії.
Спився він вже в Оксфорді…

***

Люблю людей, які кличуть
попити чай, а самі наливають
віскі.

***

— Свєта, привіт! Ну, як тобі
в шлюбі?
— Мені нормально, а чоловік,
як поранений солдат.
— Це як?
— Стогне, мучиться,
але залишати поле бою
категорично проти!

***

Якщо ваша дружина стала
в усьому погоджуватися з вами
й навіть заявила:
— Так, дорогий, ти мав рацію…
Це означає, що вони вирішили,
що теща буде жити у них і вона
вже під'їжджає.

