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ДОВІЧНЕ ЗА ВБИВСТВО СТУДЕНТКИ
ЗАЛИЦЯЛЬНИК ПОДАВАТИМЕ АПЕЛЯЦІЮ
Вбивство 18-річної Діани із села
Воля у вересні 2019-го сколихнуло
Тернопільщину. Односельці досі
обходять місце, де це сталося.
Колишній залицяльник наніс ножові
поранення дівчині і втік


Теребовлянський районний
суд засудив його до довічного
позбавлення волі. Володимир свою
вину заперечив та не розкаявся.
І як стало відомо журналістам
“RIA плюс”, навіть збирається
с. 2
оскаржувати вирок


Знайомі Діани не можуть без сліз говорити про трагедію. Навіть вирок суду не тішить, адже
життя вже не повернеш, кажуть друзі. А обвинувачений у скоєному так і не розкаявся
РЕКЛАМА

ÃÎËÎÂÍÅ
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RIA ïëþñ, 7 êâ³òíÿ 2021

Резонанс  Теребовлянський районний
суд засудив до довічного позбавлення
волі обвинуваченого у вбивстві 18-річної
дівчини. У судовому засіданні Володимир
свою вину заперечив та не розкаявся.
А от після вбивства, як стало відомо нам
раніше, кілька днів переховувався — його
знайшли під ранок у лісі. Тоді чоловік
зізнався, що убив кохану

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

— Âîíà áóëà çâè÷àéíîþ äèòèíîþ. Çàâæäè îòî÷åíà äðóçÿìè,
íåïîãàíî â÷èëàñÿ, ìàëà ë³äåðñüê³
çä³áíîñò³, — òàê ïðî Ä³àíó ðîçïîâ³äàþòü ¿¿ îäíîñåëüö³. — Äóæå øêîäà
þíîãî æèòòÿ. Âåëèêà òðàãåä³ÿ.
НЕ ЗАБУДЕМО,
НЕ ПРОБАЧИМО!
Âáèâñòâî Ä³àíè Ìóðèíêè ³ç ñåëà
Âîëÿ ó âåðåñí³ 2019-ãî ñêîëèõíóëî
Òåðíîï³ëüùèíó. ¯¿ çíàéîì³ íå ìîæóòü áåç ñë³ç ãîâîðèòè ïðî òðàãåä³þ, à ó ñåë³ ³ äîñ³ îáõîäÿòü ì³ñöå,
äå öå ñòàëîñÿ.
Íàéêðàùà ïîäðóãà Ä³àíè, ÿêà
â òó í³÷ áóëà ïîðÿä ³ç íåþ, îäðàçó
ï³ñëÿ òðàãåä³¿ îïóáë³êóâàëà ó ñîöìåðåæ³ ñï³ëüíå ôîòî ³ç çâîðóøëèâèì ï³äïèñîì.
«Í³êîëè íå çàáóäó òîé ñòðàøíèé
äåíü ³ òó ñòðàøíó õâèëèíó, êîëè
ï³äñòóïíà ñìåðòü âèðâàëà Òåáå â³ä
íàñ, êîëè ïåðåñòàëî áèòèñü Òâîº
ñåðäåíüêî, — ïèøå ä³â÷èíà. — Ìè
ëþáèìî òåáå, íàøå àíãåëÿòêî.
Íå çàáóäåìî. Íå ïðîáà÷èìî».
ЗУСТРІЧАЛИСЬ ТАЄМНО
Çà ñëîâàìè òîä³øíüîãî íà÷àëü-

íèêà Òåðåáîâëÿíñüêîãî â³ää³ëó
ïîë³ö³¿ Ñåðã³ÿ Îñàäöè, ïîòåðï³ëà
âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â çóñòð³÷àëàñÿ ç³ ñâî¿ì âáèâöåþ.
ßê ðîçïîâ³äàëè äðóç³ Ä³àíè ðåäàêö³¿ «RIA ïëþñ», ñòîñóíê³â ïàðà
íå àô³øóâàëà.
— Âîíè çóñòð³÷àëèñü òàºìíî. Áàãàòî õòî ïðî öå ï³äîçðþâàâ, àëå
ðàçîì ¿õ íå áà÷èëè, — ðîçïîâ³äàº
îäíîñåëü÷àíêà çàãèáëî¿ ïàí³ ²ðèíà. — Âäîìà âîíà ãîâîðèëà, ùî öå
íåïðàâäà. Ä³äóñü Ä³àíè ïàí Äìèòðî
ðîçïîâ³â, ùî ïðî ñòîñóíêè îíó÷êè
ç âáèâöåþ òàêîæ íå çíàâ í³÷îãî.
Ó ïîë³ö³¿ òîä³ ðîçïîâ³äàëè, ùî
ïàðà íå ñï³ëêóâàëàñÿ ïðèáëèçíî
òðè òèæí³, îñê³ëüêè ä³â÷èíà ïî¿õàëà íà íàâ÷àííÿ äî Òåðíîïîëÿ.
Ó äåíü âáèâñòâà ä³â÷èíà â³äïî÷èâàëà íà ì³ñöåâîìó ôåñòèâàë³ ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ Ìèêóëèíö³.
Ïîò³ì âîíà ïîâåðíóëàñü äîäîìó ³ç
äðóçÿìè. Êîëèøí³é çàëèöÿëüíèê
Âîëîäèìèð çóñòð³â êîìïàí³þ äîðîãîþ. ×îëîâ³ê íàí³ñ ä³â÷èí³ ê³ëüêà
íîæîâèõ ïîðàíåíü ³ âò³ê. Ä³â÷èíó
âðÿòóâàòè íå çìîãëè. Âîíà ïîìåðëà
äîðîãîþ äî ë³êàðí³.
У СКОЄНОМУ ЗІЗНАВСЯ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàïàäíèê íàí³ñ
ä³â÷èí³ áëèçüêî äåñÿòè óäàð³â, ïî-

äàâñÿ ò³êàòè. Çíàéøëè éîãî íàä
ðàíîê. Â³í ïåðåõîâóâàâñÿ ó ë³ñ³,
íåïîäàë³ê âëàñíîãî ïîìåøêàííÿ
ó Ìèêóëèíöÿõ. ×îëîâ³êà çàòðèìàëè. Éîìó ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó
çà ñòàòòåþ 115 ÷àñòèíà 1 ÊÊÓ —
óìèñíå âáèâñòâî.
Îäí³ºþ ç âåðñ³é âáèâñòâà, ÿêó
ðîçãëÿäàëè ñë³ä÷³, áóëè ðåâíîù³.
ßê ïîâ³äîìëÿëè òîä³ ñë³ä÷³, ó õîä³
ïðîâåäåííÿ äîïèòó ó ñêîºíîìó ÷îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, ñâîþ âèíó âèçíàâ
òà ïîîá³öÿâ ñïðèÿòè äîñóäîâîìó
ðîçñë³äóâàííþ.
Ç³ ñêîðáîòîþ ïðî Ä³àíó çãàäóþòü
â÷èòåë³ ç³ øêîëè, äå âîíà â÷èëàñü.
— Ä³àíà çàâæäè áóëà â îòî÷åíí³
äðóç³â. Óì³ëà êîìóí³êóâàòè ç ëþäüìè, çàâæäè ãîòîâà ïðèéòè íà äîïîìîãó, — ðîçïîâ³äàëà â÷èòåëüêà
Ìèêóëèíåöüêî¿ øêîëè ïàí³ Ìàð³ÿ.
Ä³â÷èíà ðîñëà ó çâè÷àéí³é ñ³ì`¿.
Áàòüêè âèõîâóâàëè òðüîõ äîíüîê.
Äóæå ïðàöüîâèò³ ëþäè. Äóæå øêîäà þíîãî æèòòÿ. Âåëèêà òðàãåä³ÿ.

Âáèâñòâî Ä³àíè
Ìóðèíêè ³ç ñåëà Âîëÿ
ç Òåðåáîâëÿíùèíè
ó âåðåñí³ 2019-ãî
ñêîëèõíóëî
Òåðíîï³ëüùèíó
— Ä³àíà áóëà ñòóäåíòêîþ ãðóïè,
äå ÿ áóâ êóðàòîðîì. Í³áè ùå â÷îðà
áóëà íà ïàðàõ, à ñüîãîäí³… Æèòòÿ
– öå íàéäîðîæ÷å, ùî º. ² í³ÿêèé
âèðîê éîãî íå ïîâåðíå. Íà æàëü,
— êàæå òîä³øí³é êóðàòîð ãðóïè,
äå íàâ÷àëàñü Ä³àíà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ Ï³äïðèºìíèöòâà, òîðã³âë³
òà á³ðæîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîä³øíüîãî
ÒÍÅÓ (òåïåð ÇÓÍó – ïðèì. àâò.)
Ïåòðî Ôåäîðîâè÷. — Äóæå õîðîøà
äèòèíà, òèõîíÿ, ñêðîìíà. Äîñ³ ïåðåä î÷èìà ö³ ä³òè, ¿¿ îäíîãðóïíèêè,
êîëè ìè ðàçîì íà ïàíàõèäó ³ ïîõî-

Ще одне довічне замінили на 15 років тюрми
Довічне ув'язнення — покарання,
яке призначають в особливо тяжких випадках. Це найвища міра
покарання в Україні, що прийшла
на заміну смертній карі. Станом
на 1 січня 2020 в Україні 1536 осіб
відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Цей вид покарання встановлюється
лише за особливо тяжкі злочини,
пов'язані з умисним позбавленням
життя або посяганням на статеву
свободу, або недоторканність ма-

лолітніх і лише у випадках, якщо суд
не вважає за можливе застосувати
позбавлення волі на певний строк.
На Тернопільщині за часів Незалежності до довічного позбавлення
волі засудили 20 людей. Серед них
єдина жінка — Марія Вовк, яку в народі називали баба Вовчиха. Вона
у 2003 р. зарубала сокирою свого
чоловіка і трьох онуків у с. Загір'я
Зборівського району. Баба Вовчиха відбувала покарання у Качанівській колонії, що на Харківщині.

Там її не стало у 2016 році. Там же,
на цвинтарі колонії, її поховали.
А нещодавно на Тернопільщині
до довічного засудили вбивцю тату-майстрині Тетяни Підвашецької.
Та справа пішла в апеляцію і вже
судді цієї інстанції міру покарання для Андрія Горбатюка змінили
на 15 років тюрми. Родичі тату-майстрині одразу після почутої
ухвали суду говорили, що подаватимуть касаційну заяву до Верховного суду України.

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.

ФОТО ІНТЕРНЕТ

ЗА ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО ДІАНИ ЇЇ
ЗАЛИЦЯЛЬНИК ОТРИМАВ ДОВІЧНЕ

Діані було лише 18 років.
Її життя обірвав колишній
залицяльник

Володимира З. засуджено
до довічного позбавлення
волі. Його обвинувачують
у вбивстві дівчини та завданні
тілесних ушкоджень хлопцеві

ðîí ¿çäèëè — âñ³ºþ ãðóïîþ. Âîíè
ò³ëüêè ç êàí³êóë ïîâåðíóëèñü. Íà
æàëü, íàâ³òü íàéñóâîð³øèé âèðîê
äèòèíè íå ïîâåðíå…

Àáè çàõèñòèòè ä³â÷èíó, îäèí
³ç ïðèñóòí³õ ñïðîáóâàâ ñòðèìàòè
÷îëîâ³êà, îäíàê òîé âäàðèâ éîãî
íîæåì ó ïëå÷å.

ЩО ВИРІШИВ СУД?
Ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ åêñ-çàëèöÿëüíèêó Âîëîäèìèðó îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³í ïåðåáóâàâ
ó ×îðòê³âñüêîìó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³.
Íàðåøò³ çà á³ëüøå, í³æ ð³ê ÷àñó, º
ð³øåííÿ ñóäó ó ö³é ñïðàâ³.
Êîëåã³ÿ ñóää³â Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéñóäó óõâàëèëà âèðîê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî
îáâèíóâà÷åííÿ Âîëîäèìèðà Ç.
ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 4 ÷. 2 ñò. 115. Éäåòüñÿ ïðî
óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå ç îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ. Îáâèíóâàòèëè Âîëîäèìèðà ³ çà ÷. 2 ñò. 125 ÊÊ
Óêðà¿íè, òîáòî çà íàíåñåííÿ ëåãêîãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé ïðîáóâàâ çàñòóïèòèñü
çà Ä³àíó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéñóäó.
— Â³äïîâ³äíî äî âèðîêó ñóäó,
14 âåðåñíÿ 2019 ðîêó, ïðèáëèçíî
îï³âíî÷³ îáâèíóâà÷åíèé Âîëîäèìèð Ç., ïåðåáóâàþ÷è ó öåíòð³
ñ. Âîëÿ Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó,
ï³ä³éøîâ äî ïîòåðï³ëî¿ Ä³àíè Ì.
òà êóëàêîì âäàðèâ ¿¿ â îáëè÷÷ÿ,
â³ä ÷îãî âîíà âòðàòèëà ð³âíîâàãó
òà âïàëà, — ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ñóäó. — Òîä³ îáâèíóâà÷åíèé êóõîííèì íîæåì, ÿêèé âçÿâ ç äîìó,
âèêîðèñòîâóþ÷è ÿâíó ïåðåâàãó
â ñèë³, ïîäîëàâøè îï³ð ç³ ñòîðîíè
ä³â÷èíè, ó ïðèñóòíîñò³ áëèçüêèõ
äëÿ íå¿ ëþäåé íàí³ñ ¿é ÷èñëåíí³
óäàðè ó æèòòºâî âàæëèâ³ îðãàíè.

У СУДІ ТАК І НЕ РОЗКАЯВСЯ,
А ВИНУ ЗАПЕРЕЧИВ
Îáâèíóâà÷åíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâîþ âèíó çàïåðå÷èâ òà
íå ðîçêàÿâñÿ. Éäåòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.
Êîëåã³ÿ ñóää³â Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéñóäó âèçíàëà Âîëîäèìèðà Ç.
âèííèì â óìèñíîìó âáèâñòâ³ ç îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ Ä³àíè Ì. òà
ñïðè÷èíåíí³ ëåãêîãî ò³ëåñíîãî
óøêîäæåííÿ ç êîðîòêî÷àñíèì
ðîçëàäîì çäîðîâ’ÿ Íàçàðó Á. Âîëîäèìèðà Ç. çàñóäèëè äî äîâ³÷íîãî
ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Âèðîê ùå íå íàáðàâ ÷èííîñò³,
³ ñòîðîíè ïðîöåñó ìîæóòü îñêàðæèòè éîãî â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿,
ïîâ³äîìèëè ó ïðåññëóæá³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.
— Òàê, àïåëÿö³þ ïîäàâàòèìåìî ³
ì³é ï³äçàõèñíèé, ³ ÿ, — çàïåâíèëà
«RIA ïëþñ» àäâîêàò çàñóäæåíîãî
Îêñàíà ×åãîäàð.
Àäâîêàò êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëàñü êîìåíòóâàòè áóäü-ùî ó ö³é
ñïðàâ³. Ïîîá³öÿëà âñå ðîçïîâ³ñòè
ï³ñëÿ óõâàëè àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿.
Îêñàíà Õîìà, çàñòóïíèöÿ êåð³âíèêà àïàðàòó Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéñóäó, çàïåâíèëà, ùî öå
ïåðøèé «äîâ³÷íèé» âèðîê íà ¿¿
ïàì'ÿò³ â³ä 2004 ð. Ðàí³øå òàêèé
âèðîê ó Òåðíîïîë³ îãîëîñèëè
âáèâö³ òàòó-ìàéñòðèí³, îäíàê
àïåëÿö³éíèé ñóä çì³íèâ éîãî íà
15 ðîê³â òþðìè.

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

Ì²ÑÒÎ
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У ЯКОМУ РАЙОНІ ТЕРНОПОЛЯ
ІНФРАСТРУКТУРА НАЙКРАЩА

Ми порівняли  Обираючи район, у якому ви
хотіли б проживати, варто звертати увагу на його
інфраструктуру. Адже важливо знати, чи є всі необхідні
умови для комфортного життя. Ми порівняли, які
головні інфраструктурні об'єкти є в кожному житловому
районі Тернополя та відобразили це на карті

Çàóâàæèìî, ùî ìåæ³ æèòëîâèõ ðàéîí³â ó ð³çíèõ äæåðåëàõ ìîæóòü ð³çíèòèñÿ.
Îñíîâíó ³íôîðìàö³þ ìè âçÿëè ³ç ñàéòó
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Íà êàðò³ â³äì³òèëè: øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, á³áë³îòåêè, ãîòåë³ òà ë³êóâàëüí³ çàêëàäè. Òàêîæ â ì³ñò³ º äâà òåàòðè òà äâà
ê³íîòåàòðè, ¿õ ìè íå ïîçíà÷àëè.
Äàí³ ïðî ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè áðàëè
ç â³ëüíèõ äæåðåë.
À òåïåð ïðî êîæåí ðàéîí äåòàëüí³øå

КУТКІВЦІ
Ãîòåë³â òà ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ó öüîìó
ì³êðîðàéîí³ íåìàº. ª ëèøå îäíà øêîëà
òà îäèí äèòñàäîê.

ФОТО ІНТЕРНЕТ

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

Перлина Тернополя — Тернопільський став є окрасою одразу
кількох районів міста
ПРОНЯТИН
Ì³êðîðàéîí ðîçòàøîâàíèé íà ï³âí³÷íî-ñõ³äíèõ îêîëèöÿõ
ì³ñòà. Öå íåâåëèêèé
ðàéîí á³ëÿ ð³÷êè Ñåðåò.
²íôðàñòðóêòóðíî á³äíèé, ç îäíèì õðàìîì,
øêîëîþ òà äèòñàäêîì.

АЛЯСКА
Îäèí ç íàéìîëîäøèõ ðàéîí³â. Òóò º
òîðãîâèé öåíòð, áàãàòî íîâèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â. À ùå ãîòåëü, äâà äèòÿ÷èõ ñàäêè
òà ÷îòèðè õðàìè. Äî ñëîâà, ãîòåë³â ó ì³ñò³ äîñèòü áàãàòî, àëå º âîíè íå ó âñ³õ
ì³êðîðàéîíàõ.

НОВИЙ СВІТ
Íîâèé Ñâ³ò ïðèºäíàëè äî Òåðíîïîëÿ
ìåíøå, í³æ ñòîð³÷÷ÿ òîìó. Öå îäèí ³ç
íàéæèâîïèñí³øèõ ì³êðîðàéîí³â, àäæå
ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòàâó.
Òóò º äâà äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, øêîëà òà á³áë³îòåêà.

СОНЯЧНИЙ
ª îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ðàéîí³â Òåðíîïîëÿ.
Òóò ðîçì³ùåíèé
ãîòåëü òà íàéá³ëüøà
ì³ñüêà ë³êàðíÿ Òåðíîïîëÿ. À òàêîæ äóæå
áàãàòî øê³ë òà õðàì³â.
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ДИТЯЧІ
САДОЧКИ

ДРУЖБА
Îäèí ç íàéá³ëüøèõ ðàéîí³â. Òóò çíàõîäèòüñÿ íàéá³ëüøå äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â —
ï’ÿòü, à òàêîæ íàéá³ëüøå õðàì³â — â³ñ³ì.
Öå îäèí ç äâîõ ì³êðîðàéîí³â, äå º âñ³
³íôðàñòðóêòóðí³ ñïîðóäè, ùî ìè îáðàëè.

КАНАДА
Á³áë³îòåê òà ãîòåë³â òóò íàì çíàéòè
íå âäàëîñÿ. Òà íà «Êàíàä³» º íàéá³ëüøå
ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ äâ³ øêîëè
òà äâà ñàäî÷êè.

ОБОЛОНЯ
Æîäíî¿ øêîëè çíàéòè íå âäàëîñÿ. Ïðîòå º
äâ³ á³áë³îòåêè, äèòÿ÷èé ñàäîê òà äâà õðàìè.
Çà ê³ëüê³ñòþ á³áë³îòåê ì³êðîðàéîí ïîñòóïàºòüñÿ ëèøå Öåíòðó.

ПІВДЕННИЙ
Â³äìåæîâàíèé â³ä Òåðíîïîëÿ Ï³âäåííèì
ïðîìèñëîâèì ðàéîíîì. ²íôðàñòðóêòóðà
òóò äîâîë³ á³äíà. Àäæå º ëèøå îäíà øêîëà
òà äâà õðàìè.

СХІДНИЙ
Íà Ñõ³äíîìó òàêîæ áàãàòî øê³ë òà õðàì³â.
Ðîçòàøóâàííÿ ì³êðîðàéîíó çðó÷íå, àäæå â³í
íåïîäàë³ê â³ä Öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

ЦЕНТР
Òóò íàéá³ëüøå øê³ë — äåñÿòü ðàçîì ³ç
ìóçè÷íèìè øêîëàìè, òàêîæ áàãàòî á³áë³îòåê — ø³ñòü. Ðàéîí äóæå êîìïàêòíèé ³
ìàéæå çàâæäè ëþäíèé.

ЛІКУВАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ

ГОТЕЛІ

БІБЛІОТЕКИ

ШКОЛИ

ХРАМИ
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Îòæå, ÿê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, Äðóæáà º
ðàéîíîì ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ õðàì³â
òà, îêð³ì íèõ, òóò æå º âñ³ ³íôðàñòðóêòóðí³
îá'ºêòè äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ —
óí³âåðñèòåòè, øêîëè. ñàäî÷êè, á³áë³îòåêè
òà ë³êóâàëüí³ çàêëàäè.
Ð³çíîìàí³òòÿ øê³ë — ó Öåíòð³, òóò æå ³
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü á³áë³îòåê. À îò íàéá³äí³øèìè â ïëàí³ ³íôðàñòðóêòóðè âèÿâèëèñÿ
Ïðîíÿòèí òà Ï³âäåííèé ðàéîí.

ÔÅÌ²ÄÀ

4

RIA ïëþñ, 7 êâ³òíÿ 2021

Кримінал  Суд залишив під вартою
Валерія Устинова ще до 30 квітня —
без права внесення застави. Стрілець
вже заявив, що разом з адвокатом
оскаржуватиме рішення міськрайсуду —
на це має п’ять днів

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

Ñòð³ëåöü ïî ä³òÿõ Âàëåð³é
Óñòèíîâ çàëèøèòüñÿ ï³ä âàðòîþ
äî 30 êâ³òíÿ âêëþ÷íî áåç ïðàâà âíåñåííÿ çàñòàâè. Òàêèì áóëî
ð³øåííÿ ñóäó 1 êâ³òíÿ ùîäî ì³ðè
çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòð³ëüöþ ïî ä³òÿõ. Âàëåð³é Óñòèíîâ ìàâ âñ³ øàíñè
âèéòè íà âîëþ, àäæå àäâîêàò, ÿêèé
áóâ ïðèñóòí³ì íà çàñ³äàíí³ çà äîïîìîãîþ â³äåîêîíôåðåíö³¿, ïðîñèâ
îáðàòè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó,
íå ïîâ'ÿçàíó ç ïîçáàâëåííÿì âîë³.
НЕ БУЛО ЗАХИСНИКА
Ó ïîíåä³ëîê, 29 áåðåçíÿ, çàñ³äàííÿ ïåðåíåñëè, áî íå áóëî çàõèñíèêà
îáâèíóâà÷åíîãî. Àäâîêàò íàìàãàâñÿ
ç Êèºâà çâ’ÿçàòèñÿ òà âçÿòè ó÷àñòü

ó çàñ³äàíí³ çà äîïîìîãîþ â³äåîêîíôåðåíö³¿, îäíàê ÷åðåç òåõí³÷í³ ïðîáëåìè öüîãî çðîáèòè áóëî
íåìîæëèâî.
Çàõèñíèê, íàãàäàºìî, âæå íàìàãàâñÿ îñêàðæèòè â àïåëÿö³éíîìó
ñóä³ ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê
ñóä â³äìîâèâ. Ñâÿòîñëàâ Îñòðîâñüêèé, àäâîêàò Âàëåð³ÿ Óñòèíîâà,
íàïîëÿãàâ íà äîìàøíüîìó àðåøò³.
Ïðîêóðàòóðà — íà òðèìàíí³ ï³ä
âàðòîþ áåç ïðàâà âíåñåííÿ çàñòàâè.
Àäâîêàò ï³äñóäíîãî áåðå ó÷àñòü
ó çàñ³äàííÿõ çà äîïîìîãîþ â³äåîêîíôåðåíö³¿.
Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòð³ëüöÿ, ÿêèé
ç ðóøíèö³ ïîö³ëèâ ó øêîëÿðà
Ìàêñèìà ³ ùå ó 8-ð³÷íîãî õëîï÷èêà, çâèíóâàòèëè ó õóë³ãàíñòâ³ òà
çàïîä³ÿíí³ óìèñíîãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ 11-ð³÷íîìó øêîëÿðåâ³.

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА
КРИМІНАЛЬНИЙ
КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 296. Хуліганство
Ч. 4. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства,
що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної
зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення
тілесних ушкоджень, — караються
позбавленням волі на строк від
трьох до семи років.

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

ПРОСИВ ПРОБАЧЕННЯ
Îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ Âàëåð³é Óñòèíîâ ïðîâ³â ó Ñ²ÇÎ — òàêèì áóëî
ïîïåðåäíº ð³øåííÿ ñóäó.
— ß ïðîøó ïðîáà÷åííÿ ó áàòüê³â, ä³òåé òà ñóñï³ëüñòâà, — çàÿâèâ
íà ñóä³ Âàëåð³é Óñòèíîâ.
×îëîâ³ê ç³çíàâñÿ ó òîìó, ùî íàêî¿â, òà ïðîñèâ âèáà÷åííÿ ïóáë³÷íî. À çãîäîì — ³ ó â³äåîçâåðíåíí³
îñîáèñòî ó Ìàêñèìà.
Íàãàäàºìî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà,
21 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó áëèçüêî 11 ãîä.
00 õ â., ï³äîçðþâàíèé, ç â³êíà ñâîº¿
êâàðòèðè, çä³éñíèâ ïðèö³ëüíèé ïîñòð³ë ³ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ â ä³òåé,
ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñòàä³îí³ îäí³º¿ ç
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë. Ó ðåçóëüòàò³
äâîì ìàëîë³òí³ì ïîòåðï³ëèì áóëè
çàâäàí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ó âèãëÿä³ âîãíåïàëüíèõ ïîðàíåíü.
Ó 8-ð³÷íîãî õëîï÷èíè äðîáèíêà
çàñòðÿãëà íà îáëè÷÷³ — ¿¿ âèòÿãëè ³

Âàëåð³é Óñòèíîâ ìàâ âñ³
øàíñè âèéòè íà âîëþ,
àäæå àäâîêàò ïðîñèâ
îáðàòè ì³ðó çàïîá³æíîãî
çàõîäó, íå ïîâ'ÿçàíó ç
ïîçáàâëåííÿì âîë³
â³äïðàâèëè ìàëîãî äîäîìó. À â ò³ë³
11-ð³÷íîãî Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà âèÿâèëè ïîíàä 40 äðîáèíîê.
Äèòèíó îïåðóâàëè ³ â Òåðíîïîë³,
³ â ñòîëè÷íîìó Îõìàòäèò³. Áàòüêî
õëîïöÿ ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê êàæå,
ùî â ò³ë³ ñèíà äîñ³ çàëèøàºòüñÿ
áëèçüêî 30 äðîáèíîê.
— Â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî
çà ÷. 4 ñò. 296 ³ ÷. 1 ñò. 121 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, —
ïîâ³äîìèâ Âîëîäèìèð Ãàëåâè÷,
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³. —
Îïåðàòèâíèêè â³äïðàöþâàëè îäèí
ç áóäèíê³â, ç ÿêîãî, çà âåðñ³ºþ åêñïåðò³â, éìîâ³ðíî, áóëî çä³éñíåíî
ïîñòð³ë. Â îäí³é ç êâàðòèð âèÿâèëè

ФОТО ІРИНА БЕЛЯКОВА

ЧИ «СВІТИТЬ» ВОЛЯ СТРІЛЬЦЮ?

Валерій Устинов в апеляційному суді стверджував, що
не стріляв умисне, просто прибирав вдома і чистив зброю
ãëàäêîñòâîëüíó çáðîþ. ¯¿ âèëó÷èëè
³ ïðèçíà÷èëè åêñïåðòèçè.
УМИСЛУ СТРІЛЯТИ НЕ МАВ
Ñàìå ï³ñëÿ òðåòüî¿ îïåðàö³¿ Ìàêñèì ó ë³êàðí³ â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é
12-èé äåíü íàðîäæåííÿ.
Æóðíàë³ñòö³ âäàëîñÿ ê³ëüêà õâèëèí ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç Âàëåð³ºì
Óñòèíîâèì ó ì³ñüêðàéñóä³. Çäåá³ëüøîãî çà íüîãî ãîâîðèâ àäâîêàò,
ÿêèé â ñóä³ çàâæäè áóâ ïîðó÷. Âàëåð³é íàïîëÿãàâ, ùî óìèñëó ñòð³ëÿòè
ïî ä³òÿõ íå ìàâ, çàïåâíÿâ, ùî ùèðî
êàºòüñÿ ó ñêîºíîìó ³ ãîòîâèé ñï³ëêóâàòèñÿ ç áàòüêàìè Ìàêñèìêà òà
ïðîñèòè ó íèõ ïðîáà÷åííÿ. Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòêè, ÷è áà÷èâñÿ
â³í ÷è ç áàòüêàìè, ÷è ç õëîï÷èêîì
ï³ñëÿ ³íöèäåíòó, Âàëåð³é Óñòèíîâ
òîä³ çàïåâíÿâ — çðîáèâ áè öå, îäíàê
êîíòàêò³â íå ìàâ.
Æóðíàë³ñòêà, ï³ñëÿ òîãî, ÿê îòðèìàëà äîçâ³ë â³ä áàòüêà õëîï÷èêà
ßðîñëàâà Êàïóñòÿíèêà, íàäàëà àäâîêàòîâ³ íîìåð ìîá³ëüíîãî áàòüêà.
Äî ðå÷³, ó Âàëåð³ÿ Óñòèíîâà òåæ
º ñèí — â³í ðîêîì ñòàðøèé â³ä

Ìàêñèìà.
Âàëåð³é Óñòèíîâ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ñòâåðäæóâàâ, ùî íå ñòð³ëÿâ
óìèñíå, ïðîñòî ïðèáèðàâ âäîìà ³
÷èñòèâ çáðîþ. Òà ó íüîãî äàâíî,
êîðèñòóâàâñÿ âîñòàííº ðîê³â 5 òîìó,
êîëè õîäèâ íà ïîëþâàííÿ. Íà çàïèòàííÿ îäíîãî ç ñóää³â, ÷è ÷èñòèâ
çáðîþ, íàïðàâèâøè ðóøíèöþ ó â³êíî, òîé ëèøå çàïåðå÷óâàâ.
Àäâîêàò íàãîëîñèâ, ùî ùå
äî îãîëîøåííÿ ï³äîçðè éîãî ï³äçàõèñíèé äîáðîâ³ëüíî çäàâ îáèäâà
ïàñïîðòè — ³ óêðà¿íñüêèé, ³ çàêîðäîííèé. Ò³êàòè íå çáèðàºòüñÿ ³
õî÷å ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïîòåðï³ëèìè òà
â³äøêîäóâàòè çáèòêè íà ë³êóâàííÿ
ìàëîãî. Àëå ðîäè÷³ Ìàêñèìà, ìîâëÿâ, íà êîíòàêò íå éäóòü. Àäâîêàò
òàêîæ íàð³êàâ, ùî ÷åðåç ñóñï³ëüíèé
ðåçîíàíñ ó ö³é ñïðàâ³ ïðåäñòàâíèêè
ÇÌ² ç éîãî êë³ºíòà ìàëî íå ìîíñòðà çðîáèëè. Íàòîì³ñòü Âàëåð³é,
çàïåâíÿâ àäâîêàò, çîâñ³ì íå òàêèé. ²
ïîö³ëèâ ó äèòèíó âèïàäêîâî. Íà çàïèòàííÿ ãîëîâóþ÷î¿, ñê³ëüêè ñàìå
ïîñòð³ë³â çä³éñíèâ, òîé â³äïîâ³â:
îäèí.

Сусідській війни: жінка — у реанімації, а сусід — у тюрмі
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Ñóñ³äñüê³ ÷âàðè çàê³í÷èëèñÿ
äëÿ 44-ð³÷íî¿ æèòåëüêè ñåëà Ë³äèõ³â
ªâãåí³¿ ðåàí³ìàö³ºþ, à äëÿ ¿¿ ñóñ³äà,
58-ð³÷íîãî Â³êòîðà, â’ÿçíèöåþ.
Ðîêàìè ÷ëåíè ¿õí³õ ðîäèí ñâàðèëèñÿ. Òîãî òðàã³÷íîãî äíÿ ñóñ³äêà
âèéøëà íà äâ³ð òà ïî÷àëà ñâàðêó.
Ðàïòîì âèäåðëàñÿ íà ïëîòà. Â³êòîð,
ïåðåáóâàþ÷è çà 3–5 ìåòð³â äî æ³íêè, âõîïèâ øòàõåòèíó, êèíóâ ó ¿¿
á³ê. Ìåòðîâà øòàõåòà âäàðèëà ªâãåí³þ, â³ä ÷îãî òà âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü,
âïàëà íà çåìëþ ³ ñèëüíî âäàðèëàñÿ
ãîëîâîþ. Æ³íêà ïîòðàïèëà äî ðåàí³ìàö³¿ ì³ñöåâî¿ ë³êàðí³, ¿¿ êðèâäíèêà
çâèíóâàòèëè ó íàíåñåíí³ òÿæêèõ
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü.
НАЗАВЖДИ ЗМІНИЛОСЯ
ЖИТТЯ ОБОХ
Íàãàäàºìî, äî ïîë³öåéñüêèõ

íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ìåäèê³â Ïî÷à¿âñüêî¿ ë³êàðí³ ïðî
òå, ùî áðèãàäîþ øâèäêî¿ äî íèõ
äîïðàâëåíî 44-ð³÷íó ïàö³ºíòêó ç
òðàâìîþ ãîëîâè. Æ³íêó îäðàçó
ãîñï³òàë³çóâàëè â ðåàí³ìàö³þ. ßê
âñòàíîâèëè ïîë³öåéñüê³, òðàâìó
æ³íö³ çàâäàâ ¿¿ ñóñ³ä ï³ä ÷àñ ñâàðêè. Ç³ ñë³â ìàòåð³ ïîòåðï³ëî¿, â³í
æáóðíóâ äåðåâ’ÿíó ïàëèöþ äîíüö³
â ãîëîâó ³ òà âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü.
Â³äîìîñò³ çà ôàêòîì óìèñíîãî
íàíåñåííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ñë³ä÷³ Êðåìåíåöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ âíåñëè
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ
ðîçñë³äóâàíü ùîäî 58-ð³÷íîãî
æèòåëÿ ñåëà Ë³äèõ³â.
Äíÿìè ñóä ïðîãîëîñèâ âèðîê
Â³êòîðîâ³, ÿêèì â³äïðàâèâ ÷îëîâ³êà äî â’ÿçíèö³.
— Ìè ïîäàâàòèìåìî àïåëÿö³þ,
áî ââàæàºìî òàêå ð³øåííÿ ñóäó

³, â³äïîâ³äíî, ïîêàðàííÿ çàíàäòî
ñóâîðèì, — êàæå àäâîêàò Â³êòîðà Ê. Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. — Íà íàøó
äóìêó, òî÷êîþ äîòèêó ñòàëî òå,
ùî â ñóäîâèõ äåáàòàõ ïîòåðï³ëà
ñêàçàëà, ùî õî÷å ñóâîðó ì³ðó
ïîêàðàííÿ. Îäíàê ó òîé ñàìèé
äåíü ïîäàëà ðîçïèñêó, ùî øêîäà
â³äøêîäîâàíà â ïîâíîìó îá’ºì³ —
ÿê ìîðàëüíà, òàê ³ ìàòåð³àëüíà.
Ë³í³ÿ çàõèñòó îáâèíóâà÷åíîãî
áóëà ñïî÷àòêó ñêåðîâàíà íà òå,
ùîá çíàéòè ïðèìèðåííÿ ç ïîòåðï³ëîþ, êàæå àäâîêàò. ² áóêâàëüíî äî âèðîêó ñòîðîíà çàõèñòó
îáâèíóâà÷åíîãî ³ ñàì Â³êòîð òàê
³ ãàäàëè.
ВИЗНАВ, ЩО КИНУВ ДОШКОЮ
В БІК ЄВГЕНІЇ
ßê çãîäîì âèÿâèëè åêñïåðòè,
ó æ³íêè áóëà â³äêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà, âíóòð³øíüî-

÷åðåïíà ãåìàòîìà, à òàêîæ çàáî¿
ãîëîâè, ùî çà ñòóïåíåì òÿæêîñò³
íàëåæèòü äî òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü çà îçíàêîþ íåáåçïåêè
äëÿ æèòòÿ â ìîìåíò çàïîä³ÿííÿ.
Äîïèòàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíóâà÷åíèé âèíó âèçíàâ
òà ïîÿñíèâ, ùî òîãî äíÿ ó íèõ ç
ñóñ³äêîþ âèíèê êîíôë³êò. Ï³ñëÿ
÷îãî â³í âçÿâ äåðåâ`ÿíó äîøêó â³ä
ïàðêàíó òà êèíóâ íåþ â á³ê ªâãåí³¿. Òà âïàëà íà çåìëþ òà âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü. Äî íå¿ ï³ä³éøëà
¿¿ ìàòè òà ïîâåëà ¿¿ â áóäèíîê,
à â³í ï³øîâ ó ñâî¿õ ñïðàâàõ. Ïðî
ñêîºíå ùèðî øêîäóº, øêîäó â³äøêîäóâàâ, ïðîñèòü ïðèçíà÷èòè
ïîêàðàííÿ íå ñóâîðå.
Áåðó÷è äî óâàãè íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ùî ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèïðàâëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ìîæëèâå ó á³ëüø êîðîòêèé

ñòðîê, í³æ ïåðåäáà÷åíî ñàíêö³ºþ
÷. 1 ñò. 121 ÊÊÓ.
— Âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò.
121 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ³ç çàñòîñóâàííÿì ÷. 1 ñò. 69 ÊÊ Óêðà¿íè
ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ
ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê
3 ðîêè, — òàêèì áóâ âèðîê Êðåìåíåöüêîãî ðàéñóäó. — Ïî÷àòêîì
ñòðîêó â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ââàæàòè ìîìåíò çàòðèìàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â ïîðÿäêó âèêîíàííÿ
âèðîêó.
Àïåëÿö³ÿ íà âèðîê ìîæå
áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì 30 äí³â
ç ìîìåíòó éîãî ïðîãîëîøåííÿ
äî Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Êðåìåíåöüêèé
ðàéñóä. Àäâîêàò çàïåâíèâ, ùî
àïåëÿö³þ ïîäàäóòü âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
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ЗНАЙШОВСЯ СЕРГІЙ ШТОГУН,
ЯКОГО РОЗШУКУВАЛИ ДВА ТИЖНІ!
ðîäè÷³ ïî¿õàëè äî Òåðíîïîëÿ.
×îëîâ³êà ïîáà÷èëè íà àâòîâîêçàë³. Â³í áóâ çìó÷åíèì, äóæå ðîçãóáëåíèì, àëå æèâèì ³ çäîðîâèì.
Âæå áëèçüêî 17.00 éîãî ïðèâåçëè
äîäîìó. Êîëè ïîáà÷èâ äðóæèíó ³
ä³òåé, îáí³ìàâ ¿õ ³ ã³ðêî ïëàêàâ.

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

— Òàê, Ñåðã³é çíàéøîâñÿ ³ âæå
âäîìà, — äðóæèíà ²ëîíà â³äïîâ³ëà íà äçâ³íîê æóðíàë³ñòêè «RIA
ïëþñ» ³ ëåäü ñòðèìóâàëà åìîö³¿. —
Â³í, Áîãó äÿêóâàòè, æèâèé…
Íàãàäàºìî, 30-ð³÷íîãî æèòåëÿ
ñ. Ãîðèíêà, ùî íà Êðåìåíå÷÷èí³, Ñåðã³ÿ Øòîãóíà âñ³ì ñâ³òîì
øóêàëè ïîíàä 10 äí³â. ×îëîâ³ê
áåçñë³äíî çíèê áëèçüêî 9 ðàíêó,
êîëè áóâ íà ðîáîò³. Â³äòîä³ äî ïîøóê³â ï³äêëþ÷èëèñü ÿê ðîäèíà,
òàê ³ ñï³âðîá³òíèêè çíèêëîãî
òà æóðíàë³ñòè. ²íôîðìàö³¿ áóëî
íåáàãàòî, äçâ³íê³â â³ä íåáàéäóæèõ
ëþäåé — ñîòí³. Íàïèñàëà äðóæèíà ²ëîíà çàÿâó ³ â ïîë³ö³þ. Ùîïðàâäà, çíàéòè çíèêëîãî âäàëîñÿ
íå ïîë³öåéñüêèì, à ðîäè÷àì.

ДЯКУЮ ЗА КОЖЕН ДЗВІНОК!
— Ìè ùèðî äÿêóºìî óñ³ì, õòî
ïåðåéíÿâñÿ íàøîþ ïðîáëåìîþ,
íàøîþ á³äîþ, — êàæå ²ëîíà Øòîãóí. — ß äÿêóþ çà êîæåí äçâ³íîê,
ïîâ³äîìëåííÿ ÷è ðåïîñò ó ñîöìåðåæàõ ïðî ðîçøóê. Ùèðî âàì
äÿêóþ!
²ëîíà êàæå, ùî Ñåðã³é òîëêîì
í³÷îãî ñêàçàòè íå ìîæå — äå áóâ,
êàæå, íå ïàì’ÿòàº, ÿê ³ ùî ç íèì
â³äáóâàëîñÿ âåñü öåé ÷àñ. Ðîçïîâ³â, ùî ÷àñòêîâî ïðèãàäàâ, ÿê áëóêàâ âóëèöÿìè. Â³í çíàâ, ùî éîãî
çâóòü Ñåðã³ºì. À îò ÿê ïîòðàïèòè
äîäîìó — í³.
— Ãîëîâíå, ùî â³í æèâèé, ùî
éîãî í³õòî íå áèâ ³ íå êàòóâàâ, —
êàæå ²ëîíà. — Òàê, íà öå âñå ï³øëî áàãàòî ñèë, çäîðîâ’ÿ ³ íåðâ³â.
À ç ðåøòîþ ìè âïîðàºìîñÿ.

ЩО РОЗПОВІДАЛИ ЗНАЙОМІ
— Íàì ùå â ñóáîòó, 3 êâ³òíÿ,
ââå÷åð³ ïîäçâîíèëè, ùî áà÷èëè
éîãî ó Òåðíîïîë³, — ïðèãàäàëà
²ëîíà. — Çíàºòå, áîÿëèñü â³ðèòè, ùî öå òàê ³ âñå áóäå äîáðå.
×åêàëè, ìîæå, ïðè¿äå ñàì äîäîìó,
ÿêùî áà÷èëè æèâèì. À Ñåðã³é òàê
³ íå ïðè¿æäæàâ.
Íàñòóïíîãî ðàíêó, âäîñâ³òà,

ЩО Ж СТАЛОСЯ — ВЕРСІЇ
Âåðñ³¿, ùî ìîãëî òðàïèòèñü ç
÷îëîâ³êîì, áóëè ð³çíèìè. Çíàéîì³

ç³ ñòóäåíòñüêèõ ÷àñ³â ïðèãàäóâàëè
ó êîìåíòàðÿõ äî ïîïåðåäí³õ ìàòåð³àë³â íà ñàéò³ 20minut.ua, ùî
Ñåðã³é êîëèñü çàâèíèâ ÷èìàëî
ãðîøåé ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. Òîìó,
ïðèïóñêàëè çíàéîì³, â³í çíîâó
ì³ã ïîçè÷èòè ãðîø³, à â³ääàâàòè
íå ìàâ ÷èì.
Ðîäèí³ ãîâîðèëè, ùî ïðè÷èíîþ
çíèêíåííÿ ìîãëà áóòè çàëåæí³ñòü
â³ä ³ãðîìàí³¿ òà àâòîìàò³â. Ùå îäí³ºþ âåðñ³ºþ ó ðîäè÷³â áóëà òàêà,
ùî ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ Ñåðã³ÿ
âèâåçëè çà ìåæ³ Êðåìåíå÷÷èíè,
ùî â³í ì³ã áóòè ñèëüíî ïîáèòèì.
² äðóæèíà ÷åðåç æóðíàë³ñòêó ïå-

Äðóæèíà Іëîíà ùèðî
äÿêóº óñ³ì, õòî
äîëó÷èâñÿ äî ïîøóêó.
Ãîëîâíå — æèâèé, êàæå
æ³íêà. À ç ðåøòîþ —
âïîðàþòüñÿ
ðåäàâàëà òèì, õòî ì³ã óòðèìóâàòè
÷îëîâ³êà, ùî ãîòîâà ç íèìè çóñòð³÷àòèñü ³ ãîâîðèòè ïðî ïîâåðíåííÿ áîðãó. Ëèøåíü áè ç Ñåðã³ºì
âñå áóëî ãàðàçä.
ßêà ç âåðñ³é ï³äòâåðäèëàñü ³ ùî
ñòàëîñü íàñïðàâä³ — íàì ïîêè
íåâ³äîìî. Àäæå ðîäè÷³ ïðî öå
êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿþòüñÿ ãîâîðèòè. Æåðòâîþ çëî÷èíó, çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, ÷îëîâ³ê íå ñòàâ. À ïðî ðåøòó ðîäèíà
ìîæå ³ íå ðîçïîâ³äàòè… Ïðîòå,
ÿê íà íàøó äóìêó, é ñïðàâä³
íàéãîëîâí³øèì çàëèøàºòüñÿ òå,
ùî ÷îëîâ³ê âæå âäîìà — æèâèé
³ çäîðîâèé.

АРХІВ ІЛОНИ ШТОГУН

Розшук  Молодого кременчанина
шукали всім світом — і родина, і
небайдужі люди, і поліція. Де був увесь
цей час, що з ним трапилося, подробиці
дізналися журналісти «RIA плюс»

Сергія Штогуна шукали впродовж 10 днів. 30-річний
чоловік, батько двох дітей, безслідно зник 26 березня близько
9-ї години ранку, коли був на роботі

Умертвлених птахів у «Топільче» оцінили у 10 тисяч
Ñïàëàõ ïòàøèíîãî ãðèïó, ÿêèé
âèÿâèëè â çîîêóòêó ïàðêó «Òîï³ëü÷å», ñòàâ ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ï’ÿòüîõ
ïòàõ³â. Ùå 20 óìåðòâèëè. À åêçîòè÷í³ âèäè, ÿê, íàïðèêëàä, ñòðàóñè
÷è ïàâè÷³, ùå æèâ³. ßêå ìàéáóòíº
÷åêàº íà ðåøòó ïòàõ³â çîîêóòêà
òà íà ÿêó ñóìó îö³íèëè âáèòèõ òà
÷è çáèðàþòüñÿ êóïóâàòè íîâèõ,
ç'ÿñóâàâ æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ».
Ðàí³øå íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ïðîòèåï³çîîòè÷íî¿ ðîáîòè
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³
Âîëîäèìèð Ìàðê³â ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó «RIA ïëþñ», ùî â çàëèøåíèõ ïòàõ³â â³ä³áðàëè á³îìàòåð³àëè
äëÿ äîñë³äæåííÿ.
У ЗООКУТКУ БУДУТЬ НОВІ
ПТАХИ?
Òîæ ÿêà äîëÿ ÷åêàº íà òèõ ïòàõ³â, ùî çàëèøèëèñÿ, ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó êåð³âíèêà ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ
ïàðê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó»

ФОТО ФЕДОРА ВОСІНСЬКОГО

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

Ділянку в зоокутку, де розмістять птахів, обтягнуть
зверху сіткою, аби качки, ворони чи інші птахи
не контактували з місцевими пернатими
Ìèêîëè Ëåñ³âà.
— Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íàì
íåâ³äîì³, àäæå âñ³ çðàçêè á³îìàòåð³àë³â â³äáèðàëè ïðåäñòàâíèêè
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè, — êàæå êåð³âíèê. — Òà
êàðàíòèí â ïàðêó ùå òðèâàº, ìàº
ìèíóòè, ïðèíàéìí³, ì³ñÿöü. Äóæå

ïðèêðî, ùî 20 ïòàõ³â äîâåëîñÿ
óìåðòâèòè, àëå ï³ñëÿ êàðàíòèíó
ìè õî÷åìî ïðèäáàòè íîâèõ ëåáåä³â ³ óíåìîæëèâèìî ïîâòîðåííÿ
ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿.
Àëå ÿê çáèðàþòüñÿ öå ðîáèòè,
÷èíîâíèê íå ïîÿñíþº.
Ó òîé æå ÷àñ, êåð³âíèöòâî êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïëàíóº
ïðèäáàòè íå ò³ëüêè ëåáåä³â, àëå é
³íø³ âèäè ïòàõ³â, ùî áóëè ó çîîêóòêó ³ íàâ³òü äåê³ëüêà âèä³â,
ÿêèõ ùå íå ìàëè. Êóïóâàòèìóòü
ïàðàìè â îäí³é ç êè¿âñüêèõ ôåðì,
ùî çàéìàºòüñÿ ðîçâåäåííÿì òâàðèí, êàæå Ìèêîëà Ëåñ³â. Â³í íàãîëîñèâ, ùî â ïðèäáàíèõ ïòàõ³â
áóäóòü âåòåðèíàðí³ ïàñïîðòè, àáè
â³äñë³äêóâàòè, ùîá ïðèäáàòè àáñîëþòíî çäîðîâèõ.
Ñóìó, ÿêó ãîòîâ³ âèòðàòèòè, êåð³âíèê íå íàçèâàº. Êàæå, ùî ïîêè
â çîîêóòêó òðèâàº êàðàíòèí, íîâèõ
ïòàõ³â íå çàêóïëÿòü, à êîëè â³í çàê³í÷èòüñÿ, ö³íè ìîæóòü çì³íèòèñÿ.
— Êð³ì òîãî, ä³ëÿíêó â çîîêóòêó, äå ðîçì³ñòèìî ïòàõ³â, ìè îáòÿãíåìî çâåðõó ñ³òêîþ, àáè êà÷êè,
âîðîíè ÷è ³íø³ ïòàõè íå êîíòàêòóâàëè ç íàøèìè, — ï³äñóìóâàâ
ïàí Ëåñ³â.
НА ЯКУ СУМУ ОЦІНИЛИ
УМЕРТВЛЕНИХ ТВАРИН
Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é âåòåðèíàðí³é ë³êàðí³ íàì
ïîâ³äîìèëè, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
äîñë³äæåíü ó ðåøòè ïòàõ³â çîîêóòêà ïòàøèíîãî ãðèïó íå âèÿâèëè,
òîáòî âîíè çäîðîâ³.
Òàêîæ ìè çâåðíóëèñÿ ç îô³ö³éíèì çàïèòîì äî Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, àáè ä³çíàòèñÿ,
íà ÿêó ñóìó âîíè îö³íèëè âáèòèõ ïòàõ³â?
«18.03.2021 ðîêó êîì³ñ³éíî
áóëî âèêîíàíî ð³øåííÿ ÄÍÏÊ
ïðè âèêîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî ùî
ñêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ àêòè. Â ðåçóëüòàò³ áóëî óòèë³çîâàíî 21 ãîë.
ïòèö³ (ëåá³äü-øèïóí — 10 øò.;
ãóñêà — 6 øò., êà÷êà — 2 øò.,
êàçàðêà — 3 øò.) íà çàãàëüíó
ñóìó 9247,52 ãðí, — éäåòüñÿ
ó â³äïîâ³ä³. — Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
êàðàíòèíó áóäóòü ïðîâåäåí³ äîäàòêîâ³ çàõîäè ³ç óíåìîæëèâëåííÿ â ïîäàëüøîìó ñïàëàõó ãðèïó
ïòèö³ íà òåðèòîð³¿ çîîêóòêà òà
áóäå ïîïîâíåíî éîãî íîâèìè
âèäàìè ïòèö³».
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СИЛЬНІШІ ЗА ВАЖКІ НЕДУГИ
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, äðóç³! Òàê â³òàºìîñÿ, áàæàºìî éîãî ð³äíèì ÷è
çíàéîìèì, àëå òàê ð³äêî çàìèñëþºìîñÿ ïðî ö³íí³ñòü. Ñê³ëüêè ñåíñó
çàêëàäåíî ó öüîìó ïðîñòîìó ñëîâ³.
Ïåðøà ñõîäèíêà äî ùàñòÿ — çäîðîâ’ÿ. Òàê ãîâîðèâ ùå Ñîêðàò, ³
ó ÷àñ ïàíäåì³¿ âàæëèâ³ñòü ôðàçè
îñîáëèâî ï³äêðåñëþºòüñÿ.
Ó öüîìó òåêñò³ ðîçêàæåìî ³ñòîð³¿
ïàö³ºíò³â ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ». Âîíè çàêëèêàþòü êîæíîãî ç
íàñ çàäóìàòèñÿ ïðî íàéâàæëèâ³øå, àäæå êîëè õâîð³ºìî, òî âñ³ áóäåíí³ ðå÷³ ïðîñòî âòðà÷àþòü ñåíñ.
ДЛЯ НАС ЦЕ БУВ ШОК
Àðòåì÷èêó ëèøåíü äâà ðî÷êè.
Â³í àêòèâíèé, äîïèòëèâèé ³ ãðàéëèâèé õëîï÷èê. Ó íüîãî ùå âñå
æèòòÿ ïîïåðåäó, íà æàëü, ó çîâñ³ì
ðàííüîìó â³ö³ â³í âæå âñòèã ïåðåæèòè áàãàòî âèïðîáóâàíü. Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó â õëîï÷èêà ä³àãíîñòóâàëè îíêîëîã³÷íå
çàõâîðþâàííÿ, ó ãðóäí³ äèòèíó
ïðîîïåðóâàëè, à ç ê³íöÿ ñ³÷íÿ â³í
ïðîõîäèòü êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿.
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó ë³êàðíÿí³é ïàëàò³, áàæàííÿ ïîáà÷èòè ìàìó òà
øâèäøå ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó. Àðòåì÷èê íå ðîçóì³º, ÷îìó òàê äîâãî
âîíè â ë³êàðí³. Áàáóñÿ ïàí³ Ìèðîñëàâà ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ïðèãàäóº, êîëè ä³çíàëèñÿ ïðî õâîðîáó.
— Ìè â³çóàëüíî ïîáà÷èëè çì³íè, çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðÿ, ïðîéøëè îáñòåæåííÿ â îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³, ³ òàì íàì ñêàçàëè
ä³àãíîç. Ïóõëèíà çëîÿê³ñíà. Äëÿ

íàñ öå áóâ øîê! Íå äàé Áîæå
í³êîìó òàêîãî ïåðåæèâàòè, —
ùèðî ïðîìîâëÿº æ³íêà. — Ìè
äóæå äÿêóºìî ìåäèêàì çà òå, ùî
îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëè, âñòàíîâèëè ä³àãíîç, îäðàçó ïðîâåëè
îïåðàö³þ. Ìè çàâäÿ÷óºìî ³ ïðàö³âíèêàì ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
çà ÷óéí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì ³ òå,
ùî ï³äòðèìóþòü íàñ ó áîðîòüá³ ç
íåïðîñòîþ íåäóãîþ.
ВСЕЛЯЮТЬ У НАС НАДІЮ
Çàðàç îíóê ïàí³ Ìèðîñëàâè
ïðîõîäèòü ÷åòâåðòèé êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿. Ðàí³øå ç íèì áóëà
ìàìà, àëå âîíà çàâàã³òí³ëà, òîæ
¿¿ ï³äì³íèëà áàáóñÿ. Âîíà ÷èòàº
Àðòåì÷èêó êàçêè, â÷èòü ç íèì
áóêâè òà ðîáèòü âñå, ùîá ìàëþê
ìàâ ïîçèòèâí³ äóìêè.
— Òàê, öå íåëåãêî, òðåáà ç³áðàòè âñþ ñâîþ ñèëó âîë³ ó êóëàê.
Åìîö³¿ ÷àñîì áåðóòü âåðõ. Àëå ìè
ñòàðàºìîñÿ ìèñëèòè ïîçèòèâíî
³ â³ðèòè ó êðàùå. Ë³êàð³ äàþòü
ãàðí³ ïðîãíîçè, ï³äòðèìóþòü ³
âñåëÿþòü ó íàñ íàä³þ. Öå äóæå
äîïîìàãàº. Äíÿìè â Àðòåì÷èêà
íàðîäèâñÿ áðàòèê, òîìó òåïåð ìè
ùå á³ëüøå õî÷åìî øâèäøå îäóæàòè òà ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, áàâèòè
ìàëå÷ó, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Ç íàãîäè Äíÿ çäîðîâ’ÿ æ³íêà
áàæàº óñ³ì òåðíîïîëÿíàì ò³ëüêè
äîáðà.
— Õî÷ó ïîäÿêóâàòè íàøîìó ë³êàðþ ²ãîðþ Ñâèñòóíó çà íåâòîìíó
ïðàöþ òà ïðîôåñ³îíàë³çì, à òàêîæ ùèðå äÿêóþ óñ³ì ïðàö³âíèêàì ë³êàðåíü, ÿê³ ùîäíÿ ðÿòóþòü
äèòÿ÷³ æèòòÿ, — ï³äñóìîâóº ïàí³
Ìèðîñëàâà.

Лія має рідкісне генетичне захворювання, але вона
навчилася кататися на роликах та любить танці

АРХІВ БАТЬКІВ ДІТЕЙ

Надія врятує!  7 квітня весь світ святкує
Всесвітній день здоров'я. Для медиків
міської дитячої лікарні кожен день року —
це боротьба за життя діток. Розповідаємо
про великі перемоги наймолодших

Артемчику 2 рочки, але він вже пережив
складну операцію та хіміотерапію
СТАЛИ ЯК ОДНА СІМ’Я
×óéí³, äîáð³ ³ òóðáîòëèâ³. Òàê
ïðî ìåäèê³â äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ â³äãóêóºòüñÿ ïàí³ Íàòàë³ÿ. Ó ¿¿ øåñòèð³÷íîãî ñèíà Äåì’ÿí÷èêà — ðàê
êðîâ³. Ë³êóþòüñÿ âæå ï’ÿòèé ì³ñÿöü, ö³ëîäîáîâå ïåðåáóâàííÿ
ó áîêñ³ ïðèãí³÷óº, àëå çàâäÿêè
ï³äòðèìö³ ìåäèê³â ïî÷óâàþòüñÿ,
ÿê ó âåëèê³é ðîäèí³, êàæå ìàìà.
— Ó íàñ â ïàëàò³ âñå íåîáõ³äíå,
ó çàêëàä³ º ³ãðàøêè òà êíèãè, ìè
òàêîæ ìàºìî ñâî¿. Ùîá äèòèí³
íå áóëî ñóìíî, — ãîâîðèòü âîíà.
Ïðî õâîðîáó ñèíà ä³çíàëèñÿ
íåñïîä³âàíî. Çâ³ñíî, òàêå ïåðåæèòè äóæå íåïðîñòî.
— Ðàí³øå í³÷îãî éîãî íå õâèëþâàëî, ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
ðîêó ïåð³îäè÷íî õâîð³â ó ñàäêó,
àëå, çíàºòå, òî â áàãàòüîõ ä³òîê
áóâàº. Ìè çäàâàëè àíàë³çè, í³÷îãî íå â³ùóâàëî á³äè. Ïîò³ì â³í
ïîæîâò³â, ìè çâåðíóëèñÿ äî ë³êàð³â. Çäàëè àíàë³çè ³ ä³çíàëèñÿ,
ùî â íàñ — îíêî. Àëå âæå íàâ³òü
ó öåé ìîìåíò ë³êàð³ ï³äòðèìàëè
íàñ. Íàì íå ïðîñòî îçâó÷èëè ä³àãíîç, íàì ïîâ³äîìèëè, ùî ñèí
õâîðèé, àëå öå âèë³êîâóºòüñÿ, ç
òàêèì æèâóòü, ñòâîðþþòü ñ³ì’¿.
Ó íàñ îäðàçó âñåëèëè â³ðó òà íàä³þ, òîìó ìè îäðàçó íàëàøòóâàëèñÿ íà ïåðåìîãó íàä õâîðîáîþ.
Çà ï³â äíÿ, êîëè ä³çíàëèñÿ ä³àãíîç, æèòòÿ ðîäèíè ïåðåâåðíóëîñÿ ç í³ã íà ãîëîâó, êàæå òåðíîïîëÿíêà. Íà çàäí³é ïëàí â³ä³éøëè
âñ³ íåâàæëèâ³ ðå÷³.
— Äëÿ íàñ ñòàëè áàéäóæèì
âñ³ ò³ ðå÷³, íà ÿêèõ ìè ðàí³øå
çàöèêëþâàëè óâàãó. Çäîðîâ’ÿ äèòèíè — îñü ùî íàéãîëîâí³øå,
çà ùî ìè áîðåìîñÿ, ³ ïðî ùî äóìàºìî ùîäíÿ. ß âñ³ì ñåðöåì õî÷ó
ïîâåðíóòèñÿ äî çâè÷íîãî ðèòìó
æèòòÿ, àëå âîíî â íàñ òåïåð òî÷íî
³íàêøå. Ó ïð³îðèòåò³ — ë³êóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é
ë³êàð³â, ùîá öå ìàëî ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò, — êàæå ìàìà.
ЗНАЄ, ЩО МУСИМО БОРОТИСЯ!
Ñèíîâ³ — 6, àëå ïðî õâîðîáó
áàòüêè éîìó ìàëî ðîçïîâ³äàþòü.
Ïîÿñíþþòü, ùî òðåáà ÿêèéñü ÷àñ
ïîáóòè â ë³êàðí³, ùîá âèãíàòè çë³

Дем’янчик мріє піти у перший клас разом
з іншими дітками

áàêòåð³¿ ç îðãàí³çìó.
— Õ³ì³îòåðàï³þ Äåì’ÿí÷èê ïåðåæèâàº íåïîãàíî, ðàí³øå áóëè
åìîö³éí³ ïðîÿâè àãðåñ³¿ ÷è ïîãàíîãî íàñòðîþ, çàðàç, äÿêóâàòè Áîãó,
êðàùå, — êàæå ìàìà. — Ó âåðåñí³
ñèíó âæå äî øêîëè, ìè ìð³ºìî, ùî
â³í ðîçïî÷íå íàâ÷àííÿ äèñòàíö³éíî. À âæå â äðóãîìó êëàñ³ çìîæå
ïîâíîö³ííî â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ.
Íà æàëü, í³õòî íå çíàº, ÿê çàâòðà ñêëàäåòüñÿ éîãî æèòòÿ. Òîìó
â áóäü-ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ íå ïîòð³áíî
îïóñêàòè ðóêè, âàðòî áîðîòèñÿ,
êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ. Âîíà ùèðî
äÿêóº ìåäèêàì äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
çà òó íàä³þ, ÿêó äàþòü áàòüêàì ³
ä³òêàì, çà ïðîôåñ³îíàë³çì, ÿêèé
äîïîìàãàº ïîáîðîòè âàæê³ íåäóãè.

«Íàì íå ïðîñòî
îçâó÷èëè ä³àãíîç,
íàì ïîâ³äîìèëè, ùî
ñèí õâîðèé, àëå öå
âèë³êîâóºòüñÿ, ç òàêèì
æèâóòü»
МОЯ ДОНЬКА — МЕТЕЛИК
Ó ñåìèð³÷íî¿ Ë³¿ — âðîäæåíèé
áóëüîçíèé åï³äåðìîë³ç, òîáòî òîíêà âðàçëèâà øê³ðà. Ëþäåé ç òàêîþ
õâîðîáîþ ùå íàçèâàþòü «ìåòåëèêàìè». Öå ð³äê³ñíà ãåíåòè÷íà
õâîðîáà, ïðè ÿê³é øê³ðà ëþäèíè
íàñò³ëüêè òåíä³òíà, ùî ðàíà ìîæå
ç’ÿâèòèñÿ â³ä äîòèêó. Íåâèë³êîâíå
îðôàííå çàõâîðþâàííÿ, ç ÿêèì
äîâåäåòüñÿ æèòè, ðîçïîâ³äàº ìàìà
ä³â÷èíêè Ëåñÿ Ìîñ³ì÷óê.
— Ä³àãíîç íàì âñòàíîâèëè ó ÷îòèðè ðîêè, äî òîãî ÷àñó ìè çâåðòàëèñÿ äî ë³êàð³â, àëå í³õòî íå ì³ã
âèçíà÷èòè öþ ð³äê³ñíó íåäóãó, —
êàæå âîíà. — Ìîÿ äîíüêà — ìåòåëèê. Äèòèíà âñòàº çðàíêó, ³ ó íå¿
âæå ïóõèð³. Íå çíàºø, â³ä ÷îãî.
×è â³ä òåìïåðàòóðè, ÷è â³ä ñòàíó
³ìóí³òåòó, ÷è âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ.
Ïóõèð ïðîáèâ — öå âæå ÿê çà-

êðèòà ðàíà. Âîíà áîëèòü, íèº.
², â³äïîâ³äíî, ñïîñ³á æèòòÿ âæå
çîâñ³ì ³íøèé. Òè íå ïîðóõàºøñÿ,
òè íå âçóºø òå, ùî òîá³ òðåáà.
Íàïðèêëàä, ðóêàìè òè íå â³çüìåø, áî ìóñèø ââàæàòè. Òàê
ñàìî ïðîá³ãòèñÿ ëèøí³é ðàç òè
íå ïðîá³æèøñÿ, ùîá íå âïàñòè, ³
íå äàé Áîæå, íå çäåðòè øê³ðó. Òè
òâåðäî¿ ¿æ³ íå ç`¿ñè, áî ñòðàâîõ³ä
çâóæåíèé. Ìè ñòî¿ìî íà îáë³êó
ó äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³. Ó Òåðíîïîë³ ìîÿ äîíüêà îäíà ç òàêèì
ä³àãíîçîì. Ó îáëàñò³ –18.
Ïàí³ Ëåñÿ, äî ñëîâà, º ðåã³îíàëüíîþ ïðåäñòàâíèöåþ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Debra-Ukraine —
öåíòðó äîïîìîãè ä³òÿì, õâîðèì
íà áóëüîçíèé åï³äåðìîë³ç. Òóò
áàòüêè îáì³íþþòüñÿ äîñâ³äîì òà
äîïîìàãàþòü ïåðåæèâàòè âàæê³
ìîìåíòè ðàçîì. Äåê³ëüêà ðîê³â
òîìó çàâäÿêè çóñèëëÿì ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè «Îðôàíí³ çàõâîðþâàííÿ Óêðà¿íè» õâîðîáó áóëüîçíèé åï³äðåìîë³ç âíåñëè äî ðåºñòðó
ð³äê³ñíèõ çàõâîðþâàíü íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. Çàâäÿêè öüîìó
äåðæàâà ÷àñòêîâî âèä³ëÿº êîøòè
íà ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà öþ íåäóãó.
Ïîïðè òå, ùî õâîðîáà íåâèë³êîâíà ³ ïîòð³áíî âåñòè îñîáëèâèé
ñïîñ³á æèòòÿ, ïàí³ Ëåñÿ ñòàðàºòüñÿ, àáè ¿¿ äîíüêà ìàëà âñå òå æ,
ùî ³ ³íø³ ä³òè.
— Äîíüêà õîäèëà ó ñàäî÷îê,
âîíà íàâ÷àºòüñÿ ó çâè÷àéí³é øêîë³,
â³äâ³äóº òàíö³, âåäå àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ìè íàâ³òü íà ðîëèêàõ
êàòàòèñÿ íàâ÷èëèñÿ. ß, íà æàëü,
ïðàöþâàòè íå ìîæó, áî ìóøó çàáèðàòè äîíþ ðàí³øå, ñòåæèòè çà ¿¿
õàð÷óâàííÿì òà ñàìîïî÷óòòÿì, —
ãîâîðèòü òåðíîïîëÿíêà.
Íå äèâëÿ÷èñü íà âñ³ òðóäíîù³,
¿õíüîìó îïòèì³çìó ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ! Ìàþòü â³ðó, íàä³þ òà ïðàãíåííÿ. À öå — ãîëîâíå.
Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
øâèäêîãî îäóæàííÿ ðîäèíàì ³
âñ³ì òåðíîïîëÿíàì.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ
МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Суди  Літній чоловік, поманивши дитину
цукеркою, провів дівчинку за паркан
у садок і запхав руки їй до спідньої білизни.
Старший брат дівчинки, коли побачив
це, вхопив сокиру та побіг за збоченцем.
Журналістам «RIA плюс» стали відомі
подробиці резонансної справи
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.
BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ó ðîçáåùåíí³ íåïîâíîë³òíüî¿
7-ð³÷íî¿ Ìàðèíè (³ì’ÿ ä³â÷èíêè çì³íåíå ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü. Ñïðàâæí³
äàí³ º â ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.) îáâèíóâàòèëè æèòåëÿ Êðåìåíå÷÷èíè,
62-ð³÷íîãî Ïåòðà Ñ.
ЩО ВІДОМО ПРО ПЕНСІОНЕРА?
— ×îëîâ³ê ÷³ïëÿâñÿ äî 7-ð³÷íî¿
ä³â÷èíêè, — ïîâ³äîìëÿëè ðàí³øå ó
â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³. — Öå
ïîáà÷èâ 14-ð³÷íèé áðàò ïîòåðï³ëî¿
³ ïîâ³äîìèâ ó ïîë³ö³þ.
ßê ðîçïîâ³äàþòü çíàéîì³ ðîäèíè
æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ», ä³òè áóëè
âäîìà ç íÿíåþ. ×îëîâ³ê, ÿêèé ìåøêàâ íåïîäàë³ê, ïðèí³ñ öóêåðêè.
Íÿíÿ, çáèðàþ÷èñü ³òè, ïîïåðåäèëà, ìîâëÿâ, í³êîìó íå â³ä÷èíÿéòå ³
í³êîãî äîäîìó íå âïóñêàéòå. Ùîéíî
âîíà ï³øëà, ë³òí³é ÷îëîâ³ê çíîâó íàâ³äàâñÿ äî ïîìåøêàííÿ ðîäèíè Ê.
Äâåð³ â³ä÷èíèâ ñòàðøèé áðàò. ×îëîâ’ÿãà ïîïðîñèâ, àáè òîé ïîêëèêàâ

Ìàðèíêó, ìîâëÿâ, öóêåðêè ïðèí³ñ.
— 62-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðèãîñòèâ
äèòèíó ñîëîäîùàìè, â³äâ³â íåïîäàë³ê áóäèíêó, ïî÷àâ ãëàäèòè øêîëÿðêó ïî ³íòèìíèõ ÷àñòèíàõ ò³ëà. Ó öåé
÷àñ íàä³éøîâ áðàò ìàëîë³òíüî¿, —
ïîâ³äîìèëè ó ïîë³ö³¿.
«З МЕТОЮ СТАТЕВОГО
ЗБУДЖЕННЯ»
ßê äîäàëè çíàéîì³ ðîäèíè, ïåíñ³îíåð ïðîâ³â äèòèíó äî âõîäó ó ñàäîê, çà ïàðêàí, ³ ïðîñóíóâ ñâî¿ ðóêè
äî ñï³äíüî¿ á³ëèçíè äèòèíè.
ßê ïîâ³äîìèâ àäâîêàò Â³òàë³é Ñ³äîðîâ ðåäàêö³¿, «³ç ìåòîþ ñòàòåâîãî
çáóäæåííÿ». Áðàò, êîëè ä³çíàâñÿ, á³ã
çà çáî÷åíöåì ³ç ñîêèðîþ, à ïîò³ì
âèêëèêàâ ïîë³ö³þ.
— Àäâîêàò ó ñóä³ íàïîëÿãàâ, ùî
åï³òåë³é íà îäÿç³ äèòèíè íå íàëåæàâ éîãî ï³äçàõèñíîìó. Åêñïåðòè
âñòàíîâèëè çâîðîòíå, — ðîçïîâ³äàº
Â³òàë³é Ñ³äîðîâ.
Àäâîêàò ðîäèíè ïîòåðï³ëèõ êàæå,
ùî â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðîñèëè ìàêñèìàëüíó ì³ðó ïîêàðàííÿ,
ïåðåäáà÷åíó ö³ºþ ñòàòòåþ ÊÊÓ.

ДОВІДКА
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 156. Розбещення неповнолітніх
Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, — караються обмеженням волі на строк до п'яти років
або позбавленням волі на той
самий строк.
Ті самі дії, вчинені щодо малоліт-

ньої особи або вчинені членами сім’ї
чи близькими родичами, особою,
на яку покладено обов’язки щодо
виховання потерпілого або піклування про нього, — караються позбавленням волі на строк від п’яти
до восьми років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років або без такого.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ³ çàñóäèâ Ïåòðà Ñ.
äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Ïåðøîãî êâ³òíÿ Òåðíîï³ëüñüêèé
àïåëÿö³éíèé ñóä ïîì'ÿêøèâ ïîêàðàííÿ: çàì³ñòü âîñüìè ïåäîô³ëà â³äïðàâèëè íà ø³ñòü ðîê³â äî â'ÿçíèö³.
Ïîêè ùî ñòîðîíè öüîãî íå êîìåíòóþòü. Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ»
ñïðîáóþòü ðîç³áðàòèñÿ. Àäâîêàò ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè Â³òàë³é Ñ³äîðîâ
äîäàâ, ùî ñêîð³ø çà âñå ïîäàâàòèìóòü êàñàö³éíó ñêàðãó äî Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèìàãàþ÷è
ñóâîð³øîãî ïîêàðàííÿ.
ВОЛОССЯ ДИБКИ ВІД
МАЛЮНКІВ ДИТИНИ
Ïåòðî Ñ.— ïåíñ³îíåð ³ âæå äàâíî
ïðîæèâàâ ó Êðåìåíö³ ç äðóæèíîþ.

Àäâîêàò ïîòåðï³ëî¿
ñòîðîíè êàæå,
ùî ñêîð³ø çà âñå
ïîäàâàòèìóòü êàñàö³éíó
ñêàðãó, âèìàãàþ÷è
ñóâîð³øîãî ïîêàðàííÿ
ª é ä³òè. ×îëîâ³ê, çà âèñíîâêàìè
åêñïåðò³â, ìàº ïðîáëåìè ç ñåðöåì.
À òàêîæ — àëêîãîëüíó çàëåæí³ñòü.
Éîãî âïåðøå ïðèòÿãàþòü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Ïñèõ³êà ä³â÷èíêè ïîñòðàæäàëà ³
ñóòòºâî, êàæå àäâîêàò ðîäèíè Ê. Â³òàë³é Ñ³äîðîâ.
— Íàâ³òü ó ìåíå, à ÿ ìàþ ÷èìàëèé äîñâ³ä ðîáîòè â ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ, âîëîññÿ äèáêè ñòàâàëî, êîëè
ÿ äèâèâñÿ ùîäåííèê ä³â÷èíêè, —
ïðèãàäóº Â³òàë³é Ñ³äîðîâ.
Ìàëå÷à ùå ÷èìàëî ðîçïîâ³ëà ïðàâîîõîðîíöÿì. Ñêàæ³ìî, êîëè Ïåòðî
÷³ïëÿâñÿ äî íå¿ íà çóïèíö³ — âñå
â³äáóâàëîñü íàïåðåäîäí³ öèõ ïîä³é
Âñ³ ñëîâà ä³â÷èíè ïðàâîîõîðîíö³
ïåðåâ³ðÿëè, àëå ï³äîçðè íå áóëè ïîâ³äîìëåí³ çà öèìè ôàêòàìè. Äèòèíà
÷àñòî ïëóòàëàñü â äàòàõ — íå äèâíî,
çâàæàþ÷è íà 7-ð³÷íèé â³ê.
Âèðîê Òåðíîï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó íàáðàâ ÷èííîñò³ â ìîìåíò
îãîëîøåííÿ. «RIA ïëþñ» ïðîäîâæóº ñòåæèòè çà ö³ºþ ³ñòîð³ºþ…

ФОТО НАДАВ АДВОКАТ ПОТЕРПІЛИХ ВІТАЛІЙ СІДОРОВ

ЯК ПОКАРАЛИ ЗБОЧЕНЦЯ, ЯКИЙ
РОЗБЕЩУВАВ 7-РІЧНУ ДІВЧИНКУ

Дівчинка в малюнках зображала все, що з нею відбувалось
того трагічного дня. Щоденник дитини шокував адвоката

Основні правила безпечної поведінки
 Ніколи не розмовляти з незнайомцями. На запитання: «Як
тебе звати?», «А батьки вдома?»
не відповідати і швидко відійти.
 На запитання: «Це вулиця такто?», «А зараз така-то година?»,
які передбачають відповідь:
«Так», — відповідати: «не знаю,
запитайте у дорослих». Маніпулятивні шахрайські техніки починають діяти з моменту стверджувальної відповіді жертви.
 Коли невідомі наполегливо
вступають у розмову, голосно
привернути увагу оточуючих:
«Не чіпайте мене!», «Люди, допоможіть!»
 Нікуди не йти без дозволу
батьків.
 Ходити лише за попередньо
обговореним з батьками маршрутом. У разі зміни маршруту,
часу перебування у певному
місці — попередити батьків.
 Звітувати батькам телефоном
про прибуття до місця призначення.
 Не ходити мало освітленими,
«глухими» вулицями.
 Уникати прогулянок у темну
пору доби.
 Не сідати і не наближатися

до авто з відкритими дверцятами.
 Не розмовляти з людьми із
авто (справжній водій не стане
питати у дитини).
 Не повідомляти нікому код
замка вхідних дверей та не впускати нікого у під’їзд.
 Нікому не відкривати дверей
квартири і не впускати в квартиру без дозволу батьків. Якщо
дзвонять у двері, спитати: «Хто
там?» і телефонувати батькам.
 Домовтеся з дітьми про слова паролі (попередження про
небезпеку, місце знаходження,
присутність підозрілих людей)
 Номери телефонів батьків записати в телефоні в контактах з
літери «А» (А мама, А тато).
А також номери: 101,102, 103.
 Не виходити з транспорту
за вимогою, чи проханням незнайомців. Не соромитися закричати при потребі.
 Не беріть подарунки від незнайомих людей.
 Не куштуйте цукерки, їжу, напої, не вживайте таблетки, ліки,
запропоновані незнайомцями.
 Нікому не повідомляти жодної
інформації про свою сім’ю.

У 99% випадків дитина добровільно йде за педофілом
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â øàõðàéñòâî,
ïîãðàáóâàííÿ, âèêðàäåííÿ, çãâàëòóâàííÿ, âáèâñòâî ïî÷èíàþòüñÿ ç ðîçìîâè äèòèíè ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè, êàæå êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðè ïðàêòè÷íî¿
ïñèõîëîã³¿ ÒÍÏÓ ³ì. Â. Ãíàòþêà
²ðèíà ×îðíà.
Çà ñòàòèñòèêîþ, ó 99,9% âèïàäê³â
äèòèíà äîáðîâ³ëüíî éäå çà ïåäîô³ëîì, çàõîïëåíà ÿêîþ-íåáóäü ïðèâàáëèâîþ ïðîïîçèö³ºþ — ïîäèâèòèñÿ
íà òâàðèíêó, îòðèìàòè ïîäàðóíîê,

ïîãðàòèñÿ â êîìï’þòåðíó ãðó òîùî.
— ßêùî ï³äë³òîê íå çàäîâîëüíÿº ñâîþ ïîòðåáó ó ñï³ëêóâàíí³ ç
ðîâåñíèêàìè, íå ìàº êîíòàêòó ç
áàòüêàìè, òî øóêàº éîãî ó ³íøèõ
ëþäåé ³ ïîçà äîìîì, — êàæå ²ðèíà
×îðíà. — Öèì ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ
çëî÷èíö³. Ðîçï³çíàòè òàêèõ ä³òåé
äóæå ïðîñòî.
Çàçâè÷àé ó ÷àñ íàâ÷àííÿ âîíè
ïðîãóëþþòü óðîêè, âåøòàþ÷èñü ì³ñòîì; ïîíóðî ñèäÿòü ó ãëóõèõ çàêóòêàõ äâîð³â. Äîáðå ñëîâî äîðîñëîãî,
ïðîïîçèö³ÿ êóïèòè ñìà÷íåíüêîãî,
÷è ñèãàðåòè, àëêîãîëü, äàòè ãðîøåé,

àâòîìàòè÷íî âèêëèêàº äîâ³ðó â ï³äë³òêà. Ç ìàëþêàìè âñå ùå ïðîñò³øå,
äîñòàòíüî öóêåðêè, àáî æ ïðîñòî¿
îá³öÿíêè ¿¿ äàòè, ³ äèòèíà, äàâøè
ðó÷êó, ï³äå ³ç çëîâìèñíèêîì, êàæå
ïñèõîëîã.
Ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
åìîö³éíî ÷óòëèâ³, äîâ³ðëèâ³ òà íà¿âí³, à òîìó îñîáëèâî ïðèâàáëèâ³
äëÿ çëî÷èíö³â, — ïîÿñíèëà ïàí³
²ðèíà. — Øêîëÿðèêàì áàòüêè óæå
äîâ³ðÿþòü êëþ÷³ â³ä äîìó, ÿêèìè
ëåãêî ìîæóòü çàâîëîä³òè êèøåíüêîâ³ çëîä³¿. Çàçâè÷àé, áåçïðîãðàøíî
ñïðàöüîâóþòü øàõðàéñüê³ ñöåíàð³¿,

ïîáóäîâàí³ íà ëåãåíä³ ïðî õâîðîáó,
çàãðîçó ñìåðò³ ð³äíèõ, ÿê³é «ìîæíà çàïîá³ãòè», â³ääàâøè ö³íí³ ðå÷³,
ãðîø³. Â ñòðåñîâîìó ñòàí³ ëþäèíà íåàäåêâàòíî îö³íþº ñèòóàö³þ ³
íå ñõèëüíà äî ëîã³÷íèõ ì³ðêóâàíü.
— Çìîäåëþâàâøè ñòðåñîâó ñèòóàö³þ, çëî÷èíåöü ëåãêî ìàí³ïóëþº
ñâ³äîì³ñòþ òà ä³ÿìè äèòèíè,— êàæå
²ðèíà ×îðíà.— Íàïðèêëàä, «áàòüêè
ïîòðàïèëè â àâàð³þ, ¿äüìî äî íèõ»,
«ìàìó çàáðàëè â ë³êàðíþ — ïîòð³áí³
ãðîø³».
Ùîá çàïîá³ãòè òàêèì ñèòóàö³ÿì, ïîòð³áíî çìàëå÷êó â÷èòè ä³òåé

ïðàâèë ïîâåä³íêè óäîìà, íà âóëèö³,
â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, íàâ÷àëüíèõ
òà ïîçàøê³ëüíèõ óñòàíîâàõ. Äëÿ ìàëþê³â ö³ ïðàâèëà ìàþòü áóòè ÷³òêèìè ³ ëîêîí³÷íèìè. Òà íàéåôåêòèâí³øèì áóäå ïðàâèëî äëÿ áàòüê³â:
«íå çàëèøàòè ä³òåé áåç íàãëÿäó í³
íà õâèëèíó». Äëÿ øêîëÿð³â ìîæíà
óæå ìîäåëþâàòè â³äïîâ³äí³ ñèòóàö³¿
òà ïîÿñíþâàòè, ÿê ä³ÿòè ó êîæíîìó
âèïàäêó. Áàòüêàì ïîñò³éíî òðèìàòè
íà êîíòðîë³, äå ³ ç êèì çíàõîäèòüñÿ
äèòèíà, ñê³ëüêè ÷àñó òàì ïåðåáóâàòèìå, äîìîâèòèñÿ ïðî òåëåôîíí³
äçâ³íêè ó âèçíà÷åíèé ÷àñ.
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ЯКИЙ ІЗ ПАРКІВ ТЕРНОПОЛЯ НАЙБІЛЬШ

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

Ïàðêè Òåðíîïîëÿ ìè îö³íþâàëè çà ø³ñòüìà êðèòåð³ÿìè: ñòàí
âåëîäîð³æîê, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â, îñâ³òëåííÿ, íàÿâí³ñòü ëàâîê òà ÷èñòîòó
ó êîæíîìó ç íèõ.
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» îá³éøîâ
ð³çí³ ïàðêè ì³ñòà 30 òà 31 áåðåçíÿ.
Íà ôîòî âè ìîæåòå ïîáà÷èòè ãîäèíó òà äàòó, êîëè âîíî áóëî çðîáëåíå.
Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ç³ðî÷îê — ï’ÿòü.
ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ»
Ðîçïî÷íåìî îãëÿä ç ïàðêó «Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ». Îäðàçó
ïðè âõîä³ ç³ Ñõ³äíîãî ìàñèâó, áà÷èìî ñèìâîë ïàðêó — ñòàðèé ë³òàê
Ì²Ã-15. Ùîäî íüîãî é äîñ³ òðèâàþòü ñóïåðå÷êè, àäæå â ì³ñüêðàä³
íå çíàþòü, ÿê â÷èíèòè ç íèì —
ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ ÷è äåìîíòóâàòè. À òåðíîïîëÿíè ïîáîþþòüñÿ, ùîá çàì³ñòü ñèìâîëó íå âèðîñëà
÷åðãîâà áàãàòîïîâåðõ³âêà.
Âåëîäîð³æîê ìè íå çíàéøëè,
íå ïîáà÷èëè æîäíèõ ðîçì³òîê ÷è
çíàê³â. Àëå òðîòóàðè òóò äîñèòü
øèðîê³. Àáè ðîçìèíóòèñÿ ç âåëîñèïåäèñòîì, ïðîáëåìè íåìàº.
Äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â º äåê³ëüêà. Âîíè ìàéæå ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, òà íà îäíîìó ç íèõ çåìëÿ
äóæå ìîêðà, ³ ÷åðåç öå ä³òÿì ëåãêî çàáðóäíèòèñÿ, íà â³äì³íó â³ä
³íøîãî ìàéäàí÷èêà, äå º øòó÷íå
ïîêðèòòÿ.
Âóëè÷í³ òðåíàæåðè º, âîíè
ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Íà íèõ,
äî ðå÷³, îõî÷å çàéìàþòüñÿ òåðíîïîëÿíè.
Îñâ³òëåííÿ â ïàðêó «Íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ» º, ÿê ³ ó âñ³õ
ïàðêàõ ì³ñòà. Òîìó ìè íàñàìïåðåä
çâåðòàëè óâàãó íà ñòàí îñâ³òëþâàëüíèõ îïîð. Ïîäåêóäè ¿õ âèãëÿä
íå çì³íèâñÿ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Âîíè ó õîðîøîìó ñòàí³, âèä-

íî, ùî çà íèìè äîãëÿäàþòü, àëå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
ïàðêó îíîâèëè, ö³ îïîðè âèãëÿäàþòü íàäòî ñòàðèìè. Óâå÷åð³ ïàðê
äîáðå îñâ³òëþºòüñÿ, öå ïðèºìíî
ò³øèòü. Àäæå êîëèñü ñþäè áóëî
ñòðàøíî çàéòè ó ñóò³íêè. Òåïåð
òóò ùîâå÷îðà çáèðàºòüñÿ ìîëîäü.
Ñòàí ëàâîê â ïàðêó ïðàêòè÷íî
â³äì³ííèé. Ìè íå çíàéøëè æîäíî¿, ùî ïîòðåáóº ôàðáóâàííÿ ÷è
ðåêîíñòðóêö³¿. Òóò âîíè àáî íîâ³,
àáî æ ç³ ñâ³æîþ ôàðáîþ.
×èñòîòà. Ïàðê «Íàö³îíàëüíîãî
â³äðîäæåííÿ» äóæå ÷èñòèé. Òóò
äóæå áàãàòî ñì³òòºâèõ êîíòåéíåð³â, ÿê³ ðîçñòàâèëè á³ëÿ êîæíî¿
ëàâêè. Ìîæëèâî, ñàìå öåé ôàêòîð
äîçâîëÿº çáåð³ãàòè ÷èñòîòó.

Ìè îö³íþâàëè ïàðêè
çà ñòàíîì âåëîäîð³æîê,
äèòìàéäàí÷èê³â,
âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â,
îñâ³òëåííÿ, ñïðàâí³ñòþ
ëàâîê ³ ÷èñòîòîþ

ФОТО ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

На часі  Тернопіль — місто, що славиться
своїми парками. Та вигляд вони мають
різний. Одні доглянуті та чисті, а інші
не дуже. Ми перевірили, наскільки
привабливими є тернопільські парки та
оцінили кожен з них за кількома критеріями

Парк «Топільче» зараз чи не найулюбленіше місце прогулянки жителів масиву «Дружба»
«НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ»

«ЗДОРОВ’Я»

«ТОПІЛЬЧЕ»

«СТАРИЙ ПАРК»

ІМ. ШЕВЧЕНКА

Велодоріжки
Дитячі майданчики
Вуличні тренажери
Освітлення

ПАРК «ЗДОРОВ'Я»
Öå íàéìîëîäøèé ïàðê Òåðíîïîëÿ. Éîãî â³äêðèëè ó 2015 ðîö³.
Â³í íåâåëèêèé çà ïëîùåþ, àëå òóò
º ïðàêòè÷íî âñå äëÿ â³äïî÷èíêó,
ðîçâàã, òðåíóâàíü òà ïðîãóëÿíîê
ç ä³òüìè.
Âåëîäîð³æêà º. Àëå äîö³ëüíî
áóëî á íà í³é íàìàëþâàòè çíàê
âåëîñèïåäà. ßê öå çðîáèëè ó ïàðêó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ïîòðåáóº
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó, éîãî,
ïðèíàéìí³, âàðòî ïîôàðáóâàòè.
Àäæå âèöâ³ëèé êîë³ð ôàðáè çîâñ³ì íå ïðèâàáëþº.
Âóëè÷í³ òðåíàæåðè òóò íîâ³,
ó â³äì³ííîìó ñòàí³.
Îñê³ëüêè ïàðê íîâèé, îñâ³òëþâàëüí³ ñòîâïè òàêîæ íîâ³. Îêðåì³
ïëàôîíè íà íèõ äåùî áðóäí³.
À îñü ëàâêè õî÷óòü, àáè ¿õ ïîôàðáóâàëè, àäæå ñòàðà ôàðáà

Стан лавок
Чистота

íà íèõ âæå îáäèðàºòüñÿ. À íà ëàâö³ îäðàçó á³ëÿ âõîäó â ïàðê íå âèñòà÷àº äåê³ëüêîõ áðóñ³â.
Ó ïàðêó «Çäîðîâ’ÿ» ÷èñòî òàì,
äå ëþäè íàéìåíøå â³äïî÷èâàþòü
êîìïàí³ºþ: äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,
âóëè÷í³ òðåíàæåðè, öåíòðàëüíà
äîðîãà. À îò á³ëÿ ìàíãàë³â ïîäåêóäè ðîçêèäàíå ñì³òòÿ. Òà é ìàíãàëè
âæå ó íàï³âçðóéíîâàíîìó ñòàí³
÷åðåç ïîñò³éíó åêñïëóàòàö³þ.
ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»
Éîãî â³äêðèëè â 1985 ðîö³.
Êîëèñü, ó 60-èõ ðîêàõ, íà ì³ñö³
ïàðêó áóëî áîëîòî, à òåïåð öå ÷è
íå íàéóëþáëåí³øå ì³ñöå ïðîãóРЕКЛАМА

ëÿíêè æèòåë³â ìàñèâó «Äðóæáà».
Äëÿ âåëîñèïåäèñò³â òóò º âåëîäîð³æêè. ¯õ óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè: âåëîäîð³æêè íà òðîòóàðàõ ç áðóê³âêîþ
òà íà àñôàëüòîâîìó ïîêðèòò³. ²
ÿêùî ïåðø³ âèä³ëèëè êîëüîðîì òà
ðîçì³òêîþ, òî íà àñôàëüòîâàíîìó
òðîòóàð³ ðîçì³òêè ìè íå ïîì³òèëè.
Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè â õîðîøîìó ñòàí³, àëå ôàðáà íà íèõ âæå
âèãîð³ëà íà ñîíö³.
Âóëè÷í³ òðåíàæåðè ó â³äì³ííîìó
ñòàí³. Á³ëÿ íèõ æå º ³ ñêåéòïàðê.
Îñâ³òëåííÿ º íå âñþäè, ëèøå
íà ãîëîâíèõ äîð³æêàõ. Ïîäåêóäè ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè çàðæàâ³ë³

îñâ³òëþâàëüí³ îïîðè.
Ïàðê ÷èñòèé ïîáëèçó ãîëîâíèõ
àëåé. Âèäíî, ùî çà íèì ðåãóëÿðíî äîãëÿäàþòü ³ ïðèáèðàþòü. Òà
íà äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ ñòî¿òü âîäà, ³
öå ïñóº çàãàëüíèé âèãëÿä.
Àëå á³ëÿ Ñåðåòó, ùî ïðîò³êàº
ïàðêîì, ñì³òòÿ äîñèòü áàãàòî.
«СТАРИЙ ПАРК»
Íàéñòàð³øèé ïàðê Òåðíîïîëÿ.
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè éîãî íàçèâàëè
«Ïàðê Ñëàâè». Â³í ìàº âñ³ øàíñè
ñòàòè îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ îêðàñ
ì³ñòà, àëå ïîòðåáóº ³ñòîòíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿. À ïîêè éîãî ñòàí
äóæå ïîãàíèé.
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КОМФОРТНИЙ? РЕЙТИНГ «RIA ПЛЮС»

Парк ім. Шевченка за нашою версією можна сміливо назвати найкращим.
Саме тут є все необхідне для активного відпочинку з друзями чи сім'єю

Наймолодший парк Тернополя — «Здоров'я».
Його відкрили у 2015 році
Âåëîäîð³æîê òóò íåìàº, àëå öå
íå íàéá³ëüøà ïðîáëåìà, àäæå
íàâ³òü ï³øêè ïðîéòèñÿ ³ íå çàáðóäíèòèñÿ, òóò ìîæíà õ³áà ùî
Àëåºþ Ñëàâè òà ùå äåê³ëüêîìà
àñôàëüòîâàíèìè äîð³æêàìè.
ª äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Â³í íîâèé, äîãëÿíóòèé òà ãàðíèé.
ª ³ âóëè÷í³ òðåíàæåðè. Âîíè
òàêîæ íîâ³.
Îñâ³òëåííÿ º, àëå îñâ³òëþâàëüí³
îïîðè äóæå ñòàð³, ïëàôîíè áðóäí³, à ïîäåêóäè ðîçáèò³.
Ëàâêè äóæå ñòàð³. Íà äåÿêèõ
íå âèñòà÷àº äåðåâ’ÿíèõ áðóñ³â,
ìàéæå âñ³ ó ïòàøèíîìó ïîñë³ä³
òà ç³ ñòàðîþ îáäåðòîþ ôàðáîþ.
À îäíà ç ëàâîê âçàãàë³ ðîçòðîùåíà
äåðåâîì.
Ïàðê ÷èñòèé ëèøå íà Àëå¿ Ñëàâè, à ðåøòà ëîêàö³é ó ñì³òò³.
ПАРК ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
Ðîçòàøîâàíèé â³í á³ëÿ Ñòàâó
³ ïðèâàáëþº ñàìå çðó÷íèì ðîçòàøóâàííÿì. Äî êàðàíòèíó òóò
÷àñòî ïðîâîäèëè ð³çíîìàí³òí³
çàõîäè.
Ðîçì³òêà âåëîäîð³æêè âæå çäèðàºòüñÿ ³ ïîòðåáóº îíîâëåííÿ.
Õî÷à âîíà º äîâîë³ øèðîêîþ.
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ñó÷àñíèé, íîâèé òà âåëèêèé ³ ï³ä³éäå

ÿê íàéìåíøèì, òàê ³ ñòàðøèì
ä³òÿì.
Âóëè÷í³ òðåíàæåðè ðîçòàøîâàí³
íà îñòð³âö³, äî ÿêîãî âåäå ì³ñò.
Âîíè â³äíîñíî íîâ³, àëå ôàðáà
íà íèõ âæå äåùî âèöâ³ëà.
Îñâ³òëåííÿ â äîáðîìó ñòàí³, àëå
ïîäåêóäè ïëàôîíè áðóäí³, òà é
çàãàëüíèé âèãëÿä ïñóþòü íàë³ïêè
íà áàãàòüîõ ñòîâïàõ.
Ëàâêè òàêîæ ó äîáðîìó ñòàí³,
àëå äåÿê³ ç íèõ âàðòî ïîôàðáóâàòè.
×èñòîòà. Ïàðê ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà º îäíèì ç íàé÷èñò³øèõ ïàðê³â ³ öå íå äèâíî, àäæå
â³í â öåíòð³ ì³ñòà.
Îòæå, íàéë³ïøèì ïàðêîì çà íàøîþ âåðñ³ºþ ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè ïàðê ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ñàìå òóò º âñå íåîáõ³äíå äëÿ
àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó ç äðóçÿìè
÷è ñ³ì'ºþ. À îò íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ
ó «Ñòàðîìó ïàðêó». Îêð³ì íîâèõ
âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â òà äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà, ïîçèòèâó òàì ìàëî.
Öåé ïàðê ïîòðåáóº òîòàëüíîãî
îíîâëåííÿ.
Â³äì³òèìî, ùî ó âñ³õ ïàðêàõ
ì³ñòà âóëè÷í³ òðåíàæåðè ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ç äèòÿ÷èìè ìàéäàí÷èêàìè ñèòóàö³ÿ äåùî ã³ðøà,
äåÿêèì íåîáõ³äíèé êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò.

«Старий парк» потребує значного оновлення. Тут прибрали після нашої публікації

Парк «Національного відродження» дуже чистий.
Тут дуже багато сміттєвих контейнерів, які розставили біля кожної лавки
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СІМЕЙНІ ЛІКАРІ РОЗПОВІЛИ, У ЯКІ
ГОДИНИ ЇМ МОЖНА ДЗВОНИТИ
Медицина  Уже рік світ бореться з
Світлана Талаш: «Найважче — це заспокоїти людей»
пандемією. Зараз ситуація ускладнилась
— Важко працювати в таких умовах.
Ніхто нас не замінює, немає ротації.
У
людей
паніка,
вони
бояться,
переЯ ще змалку хотіла бути лікарем і заще й великою кількістю хворих на грип та
живають. Треба знайти слова, щоб
раз теж не жаліюся на роботу. Хоча
ГРВІ. Як працюють сімейні лікарі, чи можуть їх заспокоїти, насамперед. Бо якщо
ставлення до медиків у людей різне
є паніка, то і хвороба протікає набаі дуже образливо, коли ти справді
вони бути з пацієнтами на зв'язку 24/7?
гато важче. Зараз бачимо, як зростає
працюєш в режимі «нон-стоп», але
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

«Ïîòóðáóéòåñü ïðî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ», — ç òàêèì çàêëèêîì
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ äî ãðîìàäñüêîñò³ çâåðíóëàñü Íàö³îíàëüíà
Ñëóæáà Çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè.
«Äåÿê³ ïàö³ºíòè òåëåôîíóþòü
ñâîºìó ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, òåðàïåâòó àáî ïåä³àòðó íà ìîá³ëüíèé
ó âî÷åâèäü íåðîáî÷³ ãîäèíè. Àëå
íà â³äì³íó â³ä íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ïîñëóãè, ÿê³ íàäàþòü ë³êàð³
ïåðâèííî¿ ëàíêè, íå â³äíîñÿòüñÿ
äî åêñòðåíèõ, — éäåòüñÿ â ïóáë³êàö³¿. — Íàãàäóºìî, ùî âàø ë³êàð
àáî ë³êàðêà: º ëþäèíîþ, à íå ö³ëîäîáîâèì ñåðâ³ñîì; ìàº âèçíà÷åí³
ðîáî÷³ ãîäèíè òà âèõ³äí³; ìàº ïðàâî
îáèðàòè ñïîñ³á çâ'ÿçêó ç ïàö³ºíòîì
òà âèð³øóâàòè, êîëè â³äïîâ³äàòè
íà äçâ³íêè òà ïîâ³äîìëåííÿ; ìîæå
ïðèçíà÷èòè ÷àñ ³ äàòó ïðèéîìó ïàö³ºíòó; ìàº ïðàâî âèð³øóâàòè, ÷è º
ðåàëüíà ïîòðåáà ó âèêëèêó äîäîìó
÷è ìîæíà ïðîêîíñóëüòóâàòè äèñòàíö³éíî».
Îäíàê, ùî êàæóòü ñàì³ ìåäèêè?
Ìè ç³áðàëè ¿õí³ äóìêè íà öþ òåìó.
У ПОЛІКЛІНІКАХ ЧЕРГИ, ЛІКАРІ
ПРАЦЮЮТЬ У НЕРОБОЧИЙ ЧАС
Âêîòðå ìåäèêè çàêëèêàþòü: ïðè
ïåðøèõ ñèìïòîìàõ â³ðóñíèõ çàõâîðþâàíü íå âàðòî îäðàçó ³òè â ïîë³êë³í³êó ÷è àìáóëàòîð³þ, àäæå òàì
ìîæóòü áóòè ÷åðãè òà ñêóï÷åííÿ
ëþäåé ç ð³çíèìè õâîðîáàìè. Ó òîìó
÷èñë³, ³íôåêö³éíèìè. Äëÿ ïðèéîìó
íåîáõ³äíî ïîïåðåäíüî çàïèñàòèñÿ
äî ë³êàðÿ ÷è ïðèçíà÷èòè ÷àñ â òåëåôîííîìó ðåæèì³. ßêùî ïîòð³áíî
ç'ÿâèòèñÿ â àìáóëàòîð³¿, íåîáõ³äíî
àáî çàïèñàòèñÿ ç äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî çàïèñó, àáî óçãîäèòè ÷àñ
³ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, àáè óíèêíóòè
÷åðã.
— Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ — öå ò³ ë³êàð³, äî ÿêèõ òðåáà çâåðòàòèñÿ ïðè
ïåðøèõ îçíàêàõ çàõâîðþâàííÿ:
íå ÷åêàòè äåíü-äâà-ï’ÿòü, êîëè áóäå
ïîã³ðøåííÿ, à çâåðòàòèñü îäðàçó.
Òîìó ùî ç ïåðøîãî äíÿ ë³êóâàòè
ïàö³ºíò³â çíà÷íî ëåãøå, àí³æ êîëè
âæå âèíèêëè óñêëàäíåííÿ, — ãîâîðèòü çàñòóïíèê êåð³âíèêà Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ Áîäíàð. — Îñòàíí³ì
÷àñîì áà÷èìî, ùî ëþäè, ÿê³ õî÷óòü
îòðèìàòè ïåðâèííó äîïîìîãó, ìàñîâî éäóòü â àìáóëàòîð³¿, à òàì ñòâîðþþòüñÿ ÷åðãè. À ïåðåâàæíî, öå
õâîð³ ëþäè, ÿê³ «ä³ëÿòüñÿ» â³ðóñîì
ç òèìè, õòî º äîâêîëà.
Ïàí³ Áîäíàð êàæå, ùî òàêà ñè-

òóàö³ÿ òðèâàº ùîíàéìåíøå òðè
òèæí³, à ïàö³ºíò³â ó ïîë³êë³í³êàõ
íå ìåíøàº.
ДО ОБІДУ МАЙЖЕ 200 ДЗВІНКІВ
Ïðî òå, ÷è ÷àñòî ïàö³ºíòè ïåðåõîäÿòü åòè÷í³ íîðìè ñï³ëêóâàííÿ
òà òóðáóþòü ë³êàð³â ïîñåðåä íî÷³,
ñï³ëêóºìîñÿ ç ìåäèêàìè.
— Òóðáóâàòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
âíî÷³ — öå í³êîëè íå îáóìîâëåíî
òà íå âèïðàâäàíî. Ë³êàð âíî÷³ ìàº
ïðàâî â³äïî÷èâàòè. Öå º éîãî â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ, — êàæå çàñòóïíèê êåð³âíèêà Öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ
Áîäíàð. — Ò³, ÿê³ ïðàöþþòü âíî÷³
çà ãðàô³êîì, — â³äïî÷èâàþòü âäåíü.
Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ³íêîëè ïàö³ºíòè òåëåôîíóþòü ïî 10 ³ íàâ³òü
20 ðàç³â ï³ä ÷àñ òîãî, êîëè ë³êàð
ïåðåáóâàº íà ïðèéîì³ ç ³íøèì ïàö³ºíòîì. Öå òåæ íåïðàâèëüíî, àäæå
ïîðóøóº ñïîê³é ³íøèõ ëþäåé. Õî÷à

статистика, і цифри усіх лякають. Ті,
хто вже хворів, знають що це таке
і, напевно, ще більше хвилюються,
щоб не пережити це знову.
Звісно, на дзвінки доводиться відповідати і в робочий час і не в робочий, і у вихідні. Ми не можемо
залишити людину в біді, натомість

Тетяна Левенець: «До маски звикли. Вона вже як аксесуар»
— Зазвичай так ми і працюємо: і під
час роботи, щоб провести прийом
і після роботи доводиться завершувати справи, бо хворих справді багато. Пацієнти телефонують і
в суботу, і в неділю. Вночі до мене
телефонують рідко. У крайніх випадках. І, звісно, я відповідаю.
При нагоді хочеться нагадати, щоб

ЗА РІК ВЖЕ ЗВИКЛИ
ДО ТАКОГО РЕЖИМУ
Ç ë³êàðÿìè ñï³ëêóºìîñü â òåëåôîííîìó ðåæèì³ íà ïî÷àòêó
ðîáî÷îãî äíÿ. Äî òèõ, ó êîãî
ãîäèíè ïðèéîìó âèïàëè íà öåé
÷àñ, äîäçâîíèòèñü âàæêî: çàéíÿòî,
àáîíåíò ðîçìîâëÿº, ôðàçà «Ïåðåòåëåôîíóþ ï³çí³øå». ×èìàëî ìåäèê³â âèáà÷àþòüñÿ: «Ó ìåíå çàðàç
ëþäè, âèáà÷òå, ãîâîðèòè íå ìàþ
÷àñó». Õòîñü íå ïîãîäæóºòüñÿ
íà ðîçìîâó òà ïðîñèòü çâåðíóòèñÿ äî êåð³âíèöòâà, õòîñü îäðàçó
ïîïåðåäæàº: ìàþ ëèøå õâèëèíêó… Ãîëîñ çàêëîïîòàíèé, àäæå
ó áàãàòüîõ ïðèéîì ðîçïèñàíèé
ïîõâèëèííî, à çà äâåðèìà êàá³íåòó ÷åêàþòü ëþäè, ÿêèì æèòòºâî
âàæëèâà ¿õ äîïîìîãà.

люди користувались електронним
записом для відвідування. Я стараюся за дзвінками розподілити так,
щоб не було скупчень.
Щодо питання, чи не боюсь захворіти я, то швидше не боюсь. У нас є усі
необхідні засоби захисту. До маски
вже звикли настільки, що коли її знімаєш, здається, що чогось бракує.

Володимир Гаврилюк: «Уже другий місяць наплив пацієнтів»
— Звісно, люди звертаються і в неробочий час, дзвонять і до 9-ї години.
Буває, коли людям справді потрібна
допомога, а буває, що через дрібниці. Влітку було теж багато пацієнтів,
ми це пережили, Слава Богу, потім
два місяці трішки легше було. Зараз
знову важко, вже другий місяць. Але
мусимо триматися.

«Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ — öå ò³
ë³êàð³, äî ÿêèõ òðåáà
çâåðòàòèñÿ ïðè ïåðøèõ
îçíàêàõ çàõâîðþâàííÿ:
íå ÷åêàòè, êîëè áóäå
ïîã³ðøåííÿ»
ïåðåäçâîíèòè ë³êàð òàêè ïîâèíåí.
— Îäíîãî ðàçó äî îá³äó â ìåíå áóâ
ïðèéîì, — êàæå Íàä³ÿ Áîäíàð. —
Ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî áóëî çíàéòè
òåëåôîí ïàö³ºíòà, ç ÿêèì ÿ ñï³ëêóâàëàñÿ ç ñàìîãî ðàíêó. ß ïîðàõóâàëà
ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â. Ëèøå äî îá³äó
â ìåíå áóëî 198 âèêëèê³â. Öå äóæå
âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íàñïðàâä³,
òîæ, êîëè º ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè
â³ä ðîáîòè, ë³êàð ìàº â³äïî÷èâàòè.

не завжди маємо час на рідних.
За рік вже звикли до такого режиму.
Від березня минулого року аж досі
ми працюємо 24/7 з пацієнтами.

зрештою, отримуєш негативні відгуки, коли не одразу, до прикладу,
вдалося відповісти на дзвінок.
Чи боюсь я захворіти? Я вже хворіла, надіюсь, що антитіла поки є. Але
боятись не можна. Бо якщо ти сам
боїшся цього, то як ти можеш когось
підтримати та полікувати.

Досить часто пацієнти приходять і
без попереднього запису. Адже людям старшого віку важко зорієнтуватися в записах. Тому і з'являються
«живі» черги. На щастя, всі дотримуються маскового режиму.
Нам для захисту вистачає засобів.
Стараємось берегти себе і тих, хто
поряд.

Неля Ярмоленко: «Робота складна від початку пандемії»
— Однозначно, зараз наплив пацієнтів набагато більший. Але робота
є складною від початку пандемії. Багато дзвінків є в неробочий час, люди
звертаються за допомогою, ми не можемо їм відмовити. Є пацієнти, яким
допомога потрібна і на вихідних.

Під час роботи лікарі дотримуються
норм, які необхідні для захисту від
коронавірусу: це використання засобів індивідуального захисту (маски\
рукавички), використання спецодягу при огляді пацієнтів. Стараємось
себе берегти. Але звісно, ризик є.

Лариса Вардинець: «За пів дня 80 дзвінків»
— Так і справляємось. У нас така робота. 80 дзвінків за пів дня, і це лише
ті, хто телефонував по разу. Є такі
пацієнти, які дзвонили по 3–4 рази.
Ми вже говорили про це багато разів, але нічого людям не допоможе.

Навіть коли я у відпустці, вони телефонують. Кажуть: «Я знаю, що ви
у відпустці, але мені треба». Ми вже
звикли до тієї думки, що пацієнти будуть дзвонити. І це триває вже майже
рік. Думаю, і я, і мої колеги звикли.

Зоряна Поруцька: «Бути сімейним лікарем — це важко»
— Ти постійно маєш бути на зв'язку. Як
тільки температура 37, або першіння
в горлі, або нежить, реагувати потрібно негайно. Щодня це десятки дзвінків. Плюс десятки людей на прийомі.
Комусь потрібен лікарняний, комусь
не потрібен, когось треба відправити
до інших спеціалістів… Крім того, ми
самі маємо телефонувати і питати, як

вони почуваються. Завжди наголошуємо: якщо вам погано, не зволікайте.
Вам не відмовлять. Я не можу сказати: не телефонуйте, в мене немає
часу. Як це бути сімейним лікарем
під час пандемії? Важко. Звісно, це і
підвищений ризик самим захворіти,
підвищений ризик заразити когось з
рідних, у кожного з нас родина.
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Проєкт  Тернополянка Інна Бучинська
уже 12 років професійно доглядає
за домашніми улюбленцями. Жінка каже,
що тварини — це любов всього її життя.
А популяризацію грумінгу вона обрала
за мету своєї кар'єри, бо переконує:
догляд потрібен усім тваринкам. «RIA
плюс» продовжує розповідати історії
молодих та успішних тернополянок
ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM,
097–161–41–50

Íåçâè÷íèì ñëîâîì «ãðóìåð»
íàçèâàþòü ëþäåé, ÿê³ ïðîôåñ³éíî äîãëÿäàþòü çà äîìàøí³ìè
òâàðèíàìè: ïðîâîäÿòü ã³ã³ºí³÷í³
òà êîñìåòè÷í³ ïðîöåäóðè äëÿ íèõ.
² õî÷à ñàìà ïðîôåñ³ÿ ìàº äîñèòü
äàâíþ ³ñòîð³þ, à äîãëÿä ïîòð³áåí
êîæí³é òâàðèíö³, ÷àñòî ¿õ âëàñíèêè íåõòóþòü öèì, à äîìàøí³õ
óëþáëåíö³â «çàïóñêàþòü» äî æàõëèâîãî ñòàíó.
— Ìîÿ ³ñòîð³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç
òîãî, ùî ó ìåíå âäîìà º Êîðîë³âñüêèé ïóäåëü, çà ÿêèì ïîñò³éíî
ïîòð³áåí äîãëÿä ïðîôåñ³îíàëà, —
ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ ñàëîíó ²ííà
Áó÷èíñüêà. — ß «çàãóãëèëà», äå
ìîæíà íàâ÷èòèñÿ ñòðèãòè éîãî.
Äî òîãî âæå ð³ê áóëà â çîîá³çíåñ³
òà â³äêðèëà çîîìàãàçèí. Â Óêðà¿í³
íà òîé ÷àñ ç öèì áóëî ñêëàäíî,
³ ÿê ò³ëüêè çíàéøëà, õòî ì³ã áè
ÿê³ñíî íàâ÷èòè — ÿ ïî¿õàëà, ïðîéøëà êóðñè ³ çãîäîì ó Òåðíîïîë³
â³äêðèëà ñàëîí. Â³í ïðàöþâàâ ïàðàëåëüíî ³ç çîîìàãàçèíîì. ×åðåç
äåÿêèé ÷àñ çîîìàãàçèí äîâåëîñÿ
çàêðèòè, à ñàëîí âæå 12 ðîê³â
óñï³øíî ïðàöþº.
ПОСТРИГЛА ТИСЯЧІ ТВАРИН
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî íàñò³ëüêè ïîëþáèëà öþ ïðîôåñ³þ, ùî
íàâ³òü ó ÷àñ äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè

ïðèõîäèëà íà ðîáîòó òà áðàëàñÿ
çà ³íñòðóìåíòè.
— Íàñïðàâä³ öÿ ïðîôåñ³ÿ
íå íåçâè÷íà. Ëþäè ñòðèãëè ñîáàê ùå 30 ðîê³â äî íàøî¿ åðè,
à â ÕIV ñòîë³òò³, êîëè ìè áà÷èìî
ö³ êàðòèíêè ïóäåë³â ç ãàðíèìè
çà÷³ñêàìè, öå áóëà äîñèòü ïîïóëÿðíà ïðîôåñ³ÿ. Ëþäè ïðè¿æäæàëè, ñòðèãëè êîðîë³âñüêèõ ñîáàê
ùîì³ñÿ÷íî. ² öå íîðìà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ ²ííà. — Ìîæëèâî
äëÿ òèõ, õòî íå ìàº ñîáàê, öå
«äèêîâèíêà», àëå ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïîðîäèñòèõ òâàðèí, ÿê³ ñòðèæóòüñÿ, äîáðå ðîçóì³þòü, ùî ¿ì
öå ïîòð³áíî ³ âæå øóêàþòü ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ìîæóòü äîïîìîãòè.
Çà ÷àñ ñâîº¿ ðîáîòè æ³íêà çðîáèëà â³ä 6 äî 9 òèñÿ÷ ñòðèæîê.
Ðîçïîâ³äàº, ùî ìàº ïîñò³éíèõ
êë³ºíò³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü íàâ³òü ç
òðåò³ì ïîêîë³ííÿì ñîáàê.
ДОГЛЯД ПРОФЕСІОНАЛА
ПОТРІБЕН УСІМ ТВАРИНАМ
×àñòî ëþäè íå ðîçóì³þòü, ùî
äîãëÿä ïðîôåñ³îíàëà ïîòð³áåí
íàâ³òü êîðîòêîøåðñòèì òâàðèíàì.
— ß ïîïóëÿðèçóþ ïîçèö³þ
òîãî, ùî â³â÷àðêó, õàñê³, ìîïñà
ïîòð³áíî ïðèâîäèòè íà ãðóì³íã
õî÷à á ðàç-äâà íà ð³ê, áî â äîìàøí³õ óìîâàõ íåìàº òîãî îáëàäíàííÿ. Ö³ ñîáàêè íå æèâóòü
ó ë³ñ³, à ó êâàðòèð³ àáî íà ïîäâ³ð'¿.

Áåç äîãëÿäó íå ìîæå ïîâíîö³ííî
ïðîéòè ïðîöåñ ëèíüêè, — ãîâîðèòü âîíà.
Äîãëÿä ãðóìåðà ïîòð³áåí ³ ê³øêàì. Âàðòî çíàòè ïîðîäó òâàðèíè
³ ðîçóì³òè, ÿêùî ¿¿ ïîâí³ñòþ øåðñò³ ïîçáàâèòè, öå ò³ëüêè íàøêîäèòü.
— ª òâàðèíè, ÿêèõ ãîëèòè
íå ìîæíà. Áðèòòÿ íå âèð³øóº
ïðîáëåìó ëèíüêè. Äóæå áàãàòî
ëþäåé äóìàþòü, ùî ñîáàö³ ÷è
ê³øö³ æàðêî àáî âòîìèëèñü â³ä
øåðñò³ âäîìà ³ ïðîñòî ïðîñÿòü
ïîâí³ñòþ ç³áðàòè ¿¿ ç òâàðèíè, —
ðîçïîâ³äàº ²ííà Áó÷èíñüêà. — Öå
ëèøå âèäèì³ñòü òîãî, ùî òâàðèíà
ïðèïèíèëà ëèíüêó, áî òâàðèíè
ïðîäîâæóþòü ïðîöåñ, à ïîáðèòà
øåðñòü 1–2 ì³ë³ìåòðè ìîæå ïîòðàïëÿòè â ëåãåí³ ³ çàëèøàòèñü
òàì. À ùå ïîáðèòà øåðñòü â ñî-

Æ³íêà ïðîéøëà êóðñè
ãðóìåð³â ³ çãîäîì
â Òåðíîïîë³ â³äêðèëà
ñàëîí. Â³í ïðàöþâàâ
ïàðàëåëüíî ç ¿¿
çîîìàãàçèíîì
áàê òà êîò³â íå â³äíîâëþºòüñÿ.
Âè í³êîëè íå ïîâåðíåòå ¿¿ òàêîþ,
ÿê áóëà ïðè íàðîäæåíí³. Òîìó,
êîëè êóïëÿºòå êîòà, âè ìàºòå ðîçóì³òè: â³í ëèíÿº. ª ïðîöåäóðè,
ÿê³ çìåíøóþòü ëèíüêó, àëå öå —
íå áðèòòÿ.
Ãîäèíà ïîñëóã ãðóìåðà ó Òåðíîïîë³ êîøòóâàòèìå âàì â³ä
150 äî 250 ãðèâåíü.
Âèâ÷èëà, ÿê ïîâîäÿòüñÿ ñîáàêè
— Áóëî ³ òàêå, ùî ñîáàêè êóñàëè, àëå öå áóëî ùå íà ïî÷àòêó
ìîº¿ ðîáîòè, áàãàòî ðîê³â òîìó.
Àëå íàâ³òü ó ãðóìåð³â, ÿê³ ñòðèæóòü ïî 25 ðîê³â, áóëî òàêå, ùî
ñîáàêè êóñàëè, — êàæå ìàéñòðèíÿ. — Íà æàëü, ó íàñ â Óêðà¿í³ íåìàº êóëüòóðè ñîö³àë³çàö³¿ òâàðèíè. ² öå íå ëèøå ïðî
ãðóì³íã. ×àñòî ñîáàê êóïóþòü,

ФОТО АРХІВ ІННИ БУЧИНСЬКОЇ

ТЕРНОПОЛЯНКА ВМІЄ ЗРОБИТИ
ПУХНАСТИКІВ КРАСИВИМИ

Інна Бучинська каже, що професія грумера — це справа
всього її життя. Без неї жінка себе вже не уявляє
à ¿õ ðîçâèòêîì íå çàéìàþòüñÿ.
Äî ê³íîëîã³â çâåðòàþòüñÿ ëèøå
êîëè ùîñü ñòàºòüñÿ. Òîìó ïîò³ì
ïðè êîíòàêò³ ç ñîáàêîþ ìîæóòü
âèíèêàòè òðóäíîù³.
Ïðèãàäóº ïàí³ ²ííà ³ âèïàäêè,
êîëè äî íå¿ ïðèâîäèëè òâàðèí,
ÿêèõ â ïîïåðåäíüîãî ãðóìåðà
òðèìàëè äâîº ëþäåé, àáè ïîñòðèãòè, òîìó â ñîáàê çàëèøàâñÿ
íåãàòèâíèé äîñâ³ä.
— Àãðåñèâí³ òâàðèíè òðàïëÿþòüñÿ, ïðîñòî äîñâ³ä äîçâîëÿº
íàì íå áóòè âêóøåíèìè. ß âæå
ïî ìîâ³ ò³ëà ñîáàêè, à ³íêîëè ³
ïî ïîãëÿäó ðîçóì³þ, êîëè ùîñü
íå òàê ³ äàþ ÷àñ ñîáàö³ òîä³ «ïåðåäèõíóòè», — ðîçïîâ³äàº âîíà. —
Äîâåäåíî, ùî ñîáàêè åìîö³éíî
ñïðèéìàþòü ñâ³ò íà ð³âí³ 3-ð³÷íèõ ä³òåé. Òîìó òóò ëèøå òåðï³ííÿ òà ëþáîâ äî òâàðèí. Ñîáàêè
ç÷èòóþòü ôåðîìîíè, òîìó òóò
âàæëèâî ïîêàçàòè âïåâíåí³ñòü: âè
РЕКЛАМА

Інна настільки полюбила професію,
що навіть у час декретної відпустки приходила
на роботу та бралася за інструмент

íåâïåâíåí³ — âîíè íåâïåâíåí³, ³
ó âàñ í³÷îãî íå âèõîäèòü.
ДОМАШНІ СОБАКИ ІНКОЛИ
В ГІРШОМУ СТАНІ, НІЖ ВУЛИЧНІ
Äîñèòü ÷àñòî òâàðèí äî ãðóìåðí³
ïðèâîäÿòü ó «çàïóùåíîìó» ñòàí³.
— Ó íàñ º ñîö³àëüíà ïðîãðàìà,
êîëè ìè ðàç ó ïåâíèé ïåð³îä áåðåìî ñîáàêó ç âóëèö³ òà ïðèâîäèìî ¿¿
â ïîðÿäîê, àáè çíàéòè ãîñïîäàð³â.
² õî÷ó ñêàçàòè, ùî âóëè÷í³ ñîáàêè
í³êîëè íå áóâàþòü â òàêîìó ñòàí³, ÿê äîìàøí³, — ãîâîðèòü ²ííà
Áó÷èíñüêà.
Ïðî òâàðèí âëàñíèöÿ ñàëîíó
ãîâîðèòü ç íåéìîâ³ðíîþ ëþáîâ'þ.
Ðîçïîâ³äàº, ùî ìîæå ïî ï'ÿòü ãîäèí ïðîâîäèòè çà ïðèãîòóâàííÿì
òâàðèíè äëÿ âèñòàâêè ³ öå ïðèíîñèòü ¿é íåéìîâ³ðíå çàäîâîëåííÿ.
— Öå ïðîôåñ³ÿ âñüîãî ìîãî
æèòòÿ. ß âæå íå óÿâëÿþ ñåáå áåç
íå¿, — çàâåðøóº ðîçìîâó æ³íêà.
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ПРИКРАШАЛИ МІСТО —
НАЗАВЖДИ ВТРАЧЕНІ ФОНТАНИ
Історія  У Тернополі є чимало різних фонтанів. Сучасний тренд — фонтани, які
б’ють з землі та мають підсвітку. Улітку під ними бігають діти. Такий вже в парку
Нацвідродження, на «Циганці», біля «Кульбаби». Але багато з тих, які колись
прикрашали Файне, зникли, або були відремонтовані до невпізнаваності

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

Ðàí³øå ó Òåðíîïîë³ áóëî çíà÷íî á³ëüøå
ôîíòàí³â. Íà æàëü, áàãàòî ç íèõ íå çáåðåãëîñÿ
äî íàøîãî ÷àñó. Ñåðåä íèõ — ÷èìàëî ö³êàâèõ
íà íåçâè÷íèõ. Á³ëüø³ñòü ôîíòàí³â íà ôîòî àáî
áóëè äåìîíòîâàí³, àáî çì³íèëè ñâ³é âèãëÿä.

На тодішньому Комсомольському озері
аераційний фонтан був на самій водоймі. Тепер
аераційні фонтани розташовані вздовж берега

На бульварі Шевченка був фонтан «грибочок».
Одне з улюблених місць для фотографій
тернополян. Це сімейне фото зробили у 80–х
роках. На фоні видніється драмтеатр

А це центральний фонтан у парку ім. Тараса
Шевченка. Фото 1977 року

А це — фонтан «Сльози Гронського». Фото
1972 року. Сходи розташовані біля Тернопільського
замку. Їх відреставрували. Фонтан має нову підсвітку

Цей фонтан був у сквері Чорновола. Колись сквер
був названий на честь Пушкіна. Позаду на фото
можна побачити пам’ятник російському поету

Цього фонтана вже також немає. Він був
на Першотравневій вулиці. Нині — вулиця
Сагайдачного. Фото першої половини 90–х років

Один з найцікавіших фонтанів, якого більше
немає, був біля драматичного театру.
Це фонтан з фігурами лебедів. Фото 1955–
1956 років. На задньому плані добре видно
добудову комплексу драмтеатру

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 7 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05 Суспiльна студiя.
Головне
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
у Свято-Михайлiвському
Золотоверхому соборi з нагоди
свята Благовiщення Пресвятої
Владичицi нашої Богородицi i
Приснодiви Марiї
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни»
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання
у дикiй природi»
19.55 Д/ц «Супер — чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.25, 02.35, 03.05, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
05.30 «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, 04.05 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50, 03.20 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.45 Т/с «Папiк — 2»
22.20 Т/с «Свати»
23.30, 00.45 Т/с «Кухня»
01.50 Т/с «Горизонти кохання»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 2»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 2"12+
01.35 Т/с «Спокуса 2»
04.25 Д/п «Великi українцi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
16+ Прем'єра
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.30 Х/ф «Меркурiй у небезпецi»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.35 Т/с «Розтин покаже-2» 16+
Прем'єра
00.25 Х/ф «По слiду»
02.20 Громадянська оборона
03.05 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»

06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
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»
10.20 Х/ф «Хан Соло»
13.00 Кохання на виживання
17.00 Хто зверху?
19.00, 20.00 Варьяти
21.00 Х/ф «Таксi 2»
23.00 Х/ф «Зразковий самець»
00.40 Т/с «Хронiки Шаннари»
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, 00.25 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.25 Країна 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 «Орлиний зiр»
00.55 Одного разу в Одесi
01.25 Казки У Кiно
01.55 Рятiвники
02.55 Т/с «Хамелеон»
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Рекс»
08.00 Т/с «Перевозчик»
11.00 Т/с «Перевозчик-2»
13.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментовские
войны. Харьков-3»
22.25, 00.00 Т/с «Кости-11»
02.50 Т/с «Ласко»
03.35 «Джедаи 2019»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 8 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.10 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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.00 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання
у дикiй природi»
19.55 Д/ц «Супер — чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25, 02.35, 03.05, 05.05 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
02.40 Країна пiсень
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю»

1+1
05.35 «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, 04.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»

17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Т/с «Папiк — 2»
21.55 «Право на владу 2021»
01.10, 03.05 Т/с «Горизонти
кохання»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 3»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 2»
01.35 Т/с «Спокуса 2»
04.25 Д/п «Великi українцi»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
16+ Прем'єра
11.55, 13.15 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Т/с «Розтин покаже-2»
15.35, 16.15 Х/ф «Рейс»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем'єра
22.40 Т/с «Розтин покаже-2» 16+
Прем'єра
00.30 Х/ф «Максимальний
ризик»
02.10 Громадянська оборона
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
13.20, 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»
11.10 Х/ф «Татусь мимоволi»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Таксi 3»
22.50 Х/ф «Зразковий самець 2»
00.50 Варьяти
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
08.45, 00.45 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.45 Країна 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 «Джек Рiчер»
01.15 Одного разу в Одесi
01.45 Казки У Кiно
02.15 Рятiвники
03.15 Т/с «Хамелеон»
04.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Рекс»
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08.00 Х/ф «Оружейный барон»
10.15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные
материалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Карпатский рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментовские
войны. Харьков-3»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-11»
02.55 Т/с «Ласко»
03.40 «Он, она и телевизор»
04.30 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 9 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Т/с «Вiра»
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25, 01.30 Перша шпальта
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання
у дикiй природi»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Д/с «Дика прогулянка»
00.25, 02.00, 02.55 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
01.00 Схеми. Корупцiя в деталях
03.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)

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»
15.50 «Мисливцi за нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
22.15 «Лiпсiнк батл»
00.00 Х/ф «Я, знову я та Iрен»
02.10 Х/ф «Вiйна подружжя
Роузiв»
04.55 «Свiтське життя. 2021»

IНТЕР
05.25, 22.40 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Любов мiж рядкiв»
14.45, 15.40, 00.25 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Катастрофа»
02.10 «Чекай мене. Україна»
03.20 «Орел i решка. Дива свiту»
04.05 Д/п «Планета Земля 2»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20, 00.50 Факти
04.40 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
з Костянтином Стогнiєм
10.10 Дизель-шоу

11.25, 01.20 Т/с «Вижити за будьяку цiну-3»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.20, 23.45 Скетч-шоу
«На трьох»
16.30 Х/ф «Згадати все»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+ Прем'єра
02.15 Я зняв!

СТБ
05.15 Х/ф «Ярмарок марнославства»
08.00, 19.00, 22.50 «Холостяк»
11.55 «Як вийти замiж»
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
23.40 «Про що мовчать жiнки»
00.40 «Детектор брехнi»

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
12.40, 00.50 Варьяти
14.50 Де логiка?
15.50 Х/ф «Таксi»
17.30 Х/ф «Таксi 2»
19.10 Х/ф «Таксi 3»
21.00 Х/ф «Таксi 4»
22.50 Х/ф «Таксi 5»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 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, 00.15 Країна 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 «Врятувати рядового
Раяна»
01.45 Одного разу в Одесi
02.15 Рятiвники
03.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 03.25 «Джедаи 2019»
06.40 Т/с «Рекс»
08.30 Х/ф «211»
10.15 Х/ф «Расплата»
12.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Беглецы»
21.20 Х/ф «Соучастник»
23.45 Х/ф «Окончательный
приговор»
02.40 Т/с «Ласко»
03.45 «Совершенно секретно-2017»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 10 квiтня
UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.50,
01.30, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05, 23.45, 00.15, 01.55, 03.55,
05.30 Погода
08.10 Д/ц «Дикуни. Дикi забави
в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
09.35, 02.25 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашнi улюбленцi —
Дикi в душi
11.05, 13.40 Д/ц «Виживання
у дикiй природi»
12.00 Х/ф «Опiвнiчний жеребець»
14.30 Телепродаж
15.00 UA: Фольк. Спогади
16.05 Мiста та мiстечка
16.20 Х/ф «Цар Соломон. Наймудрiший з-помiж мудрих» 2 с. †
18.15 Свiт природи: Сови. Поза
магiєю
19.15 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 1 с.
21.25 Х/ф «Бiлявка Мерилiн», 2 с.
23.10 Д/ц «Боротьба за виживання»

00.20 Д/ф «Норильське
повстання»
02.00 Схеми. Корупцiя в деталях
02.55, 05.00 Бюджетники

1+1
05.10, 19.30 ТСН
06.05, 07.00, 04.35 «Життя
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.40 Т/с «Папiк — 2»
18.20 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Лiпсiнк батл»
22.00 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Лiга смiху»

09.10 «Затерянный мир»
11.10 Х/ф «Солдатики»
13.15 Х/ф «Вооруженный ответ»
15.05 Х/ф «Воспоминание»
16.55 21 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Днепр-1»
19.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз»
21.05 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»
23.05 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз-3»
01.05 Х/ф «Мега-акула против
гигантского осьминога»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 11 квiтня

IНТЕР

UA: перший

05.25 Д/п «Планета Земля 2»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 Х/ф «Втеча»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
12.25, 03.20 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
14.05, 04.50 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 Т/с «Нехай говорять»
01.45 Х/ф «Егоїст»

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50,
01.30, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 00.15, 01.55, 03.55,
05.30 Погода
08.20, 21.25 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-Католицької Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30 Неймовiрний свiт цуценят:
1 сезон
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05 Х/ф «Бiлявка Мерилiн»
1,2 с
19.25 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
20.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Опiвнiчний жеребець»
00.20 Д/ф «Вибiр»
02.00 #ВУКРАЇНI
02.55 Бюджетники

ICTV
04.50 Скарб нацiї
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Анти-зомбi
06.25 Громадянська оборона
07.20 Х/ф «Максимальний
ризик»
09.05 Х/ф «Згадати все»
11.15 Т/с «Таємнi дверi» 16+
Прем'єра
12.10, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Люди Iкс»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди Iкс-2»
21.40 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва»
23.35 Х/ф «Репродукцiя»
01.30 Т/с «Таємнi дверi»
03.05 Я зняв!

СТБ
04.40, 10.50 Т/с «Ворожка»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок»
17.00, 00.55 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф Професiонали»
22.35 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.50 Варьяти
08.10, 10.00 Kids» Time
08.15 М/ф «Крижана принцеса»
10.05 Орел i Решка. Ювiлейний
сезон
11.00 Орел i Решка. Дива свiту
12.00 У кого бiльше?
14.00 Х/ф «Велика стiна»
16.00 Х/ф «Поганi хлопцi»
18.20 Х/ф «Поганi хлопцi 2»
21.20 Х/ф «Поганi хлопцi
назавжди»
23.55 Х/ф «Обдурити всiх»
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Суперкоманда»
11.45 Х/ф «Макс»
13.45 Х/ф «Врятувати рядового
Раяна»
16.45 Х/ф «Джек Рiчер»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Країна У
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Сiмейка У
00.30 Панянка-селянка
02.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.05, 02.40 «Джедаи 2019»
08.10 «Джедаи 2020»

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт — 12.
Пакистан»
10.50, 03.05 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 11»
00.00 «Свiтське життя. 2021»
01.00 Х/ф «Вiйна подружжя
Роузiв»

IНТЕР
06.25 Х/ф «Людина-оркестр»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.55 «Iнше життя»
12.50 «Речдок. Випереджаючи
час»
17.10 Т/с «Проект «Синя книга»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Iнтердiвчина»
00.55 «Речдок»

ICTV
04.10 Я зняв!
05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!

05.20 Факти
05.45 Бiльше нiж правда
06.40 Анти-зомбi
07.35 Секретний фронт
08.30 Громадянська
оборона
09.30, 01.50 Т/с «Розтин
покаже-2»
12.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Люди Iкс-2»
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Росомаха»
23.25 Х/ф «Логан: Росомаха»

СТБ
05.15 «Невiдома версiя. Висота»
05.55 «Невiдома версiя. Весiлля
в Малинiвцi»
07.00 «Невiдома версiя. Iван
Васильович змiнює професiю»
07.55 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
09.50 «МастерШеф Професiонали»
13.15 «Хата на тата»
15.15 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.50 Варьяти
07.20, 09.20 Kids» Time
07.25 М/ф «Кiт пiд
прикриттям»
09.25 Х/ф «Зубна фея»
11.10 Х/ф «Поганi хлопцi»
13.50 Х/ф «Поганi хлопцi 2»
16.40 Х/ф «Поганi хлопцi
назавжди»
19.10 Х/ф «Водiй для копа»
21.00 Х/ф «На гребенi хвилi»
23.00 Improv Live Show
00.10 Х/ф «Лукас»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 М/ф «Врятувати Землю»
10.15 Х/ф «Спляча красуня»
11.25 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
13.25 Х/ф «Орлиний зiр»
15.30 Х/ф «Перевiзник»
17.15 Х/ф «Перевiзник 2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Т/с «Хамелеон»
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.40 «Джедаи 2020»
09.45, 00.45 «Затерянный мир»
13.50 Т/с «Перевозчик-2»
16.45 Х/ф «Побег»
19.00 Х/ф «Команда А»
21.15 Х/ф «Макс Пейн»
23.10 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2»
01.45 «Он, она
и телевизор»
04.00 «Лучшее»
04.10 «Бандерлоги 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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ЩО МОЖНА КУПИТИ, ЯКЩО
НЕ ПАЛИТИ РІК? ЯК КИНУТИ КУРИТИ
Гроші  Цигарки шкідливо впливають
не тільки на легені, але й наш гаманець.
Чи задумувалися ви, скільки за рік
на сигарети витрачає затятий курець, який
купує пачку в день. Ми порахували, що
можна було б придбати на цю суму
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Â³äìîâèòèñÿ â³ä êóð³ííÿ âàæêî,
îäí³ êèäàþòü ðàç ³ íà âñå æèòòÿ,
à ³íø³ ëèøå íà äåÿêèé ÷àñ ³ çíîâó ïîâåðòàþòüñÿ äî ö³º¿ çãóáíî¿
çâè÷êè.
НА СИГАРЕТИ ВИТРАЧАЄ
ПОНАД ТИСЯЧУ ЩОМІСЯЦЯ
Òåðíîïîëÿíèí Àíäð³é ðîçïîâ³â, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ âèòðà÷àº
íà öèãàðêè ïîíàä òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Â³í âæå â³äìîâëÿâñÿ â³ä êóð³ííÿ,

àëå ïîâåðíóâñÿ äî ö³º¿ çâè÷êè.
— Íàñïðàâä³, òþòþíîïàë³ííÿ ³ øê³äëèâà, ³ äîðîãà çâè÷êà.
ß öå ðîçóì³þ, àëå íàðàç³ ãð³øó
(ñì³ºòüñÿ — ïðèì. àâò). ßêùî ãîâîðèòè ïðî öèãàðêè, òî â ì³ñÿöü
âèòðà÷àþ ïîíàä òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Êð³ì òîãî, ÿ ùå êóðþ ëþëüêó,
ùî çàâäàº íå ìåíøèõ âèòðàò, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
Ç ÷àñîì ÷îëîâ³ê ïëàíóº çàâ‘ÿçàòè ç òàêîþ ðîçâàãîþ, òà ç³çíàºòüñÿ, ùî ìîæëèâî, çàëèøèòü
â ðàö³îí³ ëèøå ëþëüêó.
— Ìåí³ ä³éñíî ïîäîáàºòüñÿ

Замініть куріння корисною звичкою
МИХАЙЛО КОЗЮК,
ПСИХОЛОГ:

— З точки зору
фізіології, організм людини
сам виробляє
гормони, які задовольняють її потреби, але коли
вона починає курити, ті гормони організм виробляти перестає.
Тоді, щоб отримати якийсь вплив
на організм, людина курить більше і частіше. Лише повна відмова
від цієї звички зможе відновити
потрібний обмін речовин і вироблення залозами потрібних
гормонів. Але в людини вже починається психологічне звикання.
Причинами психологічного звикання до сигарет є: звичка якось
вбити час, очікуючи на щось,
або ж в людини формується пев-

ний ритуал, коли вона не розпочинає робочий день, або не лягає
спати, не викуривши сигарету,
або ж групова залежність, коли
твої колеги чи друзі курять, тобі
також хочеться курити.
Коли людина кидає курити, вона
приймає сильне вольове рішення, а для цього потрібен стимул:
народження дитини, чи початок
нового року без шкідливих звичок тощо.
Після відмови від сигарет організм відчуває певний стрес. Важливо знайти, чим замінити куріння, і це мають бути не пластирі
чи електронні сигарети. Візьміть,
наприклад, за звичку їсти яблука,
чи полуницю, або льодяники.
Коли близька вам людина кидає
курити, не акцентуйте на сигаретах увагу.

«ñìàê» ñèãàðåò ÷è ÿê³ñíîãî íàòóðàëüíîãî òþòþíó, — ðîçïîâ³äàº
òåðíîïîëÿíèí. — Êð³ì òîãî, òóò ³
ïñèõîëîã³÷í³ ìîìåíòè º: êóð³ííÿ
äîçâîëÿº â³äâîë³êòèñü òà ïåðåêëþ÷èòèñü. Íó ³, ÿêîñü òàê âæå º,
ÿ íå â³ä÷óâàþ ð³çíèö³ â ñâîºìó
ñàìîïî÷óòò³ ÿê êóðöÿ ³ íåêóðöÿ.
ß íå ïàëèâ á³ëüøå äâîõ ðîê³â.
² çîâñ³ì í³ÿêî¿ ð³çíèö³. Õ³áà ùî
íàáðàâ çàéâ³ ê³ëîãðàìè, áî àïåòèò
çíà÷íî çð³ñ. Ùîäî ñòàæó ïàë³ííÿ,
òî â³í â ìåíå âæå ìàéæå 20 ðîê³â.
Ïàëèâ ì³é áàòüêî, ä³äóñü. Òîìó
ïðèêëàäó íåêóðö³â ÿ íå ìàâ. À îñü
ñèíó ïîÿñíþþ, ùî öå äóæå ïîãàíî ³ íå ðîçóìíî. Ïðè ìàëîìó,
äî ðå÷³, íàìàãàþñü íå ïàëèòè. Áî
ÿê íå êðóòè, à ä³òèñüêà ïåðåéìàþòü íàø³ çâè÷êè. Ïåðåäàòè òàêó,
òî÷íî íå õî÷ó.

Íà öèãàðêè ä³â÷èíà
âèòðà÷àëà160 ãðèâåíü
ùîòèæíÿ. Îäíîãî ðàçó
âèð³øèëà, ùî á³ëüøå íå
êóðèòèìå ³ âèêèíóëà ï³â
ïà÷êè ó ñì³òíèê
НЕ КУРИТЬ ЧОТИРИ МІСЯЦІ
Òåðíîïîëÿíêà Ñâ³òëàíà êóðèëà
ìàéæå äâà ðîêè. Êàæå, ñïî÷àòêó
ïà÷êè ñèãàðåò âèñòà÷àëî íà òèæäåíü, à ç ÷àñîì êóïóâàëà âñå ÷àñò³øå. Ïåðåä òèì, ÿê êèíóòè êóðèòè, ïà÷êè ñèãàðåò ¿é âèñòà÷àëî
íà äâà äí³.
— Íà öèãàðêè ÿ âèòðà÷àëà, îð³ºíòîâíî, 160 ãðèâåíü ùîòèæíÿ.
Êèíóëà êóðèòè, ïðîñòî çìóñèâøè
ñåáå, — êàæå ä³â÷èíà. — Âèð³øèëà, ùî íå âèêóðþ á³ëüøå æîäíî¿
ñèãàðåòè ³ âèêèíóëà ï³â ïà÷êè öèãàðîê, ùî ³ùå ìàëà, ó ñì³òíèê.
Ñïî÷àòêó çàì³íÿëà ñèãàðåòè í³êîòèíîâèìè ïîäóøå÷êàìè, à ïîò³ì
³ â³ä íèõ âèð³øèëà â³äìîâèòèñÿ,
àäæå â³ä÷óëà, ùî ïî÷àëà çâèêàòè.
Ä³â÷èíà íå êóðèòü ÷îòèðè ì³ñÿö³ ³ äàë³ íå ïëàíóº.
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2 кг

1,4 кг

450 г

буханки хліба

апельсинів

бананів

фаршу

0,9 кг

500 г

2л

2

печива
вівсяного

курячого філе

соку

десятки
курячих яєць

Не кидайте курити різко
АЛЛА ЗАЙЛО,
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР:

— Не варто кидати курити різко,
адже це негативно відіб’ється на вашому
організмі. Це стане для нього
стресовим випробуванням, адже
ви вже звикли до певної дози нікотину щодня. Ліпше поступово
курити все менше і менше.
Щодо заміни сигарет нікотиЯКІ ПРОДУКТИ КОШТУЮТЬ ТАК
САМО, ЯК І ПАЧКА ЦИГАРОК
Ìè ïîð³âíÿëè, ÿê³ ïðîäóêòè
ìîæíà ïðèäáàòè çà ïà÷êó ñèãàðåò
ö³íîþ 50 ãðèâåíü. Ñïèñîê ïðîäóêò³â º çíà÷íî á³ëüøèì. Âè ìîæåòå
ïðèäáàòè çà 50 ãðèâåíü ñîëîäîù³
÷è ôðóêòè. 50 ãðèâåíü — öå ñ³ì
ïðî¿çä³â ó ìàðøðóòö³ ÷è â³ñ³ì —
ó òðîëåéáóñ³. Ö³ ãðîø³ ìîæíà âèòðàòèòè ç êîðèñòþ äëÿ îðãàí³çìó.
ЩО МОЖНА КУПИТИ, ЯКЩО
НЕ КУРИТИ РІК?
À ÿêùî âè ðàí³øå âèêóðþâàëè

новими пластирами чи електронними сигаретами, то вони
не дають ніякого ефекту. Хіба,
людина просто вірить, що вони
насправді допомагають. Багато
залежить від власної сили волі.
З власної практики скажу, що
до мене звертаються пацієнти,
які хочуть кинути курити, коли
в легенях починаються видимі
негативні процеси. Першою ознакою, що процеси почалися, є
печіння в грудях.
ïà÷êó öèãàðîê ùîäíÿ ³ âèð³øèòå â³ä íèõ â³äìîâèòèñÿ, òî çà ð³ê
çìîæåòå íàçáèðàòè ïîíàä 18 òèñÿ÷ ãðèâåíü, öþ ñóìó ìîæíà âèòðàòèòè íà íàñòóïí³ ðå÷³:
 åëåêòðîìîïåä — êîøòóº òðîõè á³ëüøå 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü;
 ïëàíøåò â³ä Apple;
 ôîðòåï³àíî, ÿê³ñíà ã³òàðà ÷è
áàðàáàííà óñòàíîâêà — ìîæíà
â³äêðèòè â ñîá³ íîâèé òâîð÷èé
òàëàíò.
 â³äïî÷èíîê íà äâîõ â Òóðå÷÷èí³ — òèæäåíü â³äïî÷èíêó ç³
ñâîºþ ïîëîâèíêîþ.

Де дешевше замовити піцу у Тернополі. Ми порівняли
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ï³öà º ó ìåíþ ÷è íå êîæíîãî
çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
Ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ ïîïèò íà äîñòàâêó íà ä³ì ï³öè çð³ñ.
Ìè ïîð³âíÿëè âàðò³ñòü ï³öè
ð³çíèõ âèä³â — «Ãàâàéñüêà», «Êàïðè÷îçà», «Ñàëÿì³», «Ìàðãàðèòà»,
òîùî. Îñê³ëüêè âàãà ãîòîâî¿ ï³öè
âñþäè â³äð³çíÿºòüñÿ, ìè ðîçðàõóâàëè ö³íó 100 ãðàì³â ï³öè. Çàçâè÷àé âàãà ï³öè 350–500 ãðàì³â. ¯¿
âêàçóþòü â ìåíþ. Âñ³ ³íãðåä³ºíòè
òà ôàêòè÷íó âàãó ìîæíà ïåðåãëÿíóòè ³ ïðè çàìîâëåíí³ îíëàéí.
ßê ìè ïîì³òèëè, ö³íè â áàãàòüîõ çàêëàäàõ íà îäèí âèä ï³öè

ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Àëå
ÿêùî ïîäèâèòèñü íà âàãó —
òî ð³çíèöÿ ïîì³òíà. Òîìó âàðòî
çâåðòàòè íà öå óâàãó. Â îäíîìó
çàêëàä³ ï³öà âàãîþ 450 ãðàì³â
êîøòóº 130 ãðèâåíü, à â ³íøîìó,
çà òàêó æ ö³íó, âàì ïðîïîíóþòü
ï³öó âàãîþ 370 ãðàì³â.
Ìè òàêîæ ïîð³âíÿëè âàðò³ñòü
äîñòàâêè ç ð³çíèõ çàêëàä³â. Çàçâè÷àé âîíà º áåçêîøòîâíîþ, ÿêùî
ñóìà çàìîâëåííÿ ñòàíîâèòü ïîíàä
200 ãðèâåíü.
Òàê ó çàêëàä³ Lapizza äîñòàâêà
êîøòóº 40 ãðèâåíü, à ïðè çàìîâëåíí³ â³ä 200 ãðèâåíü — áåçêîøòîâíà. Pizza pub «Äà÷à» òàêîæ
ïðîïîíóº áåçêîøòîâíó äîñòàâêó

ïðè ñóì³ çàìîâëåííÿ 200 ãðèâåíü.
«Ôëàì³íãî» — â³ä 150 ãðèâåíü.
Áåçêîøòîâíó äîñòàâêó ó Òåðíîïîë³ ó çàêëàäàõ ïðîïîíóþòü ïðè
çàìîâëåíí³ â³ä 150 äî 250 ãðèâåíü, â çàëåæíîñò³ â³ä çàêëàäó.
×àñ äîñòàâêè çàëåæàòèìå â³ä
íàâàíòàæåíîñò³ êóõí³ òà êóð’ºð³â.
ßêùî â çâè÷àéíèé äåíü ÷åêàòè
òðåáà ìàéæå ãîäèíó, òî íà ñâÿòà
òðåáà áðîíþâàòè çàìîâëåííÿ òà
÷àñ äîñòàâêè çà ê³ëüêà äí³â.
Ìîæíà çðîáèòè çàìîâëåííÿ ³
÷åðåç ñëóæáè äîñòàâêè. ×åðåç
ðåñóðñ «Êîðçèíà» äîñòàâêà ñòàíîâèòèìå 30–45 ãðèâåíü.
Äîñòàâêà çà äîïîìîãîþ Glovo
êîøòóâàòèìå â³ä 25 ãðèâåíü.

МАЯК

ФЛАМІНГО

PIZZA PUB
ДАЧА

SCORINI

PARTIZANO

LAPIZZA

22,6

17,4

17,7

32,1

17

21,8

27,5

Гавайська

31

Капричоза

29,4

17,1

Прошуто

29,4

21,7

29,4

Салямі

28,3

20,9

19,5

Пепероні

29,7

27,5

Чотири сири

41,5

29,2

19,3

37,9

Маргарита

26,4

19,4

18,7

17,5

20,8

24,1
19,9

19,8

31,2
32,1
20,2

Ціна вказана за 100 грамів

ÐÎÇÂÀÃÈ

— А чому в Олексія після весілля
руки тремтять?
— Так у його тещі, виявилося, є
сестра-близнюк. Льоха, як дві тещі
побачив, так і затремтів весь!

***

— Алло, це поліція? Приїжджайте
скоріше, тут вбивство!
— Кого вбили?
— Мій гарний настрій.
— Висилаємо наряд з вином.

***

До школи прийняли нову молоду
вчительку і відправили її на бойове
хрещення у проблемний клас.
Моторошно хвилюючись, дівчина
тремтячою рукою малює крейдою

яблуко на всю дошку і запитує
в учнів:
— Діти, а що це?
Учні хором відповідають:
— Дупа!
Вчителька заливається сльозами,
вилітає з кабінету і біжить
до директора. Той, напустивши
на себе грізний вигляд, заходить
в її клас і починає кричати:
— Так, діточки, ви озвіріли зовсім?!
Що ви собі дозволяєте?
Учні, притихли, сидять і
не ворушаться, а директор
продовжує кричати:
— Довели свою вчительку! Адже
вона тільки-тільки з університету,
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а ви! Нелюди!
Раптом він звертає увагу на дошку,
червоніє і питає:
— А це ще що? Ви ще й дупу
на дошці намалювали???

***

Жінка за своєю природою добра!
Вона може пробачити чоловікові,
навіть якщо той ні в чому не винен.

***

— Там у приймальні сидить якийсь
пан, — каже секретар своєму
босові. — Він хоче бачити вас з
приводу якогось рахунку, який ви
йому не оплатили. Імені свого він
не назвав.
— Хм… А як він виглядає?

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.

— Думаю, він виглядає так,
що краще йому заплатити без
зволікання.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №13

***

Нещодавно побував на заводі
з виробництва магнітиків
на холодильник. Тепер друзі
запитують, коли це я встиг
об'їздити весь світ?

***

Приїжджий запитує таксиста
в Одесі:
— Ну, як ви тут живете?
Той відповідає:
— Знаєте, раніше ми жили добре.
Зараз — ще краще. Але дуже
хочемо, щоб знову було добре.
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Гороскоп
на квітень
ОВЕН Сприятливий місяць,
проте часто бракує зосередженості, можете не закінчити свою роботу в призначений час,
через що є ризик втратити матеріальні
можливості. Обставини складаються
таким чином, що потрібно пристосовуватися.
ТЕЛЕЦЬ У цей період ви
сильні, але не настирливі,
у вас багато що виходить,
деяких цілей досягаєте. Успішна громадська діяльність, знаходите корисні
зв'язки, покровителів. Відбувається
зміцнення фінансового становища.
Знаходите популярність у представників протилежної статі.
БЛИЗНЮКИ Схильні
до імпульсивного ухвалення
рішень. Ви здатні за короткий
час виконати колосальну роботу з переробки і осмислення інформації. Період
сприятливий для самостійної роботи,
за короткий термін ви здатні зробити
дуже багато і обійти конкурентів.
РАК Переоцінка своїх
можливостей призводить
до перенапруження сил. Тому
протягом місяця може бути нервове
виснаження, фізична перевтома і
підвищення температури. Зараз вам
властива надмірна прямолінійність.
Найкраще в цей час — уникати будьяких контактів.
ЛЕВ Успіх і талан супроводжуватимуть вас у першій
половині квітня — використовуйте цей час із максимальною
користю. Час підходить для поглибленого вивчення іноземних мов,
планування ближніх поїздок і далеких
подорожей.
ДІВА У вас з'являються свіжі,
оригінальні ідеї і чимало
ентузіазму для всього нового
і не випробуваного. Але тільки-но
новизна зникає, вас починає цікавити
інша нова ідея або тема. Гарний час
для романтичних взаємин, планування спільного майбутнього, вирішення
житлових питань.
ТЕРЕЗИ Для бізнесу і фінансових справ це сприятливий
час. У партнерських взаєминах також панує стабільність, старі стосунки зміцнюються, нові знайомства
заводяться обачно. Дуже сприятливий
час для любові, і для того, щоб порадувати коханих подарунком.
СКОРПІОН В цей час
романтика стане невід'ємною
частиною вашого життя.
До негативних аспектів цього періоду
належать надмірна поблажливість
до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями.
СТРІЛЕЦЬ Сприятливий період для створення власного
будинку і господарства, а також сприятливий час для укладення
договорів і різних союзів. Активізується творча енергія, ви досягнете
визнання і отримаєте заохочення.
КОЗЕРІГ Сприятливий період
для продажу та покупок, фінансових угод та інвестицій.
Можна отримати нове призначення
або посаду. Широко застосовуйте
отримані знання і навички, власний
життєвий досвід і мудрість поколінь.
ВОДОЛІЙ Вдало складаються, гармонізуються
любовні і сімейні взаємини.
Ви вступаєте в бажану з обох сторін
взаємодію зі старшими родичами.
Період сприятливий для розвивальних занять із дітьми, для допомоги їм
в освіті. Задоволення приносить хобі і
розумні розваги.
РИБИ Квітень сприятливий
для залучення уваги до своїх
справ світських і впливових осіб, розмов про підвищення
зарплати. Від них можна очікувати
розуміння, допомоги та підтримки,
зокрема матеріальної і фінансової.
Не виключений службовий роман.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
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Провідні медичні центри
та клініки Тернополя
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МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
«ОКСФОРД МЕДІКАЛ
ТЕРНОПІЛЬ»
Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» — це лікувальний заклад європейського рівня
в самому центрі міста Тернопіль.
Ми пропонуємо медичні послуги
найвищого рівня, малоінвазивні
безопераційні методики лікування та індивідуальний підхід.
На базі МЦ «Оксфорд Медікал
Тернопіль» ви можете здати усі
необхідні аналізи, пройти додаткові обстеження та лікування
у денному стаціонарі, отримати
необхідну медичну довідку.
Адреси: м. Тернопіль,
вул. С. Качали, 5 та проспект
С. Бандери, 41.
Телефони для довідок та записів до лікаря: 068–752–52–
52; 0352–52–52–52.
ternopil.oxford-med.com.ua

ПРИВАТНИЙ ГІНЕКОЛОГ
БЛАГУЛЯК ТЕТЯНА
ВАЛЕРІЇВНА
Повний спектр гінекологічних
послуг: комплексне гінекологічне; гінекологічна ендокринологія лікування усіх проявів
і захворювань, що пов’язані із
порушенням балансу жіночих
гормонів; експертна діагностика і лікування патології
шийки матки; лікування і
профілактика дисгормональних захворювань молочних
залоз; лікування безпліддя
і консультації з планування
сім’ї; превентивні гінекологічні огляди.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Над
Ставом, 9 (приміщення 2).

ПРОКТОЛОГІЯ
ВЕСЕЛОВСЬКОГО
Гарантоване одужання від
геморою без операцій:
за 7 років нашої роботи здоровими стали близько 7 тисяч
пацієнтів. Одна процедура
триває 15 хвилин, і після неї
ви одразу йдете додому чи
на роботу. Про ваше лікування
ніхто не дізнається! Кожного
пацієнта приймаємо за попереднім записом, а перерви між
прийомами достатньо, щоб
пацієнти не пересікалися між
собою. Лікуємо за рекомендаціями Європейської асоціації
колопроктологів.
Адреса: м. Тернопіль: вул.
Лучаківського, 12 А/28. Графік
роботи: Пн-Пт — 08.00–20.00.
Сайт proctolikar.com

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
«КЛІНІКА ПРОФЕСОРА
СТЕФАНА ХМІЛЯ»
Медичний центр «Клініка професора Стефана Хміля» розпочала свою роботу у Тернополі
в 2006 році. А вже у 2016 році
ми відкрили ще одну клініку
у Тернополі на вул. Стадникової та у м. Львові.
За ці роки накопичено чималий досвід із діагностики та лікування різних форм жіночого
та чоловічого безпліддя, інших
захворювань жіночої та чоловічої статевої системи, побудована якісна база функціональної
та лабораторної діагностики.
Адреси: м. Тернопіль, вул.
Шептицького, 1 Б. Тел. 0352–
43–12–07, 067–580–0-580,
вул. Стадникової, 9. Тел.
0352–40–42–00, 097–740–
42–00.
www.khmilclinic.com.ua

КАБІНЕТ «ПОДОЛОГ
ЗДОРОВА СТОПА»
Кваліфіковані спеціалісти
кабінету пропонують: виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок для дітей
та дорослих; апаратний медичний педикюр; лікування
тріщин; видалення мозолів та
натоптишів; зняття уражених
ділянок нігтів; видалення
врослого кута нігтя (без хірургічного втручання); корекція деформованих/скручених
нігтів; протезування нігтьової
пластини при її частковій
відсутності/після травми;
рефлексотерапія; гігієнічний
педикюр та манікюр, покриття та СПА-процедури;
ортопедична продукція для
стоп та масажні килимки для
дітей і дорослих; німецька косметика для догляду,
профілактики, дезінфекції та
лікування.
Адреса: м. Тернопіль, пр. Злуки, 45-Б (зі сторони вул. Б. Лепкого). Тел. 096–950–53–05.
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АНЕКДОТИ
Одеса. Привоз.
— Мадам, купіть живих раків!
— Ой, живих в окріп кидати
моторошно…
— А ви очі закрийте, коли
варити будете.
— Кожному?!

***

Перші 40 років дитинства
найскладніші в житті чоловіка.

***

Оголошення: «Симпатична
блондинка познайомиться
із заможним чоловіком для
спільного відпочинку на морі.
Арал не пропонувати».

***

У чиновника запитують:
— А вам не соромно, що
ваша теща у свої 87 років
утримує вашу сім'ю, катає
вас на своїх джипах, віддала
вам один зі своїх котеджів,
управляє нафтовою і
будівельною компанією, а ви,
здоровий мужик, сидите
тут цілими днями та папірці
перекладаєте!

***

Коли блондинка починає
сперечатися з навігатором, він,
в кінцевому підсумку, з нею
погоджується.

***

Звичайно, я вмію готувати:
закипіло — кидай, спливли —
витягай! Що там вміти?

***

— У нас в офісі усі користуються
різними парфумами.
Наприклад, бухгалтер віддає
перевагу «Гуччі», менеджер —

«Живанши». А ось від
секретарки пахне босом…

***

Іноді життя малює такі
візерунки, що мороз на склі
відпочиває.

***

— Що ти хочеш, кохана?
— Щоб у 80 років ти запитав
у мене те ж саме.

***

— Як я переживаю за свою
дружину!
— А що з нею?
— З нею моя машина!

***

Я переконався: починати життя
з чистого аркуша не складно!
Головне — вчасно міняти рулон.

***

Сидять два коти на сонці
гріються і розмовляють.
Барсик:
— Васька, а ти знаєш від кого
походимо ми, коти?
Васька:
— Знаю, Барсику! Від левів ми
походимо!
Барсик:
— Васька, а ти знаєш від кого
походять наші господарі?
Васька:
— Так знаю, Барсику! Від мавп…
Обидва:
— Тааак… Сором який!

***

Я один з тих, у кого вдома
стілець замість вішака, є
пакет з пакетами, сковорідки
лежать в духовці, ліки —
в холодильнику, і є банка від
кави з цвяхами…

ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ
ЗДОРОВ'Я
Пропонуємо вам пройти сучасне та якісне функціональне
комплексне обстеження
всього організму на приладі
«Intera-DiaCor», яке дозволяє
виявити патологічні відхилення
на клітинному рівні саме тоді,
коли вони найкраще піддаються вирішенню цього питання.
Прилад дозволяє обстежити
захворювання: дихальної системи, серцево-судинної системи (включно із судинами),
кишково-шлункового тракту,
сечостатевої системи, імунної системи та кровотворних
органів ендокринної системи,
нервової системи, кістково-м'язово-суглобової системи
(включно з усіма відділами
хребта), виявлення токсичного
навантаження.
Графік роботи: Пн-Пт — 9.00–
20.00, Сб — 10.00–16.00.
Запис на обстеження за тел.:
096–659–98–53 (Володимир).
Сайт www.diagnostica.com.ua

ДЕТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ КОМПАНІЙ,
СЕРТИФІКАТИ, ЛІЦЕНЗІЇ. СКАНУЙ QR-КОД.
ПРОДОВЖЕННЯ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

