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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 098-477-12-70

TE.20MINUT.UA

КУБ ГАЗУ — ПО 8,99

с. 4

ПЕРЕМОГЛИ У 
ФОТОКОНКУРСІ с. 6

с. 2

 Усі троє тихенько сплять 
у лікарняних ліжечках та 
різнобарвних ковдрочках і, 
напевно, чекають, коли до них 
прийдуть мами... У «Вікні життя» 
залишили хлопчика та двійняток

 Мама першої дитини, за нашою 
інформацією, хоче повернути 
малого. Редакція «RIA плюс» готова 
їй у цьому допомогти. Яка доля 
чекає на трьох діток, хто може 
стати родиною для знайд?

с. 5

КРИХІТКИ ЧЕКАЮТЬ МАМ
ЛИШИЛИ ТРЬОХ ДІТОК. ЯКА ЇХ ДОЛЯ?

Зараз троє малюків у відділенні 
неонатального догляду 
Тернопільської міської лікарні №2
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу (диспетчер) 51-97-58,  

(050) 437-43-53

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Цілодобова гаряча лінія міської ради: 

067-447-29-19, 0 800 303522, 15-80 (зі стаціо-

нарних телефонів)

Довідкова залізничного вокзалу 47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

жете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

МАРІЯ БОЧАН, 096–286–68–23, MARIIA.

BOCHAN@GMAIL.COM 

²ç ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó ïî-
áóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ãàçó îòðèìàëè 
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèáèðàòè 
êîìïàí³þ-ïîñòà÷àëüíèêà. Íà-
ö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº 
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ 
åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã (ÍÊÐÅÊÏ), 7 êâ³òíÿ óõâàëèëà 
ïîñòàíîâó, ÿêîþ çàïðîâàäæóþòüñÿ 
ð³÷í³ òàðèôè íà ãàç äëÿ óêðà¿íö³â 
ç 1 òðàâíÿ 2021 ðîêó.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ ТАРИФИ 
Ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ áóäóòü àâ-

òîìàòè÷íî ïåðåâåäåí³ íà áàçîâó 
ð³÷íó ïðîïîçèö³þ. Áàçîâà ð³÷íà 
ïðîïîçèö³ÿ — òàðèôíèé ïëàí 
«Ð³÷íèé» àáî «Ô³êñîâàíèé» ä³ÿ-
òèìå äî 30 êâ³òíÿ íàñòóïíîãî ðîêó. 
Ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó çà öèì òà-
ðèôíèì ïëàíîì íåçì³ííà ïðîòÿãîì 
âèçíà÷åíîãî ïåð³îäó. Òàêèé òàðèô 
çàõèùàº ñïîæèâà÷à â³ä éìîâ³ðíèõ 
êîëèâàíü ö³í íà ðèíêó.

«Ô³êñîâàíèé» òàðèôíèé ïëàí 
íå ïåðåäáà÷àº æîäíèõ ïåðåäîïëàò. 
ßê ³ ðàí³øå, êë³ºíòè ìàþòü ñïëà-
òèòè ëèøå çà ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó 
çà ô³êñîâàíîþ ö³íîþ äî 25-ãî ÷èñ-
ëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Êîìïàí³¿-ïî-
ñòà÷àëüíèêè ó ïåð³îä ä³¿ ð³÷íîãî 

êîíòðàêòó çìîæóòü çì³íþâàòè ö³íó 
ëèøå ó á³ê çìåíøåííÿ.

Òàðèô «Ì³ñÿ÷íèé» ïåðåäáà÷àòè-
ìå ùîì³ñÿ÷íå îíîâëåííÿ êîìïà-
í³ÿìè ö³íè íà ãàç çà äåê³ëüêà äí³â 
äî ïî÷àòêó êîæíîãî íàñòóïíîãî 
ïåð³îäó. Â³í âðàõîâóâàòèìå óñ³ 
ö³íîâ³ çì³íè íà ðèíêó ãàçó. 

Ïðèì³ðîì, ÿêùî ö³íà âë³òêó, 
éìîâ³ðíî íà ãàç áóäå ìåíøîþ, âè-
ã³äíî çàçäàëåã³äü îáðàòè ì³ñÿ÷íèé 
òàðèô. Äëÿ òîãî, ùîá ïðèºäíàòèñÿ 
äî äàíîãî òàðèôó, ñïîæèâà÷åâ³ äî-
âåäåòüñÿ ïîäàòè îáðàí³é êîìïàí³¿ 
çàÿâó-ïðèºäíàííÿ. Ìîæëèâ³ñòü 
ïîâåðíåííÿ äî ð³÷íîãî êîíòðàêòó 
áóäå ïðîïèñàíà ó âàøîìó äîãîâîð³. 

8,99 ЗА 1 М КУБ. — ТЕРНОПОЛЮ 
Áàçîâ³ ö³íè íà ãàç ä³ÿòèìóòü ç 

1 òðàâíÿ 2021 ðîêó ïî 30 êâ³òíÿ 
2022 ðîêó. ßêùî âè íå îáðàëè ³í-
øîãî ïîñòà÷àëüíèêà, òî çâåðí³òü 
óâàãó íà òàðèôè ì³ñöåâîãî ÄÏ 
«Ãàçïîñòà÷» ÒÎÂ «Òåðíîï³ëüì³ñü-
êãàç». Ñïî÷àòêó éîãî ö³íà ãàçó äëÿ 
îáîõ òàðèô³â «Ð³÷íîãî» òà «Ì³ñÿ÷-
íîãî»áóëà 9,90 ãðí çà 1 ì êóá. Ïî-
ò³ì ¿¿ çíèçèëè ìàéæå íà ãðèâíþ.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîà-
íàë³çóâàëè âàðò³ñòü çà êóáîìåòð 
ãàçó ïî Óêðà¿í³. Íàéíèæ÷³ ð³÷í³ 
ö³íè ãàçó — â³ä 7,80 ãðí äî 7,96 ãðí 
çà êóáîìåòð çàïðîïîíóâàëè 5 êîì-

ПЛАТИМО БІЛЬШЕ, НІЖ СУСІДИ
Тарифи  Із 1 травня тернополяни, як і 
решта українців, платитимуть за газ по-
новому. Це не вперше для нас змінюють 
«правила гри». Як підскочить ціна? Чи 
можна економити, чи реально змінювати 
постачальників? Аналізуємо

ïàí³é. Çîêðåìà, ö³íó 7,80 ãðí 
çà êóáîìåòð çàïðîïîíóâàëî ÒÎÂ 
«Àãðîñèíòåç Òðåéä³íã», 7,88 — ÄÏ 
«Åâîäà òðåéä» ÊÏ «Ëóöüêâîäîêà-
íàë», 7,89 ãðí — ÒÎÂ «×åðêàñè-
ãàç çáóò» ³ ÒÎÂ «Óìàíüãàç çáóò», 
7,96 ãðí — «Íàôòîãàç Óêðà¿íè».

Ó ñóñ³äí³õ îáëàñòÿõ íàñòóï-
í³ ö³íè: ÒÎÂ «Ëüâ³âãàç çáóò» — 
7,99 ãðí, ÒÎÂ «²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêãàç çáóò» — 7,99 ãðí, ÒÎÂ 
«Õìåëüíèöüêãàç çáóò» — 7,99 ãðí, 
ÒÎÂ «Ð³âíåãàç çáóò» — 7,99 ãðí, 
ÒÎÂ «×åðí³âö³ãàç çáóò» — 7,99 ãðí.

×îìó â Òåðíîïîë³ òàêà âèñîêà 
ö³íà? Ïðî öå «RIA ïëþñ» íà-
ìàãàëàñÿ çàïèòàòè ó çàñòóïíèö³ 
äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà «Ãàçïî-

ñòà÷» ÒÎÂ «Òåðíîï³ëüì³ñüêãàç» 
Ãàëèíè Ãîëîþõè. Òà íà ÷èñëåíí³ 
çâåðíåííÿ æóðíàë³ñòêè ó ï³äïðè-
ºìñòâ³ íå â³äðåàãóâàëè. 30 êâ³òíÿ 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ö³º¿ êîìïàí³¿ 
ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ: «ßê ìîãëè 
ïîì³òèòè íàø³ ñïîæèâà÷³ ó ðîçä³-
ë³ «Òàðèôè» íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
êîìïàí³¿ «Ãàçïîñòà÷», ó ìåæàõ 
òàðèô³â  «Ð³÷íèé» òà «Ì³ñÿ÷íèé» 
ïðîãíîçóâàëàñÿ ö³íà ó ðîçì³ð³ 9.90 
ãðèâåíü  çà 1 ìåòð êóá³÷íèé. Ï³ñëÿ 
òðèâàëèõ ³ íåïðîñòèõ ïåðåìîâèí 
íàì âäàëîñÿ äîñÿãòè çíèæåííÿ âàð-
òîñò³ äî ïîçíà÷êè 8.99 ãðèâåíü çà 
1 ìåòð êóá³÷íèé ó ìåæàõ òàðèô³â  
«Ð³÷íèé» òà «Ì³ñÿ÷íèé». Ñàìå òà-
êîþ áóäå âàðò³ñòü ïðèðîäíüîãî ãàçó 

äëÿ êë³ºíò³â êîìïàí³¿ «Ãàçïîñòà÷» 
ó òðàâí³ 2021 ðîêó. Ïåðåìîâèíè 
ùå òðèâàþòü».

ТРЕБА ПЛАТИТИ І ЗА РОЗПОДІЛ 
Çàçíà÷èìî, ùî ïîñòà÷àëüíèêà 

ãàçó ñïîæèâà÷³ îáèðàþòü â³ëü-
íî, à éîãî ðîçïîä³ë çä³éñíþþòü 
îáëãàçè, ÿê³ º ïðèðîäíèìè ìî-
íîïîë³ñòàìè. Ïåðøèé çàñòóïíèê 
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ — ãîëîâíèé ³í-
æåíåð ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿ 
ÏðÀÒ «Òåðíîï³ëüãàç» Âîëîäèìèð 
Êàðàâàíñüêèé ðîçïîâ³â, ùî ö³íà 
çà ðîçïîä³ë ãàçó, çà ïðîãíîçàìè, 
íå çì³íèòüñÿ äî ê³íöÿ ðîêó. Òàðèô 
— 1,79 ãðí çà 1 ì êóá. íà ì³ñÿöü 
(áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Раніше ми вже писали про те, як обрати іншо-
го постачальника газу та кого можуть обрати 
тернополяни. Тож, вочевидь, треба порівняти 
ціни усіх постачальників і зробити свій вибір.
Власник зі згоди співвласників може змінити 
постачальника природного газу з 1 серпня 
2020 року. На даний момент в Україні на-
лічується приблизно 50 газопостачальних 
компаній.
Де знайти перелік постачальників газу? Зараз 
формуються зручні сервіси, де можна просто 
і легко знайти всіх постачальників, порівняти 
їх умови та цінові пропозиції. Нині існує кілька 
варіантів пошуку:
 Сайти постачальників за назвами компаній 
(задати у пошуковику, наприклад, Google);
  Мобільний додаток «Енергетика онлайн» 
(в App Store і Google Play).
  Портал «Газотека».
 Додаток Приват24 («Сервіс» — «Послу-
ги» — «Мої постачальники»).

Якщо ви мали проблеми з неправомірними 
нарахуваннями, якістю обслуговування чи 
інформування — опція зміни постачальника 
саме для вас.
Перевірити, чи компанія дійсно має право 
на постачання газу, можна на сайті НКРЕКП, 
вибравши розділ «Публічна інформація» — 
«Набори даних, що підлягають оприлюд-
ненню у формі відкритих даних (Реєстр)» — 
«Ліцензійний реєстр НКРЕП» та натиснути 
на нього.
Далі файл із повним переліком ліцензіа-
тів НКРЕКП завантажиться на комп’ютер. 
У цьому електронному списку треба знайти 
постачальника природного газу за його юри-
дичною назвою та у розділі «Статус ліцензії» 
перевірити її чинність.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАМІНИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
 Вибрати нового постачальника за допо-

могою вищезгаданих сервісів. При виборі 
компанії важливо врахувати не лише ціну, 
а й відгуки клієнтів, фінансовий стан ком-
панії та якість обслуговування.
 Зібрати необхідні документи та подати 
заяву-приєднання. Компанії, які працюють 
онлайн, дозволяють подати заяву та доку-
менти, не виходячи з дому. Це можна зро-
бити як на сайті нового постачальника, так і 
надіслати йому скановану/сфотографовану 
заяву на електронну скриньку.
 Отримати повідомлення від нового по-
стачальника про приєднання або відмову 
протягом 21 дня від подання заяви.
 Отримати остаточний рахунок від попе-
реднього постачальника і сплатити його 
протягом десяти днів з моменту отриман-
ня. Вам не потрібно контактувати зі старим 
постачальником та отримувати довідку про 
відсутність боргу. Угода про постачання газу 
із попередньою газовою компанією розри-

вається автоматично з моменту укладання 
нової угоди.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?
  Заява-приєднання до умов договору 
постачання природного газу з підписами 
власника та за наявності співвласників (під-
писи зареєстрованих осіб, що проживають 
в помешканні, не потрібні).
  Копія паспорта. Деякі постачальники 
просять поставити електронний підпис, 
деяким — досить фотографії паспорта.
 Копія ідентифікаційного коду.
  Документи, якими визначено право 
власності чи право користування на при-
міщення та, у деяких випадках, довіреність 
від особи-власника.
 Остання платіжка за розподіл або по-
стачання газу. Перелік документів та 
вимоги до них у постачальників мо-
жуть відрізнятися!

Як можна зекономити 

СКІЛЬКИ ЗА ГАЗ 

ПЛАТИТИМУТЬ 

СУСІДИ 

ТЕРНОПОЛЯ
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

 Êîëè Ìàð÷èêó Þðê³âó áóâ 
ëèøå ì³ñÿöü, éîãî áàòüêè ïî÷ó-
ëè ñòðàøíèé ä³àãíîç «Ñï³íàëüíà 
ì’ÿçîâà àòðîô³ÿ 1 òèïó» (ÑÌÀ1) — 
âàæêå ãåíåòè÷íå çàõâîðþâàííÿ, ùî 
íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè… Íàéâàæ-
÷à ôîðìà.

— 9 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó ó íàñ íà-
ðîäèâñÿ ñèíî÷îê Ìàðê. Íàøîìó 
ùàñòþ íå áóëî ìåæ, — ðîçïîâ³äàº 
ìàìà ìàëþêà Ëþäìèëà Þðê³â. — 
Ìè áóëè íàéùàñëèâ³øèìè áàòü-
êàìè ó ñâ³ò³.

Ñ³ì’ÿ æèâå íà Áîðù³âùèí³, ùî 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³. Àëå ëèøå 
çà íåïîâíèõ äâà ì³ñÿö³ æèòòÿ Ìàðê 

âæå ïîáóâàâ â êë³í³êàõ ð³çíèõ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè.

— 14 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ìè ä³çíà-
ëèñü ïðî ñòðàøíó íîâèíó, Ìàðêó 
áóâ ïîñòàâëåíèé ä³àãíîç «Ñï³íàëü-
íà ì’ÿçîâà àòðîô³ÿ 1 òèïó» (ÑÌÀ1). 
Öå âàæêå ãåíåòè÷íå çàõâîðþâàííÿ, 
ùî íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè… Âàæ-
êà ôîðìà, — ä³ëèòüñÿ Ëþäìèëà.

Ïåðø³ ñèìïòîìè õâîðîáè ç’ÿâè-
ëèñü íà 26-é äåíü æèòòÿ.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî çàõâîðþ-
âàííÿ ìîæíà ïîáîðîòè çàâäÿêè 
ë³êàì, âàðò³ñòü ÿêèõ íàäòî âåëèêà 
äëÿ çâè÷àéíî¿ ðîäèíè — öå ïîíàä 
$2 ìëí. 

— Äëÿ íàøîãî ñèíî÷êà º ê³ëü-
êà øëÿõ³â: º äâà ïðåïàðàòè, ÿê³ 
ïðèéìàþòü ïîæèòòºâî. Âîíè 
íå ë³êóþòü, àëå ï³äòðèìóþòü ñòàí 
³ íå äîçâîëÿþòü õâîðîá³ ðîçâèâà-
òèñü. Îäèí ç íèõ äóæå äîðîãèé. 
Áàíî÷êà êîøòóº 11–13 òèñÿ÷ ºâðî. 
Éîãî ïðèéìàþòü âïðîäîâæ æèòòÿ. 
ª äåðæàâí³ ïðîãðàìè, àëå ïîêè ùî 
íàñ íå ìîæóòü ó íèõ âêëþ÷èòè. 
Ìè çíàºìî òàêîæ, ùî º ùå îäíå 
âèð³øåííÿ: ïðåïàðàò, ÿêèé çðîáèòü 
íàøó äèòèíó ìàêñèìàëüíî çäîðî-
âîþ, ³ öå îäèí óêîë, — êàæå æ³íêà.

Âò³ì, ïðåïàðàò Zolgensma º 
íàéäîðîæ÷èì ó ñâ³ò³, êîøòóº â³í 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà «Îâî÷åâîìó ðèíêó» âæå 
ïðîäàþòü ïîëóíèöþ. ß ðîçïîâ³-
ëè ïðîäàâö³ — ÿãîäà ç Ãðåö³¿ òà 
²ñïàí³¿, òîìó òàêà âèñîêà ö³íà. 
Êîøòóº ê³ëîãðàì ïîëóíèö³ 160–
180 ãðèâåíü.

Çíàéòè ïîëóíèöþ âèÿâèëîñü 
íå òàê ëåãêî. Âîíà áóëà ó ê³ëüêîõ 
ïðîäàâö³â. Âîíè êàæóòü — ïîïèò 
íà íå¿ ìàëèé, áî äîðîãî. Òîìó 
áàãàòî íå çàêóïëÿëè.

Íà «Öåíòðàëüíîìó ðèíêó» ö³íè 
íà ïîëóíèöþ ñÿãàþòü 200 ãðèâåíü 
çà ÿãîäó ç Ãðåö³¿. Ùîá íå «òðàâìó-
âàòè ïñèõ³êó» ïîêóïöÿì, âàðò³ñòü 
âêàçóþòü çà 100 ãðàì³â.

— Ïîëóíèöÿ ç Ãðåö³¿, ëèøèëàñü 
ùå çà 16 ãðèâåíü, º çà 20 ãðè-
âåíü, — êàæå ïðîäàâ÷èíÿ. — Ñî-
ëîäêà, ñîêîâèòà, äóæå ñìà÷íà.

Íà ðèíêó ìè çíàéøëè ïîëóíè-
öþ ³ ç Çàêàðïàòòÿ — ïî 150 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì.

Є ЛОХИНА ТА ДИНІ 
Íà ðèíêó º ³ æóðàâëèíà. ¯¿ 

ïðîäàþòü íå íà âàãó, à áàíêàìè. 
Ë³òðîâà áàíêà ÿã³ä êîøòóº 90 ãðè-
âåíü. Ï³âë³òðîâà — 45 ãðèâåíü.

À îò ó ñóïåðìàðêåòàõ ìîæíà 
çíàéòè ³ìïîðòí³ ôðóêòè òà ÿãîäè, 
ÿêèõ ùå äîâãî ÷åêàòè â Óêðà¿í³.

Ó ñóïåðìàðêåò³ NOVUS ìè 
çíàéøëè äèíþ ç Êîñòà-Ð³êè 
ïî 109 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Îäíà 

ПОЛУНИЦЮ ПРОДАЮТЬ ПО 200, 
ЛОХИНУ — МАЙЖЕ ПО 800!
Споживач  На ринках Тернополя 
та в магазинах вже з'являються ягоди, 
фрукти та овочі, на яких ще не настав 
сезон. Їх переважно везуть з-за кордону. 
Ми дізналися, що вже можна придбати 
у місті та скільки коштує таке задоволення

òàêà îá³éäåòüñÿ â 250–300 ãðè-
âåíü. Íåäåøåâå çàäîâîëåííÿ.

Ìèíóëîãî ðîêó óêðà¿íñüê³ 
äèí³ òà êàâóíè ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ 
íà ðèíêó â ÷åðâí³. Äèíÿ êîøòó-
âàëà íåäåøåâî — ïî 60 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Àëå âæå â ëèïí³ ö³íè 
íà íèõ çíèçèëèñü. Ê³ëîãðàì — 20–
25 ãðèâåíü. Êàâóíè æ â ñåçîí êîø-
òóâàëè 7–9 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Ñâ³æó óêðà¿íñüêó æóðàâëèíó 
ïðîäàþòü çà ö³íîþ 67 ãðèâåíü 
çà ëîòîê (300 ãðàì³â). ª ³ ëîõèíà 
ç ²ñïàí³¿ ïî 93 ãðèâí³ çà 125 ãðà-
ì³â. Öå íàéäîðîæ÷à ÿãîäà, ÿêó 
ìè çíàéøëè ó ñóïåðìàðêåòàõ. 
Ó «Ñ³ëüïî» òàêîæ º ëîõèíà ç ×èë³ 
ïî 99 ãðèâåíü çà 125 ãðàì³â. Öå 
ìàéæå 800 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì!

À îò ó «ÀÒÁ» òàêî¿ «åêçîòè-
êè» ùå íåìàº. ª ëèøå ñåçîíí³ 
ôðóêòè.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
ТЕПЛИЧНІ ОВОЧІ 

Óæå ïðîäàþòü ³ ð³çí³ òåïëè÷í³ 
îâî÷³. ¯õ ìîæíà áóëî êóïèòè ³ 
âçèìêó, àëå ö³íè òîä³ áóëè çíà÷-
íî âèù³. Íå âñ³ îâî÷³ íà ïîëèöÿõ 
ç Óêðà¿íè. Ïîì³äîðè, êàáà÷êè òà 
áàêëàæàíè — ç Òóðå÷÷èíè, Ìî-
ëîäà êàðòîïëÿ ïðè¿õàëà ç ªãèïòó.

Íà ðèíêó òåïëè÷í³ îã³ðêè 
êîøòóþòü â³ä 55 äî 75 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Ïîì³äîðè — â³ä 
38 äî 65 ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷³ — 
«÷åð³» ïî 60–65 ãðèâåíü.

Êàáà÷êè êîøòóþòü 50 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. À ÷åðâîíèé ïåðåöü — 
120 ãðèâåíü.

Âæå ïðîäàþòü ñâ³æó çåëåíü. 
Äî Âåëèêîäíÿ ïîïèò íà íå¿ çðî-
ñòàº, îñê³ëüêè áàãàòî òåðíîïîëÿí 
êëàäóòü ñâ³æó çåëåíü íà îñâÿ÷åííÿ 
äî êîøèêà. Çåëåíà öèáóëÿ êîøòóº 
16 ãðèâåíü çà 100 ãðàì³â, ðóêîëà — 
15 ãðèâåíü, ùàâåëü — 8 ãðèâåíü.

Маленькому Марку потрібні ліки за 2 млн доларів

КАРТКИ:
ПриватБанк 4149 6293 4016 3377 (батько Юрків Павло 
Володимирович) 
ПриватБанк 5168 7422 4063 4620 (мама Чубей Люд-
мила Василівна) 
USD IBAN 
UA033052990000026200901049048 (батько Юрків 
Павло Володимирович) 
UA223052990000026203901049186 (мама Чубей 
Людмила Василівна) 

EUR IBAN 
UA553052990000026204901049431 (батько Юрків 
Павло Володимирович) 
UA853052990000026203901049119 (мама Чубей 
Людмила Василівна) 
UA IBAN 
UA823052990000026201901049047 (батько Юрків 
Павло Володимирович) 
UA793052990000026203901049227 (мама Чубей 
Людмила Василівна) 

ДОВІДКА
Маркові Юрківу лише 
півтора місяці. Перші 26 днів 
сім’я не підозрювала, що 
дитина хвора 

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ФРУКТИ ТА ОВОЧІ 
У СУПЕРМАРКЕТАХ ТЕРНОПОЛЯ 

Ціни вказано за кілограм, станом на 28 квітня

На ринку та в супермаркетах є тепличні овочі. 
Ціни на них нижчі, ніж були взимку
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2,3 ì³ëüéîíà äîëàð³â. 
— Ìè ñïîä³âàºìîñü íà äîïîìîãó 

óñ³õ äîáðèõ ëþäåé. ×àñó º íåáàãàòî. 
Ìàð÷èê âæå íå ìîæå ñàì ðóõàòè 
ðó÷êàìè ³ í³æêàìè, â³í íå òðèìàº 
ãîë³âêó, — êàæå Ëþäìèëà.
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

ВАДИМ ЄПУР, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Çàóâàæèìî, ùî æóðíàë³ñò 
íå âîëîä³º äîñêîíàëî àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ, ðîçìîâëÿº, òà íå áåç ïî-
ìèëîê. Òîìó ìè íàâ³òü õîò³ëè á 
çóñòð³òè ëþäèíó, ÿêà â³ëüíî ãî-
âîðèòü àíãë³éñüêîþ. Ö³êàâî áóëî 
ïîáà÷èòè, ÷è çðîçóì³º õòîñü, ùî 
ìàº ñïðàâó íå ç ³íîçåìöåì.

Ðîçïî÷àòè åêñïåðèìåíò âè-
ð³øèëè ³ç çàë³çíè÷íîãî âîêçà-
ëó. Ö³êàâî áóëî ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
çðîçóì³þòü ïðàö³âíèö³ â êàñ³ 
àíãë³éñüêó òà ÷è çìîæóòü äîïî-
ìîãòè ³íîçåìíîìó òóðèñòó, ÿêèé 
õî÷å ïðèäáàòè êâèòîê, íàïðèêëàä, 
äî Êèºâà.

НА ВОКЗАЛІ ПОЯСНЮВАЛИ 
«НА ПАЛЬЦЯХ» 

Äàë³ ðîçïîâ³äü ïîäàºìî â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè.

— ×è ìîãëè á âè ï³äêàçàòè, 
êîëè ïðèáóâàº íàéáëèæ÷èé ïî¿çä 
äî Êèºâà? — ö³êàâëþñÿ àíãë³é-
ñüêîþ ó æ³íêè íà êàñ³.

— Äàòà, — â³äïîâ³äàº âîíà.
— Ñüîãîäí³ àáî çàâòðà, — ïî-

ÿñíþþ.
Õî÷ ïðàö³âíèöÿ çàë³çíè÷íîãî 

âîêçàëó ³ çðîçóì³ëà ìåíå, àëå í³ÿê 
íå çìîãëà àíãë³éñüêîþ â³äïîâ³ñòè, 
íà êîòðó ãîäèíó ïðèáóäå ïîòÿã 
äî Êèºâà ³ ñê³ëüêè öå êîøòóâàòèìå.

Ñïî÷àòêó ùîäî äàòè òà ãî-
äèíè, à ïîò³ì ïîâåðíóâøè åêðàí 
êîìï’þòåðà, âêàçàëà ³ íà ö³íó ïî-
¿çäêè.

Îäðàçó á³ëÿ âîêçàëó ï³ä âèãëÿ-
äîì òóðèñòà ï³äõîäæó äî ä³â÷èíè 
òà ö³êàâëþñÿ, ÿê ìîæó ä³éòè 
äî Çåëåíî¿ öåðêâè.

— Âàì ïðÿìî… Õîä³ìî ç³ 
ìíîþ, — í³ÿêîâ³º ä³â÷èíà ³ â³ä-
âîäèòü ìåíå â á³ê, òàê, ùîá ÿ ì³ã 
ïîáà÷èòè äàõ Êàòåäðàëüíîãî Ñî-
áîðó.

Ðîçóì³þ, ùî öå íå òîé õðàì, 
ùî íåîáõ³äíèé ìåí³, ³ ïèòàþ 
â ä³â÷èíè, ÷è âîíà ç Òåðíîïîëÿ?

— Í³, ÿ ñòóäåíòêà, àëå íå ç 
Òåðíîïîëÿ, — â³äïîâ³äàº âîíà 
óêðà¿íñüêîþ.

Ó õîä³ ðîçìîâè ä³â÷èíà ðîçïîâ³-
ëà, ùî çâàòè ¿¿ ²ðèíà, ¿é 19 ðîê³â 

³ íàâ÷àºòüñÿ âîíà ó òåõí³÷íîìó 
êîëåäæ³, àíãë³éñüêîþ ãîâîðèòü 
äóæå ïîãàíî. Âò³ì, ñòóäåíòêà äî-
áðå çðîçóì³ëà ìåíå ³ íàìàãàëàñÿ 
äîïîìîãòè.

Çà äîïîìîãîþ ãóãë-êàðò ²ðà 
ïîêàçóº äîðîãó «³íîçåìöþ», ³ ìè 
ïðÿìóºìî äàë³.

ЩО СКАЗАЛИ ФАРМАЦЕВТИ 
ТА БАРИСТИ 

Äàë³ çì³íþþ òàêòèêó ³ éäó êó-
ïóâàòè êàâó ó Öåíòð³, à çàîäíî ³ 
ïðîáóþ ó ïðàö³âíèöü ðîçïèòàòè, 
ÿê ïðîéòè äî Çåëåíî¿ öåðêâè.

Â î÷àõ ä³â÷àò áà÷ó ÿâíå íåðîçó-
ì³ííÿ ñèòóàö³¿ ³ íàìàãàþñÿ ïîÿñ-
íèòè, ùî ìåí³ ïîòð³áíî. Âêàçóþ 
íà çåëåíó ÷àøêó ³ êàæó green (çå-
ëåíèé — ïðèì. àâò.), à ïîò³ì ñõðå-
ùóþ ïàëüö³ ³ êàæó castle (çàìîê), 
ìàþ÷è íà óâàç³ öåðêâó ïîáëèçó 
çàìêó. Õî÷à ÷åðåç ñåêóíäó ðîçó-
ì³þ, ùî âàðòî òàêè áóëî ñêàçàòè 
church (öåðêâà).

Ñïî÷àòêó ä³â÷àòà-áàðèñòè ïðî-
áóþòü âêàçàòè äîðîãó, íàìàëþ-
âàâøè óìîâíó êàðòó ïàëüöÿìè 
â ïîâ³òð³.

Âñ³ì ñâî¿ì âèãëÿäîì ïîêàçóþ, 
ùî ¿õ íå ðîçóì³þ. Îäíà ç³ ñï³âðîç-
ìîâíèöü óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêîþ 
íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè, ùî ìåí³ 
ïîòð³áíî ïîâåðíóòè çà ïîâîðîò, 
à äàë³ éòè ïðÿìî.

Äÿêóþ ä³â÷àòàì ³ ç êàâîþ çíè-
êàþ çà ïîâîðîòîì.

À äàë³ éäó äî àïòåê, àáè ïåðå-
â³ðèòè çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ó ôàð-
ìàöåâò³â.

Îáèäâ³ àïòåêè çíàõîäèëèñÿ 
â öåíòð³ ì³ñòà, ³ â îáîõ ôàðìà-
öåâòè íå ìîãëè ñïî÷àòêó çðîçó-
ì³òè, ùî æ ìåí³ ïîòð³áíî. À õîò³â 
ÿ ëèøå çíàéòè íàéáëèæ÷èé ãîòåëü 
àáî õîñòåë.

Äîâåëîñÿ ³ìïðîâ³çóâàòè ³ ãîâî-
ðèòè óêðà¿íñüê³ ñëîâà ç àêöåíòîì 
³íîçåìöÿ.

Òîä³ ôàðìàöåâòè çà äîïîìîãîþ 
òåëåôîíà çíàõîäÿòü ìåí³ ãîòåëü òà 
âêàçóþòü íà ö³íè. Ó äðóã³é àïòå-
ö³ äî ïîøóê³â æèòëà äîëó÷èëàñÿ 
³ æ³íêà, ÿêà ñòîÿëà â ÷åðç³. Âîíà 
çðîçóì³ëà ìåíå, àëå í³ÿê íå çìîãëà 
ïîÿñíèòè, ÿêîþ äîðîãîþ òà êóäè 
âàðòî ï³òè, ùîá ä³ñòàòèñÿ äî ãîòåëþ.

Äÿêóþ òà ïðîäîâæóþ ïîäîðîæ.

ЧИ ГОТОВІ ТЕРНОПОЛЯНИ 
ДО ЗУСТРІЧІ З ІНОЗЕМЦЯМИ 
Ми перевірили  Чи комфортний 
Тернопіль для іноземців? Журналіст 
«RIA плюс» під виглядом іноземного 
туриста спробував поспілкуватися 
з тернополянами у різних локаціях: 
магазин, кав’ярня, аптека і просто 
посеред вулиці. Та ми не могли уявити, 
що експеримент може саме так 
повернутися. Кінцівка непередбачувана. 
Тому радимо дочитати до кінця 

ТИ В МІСТІ ОДИН?
Äîðîãîþ ïðîáóþ çàïèòàòè ó ïå-

ðåõîæîãî, êóäè ìåí³ éòè, ùîá ä³-
ñòàòèñÿ äî íàéáëèæ÷îãî ãîòåëþ.

Ï³äõîäæó äî ÷îëîâ³êà, ÿêîìó 
íà âèãëÿä ðîê³â 50.

— Âèáà÷òå, ìîãëè á âè ï³äêà-
çàòè, äå òóò ïîáëèçó º õîñòåë ÷è 
ãîòåëü, — çàïèòóþ àíãë³éñüêîþ 
³ áà÷ó, ùî ÷îëîâ³ê ìåíå ÿâíî 
íå ðîçóì³º. Òîä³ ïîâòîðþþ ùå 
ê³ëüêà ðàç³â ñëîâî «hotel» òàê, àáè 
ñëîâî áóëî ñï³âçâó÷íå ç «ãîòåëü».

Ïåðåõîæèé ìàõàº ðóêîþ, ïî-
äàþ÷è çíàê «éäåìî ç³ ìíîþ», ³ 
ìè ïðÿìóºìî â íàïðÿìêó ãîòåëþ 
«Òåðíîï³ëü».

Äîðîãîþ ÷îëîâ³ê ìîâ÷àâ, òîìó 
ÿ ñïðîáóâàâ çàâ’ÿçàòè ðîçìîâó, 
àëå ðîçóì³þ÷è, ùî â³í âçàãàë³ 
íå çíàº àíãë³éñüêî¿, îáèðàþ ³í-
øèé ï³äõ³ä. Ïèøó â íîòàòêàõ 
ó òåëåôîí³ «ß ïðè¿õàâ ç³ Ëüâ³â, 
çàâòðà ¿äó ó Êè¿â. Òðåáà ãîòåëü, 
ùîá áóòè í³÷» ³ ïåðåäàþ ñó-
ïóòíèêó.

Ïðî÷èòàâøè ïîâ³äîìëåííÿ, 
íåçíàéîìåöü áåðå â ðóêè ì³é òå-
ëåôîí ³ â íîòàòêàõ ïèøå: «Òè â 
ì³ñò³ îäèí?» 

Íàñòîðîæóº, àëå êèâàþ ãîëîâîþ 
«òàê». Ó òîé æå ìîìåíò çì³íþºìî 
êóðñ íà 180 ãðàäóñ³â ³ ïðÿìóºìî 
â íàïðÿìêó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.

Ñòàº â³äâåðòî ìîòîðîøíî. Çî 
ï’ÿòü õâèëèí ÷îëîâ³ê ìîâ÷àâ, 
òîìó ïî÷àòè ñï³ëêóâàííÿ çíîâó 
âèð³øóþ ÿ. Òàê ñàìî ïèøó â íî-
òàòêàõ: «Êóäè ìè éäåìî?» Â³äïî-
â³äü: «Äî ìåíå äîäîìó».

² çíîâó ìîâ÷àííÿ. Âæå á³ëÿ 
ñàìîãî âîêçàëó ö³êàâëþñÿ, ÷è 
äàëåêî æèâå ÷îëîâ³ê? Êèâàº 
ãîëîâîþ, ùî íåäàëåêî. Ï³äõî-
äèìî äî çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó.

Íå çíàþ, ÷è ä³éñíî ÷îëîâ³ê õî-
ò³â ìåí³ äîïîìîãòè, àáî æ íàø-
êîäèòè, àëå ïðîäîâæóâàòè åêñïå-
ðèìåíò ÿ íå íàâàæèâñÿ.

Áà÷ó, ùî ÷îëîâ³ê õî÷å ñ³äà-
òè â ìàðøðóòêó ³ õóòêî íàáè-
ðàþ â íîòàòêàõ: «Äî ìåíå ââå-
÷åð³ ïðè¿äå ä³â÷èíà. Ìàþ áóòè 
â Öåíòð». Ñï³âðîçìîâíèê çíîâó 
ðîçâåðòàºòüñÿ ³ ïðÿìóº äî ãîòåëþ 
«Òåðíîï³ëü». Äîâ³âøè äî ì³ñöÿ 
ïðèçíà÷åííÿ, ïðîùàºìîñÿ ³ ðîç-
õîäèìîñÿ.

Îòæå, ÿê ìè ïîáà÷èëè, òåð-
íîïîëÿíè ãîòîâ³ äîïîìàãàòè, ÿê 
ìîæóòü. Àëå çðîçóì³òè ³íîçåìö³â 
òðîõè ïðîáëåìàòè÷íî. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî âñ³ îõî÷å ï³äêàçó-
âàëè, õî÷ ñïðàâæí³é ³íîçåìåöü, 
íàïåâíî, ¿õ áè íå çðîçóì³â.

«Íàìàãàþñÿ ïîÿñíèòè, 
ùî ìåí³ ïîòð³áíî. 
Âêàçóþ íà çåëåíó 
÷àøêó ³ êàæó green, 
à ïîò³ì ñõðåùóþ 
ïàëüö³ ³ êàæó castle» 

Працівниці на вокзалі важко було говорити англійською, 
тому пояснювала «на пальцях» 

Подібну тактику використали і дівчата-бариста

Аптекаркам важко було бодай зрозуміти, про що я говорю
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Суто з юридичної точки зору, 
тільки проведення генетичної 
експертизи є належною і точною 
процедурою виявлення похо-
дження дитини від матері, каже 
юристка Марія Бочан.
Передача дитини батькам, осо-
бам, які їх замінюють, здійсню-
ється в присутності працівника 
служби у справах дітей, про що 
складається акт за формою, згідно 
з додатком 2 у двох примірниках, 
один з яких зберігається у закладі, 

в якому тимчасово перебувала ди-
тина, а другий — у службі у спра-
вах дітей, пояснила юристка.
— При визначенні основних ін-
тересів дитини, у кожному кон-
кретному випадку необхідно вра-
ховувати дві умови, — прокомен-
тувала Марія Бочан. — Передусім 
у якнайкращих інтересах дитини 
буде збереження ї ї зв'язків із 
сім'єю, крім випадків, коли сім'я 
виявляється особливо непридат-
ною або явно неблагополучною. 

Окрім того, у якнайкращих інтер-
есах дитини буде забезпечення 
її розвитку у безпечному, спокій-
ному та стійкому середовищі, що 
не є неблагополучним.
Якщо мама голубоокого Володі 
справді хоче забрати малюка, ре-
дакція готова допомогти у цьому 
і надати юридичний супровід. Є 
також можливість безкоштовно 
пройти тест ДНК. Зверніться, будь 
ласка, за номером телефону: 
097–445–82–67 (Наталя).

Якщо мама хоче повернути дитину — ми готові допомогти 

ОЛЬГА ТУРЧАК, ІРИНА БЕЛЯКОВА, 

097–16–141–50, OLIATUR9@GMAIL.COM 

Óñ³ òðîº òèõåíüêî ñïëÿòü ó ë³-
êàðíÿíèõ ë³æå÷êàõ òà ð³çíîáàðâíèõ 
êîâäðî÷êàõ ³, íàïåâíî, ÷åêàþòü, 
êîëè äî íèõ ïðèéäóòü ìàìè… 
27 êâ³òíÿ íà ñàéò³ «20 õâèëèí» ìè 
ðîçïîâ³äàëè çâîðóøëèâó ³ñòîð³þ 
Âîëîä³ Âåëèêîäíüîãî, ÿêîãî çàëè-
øèëè ó «Â³êí³ æèòòÿ». Óæå çà äâà 
äí³ ó íüîãî ç'ÿâèëèñÿ äâîº ñóñ³ä³â.

— Ó íàñ òåïåð òóò äèòÿ÷èé ñàäîê. 
Àëå çàãàëîì öå ãàðí³ íîâèíè, áî 
ä³òêè çäîðîâ³. Ìàìè ¿õ íå ñêðèâ-
äèëè, í³÷îãî íå çðîáèëè ¿ì. Ìè 
íå ìîæåìî çíàòè, ùî ¿õ ïðèìó-
ñèëî äî òàêîãî ð³øåííÿ, — êàæå 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç äèòèíñòâà òà 
ïîëîãîâî¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
¹ 2 Îëüãà Ñèäîð÷óê.

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî òèæíÿ ó 
«Â³êí³ æèòòÿ» ñïî÷àòêó çàëèøèëè 
õëîï÷èêà, à âæå çà äåíü — äâ³é-
íÿòîê — áðàòèêà ³ ñåñòðè÷êó. Óñ³ 
òðîº ïåðåáóâàþòü â ïîëîãîâîìó 
â³ää³ëåíí³ äðóãî¿ ë³êàðí³.

ВОЛОДЯ ВЕЛИКОДНІЙ 
ЗА СТАРШОГО 

Âîëîä³ Âåëèêîäíüîìó (òàê âè-
ð³øèëè êëèêàòè õëîï÷èêà ìåäè-
êè — ïðèì. ðåä.) íà ìîìåíò, êîëè 
éîãî ï³äêèíóëè ó çàêëàä, áóëî ïðè-
áëèçíî 10 äí³â. Ó ë³êàðí³ êàæóòü, 
ùî æ³íêà, éìîâ³ðíî, íàðîäæóâàëà 
ó ìåäçàêëàä³, áî ïóïîâèíà áóëà ç 
êë³ïñîþ, à íå ïåðåâ’ÿçàíà. ×åðãîâ³ 
ìåäñåñòðè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ìàìà, 
ÿêà ïðèíåñëà äèòèíó äî â³êíà, áóëà 
íå îäíà. Éìîâ³ðíî, ç áàòüêîì õëîï-
÷èêà, àëå ðîçãëÿäàòè ïàðó ìåäïðà-
ö³âíèêè íå ìàëè ïðàâà.

Ðóäåíüêèé ³ áëàêèòíîîêèé Âî-
ëîäÿ ïðîêèäàºòüñÿ â³ä ñâ³òëà êà-
ìåð, áî æóðíàë³ñò³â, ÿê³ çàõîò³ëè 
ïîçíàéîìèòèñü ç êðèõ³òêàìè, ç³-
áðàëîñü ÷èìàëî. Ïðîêèäàºòüñÿ, àëå 
íå ïëà÷å. Âæå ïðîáóº ïîñì³õàòèñü 
äî ë³êàð³â, ÿê³ çà íèì íàãëÿäàþòü.

— Õëîï÷èê äóæå ö³êàâèé, êîëè 
ìè äî íüîãî ï³äõîäèìî — òî íà÷å 
ï³äìîðãóº. Âæå ðîçãëÿäàº óñå, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ. Íå êàïðèçóº. Àíàë³çè 
íåîáõ³äí³ éîìó âæå çðîáèëè, ³ âîíè 

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097-161-41-50

 Õëîï÷èê ³ áðàòèê ç ñåñòðè÷êîþ, 
ÿêèõ çàëèøèëè ìàìè, çàðàç ï³ä 
íàãëÿäîì ìåäèê³â òà â áåçïåö³. 

Óæå ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó 
ïðî Âîëîäþ Âåëèêîäíüîãî, ó ðå-
äàêö³þ ïðèéøëî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 
÷èòà÷êè. «Ó ìåíå º âñ³ íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè. ß õî÷ó çàáðàòè öþ äè-
òèíó. Êóäè ìåí³ çâåðòàòèñü?» — 
ïèøå ó ðåäàêö³þ ïàí³ Òåòÿíà.

Äî ñëîâà, Òåðíîï³ëü âæå ìàº äâ³ 
ùàñëèâèõ ³ñòîð³¿ ä³òåé ³ç «Â³êíà 
æèòòÿ», ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòàì 

«RIA ïëþñ» íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³í-
íÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Õðèñòèíà Á³ë³íñüêà.

Ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ óñ³õ òðüîõ 
ìàëþê³â, ÿêèõ çíàéøëè ó «Â³êí³ 
æèòòÿ», ïåðåâåäóòü â äèòÿ÷ó îá-
ëàñíó ë³êàðíþ. ²ñíóº ÷åðãà, ó ÿê³é 
ëþäè ñòîÿòü âæå ðîêàìè.

— Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ 
áàæàþòü óñèíîâèòè äèòèíó, 
çâåðòàþòüñÿ ç ïèñüìîâîþ çàÿ-
âîþ äî ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé 
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Íàäàþòü 
äîêóìåíòè. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ 
ä³òåé ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â 

ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ïåðåâ³-
ðÿº äîêóìåíòè íà â³äïîâ³äí³ñòü 
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, ñêëàäàº 
àêò îáñòåæåííÿ ¿õ æèòëîâî-ïî-
áóòîâèõ óìîâ, ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ 
ïðî ìîæëèâ³ñòü çàÿâíèê³â áóòè 
óñèíîâëþâà÷àìè ³ ãîòóº â³äïîâ³ä-
íèé âèñíîâîê. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ 
ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ ñòàâèòü çà-
ÿâíèê³â íà îáë³ê ÿê êàíäèäàò³â 
â óñèíîâëþâà÷³, — êîìåíòóþòü 
ó ì³ñüê³é ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé.

Ñëóæáà ìàº îòðèìàòè àêò îðãà-
íó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà 
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ïðî ï³ä-

êèíóòó ÷è çíàéäåíó äèòèíó. Ï³ñëÿ 
òîãî îðãàí îï³êè ìàº 15 äí³â äëÿ 
òîãî, ùîá çàðåºñòðóâàòè ìàëå÷ó.

— Ïð³çâèùå òà ³ì'ÿ äàºìî 
íà âëàñíèé ðîçñóä. Ï³ñëÿ ðåºñòðà-
ö³¿ äèòèíè º äâà ì³ñÿö³ äëÿ òîãî, 
ùîá þðèäè÷íî âèçíà÷èòè ¿¿ ñîö³-
àëüíèé ñòàòóñ. Íà öåé ìîìåíò ä³òè 
ïåðåáóâàòèìóòü â îáëàñí³é äèòÿ÷³é 
ë³êàðí³, ï³ñëÿ òîãî ¿õ ïåðåâåäóòü 
ó áóäèíîê äèòèíè. Ïîò³ì ¿õ âíî-
ñèìî â íàøó áàçó äàíèõ íà óñèíîâ-
ëåííÿ. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ 
ò³ êàíäèäàòè, ÿê³ ñòîÿòü íà îáë³êó 
ó íàø³é ñëóæá³, ìîæóòü óñèíîâèòè 

ìàëå÷ó. ßêùî ò³ â³äìîâëÿþòüñÿ, 
âíîñèìî äèòèíó â îáëàñíó áàçó äà-
íèõ. ßêùî îõî÷³ íå çíàéäóòüñÿ, ùå 
÷åðåç ì³ñÿöü ä³òåé âíîñèìî ó âñåó-
êðà¿íñüêó áàçó. Äâ³éíÿò ðîçä³ëÿòè 
íå áóäóòü. Ó ì³ñüê³é ÷åðç³ íà óñè-
íîâëåííÿ ìàëþê³â — 10 ñ³ìåé.

Охочих взяти діток багато. Хто може усиновити малюків?

МАМИ ЗАЛИШИЛИ 
ТРЬОХ МАЛЮКІВ 
Чудо  Хлопчика, загорнутого у ковдру, 
залишили у «Вікні життя» 27 квітня, а вже 
за два дні там з'явилася двійня. Шукати 
батьків поліція не буде. Поки діти у лікарні, 
але вже є багато охочих їх усиновити, хоча 
такий шанс отримають далеко не всі

âçàãàë³ ³äåàëüí³, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ñèäîð÷óê.

Ó ï'ÿòíèöþ, 30 òðàâíÿ, ðåäàêö³¿ 
«RIA ïëþñ» ñòàëî â³äîìî, ùî â ïî-
ëîãîâå â³ää³ëåííÿ ïðèõîäèëà ìàìà 
ç ïîäðóãîþ ñâîãî ñèíà. Ìîâà ñàìå 
ïðî õëîï÷èêà-çíàéäó — ðóäåíüêîãî 
òà ãîëóáîîêîãî, ÿêîãî ïåðøèì öüî-
ãî òèæíÿ çàëèøèëè ó «Â³êí³ æèòòÿ» 
³ ÿêîãî, ïîêè íåîô³ö³éíî, êëè÷óòü 
Âîëîäåþ Âåëèêîäí³ì.

Íà æàëü, ÷åðåç ñâÿòà îô³ö³éíî 
³íôîðìàö³þ ïîêè í³õòî íå ï³ä-
òâåðäæóº, àëå é íå ñïðîñòîâóº. 
×è ñïðàâä³ õëîï÷èêà õî÷å çàáðàòè 
ð³äíà ìàìà? Ìîæëèâî, âîíà ïå-
ðåäóìàëà?

Îëüãà Ñèäîð÷óê, ìåääèðåêòîð 
ç äèòèíñòâà òà ïîëîãîâî¿ ðîáîòè 
ì³ñüêë³êàðí³ ¹ 2, çàïåâíèëà «RIA 
ïëþñ»: â³äêîëè ñòàëî â³äîìî ïðî 
õëîï÷èêà òà áëèçíþê³â, ÿêèõ çà-
ëèøèëè ó «Â³êí³ æèòòÿ», äî ðåº-
ñòðàòóðè ë³êàðí³ ïðèõîäèëî äóæå 
áàãàòî ëþäåé. Îäíà æ³íêà íàâ³òü ç 
ïîðîãó çàÿâèëà: «ß õî÷ó óñèíîâèòè 
äâ³éíÿò». Ëþäè ïðèíîñÿòü îäÿã òà 
ïîòð³áíå äëÿ ïîêèíóòèõ ìàëþê³â òà 
õî÷óòü ¿õ áîäàé ïðîâ³äàòè. ×èìàëî 
ç â³äâ³äóâà÷³â ãîâîðÿòü ïðî óñèíîâ-
ëåííÿ òà îï³êó íàä ìàëþêàìè.

ДВІЙНЯТ ЗІГРІЛИ ТА 
НАГОДУВАЛИ 

Ìåäèêè ç³çíàþòüñÿ, òàêîãî ùå 
íå áóëî, ùîá çà òðè äí³ ó «Â³êí³ 
æèòòÿ» àæ òðè äèòèíè.

Äâ³éíÿò çàëèøèëè ó «Â³êí³ æèò-

У приймальній пологового відділен-
ня міської лікарні № 2 з 2010 року 
облаштоване «Вікно життя». Працює 
пункт цілодобово. Коли матір відчи-
няє знадвору вікно і кладе дитину 
на стіл-нішу, сигналізація повідом-
ляє про це медперсонал. Працівники 
закладу одразу забирають немовля. 
Матір ніхто побачити не може. Біля 
вікна встановлений спеціальний 
пристрій для підтримки стабільної 
температури та вентиляція.
Впродовж тижня дитина перебува-

тиме у пологовому відділені, потім 
її направлять в обласну дитячу лі-
карню у відділ патології для новона-
роджених. За законом, матір, яка 
залишила новонародженого, може 
забрати своє дитя впродовж двох 
місяців. Якщо цього не відбудеть-
ся, немовля передають у будинок 
маляти. Там оформлять документи 
та через рішення виконкому дадуть 
дитині ім’я та прізвище. З будин-
ку маляти дитину можуть віддати 
на усиновлення.

ДОВІДКА

òÿ» 29 êâ³òíÿ áëèçüêî 17 ãîä. Êîëè 
â³ä÷èíèëè â³êíî, ïîáà÷èëè õëîï-
÷èêà ³ ä³â÷èíêó. 

— Ìàëþêè äîíîøåí³, âàãà 2 300 ã 
³ 2 900 ã, ¿ì áóëî ïëþñ-ì³íóñ ÷î-
òèðè ãîäèíè, — ðîçïîâ³ëà Îëüãà 
Ñèäîð÷óê. — Âîíè òðîõè çàìåðçëè, 
òî ïîì³ñòèëè ¿õ ó êóâåç, àëå çàðàç 
âñå ç íèìè äîáðå. Ä³òêè ùå ìà-
ëåíüê³, òîìó á³ëüø³ñòü ÷àñó ñïëÿòü. 
Î÷åíÿòà ùå ìàéæå çàïëþùåí³.

Ó ë³êàðí³ êàæóòü, îáîº ìàëþê³â 
áóëè ó êîìá³íåçîí÷èêàõ ³ç ñå-
êîíä-õåíäó. Ç ðå÷åé ëèøå ñóì³ø 
äëÿ ãîäóâàííÿ.

²ìåí äâ³éíÿòàì ùå íå ïðèäóìà-
ëè. Àëå ä³â÷èíêó, ìàáóòü, êëèêà-
òèìóòü ²ðèíêîþ, áî ó äåíü, êîëè 
çíàéøëè, áóâ Äåíü Àíãåëà â ²ðèí.

— Ìè ïðîâåëè ä³òêàì íåîáõ³ä-
í³ îãëÿäè, íàêëàëè êëåìè. Ñòàí 
¿õ çàäîâ³ëüíèé, ðåàãóþòü íà óñå, 
ïëà÷óòü, êîëè õî÷óòü ¿ñòè, — ðîç-

ïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ 
íåîíàòàëüíîãî äîãëÿäó òà ë³êó-
âàííÿ íîâîíàðîäæåíèõ Íàòàëÿ 
Áàéäþê. — Òàêèé ó íàñ ïðèáóòîê 
ïåðåä Âåëèêîäí³ìè ñâÿòàìè.

Áðàòèê òà ñåñòðè÷êà ìàþòü 
÷îðíÿâå âîëîññÿ. Êîë³ð î÷åíÿò 
ðîçãëåä³òè ïîêè ùî âàæêî. Àëå 
ìåäïðàö³âíèêè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
ä³òêè äóæå ñïîê³éí³ òà íå âåðåäó-
þòü. Ïëà÷óòü, ëèøå êîëè ãîëîäí³.

БАТЬКІВ НЕ ШУКАТИМУТЬ 
Çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, êðèì³-

íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äêðèâàòè 
íå áóäóòü, âñòàíîâëþâàòè îñîáó 
ìàìè — òåæ íåìàº ïîòðåáè. Ó äà-
íîìó âèïàäêó æ³íêà çàëèøèëà ìà-
ëå÷ó ó «Â³êí³ æèòòÿ», ÿêå, âëàñíå, 
³ çðîáèëè äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè 
àíîí³ìí³ñòü, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Ñåðã³é Êðåòà.

КОНТАКТИ

Адреса управління у справах сім'ї, 
молодіжної політики та дітей: м. 
Тернопіль, бульвар Шевченка, 1, 
1 поверх, тел. 52-56-95. 

Хлопчика, 
якого першим 
залишили 
у «Вікні життя», 
назвали 
Володею 
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На одному з засідань в апеля-
ційній інстанції стрілець по ді-
тях стверджував, що не стріляв 
умисне. Просто прибирав вдо-
ма і чистив зброю. Користувався 
востаннє років 5 тому, коли ходив 
на полювання. На запитання од-
ного з суддів, чи чистив зброю, 
направивши рушницю у вікно, той 
лише заперечував.
Адвокат на кожному із засідань 
наголошує, що ще до оголошен-
ня підозри його підзахисний до-
бровільно здав паспорти. Тікати 
не збирається і хоче спілкуватись 

з потерпілими та відшкодувати 
збитки на лікування малого. Та-
кож запевняв, що підзахисний  
поцілив в дитину випадково.
Днями Валерію Устинову продов-
жили міру запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою без 
права внесення застави — строком 
на 60 діб. Якщо раніше його за-
хисник наполягав на домашньому 
арешті, то під час крайнього засі-
дання просив бодай визначити 
розмір застави. Однак, суд зали-
шив Устинова під вартою — без 
права внесення застави.

Адвокат хотів визначення розміру застави

ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067-747-28-44, IRYNA.

BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ìàêñèì Êàïóñòÿíèê, ó ò³ë³ ÿêîãî 
çàëèøèëèñü ïîíàä 30 äðîáèíîê, 
ïðèíàéìí³ öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
îñâîþâàòèìå øê³ëüíó ïðîãðàìó 
³íäèâ³äóàëüíî òà âæå ïðîéøîâ 
ïåðøèé êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿. Õëîïöÿ 
çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ë³êàð³â çàïèñà-
ëè íà ïëàâàííÿ, àëå ùî ãîâîðÿòü 
ìåäèêè, ÷è çìîæå â³í êîëèñü ñòà-
òè êðóòèì ôóòáîë³ñòîì? Ïðî öå 
åêñêëþçèâíî ïîä³ëèâñÿ ç «RIA 
ïëþñ» áàòüêî ïîñòðàæäàëîãî â³ä 
ðóê ñòð³ëüöÿ ïî ä³òÿõ õëîï÷èíè 
ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê.

— Ìè íå äÿêóºìî Óñòèíîâó 
çà òå, ùî ñòàëîñÿ, àëå äÿêóºìî 
Áîãîâ³, çà òå, ùî çáåð³ã Ìàêñèì-
÷èêà, — ñòðèìóþ÷è åìîö³¿ ïîä³-
ëèâñÿ áàòüêî ïîðàíåíîãî õëîï-
÷èêà ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê. — Ìè 
ùèðî äÿêóºìî ³ ë³êàðÿì, ÿê³ éîãî 
áóêâàëüíî âðÿòóâàëè. ², íà ùàñòÿ, 
âîíè íå ñêàçàëè, ùî â³í íå çìîæå 
çàéìàòèñü óëþáëåíèì ôóòáîëîì… 

Êîëè öå áóäå ³ êîëè ñàìå ìîæíà 
áóäå â³äíîâèòè òðåíóâàííÿ, ïîêè 
ðàíî ãîâîðèòè. Çâè÷àéíî, ïîíàä 
30 äðîáèíîê, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ 
â éîãî ò³ë³, äàþòüñÿ âçíàêè. Àëå 
ìè ñïîä³âàºìîñü íà êðàùå!

Îäíà ç íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é 
Ìàêñèì÷èêà, ÿêèé áóêâàëüíî ìà-
ðèòü ôóòáîëîì ³ äàâíî çàéìàºòüñÿ 
ó ì³ñöåâîìó êëóá³ «×åìï³îí», — 
çóñòð³òèñü ³ç êóìèðîì, ãðàâöåì 
ôóòáîëüíîãî êëóáó «Äèíàìî» Â³-
êòîðîì Öèãàíêîâèì, — íåùîäàâíî 
çä³éñíèëàñü. Çóñòð³÷ íå áóëà íàä-
òî òðèâàëîþ, àëå êóìèð ï³ä³éøîâ 
äî Ìàêñèìêà, îá³éíÿâ éîãî — ùà-
ñòþ õëîï÷èêà ïðîñòî íå áóëî ìåæ.

— Æèòòÿ Ìàêñèìêà, ³ íàñ óñ³õ 
â òîìó ÷èñë³, ï³ñëÿ òîãî ôàòàëüíî-
ãî ïîñòð³ëó çì³íèëîñü ðàäèêàëü-
íî, àäæå ñèíîâ³ äîâîäèòüñÿ æèòè 
ç äóìêîþ, ùî ³ñíóþòü íå çîâñ³ì 
àäåêâàòí³ ëþäè, ÿê³ ìîæóòü çàïîä³-
ÿòè òîá³ ùîñü íåäîáðå, — ßðîñëàâ 
Êàïóñòÿíèê íàìàãàâñÿ ðåòåëüíî 
ï³äáèðàòè ñëîâà, êîëè æóðíàë³ñòêà 
«RIA ïëþñ» ïîö³êàâèëàñü, ÿê çàðàç 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ó òðàäèö³éíîìó ôîòîêîíêóðñ³ 
«Âåëèêîäí³é êîøèê», ÿêèé ùîðîêó 
ïðîâîäèòü ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» 
ñï³ëüíî ç ïàðòíåðîì ÒÌ «Þíèê», 
ïåðåìîãëà òåðíîïîëÿíêà Îëüãà 
Ëóöåíêî. ¯¿ ôîòîãðàô³ÿ ç³áðàëà 
íàéá³ëüøå ãîëîñ³â ñåðåä ó÷àñíèê³â 

Âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîãëè 
âñ³ îõî÷³ òåðíîïîëÿíè. Äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî áóëî çàâàíòàæèòè 
ôîòî ç âåëèêîäí³ì êîøèêîì ÷è 
áóäü–ÿêèì ³íøèì àòðèáóòîì öüî-
ãî ñâÿòà. Íàéêðàùó ôîòîãðàô³þ 
îáèðàëè ÷èòà÷³ ñàéòó 20minut.ua.

Ôîòîãðàô³ÿ âåëèêîäíüîãî êî-

øèêà Îëüãè Ëóöåíêî íàáðàëà 
íàéá³ëüøå ãîëîñ³â — 228. Ó êîí-
êóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 58 ó÷àñíèê³â.

Ïîäàðóíîê ïåðåìîæöÿì — ö³ëà 
êîðçèíà ì’ÿñíîãî äî âåëèêîäíüî-
ãî ñòîëó â³ä ÒÌ «Þíèê».

— Äóæå ïîçèòèâí³ âðàæåííÿ 
â³ä êîíêóðñó, — ðîçïîâ³äàº ïåðå-
ìîæíèöÿ Îëüãà Ëóöåíêî. — ×åñíî 
ñêàæó, íå î÷³êóâàëè, ùî âèãðàºìî 
³ íàñ ï³äòðèìàº ñò³ëüêè ëþäåé. 
Âïåðøå âèð³øèëè âçÿòè ó÷àñòü 
ó òàêîìó êîíêóðñ³.

Êîøèê ðàçîì ç ïàí³ Îëüãîþ 
ïðèêðàñèëà ¿¿ äîíå÷êà Ñîô³éêà. 

— Ñîô³éêà õîäèòü íà ð³çí³ ãóðò-
êè, ëþáèòü çàéìàòèñÿ òâîð÷³ñòþ 

³ çàõîò³ëà ïðèêðàñèòè âåëèêîä-
í³é êîøèê äî êîíêóðñó, — êàæå 
Îëüãà. — Äëÿ íàñ áóëî ãîëîâíèì 
ó÷àñòü, à íå ïåðåìîãà. Òîìó áóëî 
äóæå ïðèºìíî, êîëè ä³çíàëèñü, 
ùî ìè âèãðàëè. Ïîäàðóíîê äóæå 
ñïîäîáàâñÿ. Àëå ìè âèð³øèëè 
â öå ñâÿòî ïåðåäàòè êîøèê ëþ-
äÿì, ÿê³ ä³éñíî ïîòðåáóþòü öüîãî. 

Ïàðòíåð êîíêóðñó Îëåã Þíèê 
ðîçïîâ³äàº — ç êîæíèì ðàçîì 
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â çá³ëüøóºòüñÿ.

— Äóæå ïðèºìíî, ùî â êîíêóð-
ñ³ áåðóòü ó÷àñòü áàãàòî ëþäåé, — 
êàæå Îëåã Þíèê. — Êîæíîãî ðîêó 
º íîâ³ ó÷àñíèêè, ÿê³ äèâóþòü ñâî-
¿ìè ôîòîãðàô³ÿìè. Êîíêóðñ ìè 

îðãàí³çîâóºìî âæå íå ïåðøèé 
ð³ê. Ñïîä³âàþñÿ, öÿ òðàäèö³ÿ áóäå 
ïðîäîâæóâàòèñÿ. ß áàæàþ óñ³ì 
òåðíîïîëÿíàì ãàðíî ïðîâåñòè ö³ 
ñâÿòà ó òåïëîìó ðîäèííîìó êîë³. 
Çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ òà ñìà÷íî¿ ïàñêè!

Êîíêóðñ ïðîâîäèòèìóòü ³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó.

— Äóæå ò³øèòü ïîçèòèâíà ðåàê-
ö³ÿ ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº ïðåäñòàâ-
íèê ÒÌ «Þíèê» Ïàâëî Òâàðäîâ-
ñüêèé. — Ìè ñòàðàºìîñü äëÿ íàøèõ 
ïîêóïö³â ³ õî÷åìî ïîäàðóâàòè á³ëü-
øå ïîçèòèâíèõ åìîö³é. Òîìó ìè 
ïðîäîâæèìî ïðîâîäèòè êîíêóðñ 
íàñòóïíîãî ðîêó. Öå âæå ñòàëî 
òðàäèö³ºþ.

Тернополянка Ольга Луценко 
з донькою отримала 
подарунок від ТМ «Юник» — 
м’ясний кошик 
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Прикрашали разом з донечкою: хто переміг 
у фотоконкурсі «Великодній кошик»

ЗДІЙСНИЛАСЯ МРІЯ МАКСИМА
Після трагедії  «Ми не дякуємо Устинову 
за те, що сталося, але дякуємо Богові, за те, 
що зберіг Максимчика», — як почувається 
поранений хлопчина, розповів його батько 

æèâå ³ ïî÷óâàºòüñÿ Ìàêñèì÷èê. — 
Àëå ìè ùèðî äÿêóºìî òèì ëþäÿì, 
ÿê³ áóëè ç íèì ³ º â äàíèé ìî-
ìåíò, — öå ðîäèíà, çíàéîì³, äðóç³, 
â÷èòåë³ ³ îäíîêëàñíèêè, âèõîâàíö³ 
³ êåð³âíèöòâî ôóòáîëüíî¿ øêîëè 
«×åìï³îí» ³ ÷èìàëî ³íøèõ, ÿê³ 
äîïîìàãàëè ñëîâîì, ï³äòðèìêè, 
ô³íàíñîâî ³ ìîëèòâîþ. Â³í ³ ìè 
âñ³ öå â³ä÷óâàëè ³ â³ä÷óâàºìî äîñ³.

ПОПЕРЕДУ ОБСТЕЖЕННЯ 
І МІСЯЦІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Ìàêñèì âæå ïðîéøîâ ïåðøèé 
êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿ ó Òåðíîïîë³. 
Øê³ëüíå íàâ÷àííÿ, ÿê ³ ï³ñëÿ îïå-
ðàö³é ó Êèºâ³, â³äáóâàºòüñÿ çà ³í-
äèâ³äóàëüíèì ãðàô³êîì — ïîêè ùî 
äî øêîëè õîäèòè õëîï÷èêó íå äîç-
âîëÿþòü. Ñòîëè÷í³ ìåäèêè äëÿ êðà-
ùîãî â³äíîâëåííÿ ðåêîìåíäóâàëè 
õëîïöåâ³ çàéìàòèñü ïëàâàííÿì — ³ 

Ìàêñèì âæå ³ â öüîìó âèä³ ñïîð-
òó çðîáèâ ïåðø³ êðîêè. Ó íüîãî 
âñå âèõîäèòü, ³ ãîëîâíå — éîìó 
ïîäîáàºòüñÿ.

Ï³ñëÿ Âåëèêîäí³õ ñâÿò ðîäè-
íà çíîâó ïî¿äå äî Êèºâà — òàì 
íà õëîïöÿ ÷åêàº ìåäîãëÿä. Ï³ñëÿ 
öüîãî ìåäèêè ìàþòü äàòè ðåêî-
ìåíäàö³¿ ùîäî ïîâåðíåííÿ õëîïöÿ, 
òðàâìîâàíîãî ïîñòð³ëîì ç ðóøíèö³, 
äî ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ. À ïîêè 
ùî áàòüêè ùå ðàç ùèðî äÿêóþòü 
óñ³ì, õòî äîïîìàãàâ ³ ï³äòðèìóâààâ 
Ìàêñèìà.

— Ìè ïîáà÷èëè ïî ñèíîâ³, ùî 
íàâ³òü òàê³ áîëþ÷³ ìîìåíòè â³í çì³ã 
ïðîéòè ç ã³äí³ñòþ ³ ïðèìóäðèâñÿ 
ïî÷åðïíóòè äëÿ ñåáå íàâ³òü ÿêèéñü 
ïîçèòèâ — öå âñå çàâäÿêè îò³é øà-
ëåí³é ï³äòðèìö³, ÿêó ìè â³ä÷óâàëè 
ùîõâèëèíè, — ïîä³ëèâñÿ ßðîñëàâ 
Êàïóñòÿíèê. 

Зустріч з кумиром-динамівцем Віктором Циганковим не 
була надто тривалою, але футболіст підійшов до Максимка, 
обійняв його — щастю хлопчика просто не було меж

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА

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

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне 
ушкодження
Ч. 1. Умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, тобто умисне тілесне ушкодження, 
небезпечне для життя в момент запо-
діяння, чи таке, що спричинило втрату 
будь-якого органу або його функцій, 
каліцтво статевих органів, психічну 
хворобу або інший розлад здоров’я, 
поєднаний зі стійкою втратою працез-
датності не менш як на одну третину, 
або переривання вагітності чи непо-
правне знівечення обличчя, — кара-
ється позбавленням волі на строк від 
п'яти до восьми років.
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Íàãàäàºìî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, 
21 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó áëèçüêî 11 ãîä. 
00 õ â., ï³äîçðþâàíèé, ç â³êíà ñâîº¿ 
êâàðòèðè, çä³éñíèâ ïðèö³ëüíèé ïî-
ñòð³ë ³ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ â ä³òåé, 
ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñïîðòèâíîìó 
ñòàä³îí³ îäí³º¿ ³ç òåðíîï³ëüñüêèõ 
øê³ë. Â ðåçóëüòàò³ äâîì ä³òÿì 
ñïðè÷èíåíî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ 
ó âèãëÿä³ âîãíåïàëüíèõ ïîðàíåíü.

У ЛІКАРНІ СВЯТКУВАВ ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ

Ó ò³ë³ Ìàêñèìà Êàïóñòÿíèêà âè-
ÿâèëè ïîíàä 40 äðîáèíîê. Ê³ëüêà-
ïðîéøëè ³ ÷åðåç äåÿê³ âíóòð³øí³ 
îðãàíè, òîìó Ìàêñèìà äâ³÷³ îïå-
ðóâàëè ³ â ñòîëè÷íîìó Îõìàòäè-
ò³. Ñàìå ï³ñëÿ îñòàííüî¿ îïåðàö³¿ 
Ìàêñèì ó ë³êàðí³ â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é 
12-èé äåíü íàðîäæåííÿ.

Âàëåð³ÿ Óñòèíîâà, 
ÿêèé ïîö³ëèâ ó äèòèíó 
ç ðóøíèö³, çàëèøèëè 
ï³ä âàðòîþ ùå íà 60 
ä³á áåç ïðàâà âíåñåííÿ 
çàñòàâè
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 
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Çà òå, ùîá íàäàòè äîçâ³ë ïðîäà-
òè òðüîõ òâàðèí ³ç òåðíîï³ëüñüêî-
ãî «Çîîêóòêà», äåïóòàòè ãîëîñóâà-
ëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 23 êâ³òíÿ.

ПОКИ ГОВОРИТИМЕМО — 
ТВАРИНИ БУДУТЬ МЕРТВІ 

Çâåðíåííÿ â³ä ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ 
ïàðê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó» 
ðîçãëÿíóëè íà ï’ÿò³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
çâåðíóëîñÿ äî äåïóòàò³â, ùîá âçÿ-
òè äîçâ³ë íà ïðîäàæ äâîõ ïîí³ òà 
ëàìè ç «Çîîêóòêà».

Öå ð³øåííÿ º íåîáõ³äíèì, ïîÿñ-
íèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêî¿ ðàäè Àíäð³é 
Äðîçäîâñüêèé ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ñå-
ñ³¿. Ìîâëÿâ, ïîí³ íàðîäèëèñÿ ó çâ³-
ðèíö³, çàðàç âîíè º çàéâ³. À ëàìó 
õî÷óòü ïðîäàòè, ùîá êóïèòè íàòî-
ì³ñòü ñàìêó, áî ìàþòü äâîõ ñàìö³â, 
ÿê³ íå âæèâàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ.

— Ïîí³ íàðîäèëèñÿ òóò, âîíè º 
íåïîòð³áí³, ³ çà ö³ êîøòè ïëàíóº-
ìî çàêóïèòè ïòèöþ. Ëàì º äâîº, 
öå ñàìö³. Õî÷åìî êóïèòè ñàìêó, — 
ïîÿñíèâ Àíäð³é Äðîçäîâñüêèé.

Ó äåÿêèõ äåïóòàò³â öå âèêëèêà-
ëî ïèòàííÿ òà îáãîâîðåííÿ. Äåõòî 
ïî÷àâ çàïèòóâàòè — ÷è ðàäèëèñü 
³ç çîîçàõèñíèêàìè, íà ùî ì³ñü-
êèé ãîëîâà â³äïîâ³â: ïîêè áóäåìî 
ðàäèòèñü, òâàðèíè áóäóòü ìåðòâ³.

— Ñàìö³-ëàìè îäèí îäíîãî 
çàãðèçóòü, — ñêàçàâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà. — Òîìó îäíîãî òðåáà ïðî-
äàòè ³ êóïèòè ñàìêó. Ò³ òâàðèíè 
íå ìîæóòü æèòè ðàçîì. Ïîêè âè 
ïîñï³ëêóºòåñü ç çîîçàõèñíèêàìè, 
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ õòîñü áóäå 
ìåðòâèé ç íèõ.

Ï’ÿòåðî äåïóòàò³â ïðîãîëî-
ñóâàëè ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ. 
35 — «çà».

ПОВБИВАЮТЬ ЧИ 
ПОКУСАЮТЬСЯ?

Àëå ÷è ä³éñíî æèòòþ ëàì çà-
ãðîæóº ñìåðòåëüíà íåáåçïåêà? 
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ïîáóâàâ 
ó çâ³ðèíö³, ïîñï³ëêóâàâñÿ ç äè-
ðåêòîðîì ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàð-
ê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó» òà 
çàâ³äóâà÷åì «Çîîêóòêà».

ßê ìè ç'ÿñóâàëè, äâ³ ëàìè æè-
âóòü ó «Çîîêóòêó» âæå òðè ðîêè. 
Îñê³ëüêè öå ñàìö³, âîíè êóñàþòü 
îäèí îäíîãî. Àëå ¿õ æèòòþ í³÷îãî 
íå çàãðîæóº — âîíè æèâóòü ó ð³ç-
íèõ çàãîíàõ, ïîÿñíèâ çàâ³äóâà÷ 
çâ³ðèíöÿ.

— Ä³éñíî, ëàìè ìîæóòü êóñàòè-
ñÿ, áî öå äâà ñàìö³, — êàæå çàâ³äó-
âà÷ «Çîîêóòêà». — Äîáðå, ùîá áóëà 
ñàìêà. ̄ é òåæ ìàº áóòè ïðèáëèçíî 
òðè ðîêè, ÿê ³ ñàìöþ. Ñàìåöü ³ ñàì-
êà óæèâóòüñÿ äîáðå. Àëå êîãî ñàìå 
ïðîäàâàòèìåìî — íå âèð³øèëè.

À îò ùîäî ïîí³, ÿêèõ õî÷óòü 
ïðîäàòè, âæå âèçíà÷èëèñü.

— Ó íàñ º òðè êîáèëêè òà 
îãèð (êîáåëü), — êàæå äîãëÿ-
äà÷. — Îäíà êîáèëêà âàã³òíà, ¿é 
òðè ðîêè. Ó æîâòí³ ìàº ðîçðî-
äèòèñÿ. ²íøà, ÿêó õî÷åìî ïðîäà-
òè, ìîëîäà, ¿é ð³ê. ¯õ óòðèìàííÿ 
íå áåçêîøòîâíå ³ ðîçâîäèòè ¿õ ìè 
íå ìîæåìî, áî íå áóäå ÷èì ïðîãî-
äóâàòè. Öå âïåðøå òàêà ñèòóàö³ÿ, 
ùî òðåáà ïðîäàòè çàéâèõ òâàðèí. 
Ðàí³øå òàêîãî íå áóëî.

×îìó? Äâîõ ñàìö³â ëàì òðè 
ðîêè òîìó êóïèëè ïîìèëêîâî. 
Õîò³ëè ñàìöÿ òà ñàìêó — ïðè¿õàëè 
äâà ñàìö³, ïîÿñíþº äèðåêòîð ÊÏ 
«Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó» Ìèêîëà Ëåñ³â.

— Ó íàñ íå ôåðìà, äîñòàòíüî 
ïî ïàð³ òâàðèí — ñàìöÿ òà ñàìêó. 
×åðåç öå ìè ³ ïîäàëè çâåðíåííÿ, 
ùîá íàì äàëè äîçâ³ë íà ïðîäàæ, 
îñê³ëüêè ñàìîñò³éíî òàê³ ð³øåííÿ 
ìè ïðèéìàòè íå ìîæåìî, — êàæå 
ïàí Ëåñ³â.

ТУТ ДІМ, А ЇХ ПРОДАЮТЬ!
Тварини  Навколо тернопільського 
«Зоокутка» розгортаються нові дискусії. 
Адже там вирішили продати «зайвих» 
тварин — двох поні та ламу. Ми дізналися, 
у скільки оцінюють мешканців звіринця, 
кому планують продати і що про це 
думають місцеві зоозахисники 

Êîëè ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³ îòðèìàþòü ð³øåííÿ ñåñ³¿ — 
ïî÷íóòü øóêàòè ïîêóïö³â äëÿ 
òâàðèí. Áóäóòü ïðîâîäèòè òåíäåð.

ПРИДБАЮТЬ ПТАХІВ 
Âîäîïëàâàþ÷èõ ïòàõ³â ó «Çîî-

êóòêó» íå çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê òàì âèÿâèëè ïòàøèíèé ãðèï. 
Çàãîíè ïóñòóþòü. Îòæå, íà êîø-
òè ç ïðîäàæó ïîí³ õî÷óòü êóïèòè 
ïòàõ³â. Àëå öüîãî ðàçó âîíè âæå, 
êàæóòü, áóäóòü çàõèùåí³.

— Ùîá òàêî¿ ñèòóàö³¿ íå ïîâ-
òîðèëîñü, ìè ïëàíóºìî â³äãîðî-
äèòè çàã³í äëÿ ïòàõ³â, ùîá òóäè 
íå çìîãëè ïîòðàïèòè ïåðåë³òí³, — 
ðîçïîâ³ëè ó «Çîîêóòî÷êó». — Ïå-
ðåêðèºìî çãîðè âñå ñ³òêîþ, òîä³ 
òàêèõ ñèòóàö³é ç ïòàøèíèì ãðè-
ïîì âäàñòüñÿ óíèêíóòè íàäàë³.

Ñê³ëüêè íîâèõ ïòàõ³â ïðèäáà-
þòü — ùå íåâ³äîìî. Îáîâ’ÿçêîâà 
óìîâà äëÿ ïòàõ³â — íàÿâí³ñòü ñà-
í³òàðíèõ ïàñïîðò³â.

— Ìè õî÷åìî íà âèðó÷åí³ êîøòè 
êóïèòè ëåáåä³â, êà÷îê, êàçàðîê, — 
êàæå Ìèêîëà Ëåñ³â. — Îãîëîñèìî 
òåíäåð. Îáîâ’ÿçêîâà óìîâà — íà-
ÿâí³ñòü ñàí³òàðíèõ ïàñïîðò³â. ßêà 
âàðò³ñòü áóäå — ïîêè íå ìîæó ñêà-
çàòè. Íàðàç³ âåäåìî ïåðåìîâèíè 
ç ôåðìàìè. Íàì òðåáà õî÷à á ÷î-
òèðè-ø³ñòü ëåáåä³â, ÷îòèðè ãóñêè 
òà õî÷à á äâ³ êàçàðêè.

У СКІЛЬКИ ОЦІНЮЮТЬ ТВАРИН 
Ñóìè, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìóòü 

òâàðèíè, ïîêè íå íàçèâàþòü. 
×åðåç òåíäåð âèáåðóòü òîãî, õòî 
á³ëüøå çàïëàòèòü.

— Íàðàç³ òâàðèí îö³íèëè â 9 òà 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü (çà ïîí³) òà 
30 òèñÿ÷ (çà ëàìó), — êàæå Ìè-
êîëà Ëåñ³â. — Òàêà º íàäëèøêî-
âà áàëàíñîâà âàðò³ñòü òâàðèí, ÿêó 
íàì íàçâàëè ó áóõãàëòåð³¿. Íàðàç³ 
ìè ìàºìî îòðèìàòè ð³øåííÿ ñåñ³¿ 
³ áóäåìî çàéìàòèñü îðãàí³çàö³ºþ 
òåíäåðà. Îäðàçó çàñïîêîþ âñ³õ, ùî 
òâàðèí «íà êîâáàñó» í³õòî ïðîäà-
âàòè íå áóäå. ª çîîêóòêè â ð³çíèõ 

ñàìö³â, ³ âîíè íå áóäóòü ãðèçòèñÿ. 
Òðåáà çâàæàòè íà äîáðîáóò çâ³ð³â, 
à íå ðîçãëÿäàòè ¿õ ÿê ìàéíî. Öå 
íàéá³ëüøà ïðîáëåìà, ùî òâàðèíà 
ìàº ñòàòóñ ìàéíà. Ìîÿ äóìêà — ò³ 
òâàðèíè, ÿê³ º, ìàþòü çàëèøè-
òèñÿ. Öå âæå ¿õ ä³ì. ² íå ìîæíà 
ðîçãëÿäàòè ¿õ ÿê ð³÷, ÿêó ìîæíà 
çàì³íèòè íà ùîñü. À ãîëîâíå — 
íå äîïóñòèòè òîãî, ùîá ¿õ æèòòÿ 
çàê³í÷èëîñü íà á³éí³. ¯ì òðåáà 
äàòè ìîæëèâ³ñòü íîðìàëüíî æèòè.

Àêòèâ³ñòè êàæóòü — â öèõ ä³ÿõ 
íåìàº òóðáîòè ïðî òâàðèí.

— Ìè ³ç UAnimals íàäñèëàëè ëè-
ñòè äî óñ³õ äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè ³ 
çâåðòàëèñü ïóáë³÷íî ç ïðîõàííÿì 
ãîëîñóâàòè ïðîòè òàêîãî ð³øåí-
íÿ, äîêè íå áóäå â³äîìî îô³ö³éíî 
ï³äòâåðäæåíî¿ ïðè÷èíè ïðîäà-
æó òà ðîçóì³ííÿ, êóäè ¿õ áóäóòü 
ïðîäàâàòè, — êàæå çîîçàõèñíèöÿ, 
àêòèâ³ñòêà çîîçàõèñíî¿ ñï³ëüíîòè 
UAnimals Ëþäìèëà ×åõîâñüêà. — 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî þðèäè÷íî 
ïîêè ùî òâàðèíè âñå æ º âëàñí³-
ñòþ, íàñïðàâä³ öå íå ñò³ëüö³ ç ïðè-
éìàëüí³, ÿê³ ìîæíà ïðîñòî ïðîäàòè 
³ íå çâàæàòè, ùî ³ç íèìè áóäå äàë³. 
Êð³ì òîãî, ìè íàïîëÿãàëè íà ï³ä-
íÿòò³ ïèòàííÿ ïðî äîô³íàíñóâàííÿ 
çîîêóòêà, àáè çàáåçïå÷èòè óñ³õ óæå 
íàÿâíèõ òâàðèí íåîáõ³äíèìè óìî-
âàìè ïðîæèâàííÿ.

ßê êàæå Ëþäìèëà ×åõîâñüêà, 
ïðîäàæ òâàðèí íà àóêö³îí³ íå ãà-
ðàíòóº ¿ì òå, ùî âîíè ìàòèìóòü 
õîðîø³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ.

— Ìè ïåðåêîíàí³, ùî ï³ä îçâó-
÷åíèìè ïðè÷èíàìè ïðîäàæó ïðè-
õîâóºòüñÿ áàíàëüíå áàæàííÿ âèãî-
äè, àäæå ïðîäàæ òâàðèí íà àóêö³-
îí³ àáñîëþòíî íå ãàðàíòóº ¿õíüîãî 
áëàãîïîëó÷÷ÿ, òàêèõ òâàðèí ÷àñòî 
ïåðåêóïîâóþòü òàê³ æ çîîêóòêè, 
ïðèâàòí³ çâ³ðèíö³ àáî ðåñòîðàíí³ 
êîìïëåêñè, äå âçàãàë³ æîäíèõ íà-
ëåæíèõ óìîâ óòðèìàííÿ, — êàæå 
àêòèâ³ñòà. — ×è õòîñü â³ðèòü, ùî 
¿õ êóïëÿòü ó ÷óäîâ³ óìîâè íàö³î-
íàëüí³ ïàðêè ÷è çàïîâ³äíèêè, ³ 
âîíè çàæèâóòü, ÿê ó êàçö³?
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ì³ñòàõ, ÿê³ á õîò³ëè ïðèäáàòè ¿õ. 
Òîìó ç íèìè âñå áóäå äîáðå.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðî-
äîâæàòü ñòåæèòè çà ñèòóàö³ºþ. 
Ìè ä³çíàºìîñü, çà ñê³ëüêè òà êîìó 
ïðîäàäóòü òâàðèí ç «Òîï³ëü÷å».

Íà ñàéòàõ ç ïðîäàæó òâàðèí ìè 
çíàéøëè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿ ïðî ïðî-
äàæ ïîí³. ̄ õ âàðò³ñòü çàëåæèòü â³ä 
ïîðîäè òà â³êó. Ìîæíà çíàéòè ïîí³ 
çà 10 òèñ. ãðèâåíü, à º ïîðîäèñò³ 
òâàðèíè çà 50 òà íàâ³òü çà 90 òèñ. 
ª ³ îãîëîøåííÿ, äå ïîí³ òåðì³íîâî 
ïðîäàþòü çà 5 òèñ. ãðèâåíü.

Ö³íè íà ëàì òàêîæ â³äð³çíÿþòü-
ñÿ. Ìè çíàéøëè îãîëîøåííÿ ïðî 
ïðîäàæ ëàì. Íàéäåøåâøå îãîëî-
øåííÿ — ñàìåöü ëàìè çà 18 òèñ. 
ãðèâåíü. Òàêîæ º ïðîïîçèö³¿ 
çà 25, 33 òà 40 òèñÿ÷.

ЩО КАЖУТЬ ЗООЗАХИСНИКИ 
Òåðíîï³ëüñüê³ çîîçàõèñíèêè êà-

æóòü — âàðòî çàëèøèòè òâàðèí 
ó çâ³ðèíö³, à íå ðîçïðîäóâàòè ¿õ, 
ÿê íåïîòð³áí³ ðå÷³.

— ß ââàæàþ, ùî òâàðèíè — öå 
íå ðå÷³ ³ ñòàâëåííÿ äî íèõ ìàº 
áóòè â³äïîâ³äíå, — êàæå çîîçàõèñ-
íèê, àêòèâ³ñò àêö³¿ «Êóá ïðàâäè» 
Çîðàâàð Ìàâðàò. — Öå íå ìàéíî 
êóïè–ïðîäàé. ß õîò³â áè, ùîá 
òâàðèí çàëèøèëè. Ìîæíà çðîáèòè 
äîäàòêîâèé âîëüºð, ùîá ðîçä³ëèòè 

«Ñàìö³-ëàìè îäèí 
îäíîãî çàãðèçóòü. Òîìó 
îäíîãî òðåáà ïðîäàòè 
³ êóïèòè ñàìêó. Ò³ 
òâàðèíè íå ìîæóòü 
æèòè ðàçîì» 

У звіринці є чотири поні. Хочуть лишити одну кобилку 
та одного жеребця Місце, де житимуть птахи, буде перекрите для інших птахів

Лами не уживаються між собою, але їх життю нічого 
не загрожує. Вони живуть окремо
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìîíàñòèðèñüêà ñëàâëÿòüñÿ ñâî-
ºþ ³ñòîðè÷íîþ ìèíóâøèíîþ òà 
ïåðåñåëåíèì íàðîäîì — ëåìêàìè, 
ÿê³ ââàæàþòü éîãî íåîô³ö³éíîþ 
ñòîëèöåþ Ëåìê³âùèíè.

Äàë³ â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
Äðóç³, ìåíå çâàòè Ôåä³ð Âîñ³í-

ñüêèé, ÿ ðîçïî÷àâ ñâîþ ìàíäð³âêó 
â ï’ÿòíèöþ, 23 êâ³òíÿ î 12 ãîäèí³. 
Ðîçïîâ³äàþ ïðî âñå, ùî ïîáà÷èâ 
³ êîãî çóñòð³â.

ЯК ДІСТАТИСЯ 
Ç Òåðíîïîëÿ äî ì³ñòà Ìîíàñòè-

ðèñüêà âè ìîæåòå ä³ñòàòèñÿ àâòî-
áóñîì, ùî ïðÿìóº â ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüê, àäæå ì³ñòî Ìîíàñòèðè-
ñüêà ³ ðîçòàøîâàíå íà ï³âäîðîç³ 
äî öüîãî îáëàñíîãî öåíòðó. Àâòî-
áóñè êóðñóþòü êîæí³ ï³âòîðè-äâ³ 
ãîäèíè.

Âàðò³ñòü êâèòêà — 70–80 ãðèâåíü.
Ùîá äîáðàòèñÿ äî Ìîíàñòè-

ðèñüê, ÿ ñêîðèñòàâñÿ Blablacar. 
Äîðîãà îá³éøëàñÿ ó 65 ãðèâåíü. 
Ç³ ìíîþ ¿õàëè ùå òðè ïàñàæèðè.

Çàçíà÷ó, ùî âñ³, êð³ì âîä³ÿ, 
áóëè ó ìàñêàõ.

×àñ ïî¿çäêè — ï³âòîðè ãîäèíè. 
Äî ñëîâà, øëÿõ íåïðîñòèé, àäæå 
íàøà äîðîãà ï³ñëÿ Òåðåáîâë³ áóëà 
â ÿìàõ, ïîäåêóäè ìè ¿õàëè âóçü-
êèìè âóëè÷êàìè íåâåëèêèõ ñ³ë, 
âñòåëåíèìè êàì’ÿíèñòîþ áðóê³â-
êîþ. Âîä³þ ÿ íå çàçäðèâ.

МІСТО З АВТОСТАНЦІЄЮ 
І БЕЗ ЗАЛІЗНИЦІ 

Âèéøîâ á³ëÿ ìóçåþ «Ëåìê³â-
ñüêî¿ êóëüòóðè». Äóæå õîò³â éîãî 
â³äâ³äàòè ³ ðàäæó âàì. Çàïåâíÿþ, 

âè ä³çíàºòåñÿ òà ïîáà÷èòå áàãàòî 
íîâîãî ïðî ãîðäèé òà â³ðóþ÷èé 
íàðîä — ëåìê³â, ÿêèõ ïåðåñåëèëè 
ç òåðåí Ïîëüù³ òà ×åõîñëîâà÷-
÷èíè ùå ó 40-èõ ðîêàõ.

Ìåíøå, í³æ çà ñòî ìåòð³â â³ä 
ìóçåþ, ðîçòàøîâàíà àâòîñòàíö³ÿ.

Ïèòàííÿ ëèøå ùîäî ¿¿ âèãëÿäó 
òà òåðèòîð³¿, íà ÿê³é âîíà ðîç-
òàøîâàíà. Àñôàëüò âåñü â ÿìàõ, 
à â íèõ — âîäà. ² â öüîìó âèïàä-
êó ïðîáëåìà íàâ³òü íå â åñòåòèö³, 
à â òîìó, ùî äî çóïèíîê ïðè-
áóâàþòü àâòîáóñè ³, íàïðèêëàä, 
ñòàðåíüêèì ëþäÿì âàæêî áóëî á 
ñ³ñòè ó òðàíñïîðò ó äîùîâó ïî-
ãîäó, íå âñòóïèâøè ó ãëèáîêó 
êàëþæó.

Àâòîñòàíö³ÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ 
îäíîòèïíó áóä³âëþ, íåâåëèêó 
çà ïëîùåþ, âèãëÿä ÿêî¿, íàïåâíî, 
íå çì³íþâàâñÿ ùå ç ÷àñó, êîëè ¿¿ 
ñïîðóäèëè. Äî òîãî æ, ñêëÿíèé 
ôàñàä àâòîñòàíö³¿, ìîæëèâî, ³ ìàº 
ãàðíèé âèãëÿä, òà âçèìêó òàì íà-
âðÿä ÷è òåïëî.

Òóàëåò í³ íà àâòîñòàíö³¿, í³ á³ëÿ 
íå¿ çíàéòè íå âäàëîñÿ. À óâ³éøîâ-
øè âñåðåäèíó, ïðàö³âíèöü òàì 
ÿ íå ïîáà÷èâ. Ìîæëèâî, âîíè 
êóäèñü âèéøëè.

Çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ â ì³ñò³ 
íåìàº. Õî÷à, ÿê âäàëîñÿ ìåí³ 
çíàéòè â ³ñòîðè÷í³é äîâ³äö³, 
äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè âîíà 
áóëà ³ ìàëà ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ.

МАЛЕНЬКЕ МІСТО З МАЛОЮ 
ЗАРПЛАТОЮ 

Ìîíàñòèðèñüêà º íåâåëèêèì 
ì³ñòå÷êîì, ÿêå ìîæíà îá³éòè 
îð³ºíòîâíî çà ãîäèíó. Òóò íåìàº 
âåëèêèõ äåâ’ÿòèïîâåðõîâèõ áó-
äèíê³â, ëèøå ï’ÿòèïîâåðõ³âêè, 

РЕКЛАМА

МОНАСТИРИСЬКА, ЯКИХ ВИ НЕ ЗНАЛИ. 
Проєкт  Ми продовжуємо розповіді 
про життя великих та малих містечок 
на Тернопільщині. Цього разу наш 
журналіст побував у Монастириськах — 
мальовничому місті на півдні 
Тернопільщини. Саме тут, нагадаємо, 
розпочався спалах ковіду в області. Чи 
легко туди дістатися? Чи комфортно 
там жити та яка в Монастириськах 
інфраструктура? Про це та не тільки 
розповідаємо в нашому матеріалі 

ÿêèõ íå á³ëüøå äåñÿòè. Ðåøòà — 
ïðèâàòí³ áóäèíêè.

Äî ñëîâà, ì³ñöåâ³ ñòåæàòü 
çà ñâî¿ì îá³éñòÿì ³ ïðèáóäèí-
êîâèìè òåðèòîð³ÿìè. ×è íå á³ëÿ 
êîæíîãî áóäèíêó çóñòð³÷àâ äîãëÿ-
íóòèé ³ ÷èñòèé ãàçîí ÷è àêóðàò-
íèé ãîðîä.

ª ³ ÷èìàëî ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, 
ó ÿêèõ âæå äàâíî í³õòî íå æèâå. 
Ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ äåÿêèõ 
ç íèõ ïðîñòî âñòåëåíà ñì³òòÿì.

Ì³ñöåâ³, ÿêèõ çóñòð³÷àâ äîðî-
ãîþ, îõî÷å ñï³ëêóâàëèñÿ ç³ ìíîþ, 
ùå çäàëåêà âãëåä³âøè ó ìî¿õ ðóêàõ 
êàìåðó. Çãàäàëè ³ çà ³íôðàñòðóê-
òóðó.

— Çíàºòå, äîð³ã íåìàº, à íàì 
âñå îá³öÿþòü. Êàæóòü, ùî öüîãî 
ðîêó çðîáëÿòü. À ùîäî ³íôðà-
ñòðóêòóðè, òî í³áè âñüîãî âè-
ñòà÷àº. Íå âèñòà÷àº ëèø ëþäåé, 
áî âîíè ¿äóòü çâ³äñè â ïîøóêàõ 
êðàùî¿ ðîáîòè, — ðîçïîâ³â ïåðå-
õîæèé ïàí Îðåñò.

Øóêàþ â ³íòåðíåò³, ñê³ëüêè æ 
â ñåðåäíüîìó çàðîáëÿþòü òóò. ² 
âèÿâèëîñÿ, ùî â êîëèøíüîìó 
Ìîíàñòèðèñüêîìó ðàéîí³ îäíà 
ç íàéíèæ÷èõ çàðïëàò. Òàê, ï³ä 
ê³íåöü 2020 ðîêó â öüîìó ðàéîí³ 
â ñåðåäíüîìó æèòåë³ çàðîáëÿëè 
9 301 ãðèâíþ. Ìåíøå ëèøå â êî-
ëèøí³õ Áåðåæàíñüêîìó òà Áîð-
ù³âñüêîìó ðàéîíàõ. Àëå öå ëèøå 
ñòàòèñòèêà. Íà ïðàêòèö³ ³ öüîãî 
ìîæå íå áóòè.

СМІТТЯ ТА БРУД 
В МОНАСТИРИСЬКАХ 

ª â Ãîëë³âóä³ ô³ëüì, ùî ñòàâ, 
íàïåâíî, êëàñèêîþ. Íàçèâàºòüñÿ 
«Ñòðàõ ³ îãèäà â Ëàñ-Âåãàñ³». Öå 
ê³íîñòð³÷êà ç åëåìåíòàìè êîìå-
ä³¿. ²äó÷è âóçüêèìè âóëè÷êàìè 
íà îêîëèöÿõ ì³ñòà Ìîíàñòèðè-
ñüêà, âèäîâèùå íàãàäàëî ìåí³ 
öåé ô³ëüì. Êîìåä³¿ ìàëî. Æàõ 
ïðî åêîëîã³÷íó êàòàñòðîôó, ÿêèé 
ìîæå ñòàòè ðåàëüí³ñòþ. ² íàçâà 
öüîãî ô³ëüìó êðàñíîìîâíà — 
«Ñì³òòÿ òà áðóä â Ìîíàñòèðè-
ñüêàõ».

— Çíàºòå, äîð³ã íåìàº, 
à íàì âñå îá³öÿþòü. 
Êàæóòü, ùî öüîãî 
ðîêó çðîáëÿòü... Íå 
âèñòà÷àº ëèø ëþäåé, 
áî âîíè ¿äóòü çâ³äñè 
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Хороші дороги лише ближче до центру

У смітниках відра. Схоже, це влада так економить 
на сміттєвих пакетах
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ЧИ ВАРТО СЮДИ ЇХАТИ ТУРИСТАМ?

Ïðÿìóþ÷è äî ì³ñöåâîãî ðèíêó 
(à ÿ áóâ ó ì³ñò³ â ï’ÿòíèöþ, ñàìå 
â áàçàðíèé äåíü) â³ä àâòîñòàíö³¿, 
ìîæíà ðîçãëåä³òè ð³÷å÷êó ç ìóò-
íîþ çåëåíîþ âîäîþ òà âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ñì³òòÿ ³ äåê³ëüêà ì³ñòê³â 
÷åðåç íå¿.

Íàáëèæàþ÷èñü äî ðèíêó, 
áà÷ó âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå ñì³òòÿ. 
À ñïðàâæí³ì àïîãåºì ñòàëî ì³ñöå, 
äå ðîçòàøîâàíèé ðèíîê. Éîãî òå-
ðèòîð³ÿ ï³ñëÿ áàçàðíîãî äíÿ ïðî-
ñòî âñòåëåíà ïàêåòàìè, ïëÿøêàìè, 
îðãàí³÷íèìè â³äõîäàìè.

Ì³ñöåâ³ ïîÿñíèëè, ùî òàêå 
âèäîâèùå áà÷àòü ùîðàçó ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ áàçàðíîãî äíÿ — ùî-
â³âòîðêà òà ùîï’ÿòíèö³. Àëå âîíè 
äî öüîãî çâèêëè ³ çàñïîêî¿ëè, ùî 
ñì³òòÿ ïðèáèðàþòü ñïåöòåõí³êîþ.

ЯКА ІНФРАСТРУКТУРА 
Íà ø³ñòü òèñÿ÷ íàñåëåííÿ 

â ì³ñò³ º îäíà øêîëà, äèòñàäîê, 
ïîæåæíà ÷àñòèíà, ë³êàðíÿ, ïàðê 
òà ñòàä³îí. Àëå ïðî öå ï³çí³øå.

Íà ïî÷àòîê ïðî äîðîãè ³ òðî-
òóàðè, àäæå ä³ñòàòèñÿ äî øêîëè 
÷è ë³êàðí³ áåç íèõ áóëî á ïðî-
áëåìàòè÷íî.

Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà äî-
ðîãè º. Âîíè â ÷óäîâîìó ñòàí³, ÿê 
³ òðîòóàð. Òà ùî äàë³ âè áóäåòå 
â³äõîäèòè â³ä öåíòðó, òî ã³ðøèé 
ñòàí äîð³ã òà òðîòóàð³â.

Øêîëà òà äèòÿ÷èé ñàäîê â ãàð-
íîìó ñòàí³. ßê ðîçïîâ³ëè ì³ñöåâ³, 
äèòÿ÷èé ñàäîê òîð³ê îíîâèëè, òóò 
ïåðåêðèëè äàõ.

Ë³êàðíÿ îäíà ³ êîëè â ì³ñò³ áóâ 
ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó, ìåäèêè ãå-
ðî¿÷íî áîðîëèñÿ çà æèòòÿ êîæ-
íîãî ïàö³ºíòà.

Ìåí³ âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç îäíèì ³ç ë³êàð³â, ÿê³ ðÿòóâà-
ëè ïàö³ºíò³â â³ä êîðîíàâ³ðóñó 

â Ìîíàñòèðèñüêàõ ùå íà ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿, êîëè õâîðîáà áóëà ìàëî 
äîñë³äæåíà. Ë³êàð íàäàâ óí³êàëüíå 
â³äåî ç ë³êàðí³, íà ÿêîìó âèäíî, 
ÿê ñàìå ïåðøèõ ïàö³ºíò³â ë³êóþòü 
â³ä â³ðóñó.

Â Ìîíàñòèðèñüêàõ º îäèí ãî-
òåëü, îäðàçó á³ëÿ àâòîñòàíö³¿.

À îò â àïòåêàõ òà ìàãàçèíàõ 
íåñòà÷³ íåìàº. ¯õ òóò âäîñòàëü. 
Â öåíòð³ àïòåêè òðàïëÿþòüñÿ ÷è 
íå ÷åðåç êîæíèõ 10–15 ìåòð³â.

Ó öåíòð³ ì³ñòà º ïàðê. Â³í íåâå-
ëèêèé, àëå â íüîìó ôàêòè÷íî âñå 
º. ² äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ³ áåçë³÷ 
ëàâîê, íà ÿêèõ ìîæíà ïðèñ³-
ñòè, íàâ³òü íåâåëèêå äæåðåëüöå, 
íà ÿêîìó ë³òîì ïðàöþº ôîíòàí.

Ó ïàðêó ÷èñòî, à îò âîäà ó äæå-
ðåë³ áðóäíà.

Ùå õî÷ó â³äçíà÷èòè îðèã³íàëü-
íó ³äåþ â³ä âëàäè ì³ñòà, ÿê çåêî-
íîìèòè íà ñì³òòºâèõ ïàêåòàõ. ×è 

íå íà âñ³õ ñì³òòºâèõ óðíàõ êîìó-
íàëüíèêè ðîçì³ñòèëè â³äðà. Òàê, 
íàïåâíî, çðó÷í³øå çáèðàòè ñì³òòÿ. 
Õî÷à âèãëÿä öå ìàº íååñòåòè÷íèé, 
äåÿê³ â³äðà íå ïðîñòî áðóäí³, à é 
çëàìàí³.

Ùîäî ñòàä³îíó, òî â³í äàëåêî 
íå â íàéêðàùîìó ñòàí³. Çà ãà-
çîíîì íà ïîë³ âæå äàâíî í³õòî 
íå äîãëÿäàº, âîíî çàðîñòàº òðà-
âîþ, íà ÿê³é íå âèäíî ðîçì³òêè.

Òóò, ÿê ³ â Òåðíîïîë³, òàêîæ º 
ñòàâ, ÿêèì ì³ñöåâ³ ïèøàþòüñÿ. 
Â³í ÷èñòèé òà ãàðíèé. Âçäîâæ 
íüîãî º ëàâêè òà ñì³òíèêè, ³ òóò 
ä³éñíî ïðèºìíî ïðîâîäèòè â³ëü-
íèé ÷àñ ÷è ïðîñòî ìèëóâàòèñÿ 
çàõîäîì ñîíöÿ.

Ôåä³ð Âîñ³íñüêèé, æóðíàë³ñò:
— Ãîòóþ÷èñü äî ïî¿çäêè â Ìî-

íàñòèðèñüêà ÿ çíàâ íåáàãàòî ïðî 
öå ì³ñòî. Ëèøå ïðî ñòàâ, ñòàðó 
òþòþíîâó ôàáðèêó, ïðî ÿêó 

îáîâ’ÿçêîâî ðîçïîâ³ì âàì ó ìà-
òåð³àë³ ïðî ³ñòîð³þ ì³ñòà, à òàêîæ 
ïðî òå, ùî ñàìå òóò áóâ îäèí ³ç 
ïåðøèõ ñïàëàõ³â êîâ³äó â Óêðà¿í³.

Õî÷ó ïîä³ëèòèñÿ âëàñíèìè 
âðàæåííÿìè ïðî ì³ñòî. Éîãî 
îáîâ’ÿçêîâî âàðòî â³äâ³äàòè. Âîíî 
ñïîê³éíå, íàâ³òü ïîïðè òå, ùî 
öåíòðàëüíîþ äîðîãîþ ïîñò³éíî 
êóðñóº òðàíñïîðò â³ä Òåðíîïîëÿ 
äî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ³ íàâïàêè. 
Òà âñå æ, òóò º íà ùî ïîäèâèòèñÿ 
³ ùî çíàéòè äëÿ ñåáå, îñîáëèâî, 
ÿêùî âè, ÿê ³ ÿ, ëþáèòåë³ ³ñòîð³¿.

Òà º â ì³ñò³ ³ íåäîë³êè, ïðî ÿê³ 
ÿ ïèñàâ âèùå: äîðîãè, áðóäíà òà 
çàñì³÷åíà ð³÷êà ³ ìàëà çàðîá³òíà 
ïëàòà. Ãàäàþ, öå ïðîáëåìè áàãà-
òüîõ ì³ñò ³ íå ò³ëüêè íà Òåðíî-
ï³ëüùèí³.

×è çàëèøèâñÿ ÿ çàäîâîëåíèì 
â³ä ïî¿çäêè? Òàê. ² ðàäæó âàì òóò 
ïîáóâàòè.

У Монастириськах проживають всього шість тисяч жителів, містечко дуже компактне Невеличка річка відлякує своїм виглядом

Автостанція невелика Після базарного дня на ринку дуже багато сміття 
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè ïîâèíí³ 
áóòè íå ïðîñòî ñòèëüíèì àêñåñó-
àðîì, ÿêèé äîáðå ñèäèòü íà íîñ³. 
Àäæå îñíîâíå ¿õíº ïðèçíà÷åí-
íÿ — âèêëþ÷èòè øê³äëèâèé âïëèâ 
óëüòðàô³îëåòó íà ëþäñüêå îêî.

Òåðíîïîëÿíêà Ñâ³òëàíà Õàíñ 
ðîçïîâ³äàº, ùî ìàº ó ñâî¿é êîëåê-
ö³¿ ïîíàä 50 âèä³â öüîãî àêñåñó-
àðó. Öå — ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè 
ð³çíîãî êîëüîðó, ôîðìè òà ðîç-
ì³ð³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ êóïóâàëè 
ó ð³çíèõ áóò³êàõ, ÿê ó Òåðíîïîë³, 
òàê ó Ëüâîâ³ òà Êèºâ³. Îêóëÿðè 
ä³â÷èíà âäÿãàº äî ð³çíîãî âáðàííÿ 
òà â çàëåæíîñò³ â³ä íàñòðîþ. Ó íå¿ 
íàâ³òü º îêóëÿðè, ÿê³ âîíà íîñèòü 
âçèìêó. Àäæå, êàæå, âè÷èòàëà, ùî 
â³äáëèñêè íà ïîâåðõí³ ñí³ãó òàêîæ 
ïîòðàïëÿþòü â î÷³.

Íà ïèòàííÿ, ÷è ìàþòü îêó-
ëÿðè ÿê³ñü ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³ 
÷è ïàñïîðò, Ñâ³òëàíà êàæå, ùî 
íå âñ³. ª ïàðó åêçåìïëÿð³â, ÿê³ 
âîíà êóïóâàëà â îïòèö³. ßê æå 
âàðòî âèáèðàòè ñîíöåçàõèñí³ 
îêóëÿðè? Íà ùî çâåðòàòè óâàãó?

ПЕРШЕ ПРАВИЛО: ТЕМНІ І 
СОНЦЕЗАХИСНІ — РІЗНІ РЕЧІ 

Ë³êàð-îôòàëüìîëîã Ëþäìèëà 
Äìèòðèé÷óê ðîçïîâ³äàº: ïðèðîäà 
íàä³ëèëà ëþäåé çäàòí³ñòþ çàõè-
ùàòèñÿ â³ä óëüòðàô³îëåòîâîãî âè-
ïðîì³íþâàííÿ. Äëÿ öüîãî â íàñ 

º áðîâè ³ â³¿, ìè âì³ºìî æìóðèòè 
î÷³, â³ä ÷îãî íàø³ ç³íèö³ çâóæó-
þòüñÿ. Êîëè æ ìè âäÿãàºìî òåìí³ 
îêóëÿðè, ç³íèöÿ íàâïàêè ïî÷èíàº 
ðîçøèðþâàòèñÿ. Òîìó âàæëèâî 
îäðàçó ðîçñòàâèòè âñ³ êðàïêè íàä 
«³»: òåìí³ òà ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿ-
ðè — öå ð³çí³ ðå÷³. Òåìí³ îêóëÿðè 
ëèøå çàõèùàþòü â³ä âèäèìîãî ñâ³ò-
ëà, à õ³ì³÷íèé ñêëàä ìàòåð³àëó ë³íç 
òà ïîêðèòòÿ ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿ-
ð³â â³äïîâ³äàþòü ñàìå çà çàõèñò â³ä 
óëüòðàô³îëåòó.

— ßêùî ë³íçè òåìíèõ îêóëÿð³â 
íåÿê³ñí³, âîíè ïðîïóñêàþòü óëü-
òðàô³îëåòîâ³ ïðîìåí³, ò³ áåçïåðå-
øêîäíî ïîòðàïëÿþòü íà ðîã³âêó, 
êðèøòàëèê òà ñ³òê³âêó îêà, — ïîÿñ-
íþº ë³êàð. — Òàê³ ôàëüøèâ³ ë³íçè 
âêðàé íåáåçïå÷í³. Êðàùå íå ìàòè 
í³ÿêèõ îêóëÿð³â, í³æ òàê³.

ПРАВИЛО ДРУГЕ: ВЗИМКУ 
ОКУЛЯРИ ТЕЖ ПОТРІБНІ 

Ïîìèëêîâîþ º äóìêà ïðî òå, 
ùî ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè ïîòð³á-
íî íîñèòè ëèøå âë³òêó. Íàñïðàâä³ 
¿õ âàðòî îäÿãàòè ö³ëèé ð³ê. ßêùî 
ë³òîì â³ä ï³ñêó íà ïëÿæ³, ñêàæ³ìî, 
â³äáèâàºòüñÿ â ñåðåäíüîìó 9–17% 
óëüòðàô³îëåòîâîãî âèïðîì³íþâàí-
íÿ, òî ñí³ã â³äáèâàº àæ 85%.

— Ðåçóëüòàòè ìåäè÷íèõ äîñë³-
äæåíü ÿñêðàâî ï³äòâåðäæóþòü 
âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ âïëèâîì óëü-
òðàô³îëåòîâèõ ïðîìåí³â ³ çàõâî-
ðþâàííÿìè î÷åé, — íàãîëîøóº 
îôòàëüìîëîã. — Îñîáëèâî íåáåç-

ЩОБ СТИЛЬНО І НЕ ЗІПСУВАТИ ЗІР 
Важливо  Навесні та влітку 
особливо важливо берегти свої очі від 
ультрафіолету. Сонцезахисні окуляри 
мають бути не просто стильним 
аксесуаром. Вони повинні берегти очі від 
згубної дії сонця. Але лінзи на окулярах 
повинні бути не просто темного кольору, 
а й справді захищати від сонця 

Сонцезахисні окуляри повинні виконувати не тільки 
декоративну функцію, а й захисну, — каже тернополянка 
Тетяна. Тому обирає аксесуари лише в спеціалізованих магазинах

ФОРМИ ОКУЛЯРІВ: ЯКІ КРАЩЕ ВИБРАТИ

ВАЙФАРЕРИ 
Це окуляри у роговій або пластмасовій оправі, 
випущені фірмою Ray Ban у 1952. Вони мають 
трапеційну форму, зверху ширшу, і чорну чи 

кольорову оправу.

ГРАНДИ 
Гранди з величезними лінзами найчастіше 

використовуються просто для краси. 
Це найдешевші окуляри з кольоровими лінзами 

й оправами.

НАДБРІВНІ ОКУЛЯРИ 
Потовщена верхня частина оправи 

повторює лінію брів.

«КОТЯЧЕ ОКО» 
Окуляри у товстій роговій оправі із загостреними 

верхніми кутами. Здебільшого їх носять 
жінки — наприклад, Мерлін Монро, Одрі Хепберн 

і Вікторія Бекхем.

«АВІАТОРИ» 
«Авіатори» — відомі як «крапельки» (найчастіше 
3025, але є й інші) — це модель із величезними 
краплеподібними лінзами й тонкою металічною 

оправою, винайдена у 1936 фірмою Ray Ban для 
американських льотчиків.

ГРАДІЄНТИ 
Зверху темніші, внизу світліші. Отже, чим вище, 

тим більший захист від яскравого світла. Їх можна 
носити навіть у приміщенні, наприклад, у нічному 
клубі, не боячись спіткнутися. Вони також придатні 
для льотчиків і водіїв — нижня частина для панелі 

приладів, а верхня, щоб дивитись у вікно.

ДІРЧАСТІ ОКУЛЯРИ 
Або перфоровані, зменшують (а не фільтрують) світ-
ловий потік за допомогою не затемнених лінз, а сітки 

із дрібними отворами, як у північних народів. Цим 
вони нагадують фіранку на вікні. Інколи перфоровані 
окуляри робляться також із лінзами на додаток до сіт-

ки — інакше вони не захищають від ультрафіолету.

НАСАДОЧНІ ЛІНЗИ 
Насадочні лінзи, також «кліпи» 

або «фліпи» — це гранди, які приколюються 
поверх оптичних окулярів як сонцезахисні 

(рідко навпаки) й піднімаються 
у приміщенні.
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ïå÷íå òàêå âèïðîì³íþâàííÿ äëÿ 
ä³òåé, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó é òèõ, 
õòî ïðèéìàº ïåâí³ ïðåïàðàòè (íåé-
òðàë³çàòîðè, ìåäèêàìåíòè ïðè ä³-
àáåò³ ³ òàê äàë³). Ïðèáëèçíî 10% 
çàõâîðþâàíü êàòàðàêòè ïîâ’ÿçàí³ ç 
òðèâàëèì âïëèâîì óëüòðàô³îëåòó.

ПРАВИЛО ТРЕТЄ: ПРОСІТЬ 
СЕРТИФІКАТ ВІД ВИРОБНИКА 

Ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè, çà ñëîâà-
ìè ë³êàðÿ, êðàùå êóïóâàòè â ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ ³ ñàëîíàõ 
îïòèêè, äå êîæåí åêçåìïëÿð öèõ 
àêñåñóàð³â ìàº ÿðëèê ³ ñïåö³àëüíå 
ìàðêóâàííÿ, à êîæíà ïàðò³ÿ ìàº ñó-
ïðîâ³äí³ äîêóìåíòè, ó ÿêèõ âêàçà-
í³ âñ³ âëàñòèâîñò³ òîâàðó. Ó êîæíó 
ïàðó ñïðàâæí³õ ñîíöåçàõèñíèõ îêó-
ëÿð³â âêëàäàºòüñÿ ùå é ñåðòèô³êàò 
âèðîáíèêà, äå âêàçàí³: êàòåãîð³ÿ 
ô³ëüòðà, êðà¿íà — âèðîáíèê, ìàð-
êà, ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ: РІВЕНЬ 
ЗАТЕМНЕННЯ НЕ МЕНШЕ 400 

— Ùîá ïðàâèëüíî âèáðàòè îêó-
ëÿðè, ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè: âîíè 
íå ïîâèíí³ ïðîïóñêàòè óëüòðàô³-
îëåò (ñòàíäàðò UV 400), — ïðîäîâ-
æóº ïàí³ Ëþäìèëà. — Òàêîæ îêóëÿ-
ðè ïîâèíí³ ìàòè îáò³êàþ÷ó ôîðìó, 
ùîá çàõèñòèòè â³ä ïðîíèêíåííÿ 
ñâ³òëà ì³æ îïðàâîþ ³ ë³íçàìè.

²íøèé âàæëèâèé ïàðàìåòð îêó-
ëÿð³â — ð³âåíü çàòåìíåííÿ. Çã³ä-
íî ç ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè, 
ñîíöåçàõèñí³ îêóëÿðè ïî êàòåãîð³¿ 
ô³ëüòðà ä³ëÿòüñÿ íà ï’ÿòü ãðóï. Íó-
ëüîâà ãðóïà — íåçàòåìíåí³ îêóëÿ-
ðè, ÿê³ çàõèùàþòü â³ä óëüòðàô³îëå-
òó, ÿêèé ïðîáèâàºòüñÿ êð³çü õìàðè 
â ïîõìóðó ïîãîäó (ïðîïóñêàþòü 
ñâ³òëî íà 80–100%).

— Ó ïåðø³é ãðóï³ — îêóëÿðè, 
ïðèçíà÷åí³ äëÿ íåàêòèâíîãî ñîíöÿ 
(ïðîïóñêàþòü ñâ³òëî íà 43–80%), — 
ïðîäîâæóº ïàí³ Ëþäìèëà. — Äëÿ 
ñîíÿ÷íî¿ ïîãîäè â ñåðåäí³é ïîëîñ³ 
ïîòð³áíà óæå äðóãà ãðóïà (18–43%). 
Ïðè àêòèâíîìó ë³òíüîìó ñîíö³ 
íå îá³éòèñÿ âæå áåç îêóëÿð³â, ÿê³ 

â³äíîñÿòüñÿ äî òðåòüî¿ ãðóïè çàòåì-
íåííÿ (8–18%). Äëÿ â³äïî÷èíêó 
íà ã³ðñüêîìó ÷è âîäíîìó êóðîð-
ò³, äå ïðîìåí³ â³äîáðàæàþòüñÿ 
â³ä âîäíî¿ ÷è ñí³æíî¿ ïîâåðõí³, 
êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè îêóëÿðè 
ç ô³ëüòðîì çàòåìíåííÿ ÷åòâåðòî¿ 
ãðóïè (3–8%). ×åðåç âèñîêèé ñòó-
ï³íü çàòåìíåííÿ âîíè êàòåãîðè÷íî 
ïðîòèïîêàçàí³ âîä³ÿì.

ПРАВИЛО П'ЯТЕ: ПЛАСТИК 
ВИТРИВАЛІШИЙ ДО УДАРІВ 

Äîñèòü ïîøèðåíà äóìêà, ùî 
ñêëÿí³ ë³íçè êðàù³, í³æ ïëàñòè-
êîâ³. Âò³ì, öå íå çîâñ³ì òàê. ßê 
çàóâàæóº Ëþäìèëà Äìèòðèé÷óê, 
ñêëÿí³ ë³íçè ìàþòü ãàðí³ îïòè÷í³ 
âëàñòèâîñò³ òà ñò³éê³ñòü äî çíî-
øåííÿ, àëå ïëàñòèê íàáàãàòî ì³ö-
í³øèé ³ âèòðèâàë³øèé äî óäàð³â, ³ 
îïòè÷í³ âëàñòèâîñò³ í³÷èì íå ïî-
ñòóïàþòüñÿ ñêëÿíèì ë³íçàì.

— ²ñíóº îñîáëèâà êàòåãîð³ÿ 
ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿð³â, ÿê³ ðåêî-

ìåíäîâàí³ âîä³ÿì, øàíóâàëüíèêàì 
âîäíèõ ³ çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó — 
öå îêóëÿðè ç ïîëÿðèçîâàíèìè ë³í-
çàìè, — äîäàº ñïåö³àë³ñò. — Àäæå, 
îêð³ì óëüòðàô³îëåòó, âîíè íåé-
òðàë³çóþòü â³äáëèñêè íà ïîâåðõí³ 
ìîêðî¿ äîðîãè, ñí³ãó ÷è âîä³.

ПРАВИЛО ШОСТЕ: КОЛЬОРОВІ 
ЛІНЗИ НЕ ЗАВЖДИ БЕЗПЕЧНІ 

Ñë³ä óâàæíî ïîñòàâèòèñÿ ³ 
äî âèáîðó êîëüîðó ë³íç: âåëè-
ê³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðèðîäíîãî 
íå êîðèñí³ äëÿ î÷åé: ÷åðâîí³ 
ë³íçè áëîêóþòü çåëåíèé êîë³ð, 
à çåëåí³ — ÷åðâîíèé, òîìó ³ ò³ é 
³íø³ íå ï³äõîäÿòü âîä³ÿì. Æîâ-
ò³, ïîìàðàí÷åâ³ ë³íçè çáóäæóþòü 
íåðâîâó ñèñòåìó, à ñèí³ ³ áëàêèòí³ 
âòîìëþþòü î÷³. Äëÿ ùîäåííîãî 
âèêîðèñòàííÿ íàéêðàùå ï³ä³é-
äóòü ë³íçè êîðè÷íåâîãî, ñ³ðîãî 
³ ñ³ðî-çåëåíîãî êîëüîð³â. Âîíè 
íå ñïîòâîðþþòü êîëüîðè, à ëèøå 
ïðèãëóøóþòü ¿õ. 
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Öÿ ä³â÷èíà ñòàëà îäí³ºþ ç ïåð-
øèõ ïàñòèëüº â Óêðà¿í³, îäí³ºþ 
ç ïåðøèõ, õòî ïî÷àâ ïðîäàâàòè 
ïàñòèëó â ñîöìåðåæàõ, ³ òèõ, õòî 
ïî÷àâ ïåðøèì åêñïåðèìåíòóâàòè 
ç³ ñìàêàìè. Ç âëàñíîãî âèðîáíè-
öòâà âäîìà Òàíÿ Ñàâåëüºâà çó-
ì³ëà â³äêðèòè óñï³øíèé á³çíåñ. 
Ç³çíàºòüñÿ, æèâå íèì ³ çàðàç. Áî 
ðîáèòè òå, ùî ëþáèø — íàéá³ëü-
øå çàäîâîëåííÿ.

— Ì³é ñèíî÷îê Äìèòðèê íà-
äèõíóâ ìåíå íà ñòâîðåííÿ öèõ 
êîðèñíèõ ñìàêîëèê³â ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó. Ìè äîâãî ãóëÿëè ç 
íèì, ³ ÿ çàâæäè äóìàëà, ùî æ 
áðàòè ç ñîáîþ íà ïåðåêóñ? Ïå-
÷èâî íå êîðèñíå ³ êðèøèòüñÿ. 
Ôðóêòè çàáðóäíÿòü ðó÷êè ³ 
îäÿã... ² ÿ ùàñëèâà, ùî â íà-
ø³é ñ³ì'¿ ç'ÿâèëàñü ïàñòèëà! 
Â íàñ óäîìà ó â³ëüíîìó äîñòóï³ 
â êðåìàíö³ âîíà çàâæäè º. Ñèí, 
êîëè õî÷å — ïðèãîùàºòüñÿ. ² 
â³ðèòå? Íå áëàãàº ìåíå êóïèòè 
öóêåðîê, — ðîçïîâ³äàº âîíà.

СИН ЗМІНИВ МЕНЕ 
Æ³íêà êàæå, ùî íà òå, àáè â³ä-

êðèòè âëàñíèé á³çíåñ, ¿¿ íàäèõ-
íóëè ð³äí³. Íà ïî÷àòêó ó âñüîìó 
äîïîìàãàëà ìàìà. À ñïðàâó ðîç-
ïî÷èíàëà ñ³ì ðîê³â òîìó, êîëè 
íàðîäèâñÿ ñèí.

— Äî òîãî, ÿê ÿ ñòàëà ìàìîþ, 
ÿ ïðàöþâàëà â äèòÿ÷îìó ìàãàçèí³ 
ñïî÷àòêó àäì³í³ñòðàòîðîì, ïî-
ò³ì äèðåêòîðîì. ß áàãàòî ¿çäèëà 
ó â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³. Äî-
ïîìàãàëà â³äêðèâàòè ìàãàçèíè, 
çàêðèâàòè, çâ³ëüíÿòè ç ðîáîòè 
³ ïðèéìàòè íà ðîáîòó. Çäîáó-
ëà êîëîñàëüíèé äîñâ³ä, çà ùî 
äóóóæå âäÿ÷íà. Áóëî ïî-ð³çíî-
ìó. Íàéâàæ÷å äàâàëèñÿ í³÷í³ 
³íâåíòàðèçàö³¿. Àëå öÿ ðîáîòà 
çàãàðòóâàëà ìåíå, — ä³ëèòüñÿ 
Òåòÿíà. — Êîëè íàðîäèâñÿ ñèí, 
ÿ îïàíóâàëà áàãàòî ö³ííèõ íà-
âè÷îê ³ ñòàëà åôåêòèâí³øèì 
ïðàö³âíèêîì. Íàâ÷èëàñü ðàö³î-
íàëüí³øå âèêîðèñòîâóâàòè ÷àñ 
³ ñòàëà áàãàòîôóíêö³îíàëüíà 
(ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä) Äå 
ùå ìîæíà öüîìó íàâ÷èòèñÿ, ÿê 
íå â äåêðåò³, êîëè ñò³ëüêè âñüîãî 
òðåáà êîíòðîëþâàòè îäíî÷àñíî?

Ñïî÷àòêó òåðíîïîëÿíêà íàâ÷è-
ëàñü ãîòóâàòè ïàñòèëó íà âëàñí³é 
êóõí³. Ïåðøó ñóøêó êóïèëà ìàìà. 
À îò òîâàð ðåàë³çîâóâàëà ñàìà, ÷å-
ðåç ñîöìåðåæ³.

— Ç Instagram ÿ çíàéîìèëàñü 
ç íóëÿ. ß íàâ³òü íå áóëà çàðåº-
ñòðîâàíà. Àëå äî êîæíî¿ ñïðàâè 
ÿ ï³äõîäæó ç ïåâíèì ôàíàòèç-
ìîì. Íàñê³ëüêè? Îò íàïðèêëàä, 
ïåðøèõ ï³âðîêó â³ä íàðîäæåííÿ 
ñèíà ÿ âèâ÷àëà áàãàòî ë³òåðàòóðè, 
áîÿëàñü ÷îãîñü íå çíàòè. Ãîäóâàëà 
âíî÷³ ñèíà ³ ÷èòàëà, ÷èòàëà. ² ïî-

ЯК ТЕРНОПОЛЯНКА ПІДКОРИЛА 
СОЦМЕРЕЖІ СМАКОТОЮ 
Успіх  Її корисні ласощі замовляють 
і в Україні, і за кордоном, а за сторінкою 
в Instagram стежать тисячі фоловерів. 
Тернополянка відкрила власне 
виробництво пастили. Вона каже, 
що найголовніше — не успіх, 
а задоволення від шляху до нього 

çíàéîìèâøèñü ç ö³ºþ ìåðåæåþ, 
ÿ âèâ÷àëà, ÿê òóò âñå ïðàöþº. 
Ñòàâèëà áóäèëüíèê íà 5 ðàíêó ³ 
äî ïðîáóäæåííÿ ñèíà î 8 «ëåæàëà 
â òåëåôîí³». Íó ³ çàñèíàëà, çâ³ñíî, 
òàê ñàìî. Ùîá ç'ÿâèëèñü ïåðø³ 
ï³äïèñíèêè, ÿ «ìàñôîëîâèëà», 
«ìàñëàéêàëà». Àëå âðó÷íó, áåç 
äîïîìîãè ïðîãðàì. Òîáòî øóêàëà 
ëþäåé ç ð³äíîãî ôàéíîãî ì³ñòà ³ 
ï³äïèñóâàëàñü, ëàéêàëà. Çâ³ñíî, 
ïîò³ì «ñàðàôàííå ðàä³î» ñïðàöþ-
âàëî, ä³ëèòüñÿ âîíà.

Ñïî÷àòêó Òåòÿíà ñàìà áóëà äè-
ðåêòîðîì, ìåíåäæåðîì òà âèêî-
íàâöåì: ñàìà ïðèéìàëà çàìîâëåí-
íÿ, ïîò³ì éøëà çàì³øóâàòè ïàñ-
òèëó, ïîò³ì çíîâ òåëåôîí, ïîò³ì 
ïàêóâàííÿ çàìîâëåíü, â³äïðàâêà.

— Óâå÷åð³ ÿ — ìàìà, à âíî÷³ 
çíîâ ïàñòèëüº. Ñïàëà ÿ òîä³ ìàëî. 
ßê âè ðîçóì³ºòå, äóæå íå áóëî 
êîëè çàéìàòèñü äîìàøí³ìè ñïðà-
âàìè. Òóò íà äîïîìîãó ïðèõîäèâ 
÷îëîâ³ê, ÿêèé ñòàâèâñÿ ç ðîçó-
ì³ííÿì, à ³íêîëè é ãîòóâàâ íàì 
âå÷åðþ ÷è ñí³äàíîê. Àëå â ìåíå 
ãîð³ëè î÷³. ß áóëà íåâèìîâíî ùà-
ñëèâà â³ä òîãî, ùî ðîáëþ! ß òàê 
ò³øèëàñÿ, êîëè ïèñàëè ñëîâà çà-
õîïëåííÿ ³ âäÿ÷íîñò³. ß çàâæäè 
ò³øóñÿ. Öå áåçö³ííî, — çàõîïëåíî 
êàæå âîíà.

ВДЕНЬ З РІДНИМИ, 
ВНОЧІ ЗА РОБОТОЮ 

Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî ç ÷àñîì 
çðîçóì³ëà, ùî ñàì³é îáñëóãîâóâà-
òè ñâî¿ çàìîâëåííÿ íàäòî ñêëàäíî 
³ ïî÷àëà íàáèðàòè êîìàíäó.

— Íàéá³ëüø ïðàâèëüíèì ð³-
øåííÿì áóëî äåëåãóâàííÿ. ß ðîç-
øèðþâàëà êîìàíäó ïàñòèëüº ³ ïî-
ñòóïîâî çí³ìàëà ç ñåáå âàãó â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà âñå, àëå, çâ³ñíî, 
ÿ ³ çàðàç æèâó ñâîºþ ñïðàâîþ, — 
êàæå òåðíîïîëÿíêà. — Ð³äí³ áà-
÷àòü, ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áóòè 
ñàìîðåàë³çîâàíîþ. Êîëè òðåáà, 
âîíè äîïîìîæóòü, äàäóòü ïîðà-
äó, ï³äòðèìàþòü äîáðèì ñëîâîì. 
²íêîëè ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî âîíè 
íàâ³òü ïèøàþòüñÿ ìíîþ. Çâ³ñ-
íî, º çâè÷êè, ÿê³ íå íàéêðàùå 
âïëèâàþòü íà âçàºìîâ³äíîñèíè. 
Ó ìîºìó âèïàäêó — òðèìàòè âåñü 
÷àñ òåëåôîí â ðóêàõ. ² ÷åðåç öþ 
çâè÷êó ÿ íå ìîæó íîðìàëüíî ðîç-
ñëàáèòèñÿ òà â³äïî÷èòè. Õî÷à âñ³ 
äîìàøí³ ñòàâëÿòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì, 
àëå îñîáèñòî ìåíå òîé òåëåôîí 
³íêîëè ìîðàëüíî âáèâàº.

Òàíÿ Ñàâåëüºâà êàæå, ùî íàâ³òü 
êîëè ô³çè÷íî íå ïðàöþº, äóìàº 
ïðî á³çíåñ, ïðî îðãàí³çàö³éí³ ïðî-
öåñè, ïðî ïîêðàùåííÿ ïàñòèëè.

— ²íêîëè âäàºòüñÿ â³äêëþ-

÷àòèñü ³ áóòè ïðîñòî ìàìîþ òà 
äðóæèíîþ, àëå íå ÷àñòî. Íàïðè-
êëàä, êîëè ìè ïî¿õàëè â Êàðïàòè, 
ïåðø³ äâà äí³ ó ìåíå áóëà «ëîì-
êà». ß òðèìàëà òåëåôîí â ðóêàõ, 
àëå áóëà íåïðàöåçäàòíîþ. Í³áè 
é íà â³äïî÷èíêó, òà îäíî÷àñíî 
â ðîáîò³, àëå íå çîñåðåäæåíà í³ 
íà òîìó, í³ íà ³íøîìó. Âæå îñ-
òàíí³é äåíü âñå â³äêëàäàëà ³ â³ä-
êëþ÷èëàñü, — çãàäóº âîíà.

ПРО ЖІНОЧИЙ БІЗНЕС 
Òåòÿíà êàæå, ùî íåìàº ð³çíèö³ 

õòî ðîçïî÷èíàº ñïðàâó: ÷îëîâ³ê 
÷è æ³íêà. Ãîëîâíå: ñê³ëüêè ÷àñó 
òà ñèë òè ãîòîâèé öüîìó â³ääàòè.

— Æ³íî÷èé á³çíåñ â Óêðà¿í³, 
ÿê íà ìåíå, íå çîâñ³ì ïðàâèëüíå 
ïîíÿòòÿ. Òîìó ùî á³çíåñ íå ìàº 
ñòàò³, — ââàæàº ñï³âðîçìîâíèöÿ.

×îìóñü ïîáóòóº äóìêà, ùî êîëè 
æ³íêà ñòâîðèëà á³çíåñ — öå ùîñü 
äèâîâèæíå, à îò êîëè ñòâîðèâ 
÷îëîâ³ê — öå íîðìà. Çàðàç ðîç-
âèâàòè ñâîþ ñïðàâó ìîæå êîæíà 
ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³. ² 
òîìó º áàãàòî ïðèêëàä³â. Îñîáè-
ñòî ìîº âèðîáíèöòâî ðîçâèâàëîñü 
âèíÿòêîâî ÷åðåç ²íñòàãðàì. Â³í 

ñòàâ ìî¿ì ñòàðòîì, ³ âñ³ ï'ÿòü 
ðîê³â ðîçâèâàþñü ñàìå íà ö³é 
ïëàòôîðì³. Õî÷à çîâñ³ì ñêîðî 
ìè ìàñøòàáóºìîñü äî âëàñíîãî 
ñàéòó ³ äîäàòêó.

Çàðàç ²íñòàãðàì º ñòàðòîâîþ 
ïëàòôîðìîþ äëÿ áàãàòüîõ á³çíå-
ñ³â. Ùîïðàâäà, äîñÿãòè ðåçóëüòàòó 
â òàêèõ ïðîäàæàõ, çà ñëîâàìè Òå-
òÿíè, íå òàê ïðîñòî, ÿê çäàºòüñÿ.

— Ìåí³ äîâîäèëîñÿ ÷óòè: «Õî÷ó 
á³çíåñ, ùîá áà÷èòè, ÿê ðîñòóòü 
ìî¿ ä³òè, à íå ñèä³òè â îô³ñ³». 
Çäàºòüñÿ, â òàêèõ ëþäåé ïîíÿòòÿ 
«âåñòè á³çíåñ» äîð³âíþº «í³÷îãî 
íå ðîáèòè». Àëå öå òàê äàëåêî 
â³ä ³ñòèíè, ÿê Øàíõàé â³ä Êèºâà. 
«Áà÷èòè, ÿê ðîñòóòü ä³òè» — öå 
ñêîð³øå ïèòàííÿ ìîòèâàö³¿, í³æ 
ðîáîòè. ² ÷àñòî á³çíåñó â³ääàºø 
á³ëüøå, í³æ îô³ñó: ñåáå é ÷àñó. 
Âàæëèâî êàéôóâàòè â³ä öüîãî 
ïðîöåñó, à íå ïðîñòî õîò³òè «íå 
õîäèòè â îô³ñ». ² ÿ êàéôóþ â³ä 
ñâîº¿ ðîáîòè! Äóìàþ, ùî çàðàç 
ÿ çíàéøëà ñâîº ì³ñöå â æèòò³, ³ 
çì³íþâàòè éîãî íå õî÷ó. ß ãîð-
äæóñü òèì, ùî ðîçâèâàþ íàø 
óêðà¿íñüêèé á³çíåñ, ³ º éîãî 
÷àñòèíîþ, — ãîâîðèòü âîíà.

— Фруктові чіпси — це фріпси. 
Просто помиті, порізані, почи-
щені та висушені фрукти. Все 
просто і дуже смачно. І на про-
гулянці, відпочинку чи будь-де 
фріпси займають менше місця 
ніж свіжі фрукти і по бороді сік 
фруктів не тече, — каже пасти-
льє. — Ти думаєш, що це буде, 
як свіжий фрукт, тільки трішеч-
ки інакше. Але отримуєш зовсім 
інший смак, не те, на що очіку-

єш. Мммм… що це? Такого я ще 
не їла! Оце так фріпси!
 Береш свіжий фрукт.
 Миєш, чистиш, нарізаєш то-
ненькими слайсами.
 Кладеш на дегідратор.
 Коли фріпси готові (пам'ятаєте 
ці діалоги з мамою» «А скільки 
його варити? — Доки не стане 
готовим» — тут так само). Отже, 
коли фріпси готові, знімаєш з 
дегідратора і вуаля…

Рецепт фріпсів від Тані 

«Çàðàç ðîçâèâàòè ñâîþ 
ñïðàâó ìîæå êîæíà 
ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä 
ñòàò³. Ìîº âèðîáíèöòâî 
ðîçâèâàëîñÿ âèíÿòêîâî 
÷åðåç Іíñòàãðàì» 

Таня Савельєва каже, що на створення власної справи її 
надихнув син, адже пастилу почала робити для нього

Таня — одна з перших пастильє в Україні, хто почав 
експериментувати та поєднувати смаки
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ВОНИ МАЮТЬ #ПРАВО_НА_ЩАСТЯ 
Ініціатива  Громадську організацію 
«Рух — життя без меж» заснували матері, 
які виховують дітей з інвалідністю. Вони ж 
ініціювали фотовиставку для того, щоб 
сприяти створенню груп денного догляду 
дітей з інвалідністю у Тернополі 

ВИДАВНИЦТВО РІА 

9 òðàâíÿ ó ÒÐÖ «Ïîäîëÿíè» 
â³äêðèºòüñÿ ôîòîâèñòàâêà #Ïðà-
âî_íà_ùàñòÿ. Âîíà ïðî ìàòåð³â, 
ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé ç âàæêîþ 
ôîðìîþ ³íâàë³äíîñò³. Öå ä³òè, 
ÿê³ íå õîäÿòü, íå ðîçóì³þòü, ïî-
òðåáóþòü äîãëÿäó â ðåæèì³ 24/7. 
Òàêèì ÷èíîì òåðíîïîëÿíêè õî-
÷óòü ïðèâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà 

äî íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ ãðóï 
äåííîãî äîãëÿäó äëÿ òàêèõ ä³òåé.

— Öå ö³êàâèé ³ âàæëèâèé 
ïðîºêò, — êàæå êåð³âíèê ÃÎ 
«Ðóõ — æèòòÿ áåç ìåæ» ³ ó÷àñ-
íèöÿ ïðîºêòó Îëåíà Êîâàëü. — Âè 
ïîáà÷èòå 10 æ³íîê ó äâîõ îáðàçàõ. 
Ïåðøèé — öå òå, ùî çàðàç â³ä-
÷óâàºìî ìè. Öå îáðàç æ³íêè-ìà-
ð³îíåòêè. À äðóãèé îáðàç — öå 
áóäå òà ñàìà æ³íêà, àëå óæå ÿê 

ðåàë³çîâàíà îñîáèñò³ñòü, çàäîâî-
ëåíà æèòòÿì. Ïðîáëåìà, ÿêó ìè 
õî÷åìî äîíåñòè äî ñóñï³ëüñòâà, º 
äóæå âàæëèâîþ ÿê äëÿ ä³òåé, òàê 
³ äëÿ ¿õí³õ ìàòåð³â. Ãðóïè äåííîãî 
äîãëÿäó äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
äàäóòü çìîãó â ïåðøó ÷åðãó ä³òêàì 
âèéòè ³ç çîíè «÷îòèðüîõ ñò³í» ³ 
ñòàòè ïîâíîö³ííîþ ÷àñòèíîþ ñî-
ö³óìó, à ìàòåð³ çìîæóòü îòðèìàòè 
ê³ëüêà â³ëüíèõ ãîäèí íà ñåáå.

ДІТИ НЕ МАЮТЬ БУТИ 
ІЗОЛЬОВАНИМИ 
Валентина Музика, мама 
5-річного Лук'яна:
— Так сталося, що мені випав «жереб 
долі» виховувати сина з інвалідністю. 
З'явившись у моєму житті, він ніби 
промовив: «Мамо, тепер все буде 
по-іншому. Життя продовжується. І 
потрібно навчитись бачити його наси-
ченим і цікавим!» Зізнаюсь чесно, мені 
знадобились роки, щоб це зрозуміти. 
Лук'яну майже 6 років. Все своє життя 
він провів зі своєю сім'єю, в чотирьох 
стінах (не враховуючи лікарняних) і 
коротких прогулянок на вулиці. Йому 
знайомі обличчя найближчих родичів 
і реабілітологів, які з ним працюють. 
Мені дуже хочеться, щоб моя дитина 
була більш соціалізованою, перебувала 
хоча б кілька годин в колі діток його віку. 
Вчився не боятись незнайомих.

24 ГОДИНИ НА ДОБУ 
ТИ БІЛЯ ДИТИНИ 
Ірина Богданова, мама 6-річної 
Каміли та 10-річної Кароліни 
— Коли в сім'ї народжується дитина з 
інвалідністю, 24 години на добу ти маєш 
бути бiля неї, без вихiдних i відпочинку. 
В мене так склалось, що я виховую двох 
чудових дiвчаток Каролiнку, 10 рочкiв, 
i Камiлку, 6 рочкiв, в яких дуже рiдкiсне 
захворювання — Лейкоенцефалопатiя. 
Дiтки практично цiлими днями сидять 
вдома. Дуже важливо, щоб була група 
денного догляду. Щоб дiтки з iнвалiд-
нiстю мали можливiсть займатись що-
дня з реабiлiтологами, мати контакт з 
навколишнiм середовищем, навчатись, 
жити повноцінним життям…

НЕ ХОЧЕМО БУТИ 
ІЗОЛЬОВАНИМИ 
Оксана Добровольська, 
мама Павлика:
— Знаю на власному досвіді, як це 
24/7 бути для своєї дитини і руками, і 
ногами; бути мамою, лікарем та в якійсь 
мірі «екстрасенсом» водночас, бо він 
не може сказати чи показати чого він 
хоче, що його болить чи турбує. Через 
некомпетентність лікарів в мого сина 
Павлика важкий діагноз — мікроцефа-
лія, спастичний тетрапарез. Із самого 
народження в нього судоми. Ми не одні 
такі, хто з цим стикнувся. В житті таких 
сімей не завжди все просто, існує багато 
обмежень, і в більшості випадків вони, 
як і їхнє дитя, ізольовані від суспільства 
та живуть в своєму мікросвіті. Зараз для 
нас актуальне питання створення спец. 
закладу денного догляду.

ВІРЮ В СЕБЕ І СВОЮ ДИТИНУ 
Ірина Саверіна, мама 4-річної 
Міленки:
— Я мама чудової особливої донечки 
Міленки, якій 4 рочки і яка дуже пра-
цьовита та розумна дівчинка. Ще до по-
яви у моєму житті Міленки, у мене було 
щасливе, наповнене подіями і сюрпри-
зами життя, а також величезні плани 
на майбутнє. 
Я була успішним перукарем-моде-
льєром: напрацьована клієнтська 
база, цікаві та корисні заходи, поїздки 
та відпочинки. Народження донечки 
мене пригальмувало і така надзвичай-
но цікава робота перетворилась на до-
машні, лікарняні та реабілітаційні стіни. 
Але я вірю в себе і в свою дитину! Я, 
як і кожна мама, яка виховує дитину з 
інвалідністю, мрію про групу денного 
догляду для наших дітей. 

СІМ РОКІВ — У ЛІКАРНЯХ, 
НА РЕАБІЛІТАЦІЯХ І ВДОМА 
Оксана Олійник, мама 7-річного 
Владика:
— Я мама особливого хлопчика Влади-
ка, якому 7 років. В даний час він са-
мостійно не сидить, не володіє своїми 
ручками, не говорить, але в свою чергу 
все розуміє та відчуває! Сім років життя 
він, як і я, провели в стінах лікарні, ре-
абілітаційних центрах та вдома. Це сім 
років боротьби за здоров'я, сім років 
очікування на те, що синочок візьме са-
мостійно іграшку, сам перевернеться, 
сам сяде… Я зрозуміла, що дійсно таким 
діткам як Влад, краще залишати в руках 
спеціалістів! У мене ще троє діток. Хочу 
підкреслити: я не хочу позбутися своєї 
дитини, я хочу, щоб він не був настіль-
ки прив'язаний до своїх рідних. Група 
денного догляду — це мрія, яку можна 
здійснити, зібравши спільні зусилля.

ВІРИМО, ЩО НАС ПОЧУЮТЬ 
Марія Бабій-Козира, мама 
8-річного Матвія:
— Нашому синочкові Матвієві 8 ро-
ків. Рідкісне генетичне захворювання 
спричинило глибоку затримку його 
розвитку. На жаль, Матвійко не може 
сам ходити, стояти, не розмовляє. Для 
нього я руки, ноги і голова… І таких 
сімей, де виховують діток з інвалід-
ністю, дуже багато. Ці батьки також 
потребують фізичного та психоло-
гічного відпочинку. Тому Громадська 
організація «РУХ — ЖИТТЯ БЕЗ МЕЖ» 
ініціювали проект #Право_на_щастя 
з метою привернення уваги до ство-
рення груп денного догляду для дітей 
з інвалідністю.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ДИТИНУ, 
АЛЕ ХОЧУ МАТИ ПРАВА 
Ольга Воробйова, 
мама 7-річного Макара:
— Моєму сину Макару 7,5 років. Як же 
нам матерям особливих діток не виста-
чає тих самих садочків. Коли мама зму-
шена виходити на роботу, аби заробля-
ти кошти, то в той момент треба шукати, 
з ким залишити дитину. Я періодично 
наймаю няню, і це коли я впевнена, що 
я ці кошти зароблю. Я вже не говорю 
про те, щоб побігати у справах в соц-
захист, чи до лікаря. Хоча мій син вже 
шкільного віку, але в школу він не може 
ходити, тому що в нього ДЦП, і йому 
потрібна моя допомога в годуванні, 
в туалеті, і просто, щоб розуміти його, 
бо він не говорить. Нам дуже потрібні 
групи денного догляду. Я люблю свою 
дитину, але мені також хочеться мати 
право на особистий час.

МИ ПОВИННІ ДУМАТИ 
ПРО МАЙБУТНЄ 
Олена Коваль, мама 6-річного 
Володі:
— Коли Володя був маленький, ще 
не було помітно його проблем зі станом 
здоров'я. Він пересувався у колясці, де 
по суті його і не було видно. Він ріс. І 
я росла разом з ним. Доходило до того, 
що коли ми були у людних місцях, я за-
кривала більше капюшон візочка, аби 
Володю не було видно. Так, в ті моменти 
я його соромилася. Я визнаю це. Пізні-
ше все змінилося. Мені допоміг досвід 
інших матерів. Настав етап мого жит-
тя, коли я прийняла ситуацію такою, як 
вона є. Я навчилася жити з цим. І мені 
захотілося більше кольорів, більше по-
зитивних емоцій. Пройшло практично 
сім років життя. І я почала задумуватися 
над тим, яке це — Право на щастя? 

НАМ ДАЮТЬ ЗРОЗУМІТИ, 
ЩО МИ «НЕ ЗРУЧНІ» 
Людмила Березовська, 
мама 8-річної Злати:
— Моїй Златі за кілька місяців вже буде 
9 років. Діагноз — аномалія розвитку го-
ловного мозку, епілепсія. Більшість цього 
часу Злата провела вдома, в лікарнях і 
реабілітаційних центрах. Була спроба 
навчання в спеціалізованому садку, але 
за кілька місяців нам дали зрозуміти, 
що ми «не зручні», не посидючі і вза-
галі до навчання моя дитина не здатна. 
За другим разом ми таки попали в спе-
ціальний заклад, школа-інтернат, яка 
допомогла не тільки моїй дитині, але 
й мені. Багато чого стало на свої місця. 
А дитина стала більш уважніша, цікава 
до всього. На жаль, саме такі заклади 
можна на пальцях порахувати. Зараз 
дитина отримує навчання в індивіду-
альній формі.

МАЄ РОЗВИВАТИСЯ 
ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА 
Діана Сусла, мама Максимчика:
— На жаль, Максимчик має надважкий 
діагноз, хворобу Баттена, при якій по-
вільно відмирає мозок через відсутність 
ферменту. По нейрону, по частинці… 
Важко та боляче в неймовірних страж-
даннях, на моїх очах моя дитина просто 
чахне… Такий стан потребує постійного 
медичного нагляду. Саме для таких 
випадків має розвиватись паліативна 
медицина, та створюватися хоспісні 
центри, в яких має надаватися відпо-
відна допомога для таких діток! Мене 
болить його біль… Мене болить моя 
безвихідь… Адже я не можу повноцінно 
жити, працювати, та навіть просто диха-
ти на повні груди, адже всі мої думки та 
більша частина мого часу зосереджена 
на пошуку виходу з тієї чи іншої кризи, 
яка трапляється мало не щодня! 
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СЕРЕДА, 5 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.40, 03.15 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 Т/с «Дiвчата вiйни»
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Iво Бобул 
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 По-
года 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 
01.00 Т/с «Вiра»
04.05 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06.00, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15, 21.20 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов'яни» 
00.30 Х/ф «П'ятдесят вiдтiнкiв 
темряви» 
02.35 Х/ф «Невгамовна 
Анжелiка» 
04.00 Х/ф «Анжелiка i султан» 

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 23.15 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Хто тобi лiкар?»
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00, 04.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Луна вiйни»
00.10 Т/с «Любов за законом»
01.50 Т/с «Гречанка» 

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Я зняв!
11.00, 13.15 Х/ф «Флот 
МакХейла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера»
16.20 Х/ф «Острiв 
горлорiзiв» 
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.25 Т/с «Перший парубок 
на селi» 16+ Прем'єра 
23.40 Т/с «Винищувачi»
02.10 Секретний фронт 

СТБ
04.40 Т/с «Лист очiкування»
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Мiй любий 
друг» 
00.50 Т/с «Навчаю грi 
на гiтарi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.20 Х/ф «Чого хоче дiвчина» 
13.40 Екси
15.10 Хто зверху?
19.00, 20.00 Вар'яти
21.00 Х/ф «Шалена карта»
23.00 Х/ф «Погнали»
00.40 Т/с «Шлях чарiвника» 
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Тань-
ка i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.45 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 2» 
01.00 Казки У Кiно 
02.45 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Х/ф «40 дней и ночей»
07.45 Х/ф «Перевозчик»
09.35 Х/ф «Перевозчик-2»
11.05, 16.00 «Затерянный 
мир»
13.55 25 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Мариуполь» 
18.00 «Секретные мате-
риалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Одиночка»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.55 «Видеобомба-2»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 6 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 02.40, 03.15 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 Т/с «Дiвчата вiйни»
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
00.25, 02.35, 03.10 Погода 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 
01.00 Т/с «Вiра»
04.10 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Темнi часи» 
03.05 Х/ф «Вiдьма та Осман» 

IНТЕР
05.25, 23.10 «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 «Шеф» 
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00, 03.55 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Жiнки-агенти»
01.00 Т/с «Любов 
за законом»
02.30 Т/с «Гречанка» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
03.40, 09.15, 03.25 Я зняв!
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
11.05, 13.15 Х/ф «Парк юр-
ського перiоду»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с Х/ф «Парк 
юрського перiоду-2» 16+ 
«Розтин покаже»
17.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-3»
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Анти-зомбi Прем'єра 
21.25 Т/с «Перший парубок 
на селi» 16+ Прем'єра 
23.35 Т/с «Винищувачi»
01.55 Анти-зомбi 

СТБ
04.50 Т/с «Лист очiкування»
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.25, 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, 22.45 Т/с «Привiт, тату!»
00.50 Т/с «Навчаю грi 
на гiтарi» 

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»
10.30 Екси
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Деннi пес»
23.00 Х/ф «Сибiр»
00.50 Т/с «Шлях чарiвника» 
01.45 Вар'яти
02.55 Служба розшуку дiтей 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Тань-
ка i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 22.55, 
23.55 Країна У 
10.15, 23.25 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 3» 
00.55 Казки У Кiно 
02.40 Щоденники Темного
04.10 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Перевозчик-2»
09.40 Х/ф «Робин Гуд»
12.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные мате-
риалы»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Одиночка»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.55 «Видеобомба-2»
04.05 «Оружие 2016»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 7 травня 

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, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни»
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт Романа 
Скорпiона 
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25, 03.15 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.20 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 02.45, 
05.55 Спорт. Аспект 
23.00, 02.45 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
00.25, 01.55 Погода 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 
01.00 Д/ц «Тваринна зброя» 
03.45 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
04.15 #ВУКРАЇНI

1+1
05.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20, 
04.10 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 
наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
22.10 «#Гуднайтклаб 2021»
22.50 Х/ф «Врятувати рядово-
го Раяна» 
02.10 Х/ф «Темнi часи» 

IНТЕР
05.25, 23.30 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Молодiсть 
по страховцi»
14.05, 14.55, 15.50, 01.20 «Реч-
док»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Дванадцятий»
02.45 «Орел i решка. Дива 
свiту» 
04.15 Д/п «Люди Перемоги» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 23.50 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Дизель-шоу

10.45, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох»
11.05, 13.15 Х/ф «Острiв 
горлорiзiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Джунiор»
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу»
18.45 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
00.25 Т/с «Винищувачi»

СТБ
05.35 Т/с «Лист очiкування»
06.35 Х/ф «Моє улюблене 
весiлля»
08.05, 19.00, 22.45 «Холостяк»
12.10 «Як вийти замiж»
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
00.35 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.40 Т/с «Надприродне»
11.20 Вiд пацанки до панянки
13.20 Вар'яти
15.30 Де логiка?
16.20 Х/ф «Васабi» 
18.20 Х/ф «Перл Харбор» 
22.00 Х/ф «Поцiлунок 
Дракона»
23.55 Х/ф «Пiдпiльна арена»
01.50 Т/с «Шлях чарiвника» 
02.35 Служба 
розшуку дiтей 
02.40 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Тань-
ка i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 22.55 Кра-
їна У 
10.15 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 23.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
21.15 М/ф «Лоракс» 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Х/ф «2012: Сверхновая»
08.00 Х/ф «Быстрый и же-
стокий»
09.45 Х/ф «Посылка»
11.40 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные мате-
риалы»
18.15, 02.55 «Спецкор»
18.50, 03.25 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Охотники 
за сокровищами»
21.50 Х/ф «Бунт»
23.35 Х/ф «Боевые свиньи»
01.05 Х/ф «Непостижимый»
03.55 «Месть природы»
04.30 «Люстратор. Проклятие 
системы 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 8 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/ф 
08.05, 01.20 Д/ц «Дикуни. 
Дикi забави в зоопарку 
Сан-Дiєго» 
09.05 Суспiльна студiя. 
Спецефiр до Дня пам'ятi та 
примирення 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам'ятi та примирення 
12.01 Т/с «Дiвчата вiйни»
14.40 Телепродаж 
15.10 Д/п «Примирення з 
перемогою» 
15.55, 22.25 Пишемо iсторiю 
17.50, 21.25 Х/ф «Столiття 
Якова» 

00.25 Розсекречена iсторiя. 
Українцi у Другiй свiтовiй 
вiйнi 
02.30 #ВУКРАЇНI
03.00, 05.00 Бюджетники 
03.55, 05.30 Погода 

1+1
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 02.55 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан» 
20.15 Х/ф «Сторожова 
застава» 
22.25 Х/ф «Лара Крофт — 
Розкрадачка гробниць: 
Колиска життя» 
00.50 Х/ф «Усi в захватi вiд 
Мерi» 

IНТЕР
05.05, 22.10 Х/ф «Ати-бати, 
йшли солдати…» 
06.35 «Слово 
Предстоятеля»
06.45 Х/ф «Слiди апостолiв»
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00, 12.00 Т/с «Нi кроку 
назад!»
18.05, 20.30 Х/ф «Перебiж-
чик»
20.00, 03.10 «Подробицi»
00.00 Х/ф «Очiкування пол-
ковника Шалигiна» 
01.45 Х/ф «Це було в роз-
вiдцi» 
03.40 Док.проект «Ватутiн» 
04.30 Х/ф «Вони воювали 
за Батькiвщину» 

ICTV
04.10, 09.25, 01.35 Секретний 
фронт 
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика!
05.25 Факти 
05.55 Вони закiнчили вiйну. 
Док. фiльм 
07.30 Громадянська 
оборона 
10.20, 13.00 1945. Док. серiал 
Прем'єра
12.45 Факти. День 
14.10, 19.10 Т/с «Бомба» 16+ 
Прем'єра 
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф «Дюнкерк»
23.00 Т/с «Винищувачi»

СТБ
04.40 Х/ф «А зорi тут тихi» 
08.00 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
10.50 Т/с «Садiвниця»
14.40 Х/ф «Вiднесенi вiтром» 
19.00 «МастерШеф Про-
фесiонали»
21.55 «СуперМама»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Ной»
08.50 Т/с «Геркулес» 
12.10 Х/ф «З мiркувань 
совiстi»
15.00 Х/ф «Перл Харбор» 
18.20 Х/ф «Залiзна 
Людина»
21.00 Х/ф «Залiзна 
Людина 2»
23.40 Х/ф «Шалена карта»
01.30 Т/с «Шлях чарiвника» 
02.20 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 Х/ф «Красуня» 
10.45 Х/ф «Iграшки з майбут-
нього» 
12.30 Х/ф «Творець iгор» 
14.30 Х/ф «Гудiнi»
18.00 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жицi» 
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золота 
армiя»
22.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: 
теорiя всього»
00.35 Iгри Приколiв 
01.50 Сiмейка У 
02.20 Панянка-селянка 
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Месть природы»
08.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Исход: Цари 
и боги»
16.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
19.00 Х/ф «Крейсер»
21.20 Х/ф «16 кварталов»
23.15 Х/ф «Экспансивная 
пуля»
01.00 Х/ф «Империя акул»
02.35 «Видеобомба-2»
03.15 «Люстратор. Проклятие 
системы 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 9 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 18.00, 
21.00, 00.00, 02.05, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католиць-
кої Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 20.20 Пишемо iсторiю 
15.20 Телепродаж 
15.55, 18.20 Х/ф «Столiття 
Якова» 
21.25 Х/ф «Українська 
вендета» 
23.20 Д/ц «Дикi тварини» 
00.25 #ВУКРАЇНI
01.20 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.50, 02.30 Суспiльна студiя. 
Головне 

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» 
10.55 «свiт навиворiт. Україна 
2021»
12.05, 02.10 «Свiт навиворiт»
18.15 «українськi сенсацiї 
2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Мiдвей» 
23.45 Х/ф «Ворог бiля ворiт» 

IНТЕР
07.00 «Марафон «Наша 
Перемога»
10.45 Х/ф «А зорi тут тихi…» 
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. 
На лiнiї фронту» (12+) 1–6 сс. 
Заключна 
18.30, 01.30 Х/ф «В бiй iдуть 
тiльки «старики» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
23.55 Х/ф «Йшов четвертий 
рiк вiйни» 

ICTV
03.40 Еврика!
03.50 Факти 

04.15 1945. Док. серiал
07.40 Т/с «Конвой»
11.15, 13.00 Т/с «Один у полi 
воїн»
12.45 Факти. День 
15.30, 19.10 Т/с «Танк»
18.45 Факти тижня 
20.15 Х/ф «Безславнi 
виродки»
23.20 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй»
02.15 Я зняв!
03.30 Скарб нацiї 

СТБ
04.35 «Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал»
05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати» 
07.00 Х/ф «А зорi тут тихi» 
10.40 «МастерШеф Про-
фесiонали»
13.30 «Хата на тата»
15.20 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 00.10 Вар'яти
07.40, 09.20 Kids» Time 
07.45 М/ф «Мiстер Лiнк: Загу-
блена ланка еволюцiї» 
09.25 Х/ф «Божевiльний 
професор» 
11.20 Х/ф «Божевiльний 
професор 2» 
13.20 Х/ф «Залiзна Людина»
16.00 Х/ф «Залiзна Людина 2»
18.20 Х/ф «Залiзна Людина 3»
21.00 Х/ф «Доктор 
Стрендж»
23.20 Improv Live Show

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.45 Х/ф «Бетховен» 
10.25 Х/ф «Бетховен 2» 
12.05 Х/ф «Бетховен 3» 
13.50 Х/ф «Бетховен 4» 
15.35 Х/ф «Бетховен 5» 
17.20 М/ф «Лоракс» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30, 23.30, 00.00 Кра-
їна У 
23.00 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные 
гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.15, 01.15 «Затерянный 
мир»
13.25 Х/ф «Хороший, плохой, 
мертвый»
15.10 Х/ф «12 раундов»
17.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «Кол-
лектор»
19.10 Х/ф «Из Парижа 
с любовью»
21.00 Х/ф «Стрелок» (2007)
23.20 Х/ф «Поймать и убить»
02.15 «Видеобомба-2»
03.05 «Люстратор. Проклятие 
системы 2017»
04.45 «Лучшее»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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Âèâ÷àòè ïðèðîäó Êðåìåíå÷-
÷èíè ìè ðîçïî÷íåìî ç ñàìîãî 
Íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó 
«Êðåìåíåöüê³ ãîðè». Éîãî ïëî-
ùà — ìàéæå 7 òèñÿ÷ ãåêòàð³â, 
ñàìå íà ö³é òåðèòîð³¿ çíàõîäÿòüñÿ 
áåçë³÷ òâàðèí òà ðîñëèí, çàíåñå-
íèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Äèâîâèæíèìè ì³ñöÿìè ïàðêó òà 
êàòàêîìá ïðîéøîâñÿ ³ æóðíàë³ñò 
«RIA ïëþñ».

ВІДЧУЙТЕ ПРИРОДУ НА ДОТИК 
Îäðàçó á³ëÿ áóä³âë³ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü â³ä÷óòè 
ïðèðîäó íà äîòèê, àäæå òàì º 
äîð³æêè, âñòåëåí³ ïðèðîäíèìè 
ìàòåð³àëàìè: øèøêàìè, ãîð³õà-
ìè, êîðîþ òîùî.

— Óë³òêó ä³òè òà äîðîñë³ ìîæóòü 
ïðîéòèñÿ áîñèìè öèìè äîð³æ-
êàìè, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèöÿ 
â³ää³ëó åêîëîãî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè 
íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàð-
êó «Êðåìåíåöüê³ ãîðè» Îêñàíà 
Òèìîøåíêî. — Âè â³ä÷óºòå ïåâíå 
ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ, à òàêîæ îò-
ðèìàºòå ïðèºìíèé ìàñàæ ñòîï.

ПРИВЧАЮТЬ ДІТЕЙ ЛЮБИТИ 
ПРИРОДУ 

ÍÏÏ «Êðåìåíåöüê³ ãîðè» — 
ìîëîäà óñòàíîâà, ÿêà ä³º ëèøå 
ç 2011 ðîêó, ïîë³òèêà ïàðêó îð³-
ºíòîâàíà, çîêðåìà, íà ä³òåé, àáè 
ïðèâ÷èòè ¿õ ëþáèòè ïðèðîäó òà 
îáåð³ãàòè ¿¿ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêî-
ë³íü.

Òîìó á³ëÿ áóä³âë³ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ ïàðêó ìîæíà çóñòð³òè áåçë³÷ 
ì³ñöü, äå ä³òè â ôîðì³ ãðè ìîæóòü 
äîñë³äèòè ïðèðîäó. Íàïðèêëàä, 
ïîð³âíÿòè ñâ³é çð³ñò ç³ çðîñòîì 
³íøèõ çâ³ð³â.

ПТАШИНЕ МОЛОКО ІСНУЄ 
Ïàí³ Òèìîøåíêî ðîçïîâ³ëà, 

ùî «Êðåìåíåöüê³ ãîðè» º ïðè-
õèñòêîì äëÿ äóæå ö³êàâèõ òà 
ð³äê³ñíèõ ïòàõ³â, íàïðèêëàä, 
äëÿ ãîðëèö³.

— Ò³ëüêè ñ³ì âèä³â ïòàõ³â ó ñâ³ò³ 
ìîæóòü âèãîäîâóâàòè ñâî¿õ ïòàøå-

íÿò ìîëîêîì, îäèí ç íèõ º â íàñ. 
Òîìó âè ìîæåòå ñì³ëèâî ñêàçàòè 
ïðî òå, ùî ïòàøèíå ìîëîêî ³ñ-
íóº, — êàæå Îêñàíà Òèìîøåí-
êî. — Ùîïðàâäà, îðãàí³çì ïòàøêè 
âèðîáëÿº éîãî â ãîðòàí³, à õàð÷ó-
þòüñÿ íèì ïòàøåíÿòà â ïåðø³ äâà 
òèæí³ ï³ñëÿ âèëóïëåííÿ.

Íà÷àëüíèöÿ ç çàõîïëåííÿì 
ðîçïîâ³ëà ïðî äåÿêèõ ññàâö³â òà 
ïòàõ³â, ÿê³ ìåøêàþòü â ïàðêó.

ТАКИХ ДЕРЕВ 
В УКРАЇНІ ПІВСОТНІ 

Îäèí ç íàéð³äê³ñí³øèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â ðîñëèííîãî ñâ³òó ó ïàð-
êó áåðåçà Êëîêîâà. Âîíà íàäçâè-
÷àéíî ð³äê³ñíà ³ ðîñòå ò³ëüêè òóò.

РЕКЛАМА

ЩО ПРИХОВУЄ ПІДЗЕМЕЛЛЯ, 
ЯКОМУ ПОНАД 500 РОКІВ 
Таємниче  Для того, щоб побачити 
таємничі тунелі карстових катакомб, 
не потрібно їхати в Одесу, і тим паче, 
за кордон. Зробити це можна вже 
за 70 кілометрів від Тернополя — 
на Кременеччині 

— Ëèøå â ÍÏÏ «Êðåìåíåöüê³ 
ãîðè» ðîñòå ï³âñîòí³ áåð³ç Êëîêî-
âà, á³ëüøå â Óêðà¿í³ í³äå ¿õ íåìàº, 
àäæå âîíè ïðîñòî íå ïðèæèâà-
þòüñÿ â ³íøèõ êóòî÷êàõ Óêðà-
¿íè, — ïðîäîâæóº Îêñàíà Òèì-
îøåíêî.

Ïîïóëÿö³þ áåð³ç àêòèâíî â³ä-
íîâëþþòü ³ âîñåíè ïðàö³âíèêè 
ïàðêó âèñàäèëè ùå ñîòíþ áåð³ç, 
àëå ëèøå íàâåñí³ ñòàíå çðîçóì³ëî, 
ñê³ëüêè ç íèõ ïðèæèâóòüñÿ.

Äî òîãî æ, ç 24 âèä³â îðõ³äåé, 
ùî º â Óêðà¿í³, ó ïàðêó çðîñòàþòü 
22. Òîìó âåñíà òà ë³òî — íàéêðàù³ 
ïîðè ðîêó, ùîá çðîáèòè ñâ³òëèíè 
íà ôîí³ ïàõó÷èõ òà ãàðíèõ êâ³òîê.

КРЕМЕНЕЦЬКІ КАТАКОМБИ 
Äîâæèíà êðåìåíåöüêèõ êàìå-

íîëîìåíü (êàòàêîìá) — 3 000 ìå-
òð³â, à â³ê — ïîíàä 500 ðîê³â.

— Çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ ïå÷åð 
âèðèëè ëþäè, à çàáëóêàòè íèìè 

âàæêî, àäæå â ð³çíèõ ì³ñöÿõ º 
÷îòèðè âèõîäè, — êàæå Îêñàíà 
Òèìîøåíêî. — Ðîçòàøîâàí³ âîíè 
íà îêîëèö³ Êðåìåíöÿ.

Äî 2016 ðîêó öåé îá'ºêò áóâ 
çàíåäáàíèì, ï³ä ÷àñ ïðèáèðàííÿ 
ïðàö³âíèêè âèâåçëè òðè ïðè÷åïè 
ñì³òòÿ, ñåðåä ÿêîãî øïðèöè, ìà-
òðàöè òà áèòå ñêëî. Óæå ÷îòèðè 
ðîêè ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî ïåð³îäó 
òóò ðåãóëÿðíî ïðèáèðàþòü òåðè-
òîð³þ êàìåíîëîìåíü.

Представники НПП «Кременецькі гори» розповіли про катакомби та історію їх походження 

«Çíà÷íó ÷àñòèíó öèõ 
ïå÷åð âèðèëè ëþäè, à 
çàáëóêàòè íèìè âàæêî... 
º ÷îòèðè âèõîäè. 
Ðîçòàøîâàí³ âîíè íà 
îêîëèöÿõ Êðåìåíöÿ» 

Поки катакомби не перебувають у власності парку, але відповідне 
звернення про їх приєднання до НПП «Кременецькі гори» вже 
відправили на розгляд 
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— Так, заміна свічок, регулювання 
карбюратора, з вас 20 тисяч!
— Що ти мені мозок париш, 
у мене інжектор, я — фарбована 
брюнетка!

***
— Дорогий, мені так не хочеться 
йти в гості до родичів.
— Мені теж. Але ти уяви, якщо ми 
не підемо, як вони зрадіють.
— Так. Треба йти.

***
Прокинулася вранці, лежу, чекаю, 
коли мама сніданок приготує, 
а потім згадала, що мама — це я!

***
— Я не зрозуміла, чому ти 

на дивані лежиш, нічого 
не робиш. Я ж сказала, прибрати 
вдома!
— Так же субота.
— Боїшся згрішити? Ти що — єврей?
— З великою ймовірністю ні. Але 
ризикувати не варто.

***
— Ізю, ти вже влаштувався?
— Ні, ще працюю!

***
Якщо ви не знаєте, як по-доброму 
розлучитися зі своєю дівчиною — 
просто познайомте її з багатим 
кавалером і вона сама знайде для 
вас потрібні слова.

***

Свобода слова — це коли 
людина з зарплатою 600 тисяч 
може запросто сказати людям з 
зарплатою 10 тисяч, що в них все 
благопристойно.

***
А я недавно в стрип-клуб ходив. 
50 доларів в бікіні дівчинці 
поклав, 100 євро витягнув. І 
відпочив, і заробив.

***
— Сьомо, йди вже, викинь сміття.
— Софочко, мені не можна — 
я хворий, у мене кардія.
— Сьомо, ти жалюгідний симулянт! 
Такої хвороби немає! Який ідіот 
поставив тобі такий діагноз?

— Софочко, цей ідіот — твій 
улюблений доктор Шмулевич. Він 
мені так і сказав: "У вас, Семене 
Марковичу, таки кардія".

***
Ось кажуть: а ти візьми й не пий. 
Як же не пити, раз вже взяв?

***
— Що у тебе було з Сергійком?
— Нічого, крім двох дітей.

***
Діти люблять малювати, заохочуй-
те їх. Ось я сьогодні запропонував 
дітям розмалювати новеньку лег-
ковушку. Які вони були щасливі, 
а мені як приємно! Тим більше, що 
машина і діти не мої!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Усі медичні проблеми 
слід негайно вирішувати, щоб 
запобігти їх серйозності. Пла-

нетарні аспекти сприятливі, і хронічні 
недуги будуть під контролем. Здоров'я 
можна зберегти, якщо вдатися до ре-
гулярних фізичних вправ, додайте 
в меню більше овочів і фруктів. 

ТЕЛЕЦЬ Тельцям прогнозу-
ють відмінні умови для здо-
ров'я. Цього місяця не буде 

серйозних захворювань. Ваше 
ставлення буде дуже позитивним і 
радісним через міцне здоров'я, яким 
ви насолоджуєтесь. Не забувайте 
про фітнес і дієтичні програми. 

БЛИЗНЮКИ У Близнюків 
передбачається фантастич-
ний місяць для здоров'я. 

Хронічні нездужання будуть подо-
лані, а всі незначні проблеми зі здо-
ров'ям можна усунути за допомогою 
належної медичної допомоги. Ви 
повинні бути дуже обережними, 
коли стрес псує ваше здоров'я. 

РАК У Раків цього місяця 
казкові перспективи для 
здоров'я. Хронічні хвороби 

будуть під контролем, а інші дрібні 
проблеми зі здоров'ям вимагають 
мінімальної уваги. Зосередьтесь 
на підтримці здоров'я завдяки регу-
лярній фітнес-програмі, в поєднанні 
з хорошими дієтичними звичками.

ЛЕВ Позиції зірок щодо 
здоров'я Левів дуже вигідні, і 
протягом місяця не буде сер-

йозних нездужань. Хронічні захворю-
вання будуть під контролем. Важливо 
дотримуватися здорового режиму 
харчування та фізичних вправ. 

ДІВА Дівам прогнозують 
фантастичне здоров'я. 
Серйозних захворювань 

не буде, і за дрібними медичними 
проблемами можна швидко дати 
раду за допомогою професіоналів. 
Хронічні захворювання не з'являться 
протягом місяця. 

ТЕРЕЗИ Основні захворю-
вання будуть під контролем, 
а незначні потребують 

негайної медичної допомоги. Гарне 
здоров'я позитивно вплине на ваш 
світогляд. Щоб зберегти своє 
здоров'я, слід уникати стресових 
ситуацій. 

СКОРПІОН У Скорпіонів 
чудові перспективи здоров'я. 
Навіть хронічні хвороби 

не з'являться, а про невеликі про-
блеми зі здоров'ям можуть подбати 
медичні працівники. В меню слід 
додавати спаржу, шпинат, м’яту, 
редиску, кропиву. 

СТРІЛЕЦЬ Усі важкі 
захворювання будуть під 
контролем, тоді як незначні 

нездужання потребують більшої 
уваги. Ви повинні подбати про те, 
щоб дотримуватися здорового 
харчування та стилю життя.

КОЗЕРІГ Серйозні захворю-
вання будуть під контролем. 
Слід уникати всіх видів 

надмірностей, щоб залишатися здо-
ровим. Здоров'я можна покращити 
регулярними фізичними вправами 
та здоровою харчовою звичкою. 
Не перепрацьовуйте.

ВОДОЛІЙ Зоряні позиції об-
надійливі, і серйозних про-
блем зі здоров'ям не вказано. 

Невеликі проблеми зі здоров'ям 
можна усунути, негайно звернувшись 
до лікаря. Важливо підтримувати 
своє самопочуття шляхом регулярних 
фізичних вправ та дієти. 

РИБИ Рибам важливо 
потурбуватися про здоров'я. 
Позиції на планеті не є 

корисними, і хронічні недуги можуть 
проявлятися. Можуть виникнути 
проблеми зі здоров'ям. Певною 
мірою здоров'я може покращитися 
завдяки гарним і регулярним фізич-
ним вправам. 

Гороскоп здоров'я 

АНЕКДОТИ

Один мудрець не мав нічого, 
крім чашки для води. Одного 
разу він побачив хлопчика, 
який черпав воду долонею. І 
викинув чашку…

***
— Відомо, що жіночі гареми охо-
роняли євнухи. Цікаво, а хто б 
охороняв чоловічі гареми?
— Феміністки.

***
Щоб поспішати на роботу 
в молодості, там повинна 
чекати тебе красива дівчина.
Щоб поспішати на роботу 
в зрілості, там повинна чекати 
тебе пляшечка коньяку.
Щоб поспішати на роботу 
в старості, там повинен чекати 
тебе міцний і здоровий сон.

***
— Тату, а чому швидко підняте 
яблуко не вважається таким, 
що впало?
— Мало того, синку, воно стає 
навіть кориснішим, ніж було 
до падіння.
— Це чому?
— Так старі мікроби з нього 
попадали, а нові ще не встигли 
залізти.

***
Є така приказка «Коли я їм — 
я глухий і німий». Я розумію, 
що німий, тому що їси, але 
це як треба жерти, щоб вуха 
закладало!

***
— Машенько, чим ти зайнята?
— Історію вчу.
— А про кого історія?

— Про Наполеона.
— А що там про нього?
— Де він помер.
— І де ж він помер?
— Так на Святій Олені…
— Якої ж гидоти вас вчать зараз 
в школі!

***
— Ізю, ну що там?!
— Наші таки перемагають..
— А наші, це хто?
— Таки скоро дізнаємося…

***
По-справжньому заможна жінка 
носить під джинси цілі колготки.

***
— Я ось п'ю. А коли зовсім 
посаджу печінку, зроблю 
операцію з її заміни.
— З твоєю зарплатою тобі 
світить тільки донорська 
печінка минтая.

***
Чоловіки дуже зворушливі та 
ранимі істоти. Головне — знати, 
де доторкнутися і куди поранити.

***
Подарунки бувають двох видів: 
ті, які вам не подобаються, і ті, 
які ви не отримаєте.

***
Головне в житті — не втрачати 
людей, з якими у вас в голові 
таргани одного виду.

***
— Іване, мені здається, що з 
цінами на воду у нас трошки 
перегнули.
— З чого ви взяли, Панасе?
— Люди у дворах колодязі 
риють.

З одного ракурсу

Як змінилися 
атракціони у «Топільче»

БУЛО:
Раніше цей робот був гойдалкою 
для дітей. Його руки оберталися

СТАЛО:
Гойдалок тепер немає, але руки 
робота ще обертаються

БУЛО:
На Козацькому острові раніше був 
великий дерев’яний човен. Там 
гралася малеча. Фортеця також 
була з дерева

СТАЛО:
Тепер від човна не залишилося 
і сліду. Фортеця на острівці після 
реконструкції стала кам’яною

СТАЛО:
Потяг та багато інших атракціонів 
збереглися до наших днів

БУЛО:
Потяг допомагав електрифікувати 
«Тернопільелектротранс». Він 
працює як тролейбус, але силовий 
кабель розташований між рельсами

БУЛО:
Неподалік гойдалок-човників 
був майданчик з літаками та 
гелікоптерами

СТАЛО:
Радянську техніку 
з парку забрали  

РОБОТ У ПІСОЧНИЦІ

ЧОВЕН НА КОЗАЦЬКОМУ ОСТРОВІ

ЗАЛІЗНИЦЯ

РАДЯНСЬКА АВІАЦІЯ


