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ДЕ ПОЇСТИ НА 50 ГРИВЕНЬ 

с. 3

У КВАРТИРІ 
З БІЛЧЕНЯТАМИ с. 11

с. 12

 Трагічно закінчився Великодній 
день для двох родин: 23-річний 
Володимир Воробець загинув, 
атовця Андрія Пекельного 
звинувачують у злочині. 
Односельці запевняють, що це 
було ніщо інше, як самооборона

 На цій думці зійшлися і юристи. 
Про передчасне та необґрунтоване 
пред’явлення підозри ветерану 
АТО заявив і Аваков. Чому хлопець 
і далі під домашнім арештом?

с. 8-9

САМОЗАХИСТ – НЕ ЗЛОЧИН
ВСЯ КРАЇНА СТАЛА НА ЗАХИСТ АТОВЦЯ
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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

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

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 

Òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ Âîâê îò-
ðèìóº ñóáñèä³þ âæå òðè ðîêè. 
Æ³íêà íàð³êàº: ïàñêè ïîñò³éíî 
çàòÿãóþòü âñå á³ëüøå.

— Ïàì’ÿòàþ, êîëèñü äàâàëè ãðî-
ø³ íàë³âî ³ íàïðàâî, íàâ³òü òîé, õòî 
ìàâ ïî äâ³ õàòè, ì³ã ¿¿ îòðèìóâà-
òè. Äî 2019 ðîêó íà ð³âí³ äåðæàâè 
ê³ëüê³ñòü îòðèìóâà÷³â ñêîðîòèëàñÿ 
âäâ³÷³. Óìîâè ùîðàçó ðîáèëè ñêëàä-
í³øèìè. Ç’ÿâèëèñÿ îáìåæåííÿ 
ùîäî ïëîù³ îñåë³, äîðîãèõ ïîêó-
ïîê, ïî÷àëè ðàõóâàòè äîõîäè íàâ³òü 
íåçàðåºñòðîâàíèõ ó ïîìåøêàíí³ 
ëþäåé (÷îëîâ³êà, äðóæèíè), — êàæå 
æ³íêà. — Óë³òêó îñîáèñòî â ìåíå 
ñóáñèä³¿ íå áóëî, ïî äîõîäàõ íå âè-
õîäèëî, à âçèìêó áóëà, ³ ò³ ï³âòîðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ÷åñíî, ðÿòóâàëè ïðè 
îïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íàä³þ-
ñÿ íà ñóáñèä³þ ³ öüîãî ðîêó!

КЛОПОТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
À îò ³íøà æèòåëüêà ì³ñòà ïàí³ 

Ëàðèñà çàóâàæóº — ïîâåðíåííÿ 
äî «ñòàðî¿ ñõåìè» — ëèø êëîïîòè 
äëÿ ëþäåé.

— Áóëî ãàðíî, ïåðåïðèçíà÷èëè 
âñå àâòîìàòè÷íî. Òåïåð çíîâ ³äè, 

çàïîâíþé äåêëàðàö³þ, íåñè äîêó-
ìåíòè. Ó ÷àñ êàðàíòèíó, íó äóæå 
«çðó÷íî», í³÷îãî íå ñêàæåø! — 
îáóðþºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ. Íàé-
á³ëüøå æ ïèòàíü ó ÷èòà÷³â, ÿê æå 
âñå-òàêè â³äáóâàòèìåòüñÿ ïðèéîì 
äîêóìåíò³â ³ êîëè âîíè áóäóòü çíà-
òè, ÷è çìîæóòü îòðèìóâàòè âèïëàòè.

14 êâ³òíÿ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
óõâàëèâ ïðîºêò ïîñòàíîâè, ÿêà 
ïîñèëþº àäðåñí³ñòü íàäàííÿ æèò-
ëîâèõ ñóáñèä³é.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ 
Öå çíà÷èòü íàñàìïåðåä òå, ùî 

ïîñèëþþòüñÿ âèìîãè ç íàäàííÿ 
æèòëîâèõ ñóáñèä³é.

Çîêðåìà, çá³ëüøèòüñÿ ïåðåë³ê 
îô³ö³éíèõ ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè 
ãðîìàäÿíàì â îòðèìàíí³ ãðîøåé 
ÿê êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Ó êîãî, çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
çàáåðóòü ñóáñèä³¿?
 ó òèõ, õòî ìàº äåïîçèòí³ âêëà-

äè ó áàíêàõ (á³ëüøå 56 750 ãðí) 
 ó òèõ, õòî êóïèâ âàëþòó, 

òîâàðè àáî ïîñëóãè íà ñóìó â³ä 
50 000 ãðí 
 ó òèõ, â êîãî áîäàé îäèí ³ç 

ïîâíîë³òí³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íå íà-
â÷àâñÿ, íå ïðàöþâàâ ³ íå ìàâ 

У КОГО ЗАБЕРУТЬ СУБСИДІЇ
Зміни  Щороку уряд змінює «правила 
гри» стосовно категорій осіб, доходів, 
площі помешкань, новизни авто, 
отримання спадщини тощо. Що саме 
невдовзі зміниться для тернополян, які 
користуються житлово-комунальними 
субсидіями і розраховують на їх 
перепризначення? Дізнавалися 
журналісти «RIA плюс» 

îô³ö³éíîãî ñòàòóñó áåçðîá³òíîãî 
 ó òèõ, õòî ïåðåáóâàº çà êîðäî-

íîì ïîíàä 60-òè äí³â (ïðè öüîìó 
äî 60-äåííîãî ïåð³îäó ïåðåáóâàí-
íÿ çà êîðäîíîì íå âêëþ÷àòèìóòü-
ñÿ äí³ ñëóæáîâîãî â³äðÿäæåííÿ, 
ë³êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ àáî äîãëÿäó 
çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 
òðèð³÷íîãî â³êó, ùî ï³äòâåðäæó-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè).

Îòæå, ³ç òðàâíÿ ïî÷íóòü ïåðåïðè-
çíà÷àòè ñóáñèä³¿ íà ë³òí³é ïåð³îä.

Ðàí³øå öå âñå â³äáóâàëîñü àâ-
òîìàòè÷íî, çâåðòàòèñÿ çíîâó áóëî 
íå ïîòð³áíî. Òåïåð æå º çì³íè.

ЯК ЦЬОГО РОКУ БУДЕ 
ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН 

Ç 1 òðàâíÿ 2021 ðîêó ïîòð³áíî 
ï³äãîòóâàòè íîâèé ïàêåò äîêó-
ìåíò³â: çàÿâó ³ äåêëàðàö³þ ïðî 
äîõîäè, ïîÿñíèâ «20 õâèëèí» 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Âîëîäèìèð Ñóëèìà.

Óñ³ì äîìîãîñïîäàðñòâàì, ÿê³ 
çâåðíóòüñÿ ó öåé ïåð³îä, ñóá-
ñèä³ÿ áóäå ïðèçíà÷åíà ç òðàâíÿ 
2021 ðîêó. Íà îïàëþâàëüíèé ïåð³îä 
ñóáñèä³¿ áóäóòü ïðèçíà÷åí³ àâòî-
ìàòè÷íî áåç çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí.

Ëèøå îäåðæóâà÷àì æèòëîâî¿ 
ñóáñèä³¿ ³ç ÷èñëà îñ³á ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ² ãðóïè, îñ³á, ÿê³ çà âèñíîâ-
êîì ë³êàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíî¿ 
êîì³ñ³¿ íå çäàòí³ äî ñàìîîáñëó-
ãîâóâàííÿ òà ïîòðåáóþòü ïî-
ñò³éíîãî ñòîðîííüîãî äîãëÿäó, 
îñ³á, ÿê³ äîñÿãëè 80-ð³÷íîãî â³êó, 
îäåðæóâà÷³â äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ 
äîïîìîãè, îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü 
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà äîïîìîãè 
íà äîãëÿä, âèïëàòà òà äîñòàâêà 
æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ ãîò³âêîþ áóäå 

çä³éñíþâàòèñü ÷åðåç â³ää³ëåííÿ 
ÀÒ «Óêðïîøòà» çà ì³ñöåì ôàê-
òè÷íîãî ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí.

Çà éîãî ñëîâàìè, óïðàâë³ííþ 
òî÷íî íå â³äîìî, ÿêèì ñàìå ñïî-
ñîáîì ïîäàâàòèìóòü íîâ³ äîêó-
ìåíòè: îíëàéí, ÷åðåç åëåêòðîíí³ 
ñåðâ³ñè, ïîøòîþ ÷è îñîáèñòî.

— Ñêóï÷åííÿ ëþäåé ó ïåð³îä 
ïàíäåì³¿ íåäîïóñòèìå, — íàãîëî-
ñèâ Âîëîäèìèð Ñóëèìà. — Ïðåä-
ìåòíî ãîâîðèòè ïðî êîíêðåòí³ 
çì³íè ó íàäàíí³ ñóáñèä³é çìîæåìî 
âæå ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî îïóáë³êó-
âàííÿ ïîñòàíîâè Êàáì³íó, ÿêå 
â³äáóäåòüñÿ íà äíÿõ.

Íà äàíèé ÷àñ íîâ³ ôîðìè áëàí-
ê³â çàÿâè ³ Äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè 
ãðîìàäÿí Ì³í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè ùå ðîçðîáëÿº. Î÷³êóºòü-
ñÿ ¿õ çàòâåðäæåííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Äåòàë³ ïðî òå, 
ÿê ìîæíà áóäå ïîäàòè äîêóìåíòè 
òà ³íø³ âàæëèâ³ íþàíñè ñòîñîâ-
íî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é çìîæåòå 
ä³çíàòèñÿ âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ 
ó íîâ³é ïóáë³êàö³¿ «RIA ïëþñ».

СКІЛЬКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
МОЖУТЬ РОЗРАХОВУВАТИ 
НА ВИПЛАТИ 

— Ó 2019–2020 ðîêàõ ó ì³-
ñò³ íàðàõîâóâàëàñü ïðèáëèçíî 
îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü äîìîãîñïî-

äàðñòâ-îäåðæóâà÷³â ñóáñèä³é — 
17000. Íà ë³òí³é ïåð³îä òàêà 
ñòàòèñòèêà çàçâè÷àé çíèæóºòüñÿ: 
î÷³êóºìî äî 7000–8000 äîìîãîñ-
ïîäàðñòâ, ÿê³ áóäóòü îòðèìóâàòè 
âèïëàòè, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Ñóëèìà.

Òåðíîïîëÿíè, ÿê ³ âñ³ óêðà¿íö³, 
áóäóòü îòðèìóâàòè äîïîìîãó ëèøå 
«æèâèìè» ãðîøèìà. Äî öüîãî ÷àñó 
ñóáñèä³¿ ó ãðîøîâ³é ôîðì³ îòðè-
ìóâàëè 92% óêðà¿íö³â. Ç òðàâíÿ 
óêðà¿íö³â áóäå çð³âíÿíî — óñ³ 
áóäóòü îòðèìóâàòè ñóáñèä³þ ãðî-
øèìà.

Âàæëèâèìè çì³íàìè º òå, ùî 
Ïîñòàíîâîþ Óðÿäó ïðèïèíåíî 
ôóíêö³îíóâàííÿ Êîì³ñ³é ç ïè-
òàíü íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì æèò-
ëîâèõ ñóáñèä³é, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ 
âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñöåâèõ 
ðàä. Òàêîæ ñêàñîâàíà ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ 
â ðàç³, ÿêùî áóäü-õòî ³ç ñêëàäó 
äîìîãîñïîäàðñòâà àáî ÷ëåí ñ³ì’¿ 
îñîáè ³ç ñêëàäó äîìîãîñïîäàðñòâà 
ïåðåáóâàëè çà êîðäîíîì ñóêóïíî 
á³ëüøå 60 äí³â òà äîêóìåíòàëüíî 
ï³äòâåðäæóâàëè øëÿõîì íàäàííÿ 
ëåãàë³çîâàíèõ â Óêðà¿í³ äîêóìåí-
ò³â íàáóòòÿ ñòðàõîâîãî ñòàæó â ³í-
øèõ êðà¿íàõ.

Нагадаємо низку обмежень, яка 
вже діяла в Україні до цього і які 
надалі зберігаються:
Виплати домогосподарству 
не призначать, якщо:
 площа житла становить: квар-
тири — понад 130 кв. м, будин-
ку — понад 230 кв. м. За винят-
ком дитячих будинків сімейного 
типу, багатодітних родин, при-
йомних сімей, житлових примі-
щень для осіб з інвалідністю, що 
пересуваються на візках тощо;
 домогосподарство або член 
родини за рік перед зверненням 
за субсидіэю витратили понад 
50 тисяч гривень на купівлю 
землі, нерухомості, транспорт-

них засобів, будматеріалів або 
послуг (крім медичних);
  будь-хто зі складу домо-
господарства або член родини 
має у власності транспортний 
засіб, з дати випуску якого ми-
нуло менше п’яти років (крім 
мопеда і причепа). Виключен-
ня — транспортні засоби, одер-
жані безоплатно або на пільго-
вих умовах;
 родина не повернула надмірно 
перераховану (виплачену) суму 
житлової субсидії за попередні 
періоди;
 є заборгованість з оплати ко-
мунальних послуг та сплати алі-
ментів у понад 3 місяці.

Коли субсидії не призначать

ДОВІДКА 

Додаткову інформацію та консульта-
ції з питань призначення житлових 
субсидій можна отримати за номе-
рами телефонів: (0352) 52–14–03, 
(0352) 23–53–43, (0352) 23–54–
34, (0352) 23–54–40, (0352) 23–
63–50, (0352) 23–62–59, (0352) 
23–66–04, (067) 354–71–09.

Бланки декларацій ще готують, тож заповнювати їх будемо не раніше, ніж за тиждень 

Òåðíîïîëÿíè, ÿê ³ 
âñ³ óêðà¿íö³, áóäóòü 
îòðèìóâàòè äîïîìîãó 
íà îïëàòó êîìóíàëêè 
ëèøå «æèâèìè» 
ãðîøèìà 
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Існує міська черга охочих усино-
вити малюка. У ній люди стоять 
вже роками.
— Громадяни України, які бажають 
усиновити дитину, звертаються 
з письмовою заявою до служби 
у справах дітей за місцем реє-
страції. Надають пакет докумен-
тів, відповідно до законодавства. 
Служба у справах дітей протягом 
10 робочих днів після отримання 
від громадян України заяви пере-
віряє документи на відповідність 
вимогам законодавства, складає 
акт обстеження їх житлово-побу-
тових умов, розглядає питання 
про можливість заявників бути 
усиновлювачами і готує відповід-
ний висновок. У разі прийняття 
позитивного рішення ставить 

заявників на облік як кандидатів 
в усиновлювачі, — коментують ре-
дакції «RIA плюс» у міській службі 
у справах дітей.
Служба у справах дітей має отри-
мати акт органу внутрішніх справ 
України та закладу охорони здо-
ров'я про підкинуту чи знайдену 
дитину. Після того орган опіки має 
15 днів для того, щоб зареєстру-
вати малечу.
— Прізвище та ім'я даємо на влас-
ний розсуд. Після реєстрації ди-
тини, згідно із законодавством, є 
два місяці для того, щоб юридич-
но визначити її соціальний статус. 
На цей момент діти перебувати-
муть в обласній дитячій лікарні, 
після того їх переведуть у буди-
нок дитини. Потім ми їх вносимо 

в нашу базу даних на усиновлен-
ня. Протягом першого місяця ті 
кандидати, які стоять на обліку 
у нашій службі, зможуть уси-
новити малечу. Якщо вони від-
мовляються, ми вносимо дитину 
в обласну базу даних, і там вже 
кандидати з районів можуть пре-
тендувати на те, щоб її усиновити. 
Якщо охочі не знайдуться, ще че-
рез місяць дітей вносимо у всеу-
країнську базу даних. Відповідно, 
усиновити їх можуть кандидати 
з різних куточків України, дода-
ють у службі. Двійнят розділяти 
не будуть.
Як бачимо, усиновити малюків 
буде не так вже й просто. Зараз 
у міській черзі на усиновлення 
малюків — 10 сімей.

Куди звертатись, якщо ви вирішили всиновити дитину 

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

Òðè çãîðòî÷êè ó òåïëèõ êîì-
á³íåçîíàõ òà ç äåñÿòêàìè ñóìîê 
äîïîìîãè â³ä íåáàéäóæèõ ó àâòî-
ìîá³ë³ øâèäêî¿ äîïîìîãè 6 òðàâ-
íÿ â³äïðàâèëè ó Òåðíîï³ëüñüêó 
îáëàñíó äèòÿ÷ó ë³êàðíþ.

Óñ³ òðîº ä³òîê, ÿêèõ íàïðèê³íö³ 
êâ³òíÿ çíàéøëè ó «Â³êí³ æèòòÿ», 
òèõåíüêî ñïàëè íà ðóêàõ ó ìåä-
ñåñòð. À Âîëîäÿ Âåëèêîäí³é, 
ÿêîãî ï³äêèíóëè ïåðøèì, íàâ³òü 
ïîñì³õàâñÿ äî æóðíàë³ñò³â, ÿêèõ 
ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî íà âèïèñêó 
íåìîâëÿò. Ó ë³êàðí³ ç³çíàþòüñÿ: 
íàâ³òü ñóìóâàòèìóòü çà ìàëèìè.

ЯК ПОЧУВАЮТЬСЯ ДІТИ 
Ìåäèêè ïåðåêîíóþòü: óñ³ òðîº 

ä³òîê çäîðîâ³, õî÷à äâ³éíÿòàì 
áóëî ëèøå ê³ëüêà ãîäèí â³ä íà-
ðîäæåííÿ.

— Ìàëþê³â áóäóòü ùå îáñòå-
æóâàòè ó ë³êàðí³, ó ÿêó ìè ¿õ ïå-
ðåâîäèìî. Àäæå òàì º ïðîô³ëüí³ 
ñïåö³àë³ñòè, — êàæå çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëåííÿ íåîíàòàëüíîãî äîãëÿ-
äó òà ë³êóâàííÿ íîâîíàðîäæåíèõ 
Íàòàë³ÿ Áàäþê.

Ó îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ íà-
ðàç³ â³ä êîìåíòàð³â â³äìîâèëèñÿ. 
Õî÷à ó ïðåññëóæá³ ìåäóñòàíîâè 
êàæóòü, ùî çãîäîì ïîâ³äîìëÿòè-
ìóòü, ÿê ïî÷óâàþòüñÿ ä³òè.

«RIA ПЛЮС» ГОТОВІ 
ДОПОМОГТИ МАМІ ВОЛОДІ 

Ó äðóã³é ë³êàðí³ êàæóòü, ùî 
ê³ëüêà äí³â òîìó îòðèìàëè ïàêó-
íîê â³ä ìàìè Âîëîä³ Âåëèêîä-
íüîãî. Óñåðåäèí³ áóëè ï³äãóçêè, 
ñóì³ø äëÿ ãîäóâàííÿ, ³ãðàøêè… 
Ççîâí³ çàïèñêà: «Õëîï÷èê Âîëîäÿ. 
Ï³äêèí. (â³ä ìàìè)».

Õîò³ëà æ³íêà ïîâåðíóòè äèòèíó 
÷è ïðîñòî ïåðåäàòè ðå÷³ äëÿ ñèíà, 
ó ë³êàðí³ íå óòî÷íþþòü. Êàæóòü, 
³íôîðìàö³ÿ êîíô³äåíö³éíà. Àëå 

ïàêóíîê æ³íêà ïðèíåñëà ñàìà.
ßê ðîçïîâ³äàþòü ó ñëóæá³ 

â ñïðàâàõ ä³òåé Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè, ñòàíîì íà 6 òðàâíÿ, 
äî íèõ çàÿâ ùîäî íàì³ðó ïîâåð-
íóòè äèòèíó íå íàäõîäèëî. Àëå 
ÿêùî òàê³ áóäóòü, ìàì³ ó ¿¿ áà-
æàíí³ ñïðèÿòèìóòü.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» çâåðòà-
ºòüñÿ äî ìàìè õëîï÷èêà òà ãîòîâà 
íàäàòè âñþ íåîáõ³äíó äîïîìîãó 
â ðàç³, ÿêùî âîíà õî÷å çàáðàòè 
ñèíà.

МАМА ПЕРЕДАЛА СУМКУ 
ДЛЯ СИНА. А ЩО З ДВІЙНЯТАМИ?
Діти  Трьох малюків залишили 
у «Вікні життя» 27 та 29 квітня. Діток 
перевели у обласну дитячу лікарню 
6 травня. Як їх зустріли там? Що далі 
чекає на малюків? Як ми дізналися, мама 
першого підкинутого хлопчика прийшла 
у лікарню, де напередодні залишила 
дитину. Чи зможе повернути малого? 
Про все розповідаємо в тексті

ßêùî âè öå ÷èòàºòå, çâåðí³òüñÿ, 
áóäü ëàñêà, çà íîìåðîì òåëåôî-
íó äî ðåäàêòîðà Íàòàë³ÿ Áóðëàêó: 
097–445–82–67.

Ó ñëóæá³ êàæóòü, ùî æ³íêà 
îáîâ'ÿçêîâî ìàº ïðîéòè ÄÍÊ-òåñò. 
² ïðîñÿòü çâåðíóòèñÿ äî íèõ, ÿêùî 
âîíà ìàº áàæàííÿ çàáðàòè äèòèíó. 
Àäðåñà óïðàâë³ííÿ: ì. Òåðíîï³ëü, 
áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 1, êàá. 
11 òåë.: (0352) 52–56–95.

— ßêùî ìàìà êîãîñü ³ç ìàëþê³â 
çâåðíåòüñÿ ó ñëóæáó, ¿é ïîòð³áíî 
áóäå íàïèñàòè çàÿâó, ïîò³ì çðîáè-
òè òåñò ÄÍÊ. Ï³ñëÿ öüîãî êîì³ñ³ÿ 
ó ñïðàâàõ ä³òåé îáñòåæèòü æèòëîâ³ 

óìîâè òà ðîçãëÿíå ïèòàííÿ, ïîò³ì 
íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó äàñòü ð³-
øåííÿ, — êàæå íà÷àëüíèöÿ ñëóæ-
áè â ñïðàâàõ ä³òåé ÒÌÐ Õðèñòèíà 
Á³ë³íñüêà. — Çâåðíóòèñÿ æ³íêà 
ìîæå âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â. 
Íàâ³òü ÿêùî âîíà íå ìàº êîøò³â 
äëÿ òîãî, àáè çðîáèòè ÄÍÊ-òåñò. 
ßêùî âîíà çàõî÷å çàáðàòè äèòè-
íó, çíàéäóòüñÿ ëþäè, ÿê³ çìîæóòü 
îïëàòèòè ¿é òåñò. Àëå ìàº áóòè 
çâåðíåííÿ.

ДІТЕЙ ЗНАЙШЛИ ПЕРЕД 
ВЕЛИКОДНЕМ 

Íàãàäàºìî, äçâ³íîê ó «Â³êí³ 

æèòòÿ», ÿêå ðîçòàøîâàíå â Òåð-
íîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 2, 
ïðîëóíàâ 27 êâ³òíÿ áëèçüêî 
10.30 ðàíêó. ×åðãîâà ìåäñåñòðà 
çíàéøëà òàì çãîðòî÷îê ³ç ìàëþ-
êîì. Äèòèíêà çäîðîâà, ÷èñòåíüêà 
òà äîíîøåíà. Ïîðó÷ áóëà ñóìêà 
³ç íåîáõ³äíèìè ðå÷àìè…

Âæå ÷åðåç äâà äí³ äçâ³íîê ïðî-
ëóíàâ çíîâó. Äâ³éíÿò çàëèøèëè 
ó «Â³êí³ æèòòÿ» 29 êâ³òíÿ áëèçüêî 
17 ãîäèíè. ßê çàâæäè ñïðàöþâàâ 
ñèãíàë. Êîëè â³ä÷èíèëè â³êíî, 
ïîáà÷èëè äâîõ ìàëþê³â. Ðå÷åé ÷è 
âñüîãî, ùî ïîòð³áíî íåìîâëÿòàì, 
á³ëÿ íèõ íå áóëî.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» 
çâåðòàºòüñÿ äî ìàìè 
õëîï÷èêà ³ ãîòîâà 
íàäàòè âñþ íåîáõ³äíó 
äîïîìîãó ó ðàç³, ÿêùî 
âîíà õî÷å çàáðàòè ñèíà 

«Вікно життя» для новонароджених 
у Тернополі врятувало три дитячі життя.
У приймальній пологового відділен-
ня міської лікарні № 2 з 2010 року 
облаштоване «Вікно життя». Працює 
пункт цілодобово. За цей час матері, 
які опинилися у складних життєвих 
умовах, залишили там трьох дітей.
«Вікно життя» працює наступним 
чином: матір відчиняє знадвору 
спеціальне пластикове вікно і кладе 
дитину на стіл-нішу, далі автоматично 
спрацьовує сигналізація, яка повідом-
ляє про це медперсонал. Після чого, 
працівники закладу одразу забирають 
немовля. Матір ніхто при цьому поба-
чити не може. Біля вікна встановлений 
спеціальний пристрій для підтримки 
стабільної температури та вентиляція.
Впродовж одного тижня дитина 

перебуватиме у пологовому відді-
лені, потім її направлять в обласну 
дитячу лікарню у відділ патології для 
новонароджених.
Згідно із чинним законодавством, 
матір, яка залишила новонарод-
женого, може забрати своє дитя 
впродовж двох місяців. Якщо цього 
не відбудеться, немовля передають 
у будинок маляти. Там оформлять 
усі документи та через рішення 
виконкому дадуть дитині ім’я та 
прізвище. З будинку маляти дити-
ну можуть віддати на усиновлення.
Лише за останні два роки батьки 
відмовилися від трьох новона-
роджених немовлят: двох дівчаток 
залишили у «Вікні життя», ще одну 
дитину мама народила на вулиці, 
а потім залишила в пологовому.

ДОВІДКА

Володю Великоднього і братика з сестричкою 6 травня перевезли 
у Тернопільську обласну дитячу лікарню

Разом з дітками були десятки пакунків від 
небайдужих. Малюкам знадобиться не усе, 
тож частину віддали потребуючим 

Цей пакунок мама передала для Володі. 
Наразі жінка не зверталася в службу з 
проханням забрати дитину 
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 Ó Òåðíîïîë³ º òðè áþâåòè, 
äå ìîæíà áåçêîøòîâíî íàáðàòè 
ïèòíî¿ âîäè. Îäíàê ï³ä ÷àñ âåëè-
êîäí³õ âèõ³äíèõ âîíè âèéøëè ç 
ëàäó. Áþâåò íà Êóë³øà çëàìàâñÿ 
ðàí³øå. Ìè ä³çíàëèñÿ, ÷îìó áþâå-
òè ïîñò³éíî ëàìàþòüñÿ. Äå ìîæíà 
áåçêîøòîâíî íàáðàòè âîäè?

Áþâåòè ç ïèòíîþ âîäîþ ðîçòà-
øîâàí³ íà âóëèö³ Þíîñò³, áóëü-
âàð³ Êóë³øà òà áóëüâàð³ Äàíèëà 
Ãàëèöüêîãî. Ó êîæíîìó áþâåò³ º 
ïî äâ³ êîëîíêè äëÿ íàáîðó âîäè. 
Îäíàê ç íèìè ïåð³îäè÷íî ñòà-
þòüñÿ ïðîáëåìè.

Ï³ä ÷àñ ñâÿò âñ³ òðè áþâåòè, 
íàâ³òü íîâèé çà 1,5 ìëí íà Äà-
íèëà Ãàëèöüêîãî, ÿêèé âñòàíî-
âèëè ìèíóëîãî ðîêó, ïåðåñòàëè 
ïðàöþâàòè.

— ß íàáèðàþ âîäó íà Áóëüâàð³ 
Êóë³øà, êîëè ìàþ ìîæëèâ³ñòü, — 
ðîçïîâ³â òåðíîïîëÿíèí ïàí Âîëî-
äèìèð. — Àëå òàì ÷àñòî ïîëîìêè. 
Îäíà êîëîíêà ëåäâå êà÷àº âîäó. 
Îñü çíîâó ùîñü çëàìàëîñÿ.

Íà âóëèö³ Þíîñò³ áþâåò òàêîæ 
ïåðåñòàâ ïðàöþâàòè. Ùå ç ðàíêó 

5 òðàâíÿ òóäè ïðèõîäèëè òåðíî-
ïîëÿíè ïî âîäó, îäíàê ïîâåðòà-
ëèñÿ ç ïóñòèìè ïëÿøêàìè.

Íàâ³òü íîâèé áþâåò íà Äàíèëà 
Ãàëèöüêîãî íå ïðàöþâàâ.

— Êîëîíêè íå ïðàöþþòü, ïåâ-
íî íàñîñ ç ëàäó âèéøîâ, — ðîç-
ïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà ïàí³ Ãàëè-
íà. — Ê³ëüêà äí³â íà ñâÿòà âîäè 
íå áóëî. Ëþäè ïðèõîäÿòü, òèöÿ-

þòü íà êíîïêó ³ ïîâåðòàþòüñÿ. 
Òóò áàãàòî ëþäåé âîäó íàáèðàþòü. 
Äåõòî ïðè¿æäæàº ç ³íøèõ ðàéîí³â 
ïî âîäó.

ßêà æ ïðè÷èíà ïåð³îäè÷íèõ ïî-
ëîìîê? Ó ì³ñüê³é ðàä³ êàæóòü — 
âèíí³ ñàì³ ìåøêàíö³, ÿê³ áåðóòü 
âîäó ó «ïðîìèñëîâèõ ìàñøòàáàõ».

— Çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, 
íàðàç³ íà áþâåòàõ ïðàöþþòü 
ðîá³òíèêè äëÿ â³äíîâëåííÿ ¿õ 
ðîáîòè, — ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — 
Ïðè÷èíà ïîëîìêè — íàäì³ðíèé 
çàá³ð ìåøêàíöÿìè âîäè. Ëþäè 
áåðóòü ó ïðîìèñëîâèõ ìàñøòàáàõ, 
à íå äëÿ ïèòòÿ ³ îñîáèñòèõ ïî-
òðåá. Âèòðàòè çà ðåìîíò îïëà÷óº 
áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ «Òåðíî-
ï³ëüâîäîêàíàë».

Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» 
íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 5 òðàâíÿ ðî-
áîòó äâîõ áþâåò³â â³äíîâèëè. Êîëè 
çàïðàöþº îáëàäíàííÿ íà áóëüâàð³ 
Êóë³øà — íàðàç³ íåâ³äîìî.

— Áþâåò íà «Äðóæá³» ïîòð³áíî 
ïåðåçàïóñêàòè âðó÷íó, êîëè ñòà-
þòüñÿ ïåðåáî¿ â åëåêòðîïîñòà÷àí-
í³. Ó ñâÿòêîâ³ äí³ òàê³, âî÷åâèäü, 
áóëè, òîìó é ïåðåñòàâ ïðàöþâà-

òè. Äî îá³äó ñåðåäè ìè éîãî çà-
ïóñòèëè, — ïîÿñíþº íà÷àëüíèöÿ 
â³ää³ëó âîäîïðîâ³äíèõ íàñîñíèõ 
ñòàíö³é ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêà-
íàë» Ëþáîâ Çóá÷óê. — Íà áóëüâàð³ 
Ä. Ãàëèöüêîãî º ÷àñòîòíèé ïåðå-
òâîðþâà÷, òîæ â³í ïåðåçàïóñêà-
ºòüñÿ àâòîìàòè÷íî. Àëå ñòàâñÿ 
çá³é ïðîãðàìè, òîìó äîâåëîñÿ 
ïîïðàöþâàòè ôàõ³âöÿì. Îäíà ç 
ïðè÷èí òàêèõ çáî¿â — íàäì³ðíå 
é òðèâàëå íàòèñêàííÿ íà êíîïêó, 
ïåðåâàíòàæåííÿ îáëàäíàííÿ. Áþ-
âåòè íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ òàêîãî ³í-
òåíñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ, êîëè 
êîæåí íàìàãàºòüñÿ íàáðàòè ê³ëüêà 
äåñÿò ë³òð³â âîäè.

Ó áþâåò³ íà áóëüâàð³ Êóë³øà, 
ç³ ñë³â ôàõ³â÷èí³, ïîòð³áíî ïðî-
ìèòè âñþ ñèñòåìó — â³ä íàêî-
ïè÷óâàëüíîãî áàêà äî íàñîñíîãî 
îáëàäíàííÿ, áî âîíà çàìóëåíà. 
Òî÷íèõ äàò, êîëè çàïðàöþº áþ-
âåò, ó «âîäîêàíàë³» íå íàçèâàþòü, 
ëèøå êàæóòü, ùî íàìàãàþòüñÿ 
çðîáèòè öå ÿêîìîãà øâèäøå.

Òàêîæ ìåøêàíö³â ì³ñòà ïðî-
ñÿòü íå çëîâæèâàòè, ùîá áþâåòè 
íå âèõîäèëè ç ëàäó ³ âñ³ ìåøêàíö³ 
ìàëè çìîãó íàáðàòè ïèòíó âîäó.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ïðî ïðîâåäåííÿ âèïóñêíîãî 
â Òåðíîïîë³ öüîãîð³÷ ðîçïîâ³ëà 
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëü-
ãà Ïîõèëÿê.

НЕПРОСТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА 
СИТУАЦІЯ?

— Ùîäî ïðîâåäåííÿ îñòàííüî-
ãî äçâîíèêà, â êîæí³é øêîëè ìî-
æóòü âèð³øóâàòè ³íäèâ³äóàëüíî. 
ßê éîãî ïðîâîäèòè — ôàíòàç³ÿ òà 
êðåàòèâ êîæíîãî çàêëàäó, — ðîç-
ïîâ³ëà íà÷àëüíèöÿ. — Ñòîñîâíî 
âèïóñêíîãî, ïîïåðåäíüî ç ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ ìè ñï³ëêóâàëèñÿ òà 
ä³éøëè äî âèñíîâêó, ùî øâèäøå 
çà âñå óðî÷èñòî¿ õîäè âèïóñêíèê³â 
íå áóäå, çâàæàþ÷è íà íåïðîñòó 
åï³äåì³îëîã³÷íó ñèòóàö³þ. Àäæå 
â øêîë³ ÷è â ðîäèí³ â ëþäåé âè-
ðîáëÿºòüñÿ êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò, 
à ï³ä ÷àñ õîäè ä³òè êîíòàêòóâà-
òèìóòü ç áàãàòüìà íåçíàéîìèìè.

Ó êîæíîìó çàêëàä³ áóäå â³äïî-
â³äíèé ñöåíàð³é óðî÷èñòîñòåé òà 
ïðîâåäåííÿ âèïóñêíîãî.

Æóðíàë³ñòó «RIA ïëþñ» ïàí³ 
Ïîõèëÿê ðîçïîâ³ëà, ùî ð³øåííÿ 
ùîäî ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâî¿ õîäè 
îñòàòî÷íî íå ïðèéíÿëè ³ çà äâà 
ì³ñÿö³, ùî çàëèøèëèñÿ äî âèïóñ-
êíîãî, åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ 
â ì³ñò³ ìîæå çì³íèòèñÿ.

А ЧОМУ ТОРІК ХОДА БУЛА?
Íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî ðîêó 

ñâÿòêîâó õîäó äî ì³ñüêîãî ñòà-
ä³îíó ïðîâîäèëè, ïîïðè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ó Òåðíîïîë³. 
Òîä³ íå âñ³ âèïóñêíèêè òà áàòü-
êè äîòðèìóâàëèñÿ êàðàíòèíó ÷è 
ìàñêîâî¿ äèñòàíö³¿. ² öå â ðîçïàë 
ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó! Ìîæëèâî, 
òàêèé ïîë³òè÷íèé õ³ä íàïåðåäîäí³ 
ì³ñöåâèõ âèáîð³â?

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» òàêîæ 
ïîö³êàâèëèñÿ ó äèðåêòîð³â òåðíî-
ï³ëüñüêèõ øê³ë, ÿê âîíè ïëàíóþòü 
îðãàí³çóâàòè ñâÿòî äëÿ âèïóñêíèê³â.

Îëåêñàíäð Îñòàï÷óê, äèðåê-
òîð øêîëè-ë³öåþ ¹6 ³ì. Íàçàð³ÿ 
ßðåì÷óêà 

— Âèïóñêíèé áóäåìî ïðîâîäèòè 
òàê ñàìî, ÿê ³ ìèíóëîãî ðîêó, ó âå-
÷³ðíþ ïîðó íà òåðèòîð³¿ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó. Ìè çäîáóëè ãàðíèé 

Чому у Тернополі періодично не працюють бювети

ВИПУСКНИЙ-2021: ЩО З ХОДОЮ 
І ЧОМУ ЧИНОВНИКИ ПЕРЕДУМАЛИ
Свято  Випускний-2021 у школах 
буде, і вже навіть відома попередня дата 
дійства. Чи буде цьогоріч традиційна 
хода випускників і що придумують 
директори — читайте

äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ òàêîãî ä³éñòâà, 
³ íàì ñïîäîáàâñÿ ðåçóëüòàò.

Çâ³ñíî, îêð³ì âèïóñêíèê³â, áóäóòü 
³ áàòüêè òà ³íø³ ãîñò³, àëå äîòðè-
ìóâàòèìåìîñÿ ìàñêîâîãî ðåæèìó 
òà ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿. Ùîäî âè-
ïóñêíî¿ õîäè äî ì³ñüêîãî ñòàä³î-
íó, ñèòóàö³ÿ ìîæå çì³íèòèñÿ, àëå 
äî áóäü-ÿêèõ çì³í ìè áóäåìî ãîòîâ³.

Ðóñëàíà Ïåòðîêóøèí, äèðåêòîð-
êà ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹3 

— Ïëàí ïðîâåäåííÿ âèïóñêíîãî 
ïîêè íå çíàþ, àëå ìè îð³ºíòóº-
ìîñÿ íà òîé ôîðìàò, ùî áóâ ìè-
íóëîãî ðîêó â íàø³é øêîë³.

Ìèíóëîð³÷ ïî÷åðãîâî êëàñàì 
ïðîâåëè óðî÷èñòó öåðåìîí³þ âðó-
÷åííÿ ñâ³äîöòâà ïðî çàê³í÷åííÿ 
øêîëè. Çâè÷àéíî, íå çàáóäåìî ³ 
ïðî ìàñêîâèé ðåæèì òà ñîö³àëüíó 
äèñòàíö³þ.

²ííà ²âàíþê, äèðåêòîðêà øêîëè 
¹ 2 

— Çà òðàäèö³ºþ, ìè çáåðåìîñÿ 
âñ³ºþ øê³ëüíîþ ðîäèíîþ ç áàòü-
êàìè òà ó÷íÿìè. Âðó÷èìî óðî-
÷èñòî ñâ³äîöòâà ïðî çàê³í÷åííÿ 
øêîëè íà òåðèòîð³¿ íàøîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó, à ïîò³ì ÿêùî 
áóäå ñâÿòêîâà õîäà, âèïóñêíèêè 

Попередня дата проведення випускного — 2 липня, 
останнього дзвоника — 8 червня 

У кожному бюветі обладнано по дві колонки для набору води
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Ó êîæíîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 
áóäå â³äïîâ³äíèé 
ñöåíàð³é óðî÷èñòîñòåé 
òà ïðîâåäåííÿ 
âèïóñêíîãî

ï³äóòü íà íå¿ ³ ïîâåðíóòüñÿ ñâÿò-
êóâàòè â ðåñòîðàí ç áàòüêàìè.

ßêùî êàðàíòèí ïîñèëÿòü ùå 
á³ëüøå, â³ä ñâÿòêóâàíü óòðèìà-
ºìîñÿ. ßêùî æ êàðàíòèí áóäå 
ñëàáøèì, áóäåìî ïðîâîäèòè óðî-
÷èñòîñò³ ç ìàñêàìè òà äèñòàíö³ºþ.

Âîëîäèìèð Ïàíè÷åâ, çàñòóïíèê 
êåð³âíèêà îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó 

— Ãîâîðèòè ïðî òå, ÷è äîö³ëü-
íî ïðîâîäèòè ñâÿòêîâó õîäó âè-
ïóñêíèê³â ùå çàðàíî. Åï³äåì³î-
ëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ çàðàç º äîñèòü 
íåïåðåäáà÷óâàíîþ. Õî÷à â³äì³÷ó, 
ùî öå ö³ëêîì ìîæëèâî, ÿêùî 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ³ íàäàë³ çìåí-
øóâàòèìåòüñÿ. Çâ³ñíî, íå çàáó-
âàºìî ïðî äîö³ëüí³ñòü ìàñîê òà 
äèñòàíö³¿.
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МАРІЯ БОЧАН, 096–286–68–23, 

MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

Ó íàø³é êðà¿í³ ïðîäîâæóºòüñÿ 
íåîãîëîøåíèé «íàäçâè÷àéíèé 
ñòàí», çóìîâëåíèé ïîøèðåííÿì 
COVID-19. Êîæíà îáëàñòü, ðàéîí, 
ì³ñòî ³ ëåäü íå ñåëèùå âèçíà÷àþòü 
ñâî¿ êàðàíòèíí³ ïðàâèëà òà ð³çí³ 
îáìåæåííÿ, âêëþ÷àþ÷è é êîí-
ñòèòóö³éí³. Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, 
ùî ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ â³ä 

öüîãî ñòðàæäàº ÷è íå íàéá³ëüøå.
Âëàñíèêè êîìåðö³éíèõ ïðè-

ì³ùåíü — îðåíäîäàâö³ íå ò³ëü-
êè â³äìîâëÿþòüñÿ äàâàòè êàðàí-
òèíí³ êàí³êóëè äëÿ ï³äïðèºìö³â, 
ÿê³ îðåíäóþòü ó íèõ ïëîùó, à é 
íàñì³ëþþòüñÿ ó öåé, ³ áåç òîãî 
ñêëàäíèé äëÿ á³çíåñó ÷àñ, ï³äâè-
ùóâàòè ðåíòíó ïëàòó, âèìàãàòè 
ñâîº÷àñíîñò³ ñïëàòè îðåíäíèõ 
ïëàòåæ³â, â³äìîâëÿòèñÿ ¿õ â³ä-
ñòðî÷óâàòè, çíèæóâàòè òîùî.

БІЗНЕС І КАРАНТИН: ХТО КОГО
Бізнес  Ви щасливчик, коли ваш бізнес провадиться 
онлайн, або на власній площі. А як щодо чужої? Що робити 
з орендованим приміщенням, коли справа «стоїть». Як себе 
«перестрахувати». Наскільки важко тернопільським підприємцям 
продовжувати працювати в умовах затяжної пандемії та чи 
відчувають вони підтримку свого бізнесу від міської влади і 
держави? Відповідь на ці та інші запитання читайте далі 

МАРІЯ БОЧАН, 096–286–68–23, 

MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

23 êâ³òíÿ íà ï’ÿò³é ñåñ³¿ Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêðàäè âíåñëè 
çì³íè â Ïðîãðàìó ðîçâèòêó 
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà íà 2021–2022 ðîêè, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ç áþäæåòó 
ãðîìàäè âèä³ëÿòü 4 ìëí ãðí äëÿ 
äîäàòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèì-
êè ì³ñöåâèõ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

— Êîøòè âèä³ëÿþòüñÿ äëÿ 
òîãî, ùîá ó ðàç³ çàïðîâàäæåííÿ 
ëîêäàóíó ÷è «÷åðâîíîãî» ð³âíÿ 
åï³äíåáåçïåêè, ìè ìîãëè äî-
äàòêîâî ô³íàíñîâî ï³äòðèìàòè 
òåðíîï³ëüñüêèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ 
çìóøåí³ áóäóòü ïðèïèíèòè ñâîþ 
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, â³äïî-
â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, — ïîÿñ-
íèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë 
(äæåðåëî — îô³ö³éíèé ñàéò Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè).

Âèïëàòè íàäàâàòèìóòüñÿ çà-
ñòðàõîâàíèì îñîáàì, ÿê³ º íàé-
ìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ, çàðåºñòðîâàíèõ 

ó ðåã³îíàõ, â ÿêèõ âñòàíîâëåíî 
«÷åðâîíèé» ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè, çà ðàõóíîê êîøò³â 
äåðæàâíîãî áþäæåòó ó ðîçì³ð³ 
8 000 ãðí. Îêð³ì äîïîìîãè ó ðîç-
ì³ð³ 8000 ãðí, ï³äïðèºìö³ ìîæóòü 
îòðèìàòè äîäàòêîâó äîïîìîãó ç 
ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

Äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íåîá-
õ³äíî áóäå ïîäàòè ÷åðåç äîäàòîê 
«Ä³ÿ» çàÿâó íà îòðèìàííÿ äîïî-
ìîãè, âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ çà-
ïðîâàäæåííÿ ïðàâèë «÷åðâîíî¿ 
çîíè» â ðåã³îí³, äå ïðàöþþòü 
ÔÎÏ àáî íàéìàíèé ïðàö³âíèê.

— Ì³íöèôðà ó 10-äåííèé 
òåðì³í ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 
ïîäàííÿ çàÿâ ñôîðìóº ïåðåë³ê 
çàñòðàõîâàíèõ îñ³á òà ïåðåäàº 
éîãî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ùîäî íàäàííÿ äîïîìîãè çà ðà-
õóíîê êîøò³â áþäæåòó ãðîìàäè. 
Ðîçì³ð äîïîìîãè ç êîøò³â áþ-
äæåòó ãðîìàäè áóäå âèçíà÷åíî 
îêðåìèì ð³øåííÿì, — êîìåí-
òóþòü «RIA ïëþñ» ó ïðåññëóæá³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Îñíîâíèì çàñîáîì äëÿ «ïåðå-
ñòðàõóâàííÿ» äëÿ îáîõ ñòîð³í º 
óêëàäåííÿ ì³æ íèìè ïèñüìîâîãî 
äîãîâîðó îðåíäè ç îáîâ’ÿçêîâèì 
âêëþ÷åííÿì/ïåðåãëÿäîì ãðàôè 
«ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè».

17 áåðåçíÿ 2020 ðîêó Âåðõîâíà 
Ðàäà ïðèéíÿëà Çàêîí ¹ 530-IX 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, 
ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ âè-
íèêíåííþ ³ ïîøèðåííþ êîðîíà-
â³ðóñíî¿ õâîðîáè (COVID-19)», 
ÿêèì îô³ö³éíî âèçíàëà êàðàíòèí 
ôîðñ-ìàæîðîì. 

Óâàãà! Ñàìå êàðàíòèí, à íå ñàìå 
ïîøèðåííÿ ÷è õâîðîáà COVID-19.

Ó ðàç³ íàñòàííÿ ôîðñ-ìàæîð-
íèõ îáñòàâèí ñòîðîíè äîãîâîðó: 
çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ÷àñòêîâå àáî ïîâíå íåâèêî-
íàííÿ çîáîâ'ÿçàíü; ìàþòü çìîãó 
â³äêëàñòè âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü 
íà ñòðîê ä³¿ ôîðñ-ìàæîðó; âïðàâ³ 
äîñòðîêîâî ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð áåç 
ñïëàòè øòðàôíèõ ñàíêö³é.

Âàæëèâîþ ãàðàíò³ºþ äëÿ îðåí-
äàðÿ º ñàìå ïèñüìîâå ïîâ³äîì-
ëåííÿ ñâîãî êîíòðàãåíòà ïðî 
íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ñâî¿õ 

çîáîâ’ÿçàíü ó çâ’ÿçêó ç íàñòàí-
íÿì ôîðñ-ìàæîðó. Îòæå, êëþ÷î-
âèì åòàïîì ó âèð³øåíí³ áîëþ÷îãî 
ïèòàííÿ äëÿ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðî-
âàäÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ÷óæ³é 
ïëîù³, º íàëàãîäæåííÿ ä³àëîãó ç 
îðåíäîäàâöåì òà âñòàíîâëåííÿ 
êîìïðîì³ñó ïðî â³äñòðî÷åííÿ, 
ðîçñòðî÷åííÿ, çìåíøåííÿ ÷è 
çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè îðåíäíèõ 
ïëàòåæ³â. ßêùî æ ä³àëîã ç âëàñ-
íèêîì îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ 
íå ñêëàâñÿ, ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ 
³ç çàÿâîþ äî Òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâî¿ ïàëàòè ùîäî çàñâ³ä÷åííÿ 
ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòàâèí.

Òàêîæ ³ç 16 ëèïíÿ ìèíóëî-
ãî ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè 
ùîäî äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ñôåðè 
êóëüòóðè, êðåàòèâíèõ ³íäóñòð³é, 
òóðèçìó, ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî 
á³çíåñó ó çâ'ÿçêó ç ä³ºþ îáìåæó-
âàëüíèõ çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç 
ïîøèðåííÿì êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâî-
ðîáè COVID-19» â³ä 16.06.2020 ð. 
¹ 692-IX. Îðåíäàð³ òà îðåíäî-
äàâö³ îòðèìàëè îíîâëåíó ðåäàê-
ö³þ ï. 14 ðîçä³ëó «Ïðèê³íöåâ³ òà 

ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Öèâ³ëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

Öå çíà÷èòü, ùî ç ìîìåíòó âñòà-
íîâëåííÿ êàðàíòèíó ³ äî éîãî 
â³äì³íè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì 
ïîðÿäêó, ïëàòà çà êîðèñòóâàí-
íÿ íåðóõîìèì ìàéíîì ï³äëÿãàº 
çìåíøåííþ çà âèìîãîþ íàéìà÷à, 
ÿêèé çä³éñíþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî 
ìàéíà, âïðîäîâæ óñüîãî ÷àñó, êîëè 
ìàéíî íå ìîãëî âèêîðèñòîâóâàòè-
ñÿ â ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ 
íàéìà÷à â ïîâíîìó îáñÿç³ ÷åðåç 
çàïðîâàäæåí³ îáìåæåííÿ òà (àáî) 
çàáîðîíè.

Ó òàêîìó âèïàäêó ðîçì³ð ïëàòè 
çà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì íå ìîæå 
ïåðåâèùóâàòè ñóêóïíèé îáñÿã 
âèòðàò, ÿê³ íàéìîäàâåöü çä³éñíèâ 
àáî ïîâèíåí áóäå çä³éñíèòè çà â³ä-
ïîâ³äíèé ïåð³îä äëÿ âíåñåííÿ 
ïëàòè çà çåìëþ, ñïëàòè ïîäàòêó 
íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ³ ñïëàòè âàð-
òîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Àëå öÿ 
íîðìà íå ïîøèðþºòüñÿ íà ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âïðîäîâæ 
êàðàíòèíó ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè 
ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî ìàéíà.

Кому пішли назустріч 
орендодавці
Підприємиця Наталія Кулинич розповідає, що приміщен-
ня, у якому вона здійснює свою підприємницьку діяльність 
на ринку «Київський» (Диканька), є її власністю. Та землю 
під ним жінка орендує. Починаючи з початку карантинних 
обмежень минулого року, орендна плата на землю орен-
додавцем була знижена. 
Також власники землі пішли на поступки й на час самоі-
золяції пані Наталії, оскільки вона контактувала з хворим 
на Covid-19: їй знизили орендну плату на 30% до закін-
чення терміну самоізоляції. Цьогоріч, у січні, під час більш 
як двотижневого «простою» у роботі ринку, орендна плата 
також була знижена до 30%.

Компроміс — оптимальний варіант 
Підприємиця Оксана Повх зазначає, що на початку пандемії 
орендодавці теж йшли їй назустріч з приводу орендних плате-
жів. Головним жінка вважає досягнення компромісу в ці складні 
часи. Підтримку бізнесу під час карантину пані Оксана вбачає 
у нещодавніх діях міської влади: у Тернополі була значно спро-
щена система виготовлення дозвільних документів для відкриття 
літніх майданчиків при закладах громадського харчування.
Замість звичних 2–3-ох місяців очікування документи були 
виготовлені у тижневий термін. Та, звичайно, і не без проблем. 
Підприємиця зауважує, що на державному рівні ресторани 
попали під «репресії», оскільки усі інші сфери обслуговування 
і розваг — транспорт, банки, супермаркети не мають подібних 
жорстких обмежень.

Кому менше пощастило 
та як вижити за таких умов
Підприємцю з Тернополя Назару Андрушку, як правило, орендо-
давці назустріч не йшли. Чоловік наголошує на винятково люд-
ському факторі у даному питанні та вважає, що заклади харчу-
вання державою «кинуті під танки», оскільки інші сфери бізнесу, 
які передбачають скупчення людей і далеко не дотримуються 
санітарно-гігієнічних вимог, чомусь продовжують працювати 
практично у звичному режимі. Будь-якого орендаря пан Назар 
називає «заручником» карантину, оскільки на державному рівні 
немає чітких імперативних норм, які б врегульовували дії орен-
додавців на даний період. Чоловік бажає прослідковувати логіку 
у державних процесах, надіється на ясність, чіткість та прозорість 
рішень влади «згори», на конкретні проєкти для підтримки бізнесу.

ЯК ЖИВЕТЬСЯ МІСЦЕВИМ ПІДПРИЄМЦЯМ

Що гарантовано на державному рівні Що важливо для 
тернополян-підприємців 
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 

МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

НАТАЛІЯ МИКОЛАЙЧУК, СТАРША 

СЕСТРА МЕДИЧНА 2-ГО ПЕДІАТРИЧНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛУ:

— За понад 10 років роботи я понад сот-
ню разів переконувалася, що обрала 
для себе професію мрії. Ще в другому 
класі чітко знала, що стану медиком. 
Тому медсестра — це моє покликання.
Свою роботу дуже люблю, і щодня йду 
на неї із задоволенням. З реформою 
медична сфера змінилося у кращому 
напрямку. Це дуже тішить. Умови надан-
ня допомоги покращилися як для паці-
єнтів, так і для медичних працівників. 
Ми стараємося для діток, щоб їм було 
і комфортно, і психологічно приємно. З 
батьками також намагаємося згладжу-

вати усі гострі кути, адже розуміємо, що 
кожна мама чи тато переживає за свого 
сина чи доньку.
Радує, що культура життя змінилася, 
більше тернополян приділяють увагу 
своєму здоров'ю та здоров'ю малечі.

ОЛЬГА РОГОВСЬКА, СТАРША СЕСТРА 

МЕДИЧНА 1-ГО ПЕДІАТРИЧНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛУ:

— Медична сестра з 98-го року, при-
близно п'ять років працюю старшою 
медичною сестрою. Раніше  працювала 
медсестрою у 6-ій школі. І скажу: діти — 
це Янголи. Від них віє позитивом, бла-
гополуччям, щирістю. Вони заряджають 
своїм добром. Це надихає, це окрилює.
Пригадую деякі моменти, коли прибі-
гають дівчатка чи хлопці за порадою. 
Когось щось болить, а дехто просто хоче 
пожалітися. І ти даєш «чарівну пігулку», 
і їм вже значно краще, і ти щаслива. 
Усміхнені та щирі дитячі оченятка — що 
може бути кращою винагородою?
З дорослими працювати складніше. 
Вони — вже сформовані особистості, 
у кожного — життєвий досвід за плечи-

ма, різні характери. Але і тут стараєшся 
шукати підхід. Адже в гарній команді і 
працювати в насолоду.
Якщо говорити про зміни у професії, 
то їх чимало. Покращилися і умови 
праці, і обладнання, і навіть зарплата 
медиків. Завдяки реформі та сприян-
ню керівництва ми нарешті відчули, що 
наша праця може бути гідно оціненою.

ДАРУЮТЬ ЧАСТИНКУ ДУШІ, БО ДО 
ДІТОК НЕМОЖЛИВО БЕЗ ЛЮБОВІ 
Свято  Їм не страшні ні безсонні ночі, 
ні ризик інфікуватися. У їхніх серцях 
живуть співчуття та милосердя, адже вони 
небайдужі до страждань маленьких пацієнтів

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

12 òðàâíÿ â³äçíà÷àºòüñÿ Âñåñ-
â³òí³é äåíü ìåäè÷íî¿ ñåñòðè. Õî÷à 
ôàêòè÷íî ñâÿòó âæå á³ëüøå ñòà 
ðîê³â, îô³ö³éíî âîíî áóëî çà-

ñíîâàíå ò³ëüêè â 1971 ðîö³. Ðîç-
âèíåí³ êðà¿íè ñâ³òó ðîçãëÿäàþòü 
ïðîôåñ³þ ìåäè÷íî¿ ñåñòðè ÿê 
îäíó ç êëþ÷îâèõ ïðîôåñ³é, ÿêà 
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. 

Ñó÷àñíà ìåäè÷íà ñåñòðà — öå âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò, 
ïðîôåñ³îíàë, ïîì³÷íèê ë³êàðÿ 
íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ éîãî ðîáîòè. Öå 
ëþäèíà ç øèðîêèì ñâ³òîãëÿäîì, 
ÿêà äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ íå ò³ëüêè 
â ñâî¿é ïðîôåñ³¿, àëå ³ â ïðîáëå-
ìàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ñîö³àëüí³é 
ñôåð³ â ö³ëîìó.

Ìåäñåñòðè ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³-
êàðí³ ùîäíÿ â³ääàþòü ÷àñòèíêó 
ñâîº¿ äóø³, àáè äîïîìàãàòè ä³òÿì 
òà ¿õ ìàòåðÿì. ¯õíÿ ðîáîòà ÷àñòî 
çàëèøàºòüñÿ íå îö³íåíîþ, àëå 

âîíè íå óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ 
áåç ö³º¿ ðîáîòè. Àäæå, ùî ìîæå 
áóòè âàæëèâ³øå çà äèòÿ÷å çäî-
ðîâ'ÿ?!

Çäîðîâ³ ³ óñì³õíåí³ äèòÿ÷³ î÷å-
íÿòà — íàéá³ëüøà âèíàãîðîäà 
çà íåëåãêó ïðàöþ.

Ó ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà 
êîìóíàëüíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ» ïðà-
öþº 390 ìåäè÷íèõ ñåñòåð. Âîíè 
ïðèñâÿ÷óþòü ñâî¿ æèòòÿ äîïîìîç³ 
ìàòåðÿì òà ä³òÿì, çä³éñíþþòü 
ùåïëåííÿ, àñèñòóþòü ë³êàðÿì 
ó ïðîâåäåíí³ íàéñêëàäí³øèõ 

îïåðàö³é, íàäàþòü åêñòðåíó 
ìåäè÷íó äîïîìîãó, âèêîíóþòü 
âåëèêèé ñïåêòð ìàí³ïóëÿö³é òà 
ïðîöåäóð, äàþòü ìåäè÷í³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ³ íå ò³ëüêè, çàóâàæóº 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ìåäñå-
ñòðèíñòâà Ãàëèíà Þðèê.

Ç íàãîäè ñâÿòà «RIA ïëþñ» 
ïîãîâîðèëà ç ê³ëüêîìà ìåäñå-
ñòðàìè, àáè ä³çíàòèñÿ, çà ùî 
ëþáëÿòü ñâîþ ðîáîòó, ÿê òðàí-
ñôîðìóâàëàñÿ ïðîôåñ³ÿ òà ç 
ÿêèìè âèêëèêàìè äîâîäèòüñÿ 
çóñòð³÷àòèñÿ.

ГАЛИНА ЮРИК, 
ЗАСТУПНИК 
МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОРА 
З ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З МЕДСЕСТРИНСТВА 
КНП «ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
МІСЬКА ДИТЯЧА 
КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

— Щиро вітаю медиків Тернопільської міської дитячої 

лікарні з Міжнародним днем медичної сестри! 

Ви щодня допомагаєте іншим, Ви чуйні та добрі.

Рада, що вже 20 років працюю з Вами пліч-о-пліч, 

дякую за розуміння та Вашу невтомну працю, без Вас 

робота лікарень та поліклінік була б неможливою.

Від адміністрації Тернопільської міської дитячої 

лікарні хочу побажати Вам Здоров'я, щоб життя 

переповнювали щасливі моменти, нехай Вас зігрівають 

посмішки вдячних пацієнтів, нехай все дароване вами 

добро людям повертається до Вас сторицею!

Божого Вам благословення!

ОЛЬГА ШЛЯХТИЧУК, СТАРША 

МЕДСЕСТРА ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ:

— Працюю медичною сестрою з 2000-го 
року, на посаді старшої медичної се-
стри — з 2010-го. Попри те, що виконую 
здебільшого адміністративну роботу, 
деколи доводиться і самій виходити 
на чергування. Але я дуже люблю свою 
роботу, тому для мене це не проблема. 
Навпаки — можливість покращити про-
фесійні навички та тримати їх в тонусі. 
У мене майже 50 підлеглих, а це досить 
багато. Роботі приділяю багато часу та 
зусиль. Хоча робочий день завершу-

ється о 15.12, насправді ж доводиться 
працювати значно довше. Буває так, що 
на роботі до 18-ої, 19-ої. А часом беру 
папери додому, щоб попрацювати. Вдо-
ма вже звикли, що я можу зірватися і 
поїхати в лікарню.
Зважаючи на те, що відділення ургентне, 
виклики можуть бути і у святкові, і у ви-
хідні, і посеред ночі. Я до цього гото-
ва. Під час пандемії ми навчилися ще 
більше консолідувати свої сили і маємо 
позитивну тенденцію. Для порівняння, 
епідемія кору, напевно, була для нас 
більш напруженою. 

Хочу привітати своїх колег та побажати 
їм здоров'я. У родин пацієнтів хочеть-
ся попросити бути більш толерантними 
до медиків. Робимо все, щоб помогти.

ГАЛИНА ЖИРУК, СТАРША СЕСТРА 

МЕДИЧНА ПЕДІАТРИЧНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ № 3:

— У професії з 88-го року. Дуже багато 
змін відбулося за цей час. Дякувати Богу, 
позитивних. А останнім часом, завдяки 
сприянню керівника закладу Андрія Ар-
тимовича, і умови роботи, і матеріаль-
но-технічне забезпечення стало в рази 
кращим. Ми, медики, також не стоїмо 
на місці. Постійно вдосконалюємо про-
фесійні навички, вчимося, відвідуємо 
курси підвищення кваліфікації. Адже 
працюємо з дітками, а вони — особливі. 

До кожного потрібно знайти підхід.
Стараєшся налаштувати правильний 
психоемоційний контакт як з малень-
кими пацієнтами, так і їх батьками. Ча-
сом треба не просто щось порадити, а і 
просто заспокоїти, вселити надію, що 
все буде добре.
Особисто для мене це проблеми не ста-
новить. Я дуже люблю дітей, маю і своїх 
троє. Тож до кожного дитяти стараюся 
ставитися відповідально і з турботою, 
наче до рідного. Щоб налагодити сто-
сунки, доводиться стежити за сучасни-
ми тенденціями, мультики переглядати, 

щоб знати всяких героїв. Тоді і розмова 
легше зав'язується.Така наша професія, 
якщо вже прийшов у неї, то потрібно 
бути і чуйним, і професіоналом.

НАТАЛІЯ КАРНАС, СТАРША СЕСТРА 

МЕДИЧНА КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ № 2:

— 16 років у професії. Я народилася, щоб 
бути тим, ким я є. Щаслива, що можу 
приносити добро іншим, що можу до-
помагати дітям, бачити їхні щасливі по-
смішки, відчувати ці промінчики добра. 
Насправді, коли бачу, що їм стає легше 
від лікування — безмежно щаслива. При-
ємно просто чути: «Дякую».

Тішить і те, що медицина рухається 
вперед. Що умови праці стали кращи-
ми, що до медиків з'являється повага 
у суспільстві. Що адміністрація закла-
ду допомагає нам. Що ми маємо гідні 
умови праці.
Вірю, що з роками все зміниться ще 
в кращу сторону. Усім своїм колегам хочу 
побажати віри, надії та любові. Будьте 
здорові та хай все добро повернеться 
вам сторицею.

Приємно чути «дякую»

Доводиться і мультики вивчати 

«І вночі можу зірватися на роботу» З 2-го класу мріяла стати медиком 

«Від дітей віє щастям» 
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Судно «Капітан Парій» назване 
в честь капітана Тараса Парія, який 
відновив його після 10-річного 
простою. До того судно мало назву 
«ПТ-50». Вперше у Тернопіль воно 
прийшло у 1965-му. На початку 
1990-х його передали в приватну 
оренду на 10 років. Орендар ним 
не займався. Тож майже 16 років 
корабель іржавів на причалі.
Легендарний капітан відійшов 
у вічність у грудні 2018-го. Але 
саме завдяки йому ми маємо змо-
гу милуватися краєвидами ставу з 
палуби суден.
«Понад пів століття та майже все 
своє життя Тарас Григорович при-
святив судноплавству, — йдеться 
у згадці про капітана на сайті 
«Тернопільелектротранс». — Саме 
завдяки його відданості справі та 
принциповості вдалося зберегти 
обидва теплоходи, які щороку ті-
шать тернополян та гостей міста. 
Ще за життя Тараса Григоровича, 
у 2011-му, один із теплоходів 

названий на його честь — «Капітан 
Т. Г. Парій». Адже після понад де-
сятка років простою цей корабель 
знову вийшов у води Тернопіль-
ського ставу».
Зараз кораблями керує онук пана 
Парія Віталій Стасюк. Він продо-
вжив справу своєї родини.
За інформацією з вільних джерел, 
круїзний теплохід «Герой Танцо-
ров» збудований у 1963 році в Бі-
лорусі. Майже 5 років він курсував 
Дністром і мав назву «Заліщики». 
Згодом його транспортували в Тер-
нопіль (на той час у місті вже був 
теплохід ПТ-50 та два пасажир-
ських катери «ПК-52» і «ПК-55»).
«Герой Танцоров» пережив кризу 
90-их. Він ставом курсував стабіль-
но. Але вперше за 40 років судно по-
чали ремонтувати лише у 2017-му.
З того часу на воду воно виходило 
з перервами через зміни в доку-
ментації через ремонтні роботи, 
коли судно зазнало незначних 
переобладнань.

Минулого року було здійснено під-
йом судна на берег для проведен-
ня капітального ремонту корпусу, 
а саме: повного огляду та заміни 
елементів днища, встановлення 
нового двигуна, ремонт рульового 
управління та заміна валолінії. Це 
третій підйом теплоходу на берег 
за всю його історію в Тернополі. 
До цього часу востаннє «Героя 
Танцорова» піднімали у 2005 році.
До слова, так корабель назвали 
в честь радянського військового 
Григорія Танцорова, який загинув та 
похований в Тернополі у 1944 році. 
Молодший лейтенант Танцоров 
відзначився в боях 6–10 березня 
1944-го при звільненні залізнич-
ної станції Збараж та Тернополя. 
Під час вуличного бою підбитою 
самохідкою він здійснив таран, 
знищив 4 танки, 85 автомашин, 
15 бронетранспортерів і понад 
100 нацистських солдатів. Герой 
Радянського Союзу (посмертно). 
Почесний громадянин Тернополя.

Коли з'явилися судна? Пригадаємо історію 

Ì²ÑÒÎ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ОЛЬГА ТУРЧАК, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Îõî÷èõ ïîêàòàòèñÿ íà òåïëîõî-
äàõ áàãàòî. Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» 
â³äïðàâèâñÿ íà ïðîãóëÿíêó Ñòà-
âîì î 14 ãîäèí³ 10 òðàâíÿ. Ïî¿çä-
êà áóëà íà ñóäí³ «Êàï³òàí Ïàð³é».

Ïðè âõîä³ íà ñóäíî çíàõîäèòüñÿ 
àíòèñåïòèê. Âñÿ ïîäîðîæ òðèâà-
ëà îð³ºíòîâíî ï³â ãîäèíè. Ñóäíî 
äîñèòü ÷èñòå, êîðïóñ âèãëÿäàº 
ñâ³æîïîôàðáîâàíèì.

Êóðñóâàòèìóòü òåïëîõî-
äè ç ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³ ç 
14.00 äî 21.00 ãîä., ó âèõ³äí³ òà 
ñâÿòêîâ³ äí³ — ç 11.00 äî 22.00 ãîä. 
Ó äîùîâó òà øòîðìîâó ïîãîäó òå-
ïëîõîäè íå ïðàöþâàòèìóòü, ïðî 
öå éäåòüñÿ íà ñàéò³ Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêðàäè.

У МАСКАХ БУЛИ НЕ ВСІ 
Ïåðåä âõîäîì ìàòðîñ ê³ëüêà ðà-

ç³â íàãàäóâàâ ïàñàæèðàì ïðî òå, 
ùî ïîòð³áíî íà ñóäí³ ïåðåáóâàòè 
â ìàñêàõ, àëå äîñëóõàëèñÿ äî éîãî 
ñë³â íå âñ³.

Æóðíàë³ñòó «RIA ïëþñ» êàï³òàí 
ñóäíà Âîëîäèìèð ðîçïîâ³â, ùî ëþ-
äÿì äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî íàãàäóâàòè 
ïðî ïåðåáóâàííÿ â ìàñêàõ, àëå ëþäè 
÷àñòî ³ãíîðóþòü òàê³ íàãàäóâàííÿ.

— Öüîãîð³÷ îõî÷èõ ïîêàòàòèñÿ 
íà íàøîìó òåïëîõîä³ ñòàëî á³ëü-
øå, — ðîçïîâ³â êàï³òàí. — Ïîäî-
ðîæ êîøòóº íåäîðîãî, òà é áàãàòî 
ëþäåé âæå ïåðåõâîð³ëè êîâ³äîì ³ 
ìàþòü ³ìóí³òåò.

Íà íèæí³é ïàëóá³ ïåðåáóâàëè 
äî äåñÿòè îñ³á, òîìó ïåâíà äèñ-
òàíö³ÿ ì³æ íèìè áóëà.

À îò íà âåðõí³é — ëþäåé çíà÷íî 
á³ëüøå. Ëèøå äâîº ïàñàæèð³â ç 
îð³ºíòîâíî 20-òè ïåðåáóâàëè â ìà-
ñêàõ. Ùîäî äèñòàíö³¿, òî íà òàêó 
ìàëó ïëîùó ïàëóáè ³ äèñòàíö³ÿ 
áóëà ì³í³ìàëüíîþ, ïîïðè òå, ùî 
ëàâêè ðîçòàøîâàí³ íà ïåâí³é â³ä-
ñòàí³. Òà ëþäè ñèä³ëè êîìïàí³ÿìè.

Òåðíîïîëÿíêà Òåòÿíà ïîä³ëè-
ëàñÿ âðàæåííÿìè:

— Íà âõîä³ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðî-
äàº êâèòêè, ïåðåä â³äïðàâëåííÿì 
ïîïðîñèâ äîðîñëèõ îäÿãíóòè ìà-
ñêè, àëå áàãàòî ëþäåé öå ïðîõàí-
íÿ ïðî³ãíîðóâàëè. «Ñèãìà» ìàº 
äîâøèé ìàðøðóò, òîìó ïîäîðîæ 
òðèâàëà îð³ºíòîâíî 50–60 õ â. 
Êîëè ïðîïëèâàëè ï³ä ìîñòîì, íàì 
ñêàçàëè ïðèãíóòèñÿ, à ç âåðõíüî¿ 

ЧИ БЕЗПЕЧНІ ВОДНІ ПРОГУЛЯНКИ 
Прогулянки  На початку травня 
відновили курсування Тернопільським 
ставом на теплоходах «Герой Танцоров» 
та «Капітан Парій». Ми перевірили, 
чи дотримуються на суднах карантинних 
вимог та чи є охочі покататися

ïàëóáè ïîïðîñèëè ç³éòè. Òåïëîõ³ä 
÷èñòèé, ìàòðîñè ³ êàï³òàí ïðè-
â³òí³, àëå íåïðèºìíî, ùî ëþäè 
³ãíîðóþòü ïðîõàííÿ ïåðåáóâàòè 
â ìàñêàõ, — êàæå âîíà.

СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ 
НА РЕМОНТ 

Óñ³ òðè êîðàáë³ — «Êàï³òàí 
Ïàð³é», «Ãåðîé Òàíöîðîâ» òà 
«Ñèãìà» — çàðàç íà áàëàíñ³ ÊÏ 
«Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ».

Íàãàäàºìî, òåïëîõ³ä «Ñèãìà» 
ïðèäáàëè çà êîøòè ³íâåñòîðà. Ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó ãðîø³ íà íüîãî 
íå âèä³ëÿëè. ßê ðîçïîâ³â êàï³òàí 
òåðíîï³ëüñüêèõ òåïëîõîä³â Â³òàë³é 
Ñòàñþê, òåïëîõ³ä «Ñèãìà» â õî-
ðîøîìó ñòàí³, õî÷à â³í íå íîâèé. 
Éîãî ïðèäáàëè ó Çàïîð³ææ³. Òå-

ïëîõ³ä ìàº 38 ì³ñöü. Ñåðåä òðüîõ 
òåïëîõîä³â «Ñèãìà» º íàéíîâ³øèì.

Ó ªäèí³é ñèñòåì³ äåðæàâíèõ 
çàêóï³âåëü çíàõîäèìî ³íôîðìà-
ö³þ ïðî âèòðàòè íà ðåìîíò ñóäåí.

Òàê, ó æîâòí³ 2020-ãî íà ïîñëó-
ãè ç òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà ñóäíîì 
«Êàï³òàí Ò. Ã. Ïàð³é» âèòðàòèëè 
ïîíàä 27 òèñ. ãðí.

À 525 òèñÿ÷ ãðèâåíü êîøòóâàâ 
ðåìîíò ñóäíà «Ãåðîé Òàíöîðîâ». 
Òåíäåð äàòîâàíèé 31 ñåðïíÿ 
2020 ðîêó. Ùå ìàéæå 37 òèñÿ÷ 
âèòðàòèëè íà âèì³ðþâàííÿ çà-
ëèøêîâî¿ òîâùèíè êîðïóñó òå-
ïëîõîäó «Ãåðîé Òàíöîðîâ» òà 
âèãîòîâëåííÿ ñõåì ðåìîíòó.

Ïîíàä ì³ëüéîí ãðèâåíü êîø-
òóâàâ ðåìîíò öüîãî æ ñóäíà 
ó 2017-ìó ðîö³.

Òåïëîõ³ä äîñèòü 
÷èñòèé, ìàòðîñè ³ 
êàï³òàí ïðèâ³òí³, àëå 
íåïðèºìíî, ùî ëþäè 
³ãíîðóþòü ïðîõàííÿ 
ïåðåáóâàòè â ìàñêàõ 

ДОВІДКА 

Маршрут судна «Сигма» відрізняєть-
ся від маршруту «Капітана Парія» та 
«Героя Танцорова». Теплохід починає 
маршрут з центрального причалу і кур-
сує до Пронятина. Біля «Водної арени» 
теплохід буде пропливати під мостом.
Вартість прогулянки — 50 грн з 
дорослого, 20 грн для дітей — від 
5 до 10 років.
Тривалість круїзу — 50–60 хвилин.
На «Танцорові» і «Парію» безко-
штовний проїзд для дітей віком 
до 5 років, від 5 до 10 років — 
10 грн за коло і 5 грн в одну сторону.

Теплоходи курсують Ставом від початку травня

Вартість подорожі — 25 гривень, а для дітей 
до п’яти років подорож є безкоштовною

Люди на теплоході перебували без масок
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ñïðàâà Òåðåáîâëÿíñüêî¿ òðàãå-
ä³¿ çà òèæäåíü íàáóëà íåàáèÿêî-
ãî ðåçîíàíñó. Ëþäè çäåá³ëüøîãî 
ñòàëè íà á³ê àòîâöÿ Àíäð³ÿ, ÿêèé 
ñìåðòåëüíî ïîðàíèâ îäíîãî ç 
øåñòè íàïàäíèê³â ó ñåáå âäîìà. 
Ì³ñöåâ³ øîêîâàí³ òà ïîáîþþòüñÿ, 
ùî ¿õíüîãî îäíîñåëüöÿ ìîæóòü 
çâèíóâàòèòè â óìèñíîìó âáèâñòâ³. 
Òà çàïåâíÿþòü, ùî öå áóëî í³ùî 
³íøå, ÿê ñàìîîáîðîíà. 

Àíäð³é æèâå ò³ëüêè ç ìàìîþ, 
ÿêà äî òîãî ùå é ìàº ïðîáëåìè ç³ 
çäîðîâ’ÿì, áàòüêà íåìàº. Íå òàê 
äàâíî çàê³í÷èâñÿ êîíòðàêò. Àëå 
çàñòóïèòèñÿ çà Àíäð³ÿ îñîáëèâî 
í³êîìó — àí³ âåëèêèõ ñòàòê³â, 
àí³ âïëèâîâèõ ðîäè÷³â ó õëîïöÿ 
íåìàº. Òîìó íà íüîãî, ïîáîþ-
þòüñÿ ì³ñöåâ³, ìîæóòü «ïîâ³ñèòè» 
âáèâñòâî.

НА ЗАБАВУ ПРИЇХАЛИ 
ІЗ СУСІДНЬОГО СЕЛА 

— Ìè äîñ³ íå ìîæåìî ä³éòè 
äî òÿìè, çíàþ ïðåêðàñíî îáîõ, 
áî ìàëî íå âèðîñëè ðàçîì, — ðîç-
ïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà (³ì’ÿ 
æ³íêè çì³íåíå íà ¿¿ ïðîõàííÿ — 
ïðèì. àâò.) 

Äðóãîãî òðàâíÿ ââå÷åð³ ìîëîäü 
ìàëåñåíüêîãî ñåëà Ãëåùàâà â³äïî-
÷èâàëà íåïîäàë³ê ì³ñöåâîãî êëó-
áó. Ñåëî çîâñ³ì íåâåëè÷êå, àëå 
êîìïàí³ÿ íàñò³ëüêè äîáðà, ùî 
äî íèõ ÷àñòî ïðè¿æäæàëè êîì-
ïàí³¿ ìîëîäèõ ëþäåé ç ñóñ³äí³õ 
ñ³ë. Òàê ñòàëîñÿ ³ öüîãî ðàçó — 
äî Ãëåùàâè ïðè¿õàëè ìîëîäèêè 
³ç ñóñ³äíüî¿ ²âàí³âêè.

Àíäð³é Ïåêåëüíèé íå òàê äàâ-

íî ïîâåðíóâñÿ ³ç çîíè ÎÎÑ. Òîãî 
Âåëèêîäíüîãî âå÷îðà â³í òàíöþ-
âàâ ç ä³â÷èíîþ, ðîçïîâ³äàþòü 
îäíîñåëüö³. Öå íå ñïîäîáàëîñÿ 
³âàí³âñüêîìó ïàðóáêó — 23-ð³÷-
íîìó Âîëîäèìèðó.

— Õëîïö³ ïîøàðïàëèñü, àëå 
íà òîìó ³ ñòàëîñü, Àíäð³é íàêà-
÷àíèé, ó ãàðí³é ñïîðòèâí³é ôîðì³, 
àëå äîáðÿê, ÿêîãî ùå ïîøóêàòè, — 
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Îêñàíà. — Àáè 
íå íàãí³òàòè, ãîëîñíî ïîâ³äîìèâ: 
«Âñå, õëîïö³, ÿ éäó äîäîìó». Â³í 
ñòàðàâñÿ âñå çãëàäèòè, áî ùå é, 
êð³ì òîãî, íå âæèâàâ ñïèðòíîãî. 
² òîãî âå÷îðà áóâ òâåðåçèì.

²âàí³âñüêèõ áóëî ñò³ëüêè, ùî 
íàâ³òü ãëåùàíñüêî¿ ìîëîä³ áóëî 
ñóòòºâî ìåíøå. Êîëè Àíäð³é 
âèðóøèâ ó á³ê äîìó, ³âàí³âñüê³ 
íåâäîâç³ áóëè ï³ä ïîðîãîì.

КРИЧАЛИ І ВИБИВАЛИ ДВЕРІ 
— ¯õ áóëî ÷èìàëî, ³ âñ³ òîâêëè 

â äâåð³, ó â³êíà, êðè÷àëè, ìîâëÿâ, 
âèõîäü. Àíäð³é íå ðåàãóâàâ, — ïðè-
ãàäóº ïàí³ Îêñàíà. — Êðèê³â ³ ãðþ-
êîòó ñèëüíî çëÿêàëàñü Àíäð³ºâà 
ìàìà. Æ³íêà ìàº ñåðéîçí³ ïðî-
áëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, âîíà ðîçãóáè-
ëàñü ³ ïî÷àëà ïëàêàòè. Â³ä îäíîãî 
ç óäàð³â ç³ðâàëî êëÿìêó íà äâåðÿõ.

ßê çàïåâíÿþòü ì³ñöåâ³, Àíäð³é 
ñòîÿâ íà îäíîìó ì³ñö³ ³ ìàéæå 
íå ðóõàâñÿ. Âîëîäÿ òèì ÷àñîì ï³-
øîâ íà íüîãî… Çðîáèâ êðîê ³ ôàê-
òè÷íî íàïîðîâñÿ íà ãîñòðå ëåçî…

— Âîëîäÿ ï³ñëÿ öüîãî ùå óò³êàâ 
ç ïîäâ³ð’ÿ, ïåâíî, äåñü äîðîãîþ 
âïàâ. Àíäð³é òèì ÷àñîì âèêëè-
êàâ ïîë³ö³þ ³ øâèäêó, — ïðèãàäóº 
ïàí³ Îêñàíà. — Í³æ íå âèêèäàâ, 
íå ìèâ — âñå çáåð³ãàâ, ÿê äîêàç. 
Äî÷åêàâñÿ ïîë³ö³¿.

АТОВЦЮ «ШИЮТЬ» ВБИВСТВО?
Конфлікт  Трагічно закінчився Великодній 
день для двох родин Теребовлянщини: 
23-річний Володимир Воробець загинув, 
а 24-річного атовця Андрія Пекельного 
підозрюють у злочині. Люди вимагають 
у правоохоронців закрити справу

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Àíäð³é Ïåêåëüíèé, ñòàíîì 
íà 11 òðàâíÿ, äàë³ ïåðåáóâàº ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì.

Íà çàõèñò àòîâöÿ ñòàëè ñòî-
ëè÷í³ àäâîêàòè. Îêð³ì àäâîêàòà 
ç Òåðíîï³ëüùèíè, Àíäð³ÿ ìàâ 
çàõèùàòè Â³òàë³é Êîëîì³ºöü, 
ÿêèé â³äîìèé, â òîìó ÷èñë³, ³ 
ðåçîíàíñíîþ ñïðàâîþ àêòèâ³ñòà 
Ñòåðíåíêà. Ñàìå àäâîêàò Â³òàë³é 
Êîëîì³ºöü íàïîëÿãàâ íà òîìó, àáè 
ç ï³äçàõèñíîãî çíÿëè âñ³ îáâè-
íóâà÷åííÿ ³ ïîÿñíèâ, íà ï³äñòàâ³ 
÷îãî. À òàêîæ âèìàãàâ ïðèòÿãíó-
òè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ùå ï’ÿ-
òüîõ îñ³á, ÿê³ ðàçîì ³ç çàãèáëèì 
øòóðìóâàëè îñåëþ Àíäð³ÿ ò³º¿ 

íî÷³. Òèì ÷àñîì òåðíîï³ëüñüêèé 
àäâîêàò (ïð³çâèùå íàì íå âäàëî-
ñÿ ä³çíàòèñÿ — ïðèì. àâò.) ìàâ 
ïðàöþâàòè íàä òèì, àáè ñêàñó-
âàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõèñòó 
ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî àðåøòó.

— Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà çà-
õèñò ñåáå ³ áëèçüêèõ º íåâ³ä'ºìíîþ 
ñêëàäîâîþ ïðàâà íà æèòòÿ (ñò. 
27 Êîíñòèòóö³¿). Öå ïðàâî âêëþ-
÷àº âèïàäêè çàïîä³ÿííÿ ñìåðò³ íà-
ïàäíèêó. Òàê ñòàëîñÿ ó âèïàäêó ç 
Àíäð³ºì Ïåêåëüíèì ç Òåðíîï³ëü-
ùèíè, êîëè íà éîãî ä³ì íàïàëî 
øåñòåðî îñ³á íàï³äïèòêó, — êàæå 
Â³òàë³é Êîëîì³ºöü, àäâîêàò Àäâî-
êàòñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Îðåõîâ-
ñüêèé òà Êîëîì³ºöü». — Ñïðàâà 
õðåñòîìàò³éíà ùîäî ïðàâà íà ñà-

ìîçàõèñò. Ïðîòå Àíäð³ÿ âçÿëè ï³ä 
âàðòó ç ïåðâ³ñíîþ êâàë³ô³êàö³ºþ 
çà ñò. 121 ÊÊ (óìèñí³ òÿæê³ ò³ëåñ-
í³, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³).

Äàë³ í³áè «çìèëóâàëèñÿ»: ïå-
ðåâåëè íà äîìàøí³é àðåøò òà 
³íêðèì³íóþòü âáèâñòâî ÷åðåç 
ïåðåâèùåííÿ ìåæ îáîðîíè (ñò. 
118 ÊÊ), íàãîëîøóº àäâîêàò.

— Õî÷à éîãî ìàëè á çâ³ëüíèòè 
ç-ï³ä âàðòè ³ âèíåñòè ïîñòàíî-
âó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 
36 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿-
íè, — ïîÿñíèâ Â³òàë³é Êîëîì³ºöü.

ßê áè ó ö³é ñïðàâ³ ìàëè áè ä³ÿòè 
ïðàâîîõîðîíö³, âñòàíîâèâøè îá-
ñòàâèíè? Ïðîâåñòè ïåðøî÷åðãîâ³ 
ñë³ä÷³ ä³¿, îãëÿíóòè ì³ñöå ïîä³¿, 

äîïèòàòè î÷åâèäö³â òà ñàìîãî 
Àíäð³ÿ. Öå áóëî çðîáëåíî. Àëå 
âñ³ î÷åâèäö³ âêàçóâàëè íà òå, ùî 
áóâ íàïàä íà ñàìîãî Àíäð³ÿ, áóâ 
íàïàä íà éîãî îñåëþ ³ç çàñòîñó-
âàííÿì ñèëè.

Çîêðåìà, öå ï³äòâåðäæóþòü ³ ³í-
ôîðìàö³ÿ òà ôîòî, íàäàíå ïîë³ö³-
ºþ — çëàìàí³ äâåð³, çàìîê, ñë³äè 
â³ä ï³äîøâè íà äâåðÿõ — çíà÷èòü, 
íîãàìè õòîñü âèáèâàâ äâåð³. Ö³ 
îáñòàâèíè ïåâíèì ÷èíîì âêàçó-
þòü íà íåçàêîííå ïðîíèêíåííÿ 
ÿê íà ïîäâ³ð’ÿ, äå ìåøêàëè Àí-
äð³é ç ìàò³ð’þ, à öå ¿õíÿ ïðèâàòíà 
òåðèòîð³ÿ, òàê ³ íà ñïðîáó ïðî-
íèêíåííÿ äî ¿õíüîãî æèòëà. ¯ì 
ïî÷àëè ëàìàòè ³ âèáèâàòè äâåð³.

— Ñë³ä÷èé, êîëè ïîáà÷èâ öå ³ 

äîïèòàâ Àíäð³ÿ òà ïåðåêîíàâñÿ, ùî 
éîãî ïîêàçàííÿ â³äïîâ³äàþòü ³í-
øèì ç³áðàíèì äîêàçàì, öå âñå éîãî 
ìàëî á íàøòîâõíóòè íà äóìêó, ÷è 
íå ä³ÿâ íàø ï³äçàõèñíèé â óìîâàõ 
íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè, — êàæå Â³òàë³é 
Êîëîì³ºöü. — ßêùî òàê, òîä³ ïî-
ñòàâèòè ïèòàííÿ, ÷è ïåðåâèùèâ ÷è 
íå ïåðåâèùèâ Àíäð³é ìåæ³ íåîá-
õ³äíî¿ ñàìîîáîðîíè. Êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ùîäî Àíäð³ÿ ìàº 
áóòè çàêðèòèì íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 
36 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.

ßê ñòàëî â³äîìî æóðíàë³ñòàì 
«RIA ïëþñ», ñïðàâó àòîâöÿ ç Òåð-
íîï³ëüùèíè âåñòèìå âæå çîâñ³ì 
³íøå ñòîëè÷íå àäâîêàòñüêå îá’ºä-
íàííÿ Fedur. Í³ÿêèõ êîìåíòàð³â 
â³ä íèõ ìè ïîêè íå îòðèìàëè.

За атовця Андрія «битимуться» столичні адвокати

²âàí³âñüê³ õëîïö³ ï³ä³áðàëè Âî-
ëîäþ ³ âè¿õàëè íàçóñòð³÷ øâèäê³é. 
Ïðîòå, âðÿòóâàòè æèòòÿ õëîïöåâ³ 
íå âäàëîñÿ.

— Âñå ñåëî ãóäå ³ íå ìîæå â³ä³é-
òè â³ä øîêó. Äóæå øêîäà Âîëîäþ, 
àëå ÿê áè âè ÷èíèëè, êîëè ðîç-
ëþ÷åíèé íàòîâï âäåðñÿ íà òâîº 
ïîäâ³ð’ÿ, âèáèâàº â³êíà ³ äâåð³. 
×åêàòè, äîêè çàòîâ÷óòü ³ òåáå, 
³ ìàìó? — äî ðîçïîâ³ä³ Îêñàíè 
ïðèºäíàëàñü ¿¿ ïîäðóãà Ëàðèñà, 
ÿêà ïðè¿æäæàº äî áàáóñ³ ç ä³äóñåì 
ó Ãëåùàâó. — Ìè äóæå ïåðåæèâà-
ºìî, ùîá Àíäð³ÿ íå çâèíóâàòèëè 
ó âáèâñòâ³. Öå áóëà ñàìîîáîðîíà!

Çàãèáëèé Âîëîäÿ ïðîæèâàâ 
ó ñóñ³äí³é ²âàí³âö³. Ðîäèíó äî-
áðå çíàþòü, áî éîãî ìàìà òîðãóº 
â ìàãàçèí³, äå ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ. 
Õëîïåöü òàêîæ áóâ ñïîê³éíèì ³ 
äîáðèì. Éîìó ùå æèòè é æèòè. 

ßê òàê âèéøëî, ùî çàê³í÷èëîñü 
âñå òðàãåä³ºþ äëÿ îáîõ ðîäèí? 
×èì äóìàëè ò³, õòî âðèâàâñÿ 
óø³ñòüîõ íà ÷óæå ïîäâ³ð’ÿ?

ВЗЯЛИ ПІД ДОМАШНІЙ АРЕШТ 
Ï³äîçðþâàíèé ó ñêîºíîìó ç³-

çíàâñÿ. Íà ìîìåíò á³éêè, ïîâ³-
äîìëÿëè 5 òðàâíÿ ó ïîë³ö³¿, â³í 
áóâ òâåðåçèé. Õëîïöåâ³ îãîëî-
ñèëè ï³äîçðó, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
118 ÊÊÓ. Ñóä îáðàâ éîìó çà-
ïîá³æíèé çàõ³ä — ö³ëîäîáîâèé 
äîìàøí³é àðåøò.

— Óìèñíå âáèâñòâî ïðè ïåðå-
âèùåíí³ ìåæ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè 
³íêðèì³íóþòü ïðàö³âíèêè â³ää³-
ëåííÿ ¹ 3 Òåðåáîâë³ äâàäöÿòè÷î-
òèðèð³÷íîìó æèòåëþ ñåëà Ãëåùà-
âà, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðå-
òà. — Õëîïåöü, çàõèùàþ÷èñü â³ä 

«Äóæå øêîäà Âîëîäþ, 
àëå ÿê áè âè ÷èíèëè, 
êîëè ðîçëþ÷åíèé 
íàòîâï âäåðñÿ íà òâîº 
ïîäâ³ð’ÿ, âèáèâàº 
â³êíà ³ äâåð³?» 

íàïàäó ø³ñòüîõ ðîâåñíèê³â íàï³ä-
ïèòêó, íîæåì òðàâìóâàâ îäíîãî ç 
íèõ. Ïîòåðï³ëèé, â³äá³ãøè íà ìå-
òð³â òðèñòà, ïîìåð â³ä âòðàòè êðîâ³.

Õâèëÿ îáóðåííÿ ³ ùîäî ï³äîçðè 
ó «âáèâñòâ³», ³ äîìàøíüîãî àðåøòó 
ñêîëèõíóëà íå ëèøå Òåðíîï³ëü-
ùèíó, à é âñþ Óêðà¿íó. Ëþäè 
çäåá³ëüøîãî ï³äòðèìàëè Àíäð³ÿ, 
âèìàãàþ÷è ïîêàðàòè ùå ï’ÿòüîõ, 
ÿê³ ðàçîì ³ç çàãèáëèì Âîëîäèìè-
ðîì øòóðìóâàëè Àíäð³ºâó îñåëþ. 
À òîé ëèøå çàõèùàâñÿ. Íàð³êàíü 
ó á³ê ïîë³ö³¿ áóëî ÷èìàëî — ãî-
ëîâí³ ïðåòåíç³¿ áóëè ùîäî êâà-
ë³ô³êàö³¿ ñïðàâè. Çäåá³ëüøîãî, 
ó êîìåíòàðÿõ, ëþäè íå äîáèðàëè 
ñë³â ³ íå ñòðèìóâàëè åìîö³¿.

— Ââàæàþ ïåðåä÷àñíèì òà 
íåîá´ðóíòîâàíèì ïðåä’ÿâëåííÿ 
ï³äîçðè 24-ð³÷íîìó âåòåðàíó ÀÒÎ, 
ÿêèé áóâ âèìóøåíèé çàñòîñóâàòè 
õîëîäíó çáðîþ äëÿ ñàìîçàõèñòó 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê äî íüîãî, äî éîãî 
äîì³âêè ïðèéøëè ï’ÿòåðî íàïàä-
íèê³â, îäèí ³ç ÿêèõ ï³çí³øå çà-
ãèíóâ â³ä îòðèìàíèõ ïîðàíåíü, — 
çãîäîì äî ðåçîíàíñó ï³äêëþ÷èâñÿ 
³ ì³í³ñòð ÌÂÑ Àðñåí Àâàêîâ. — 

Æèòòÿ ëþäèíè áåçö³ííå, ³ í³õòî 
íå ìàº ïðàâà çàç³õàòè íà íüîãî.

Ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà-
ãîëîñèâ, ùî ïðàâî íà ñàìîîáî-
ðîíó òà çàõèñò ñâîãî æèòëà, êð³ì 
âèïàäêó ïåðåâèùåííÿ ìåæ íåîá-
õ³äíî¿ ñàìîîáîðîíè, — êîæíîìó 
ãàðàíòîâàíå Çàêîíîì. ² äîäàâ, 
ùî ñë³äñòâî öüîãî ³íöèäåíòó áóäå 
ïåðåäàíå äî Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿.

Õî÷à ïî ñóò³, ñàì ì³í³ñòð 
íå ìîæå âïëèâàòè íå ïåðåäà÷ó 
ñïðàâè òà ä³¿ ñë³ä÷îãî, çîêðåìà.

×åðåç ðåçîíàíñ äîâêîëà ñïðàâè 
³ Òåðåáîâëÿíñüêà îêðóæíà ïðî-
êóðàòóðà ïîâ³äîìèëà, ùî ðîçñë³-
äóº êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñò. 162 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Éäåòüñÿ ïðî íåçàêîííå 
ïðîíèêíåííÿ äî æèòëà ÷è äî ³í-
øîãî âîëîä³ííÿ îñîáè, íåçàêîííå 
ïðîâåäåííÿ â íèõ îãëÿäó ÷è îá-
øóêó, à òàê ñàìî íåçàêîííå âèñå-
ëåííÿ ÷è ³íø³ ä³¿, ùî ïîðóøóþòü 
íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà ãðîìàäÿí. 
Õî÷à ç 2 ïî 4 òðàâíÿ óñ³ íàïàäíè-
êè íà Àíäð³ÿ Ïåêåëüíîãî ïðîõî-
äèëè ó ñïðàâ³ ÿê ñâ³äêè.

У вбивстві запідозрили 24-річного Андрія Пекельного 
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МИКОЛА СИВИ-

РИН, УЧАСНИК 

БОЙОВИХ ДІЙ, 

ВЕТЕРАН, ГОЛОВА 

СПІЛКИ УЧАСНИ-

КІВ АТО «СПРАВА 

ЧЕСТІ» 

— Захист життя 
і здоров’я найріднішої люди-
ни — матері, є святим обов’язком 
кожного чоловіка. Якщо поди-
витись з юридичної точки зору, 

то українським законодавством 
чітко прописана відповідальність 
чи відсутність несення відпові-
дальності за самозахист під час 
проникнення до приватного жит-
лового приміщення. Тим паче, 
коли йдеться про загрозу жит-
тю і здоров’ю. Жодної секунди 
я не сумнівався б і вчинив би так 
само. Бо хай краще, як кажуть 
американці, 12 судять, ніж ше-
стеро несуть.

Я не сумнівався б і вчинив би так само 

НАЗАР САРАБУН, 

КЕРІВНИК 

ОБЛАСНОГО 

ШТАБУ «ПРАВОГО 

СЕКТОРУ»:

— Він — ветеран 
(йдеться про Ан-
дрія Пекельно-

го — прим. авт.). Почесний статус, 
який заслуговує на повагу. Ця лю-
дина готова була вбивати за свою 
країну, то що ж він мав робити, 
коли його домівку та його матір 
прийшло нищити п'яне бидло, яке 

свідомо увірвалося на приватну 
територію? Ситуація нагадує ДНР, 
але в зменшених масштабах. Спо-
чатку ти захищаєш власну домівку, 
потім тебе садять в тюрму за це…
Закон про зброю, повага до вете-
ранів, реформи правоохоронної 
системи, перемога у війні. Це те, 
що змінить підхід до таких справ. 
«Правий сектор» цілковито під-
тримує Андрія та його сім'ю і го-
товий надати будь-яку підтримку, 
яка в їхніх силах, наголосив На-
зар Сарабун.

Захист домівки і сім'ї не може бути злочином 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ òðàãåä³¿ 
æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» ïîáóâà-
ëà â îáîõ ñåëàõ — ó Ãëåùàâ³ òà 
²âàí³âö³ — òà ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç 
ëþäüìè. ßê âîíè ðåàãóâàëè ³ ùî 
íàì ðîçïîâ³ëè — ÷èòàéòå.

ДУЖЕ ДОБРА ДИТИНА 
Ïåðøèì ó ìàðøðóò³ áóëî ñåëî 

Ãëåùàâà. Ñàìå òàì â³äáóëèñÿ âñ³ 
ïîä³¿. Òóò çàðàç ï³ä äîìàøí³ì àðå-
øòîì ïåðåáóâàº 24-ð³÷íèé Àíäð³é 
Ïåêåëüíèé, ÿêèé ñìåðòåëüíî ïî-
ðàíèâ íàïàäíèêà.

Êîëè ìè â’¿õàëè ó ñåëèùå, íà âó-
ëèöÿõ áóëî ïóñòî. Íàâ³òü íà ãî-
ðîäàõ. Äî¿õàëè äî ñ³ëüñüêîãî êëó-
áó, — ñàìå òàì ïî÷àâñÿ êîíôë³êò 
õëîïö³â. Îõàéíà íåâåëè÷êà áóä³âëÿ, 
à â òðàâ³ ïîðó÷ — ÿñêðàâ³ âåëèêîäí³ 
êðàøàíêè ³ áóêâè «Õ. Â.» Ñàìå òàì, 
á³ëÿ òèõ áóêâ, ïîáà÷èëè æ³íêó.

Ïðèâ³òàëèñÿ — âîíà, íå çí³-
ìàþ÷è ìàñêè, çäàëåêó â³äïîâ³ëà. 
Ö³êàâèìîñü, ÿê ïðî¿õàòè äî äîìó 
Àíäð³ÿ Ïåêåëüíîãî?

— À âè õòî? ² íàâ³ùî âàì íàø 
Àíäð³é, — äèâèòüñÿ íåäîâ³ðëèâî. ², 
ïî÷óâøè â³äïîâ³äü, ÷îìó ñàìå øó-

êàºìî õëîïöÿ, äîäàëà, — íå êðèâ-
ä³òü éîãî. Íå ïèø³òü ïîãàíîãî ³, ÿê 
ìîæåòå, ï³äòðèìàéòå. Íàø Àíäð³é 
äóæå äîáðà äèòèíà.

ЧОМУ МОВЧИТЬ АНДРІЙ 
ПЕКЕЛЬНИЙ?

Á³ëüøå ãîâîðèòè íà öþ òåìó 
æ³íêà êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëàñÿ. 
Äîðîãîþ äî îñåë³ Àíäð³ÿ ìè ùå 
çóñòð³ëè ê³ëüêîõ ë³òí³õ ëþäåé. Ò³ 
â³òàëèñü, àëå ùîéíî ÷óëè, ÷îìó 
ìè ïðè¿õàëè â ñåëî, â³äìîâëÿëèñÿ 
ãîâîðèòè âçàãàë³. Ðîçâåðòàëèñü ³ 
éøëè, ïðèêðèêóþ÷è, ùî Àíäð³é — 
äîáðà äèòèíà. À äåÿê³ ùå é ò³êà-
ëè. ×åñíî êàæó÷è, çà ìî¿ 20 ðîê³â 
æóðíàë³ñòñüêî¿ ïðàêòèêè ç³ ìíîþ 
òàêå òðàïèëîñÿ âïåðøå…

Îñü ëåëå÷å ãí³çäî íà ñòîâï³, ùî 
íà ìåæ³ äâîõ ïîäâ³ð’¿â. Çà íèì — 
îñåëÿ, ôîòî ÿêî¿ îáëåò³ëî îñòàí-
í³ìè äíÿìè âåñü ²íòåðíåò. Íà ïî-
äâ³ð’¿ ñòàðøà æ³íêà ó äîìàøíüîìó 
âáðàíí³. Éìîâ³ðíî, Àíäð³ºâà ìàòè. 
Ò³ëüêè õîò³ëè ¿¿ ãóêíóòè — çà íåþ 
³ ñë³ä ïðîñòèã. Ìè ïðîñòîÿëè ï³ä 
âîð³òüìè ê³ëüêà õâèëèí. Öèì ÷àñîì 
äçâîíèëè Àíäð³ºâ³ íà ìîá³ëüíèé, 
ïðîòå âèêëèê íà òîìó ê³íö³ äðîòó 
ùîðàç çáèâàëè. Çà ê³ëüêà õâèëèí 
íà ´àíîê âèéøîâ ³ ñàì àòîâåöü. 

БІДА У СІМ’ЯХ. РЕПОРТАЖ ІЗ ДВОХ 
СІЛ НА ТЕРЕБОВЛЯНЩИНІ
Трагедія  Дві понівечені долі, 
гірка біда у двох родинах. Сусідні 
села Глещава та Іванівка вже ніколи 
не будуть жити так, як раніше. Місцеві 
розповідають, як пережили трагедію 

Ìîëîäèé, ñòðóíêèé òà ñïîðòèâ-
íî¿ ñòàòóðè. Õëîïåöü ïîâîäèâñÿ 
âïåâíåíî, àëå ÷àñîì í³ÿêîâ³â. Ìè 
ïîÿñíèëè, õòî òàê³ ³ ÷îìó ïðè¿õà-
ëè. Õëîïåöü í³áè â³äð³çàâ: «Áåç 
àäâîêàòà í³÷îãî íå ãîâîðèòèìó». 
Âðåøò³ Àíäð³é ñêîíòàêòóâàâ íàñ 
³ç íîâèì çàõèñíèêîì — òîé òåëå-
ôîíîì ï³äòâåðäèâ, ùî â ³íòåðåñàõ 
éîãî æ êë³ºíòà, Àíäð³é íàéáëèæ÷³ 
äí³ ìîâ÷àòèìå. Ïîîá³öÿâ íàäàòè 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äåÿêó ³íôîð-
ìàö³þ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íîâ³ àäâîêàòè 
âèâ÷àòü ìàòåð³àëè ñïðàâè òà ñïëà-
íóþòü ñòðàòåã³þ. À ï³ñëÿ òîãî ³ ç 
Àíäð³ºì çìîæåìî ïîáàëàêàòè ³ ïðî 
òå, ùî ñòàëîñü ó Âåëèêîäíþ í³÷, ³ 
ïðî æèòòÿ-áóòòÿ…

«ВСЕ ЖИТТЯ ДИТИНІ 
ПЕРЕКАПАРИЛО…» 

Ïîâåðòàºìîñÿ íà öåíòðàëüíó 
âóëèöþ ñåëà, íàìàãàºìîñÿ ïî-
ãîâîðèòè ç ì³ñöåâèìè. Íàâïðî-
òè êëóáó — ìàãàçèí. Ñàìå òàì 
ïðàöþº ìàòè çàãèáëîãî Âîëîä³. 
Ï³ä êðàìíèöåþ — ê³ëüêà ë³òí³õ 
æ³íîê ó ìàñêàõ. Ïðèâ³òàëàñÿ. Ò³ 
â³äïîâ³ëè. Àëå ùîéíî ïî÷óëè, ïðî 
ùî ï³äå ðîçìîâà — äâîº ç òðüîõ 
ðîçâåðíóëèñÿ ³ ï³øëè. Ëèøåíü 
îäíà, ïîâåðòàþ÷èñü, ïðîìîâëÿëà: 
«ß äàëåêî â³ä íèõ æèâó, àëå çíàþ, 

ùî äóæå äîáðà äèòèíà. Í³êîëè 
çà íèì çîëîò³ âåðáè íå ðîñëè. 
À òóò òàêà á³äà. Âñå æèòòÿ äèòèí³ 
ïåðåêàïàðèëî…» 

Çà õâèëèí 20 íàì òàê ³ íå âäà-
ëîñÿ ïî÷óòè æîäíîãî ç ëþäåé. 
Ðàïòîì íà äîðîç³ çóïèíèëîñÿ 
àâòî — ³ âîä³é, ³ éîãî ñóïóòíèöÿ 
ðîçãîâîðèëèñÿ ç òðàêòîðèñòîì, 
ùî çóïèíèâñÿ á³ëÿ äîðîãè.

Êîëè ïîÿñíèëè, ÷îìó ìè ó Ãëå-
ùàâ³, ìîëîä³ ëþäè ïîãîäèëèñÿ 
ãîâîðèòè. Âñå, ùî ðîçïîâ³ëè ïðî 
Àíäð³ÿ, ïðèºäíàâøè äî ðîçìîâè 
ñòàðøîãî ÷îëîâ³êà, ùî ¿õàâ ïîâç 
íà âåëîñèïåä³, äèâ³òüñÿ ó â³äåî. 
Ïðîòå îñíîâíèì áóëî — óñå ñåëî 
íà áîö³ õëîïöÿ ³, â ðàç³ ïîòðåáè, 
çàõèùàòèìå éîãî äî îñòàííüîãî.

ПОСМІХАЄТЬСЯ ІЗ ПОРТРЕТА…
Â³ä Ãëåùàâè çà ê³ëüêà ê³ëîìå-

òð³â ïîâåðòàºìî íàë³âî — ñàìå 
òóò, ÿê âêàçóº âèâ³ñêà, ñåëî ²âà-
í³âêà. Â³äñòàíü ì³æ ñåëàìè, ÿêùî 
¿õàòè òðàñîþ, ïåâíî, é 10 ê³ëîìå-
òð³â íå áóäå. À ÿê éòè ïîëÿìè — 
çîâñ³ì ðóêîþ ïîäàòè. Òîìó, éìî-
â³ðíî, ìîëîäü ÷àñòî íàâ³äóºòüñÿ 
äî ñóñ³ä³â.

Íà ñàìîìó â’¿çä³ äî ²âàí³âêè 
ñ³ëüñüêèé öâèíòàð. Òàì áóëà 
íàøà ïåðøà çóïèíêà. Ìè ñïî-

Володимира у Іванівці згадують добрими словами. 
Кажуть, це також трагедія для родини 

Â³äñòàíü ì³æ ñåëàìè, 
ÿêùî ¿õàòè òðàñîþ, 
ïåâíî, é 10 ê³ëîìåòð³â 
íå áóäå. À ÿê éòè 
ïîëÿìè — çîâñ³ì 
ðóêîþ ïîäàòè

ä³âàëèñÿ çíàéòè ìîãèëó çàãèáëîãî 
Âîëîäèìèðà Âîðîáöÿ. Ïîì³òèëè 
¿¿ øâèäêî — á³ëÿ ãîëîâíîãî õðå-
ñòà ñâ³æà ìîãèëà, âñÿ â æèâèõ 
êâ³òàõ. Ï³äõîäèìî, à ç ïîðòðåòà 
ç ÷îðíèìè ñòð³÷êàìè, á³ëÿ õðå-
ñòà, ùèðî ïîñì³õàºòüñÿ ìîëîäèé 
õëîïåöü. Íà òàáëèö³ — Âîðîáåöü 
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. Äàòà íà-
ðîäæåííÿ — 15 ÷åðâíÿ 1997 ðîêó. 
Äàòà ñìåðò³ — 3 òðàâíÿ 2021-ãî…

Çíîâó ïðÿìóºìî ó öåíòð ñåëà, 
áî ëþäåé îáàá³÷ äîðîãè ìàéæå 
íåìàº. Á³ëÿ âèñîêî¿ áóä³âë³ ç âå-
ëèêîäíüîþ ôîòîçîíîþ — ñ³ëüñüêà 
àìáóëàòîð³ÿ. Òàì ç ìàëåíüêîþ 
äèòèíîþ íà ðóêàõ ñòî¿òü ìîëîäà 
æ³íêà ó ÷îðí³é õóñòèí³. ²íøèé 
ìàëþê, òðîõè ñòàðøèé, á³æèòü 
íàçóñòð³÷ äåùî ñòàðø³é æ³íö³ — 
âîíà òåæ ó ÷îðíîìó.

Ï³ä³éøëè, ðîçãîâîðèëèñÿ. Âèÿ-
âèëîñü, çàãèáëèé Âîëîäèìèð áóâ 
êóìîì ¿¿ ðîäè÷êè. «Àëå â³í ìåí³ 
ÿê áðàò áóâ. Â³í áóâ äóæå õîðî-
øèì», — ïðîìîâèëà ìîëîäøà ³ç 
æ³íîê. Ðîçïîâ³ëà ê³ëüêà ñë³â ïðî 
õëîïöÿ ³ äóæå ïðîñèëà íå çà÷³ïàòè 
ð³äíèõ. Ìîâëÿâ, ¿ì ³ òàê âàæêî. 
Äàë³ æ³íêè êàòåãîðè÷íî â³äìîâè-
ëèñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñò-
êîþ, ³, âçÿâøè ä³òåé, çàéøëè 
ó äâåð³ àìáóëàòîð³¿.

БУЛА БІДА ДВА РОКИ ТОМУ
Ïîðó÷ — âåëèêà ÿñêðàâà áóä³â-

ëÿ — ñ³ëüñüêèé êëóá ³ á³áë³îòåêà. 
×îìó æ ì³ñöåâà ìîëîäü ¿çäèòü ðîç-
âàæàòèñÿ ó ñóñ³äíº ñåëî? Â³äïî-
â³äü ïî÷óëè ìàéæå îäðàçó — êëóá 
çàêðèòèé. Êàðàíòèí. ² ïîä³òèñÿ 
ìîëîä³ — í³êóäè.

Çàéøëè äî êðàìíèö³. ×îëîâ³ê 
çà ïðèëàâêîì íå íàäòî áàãàòîñë³â-
íèé. Àëå ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñò-
êîþ íå â³äìîâèâñÿ. Ðîçïîâ³â, ùî ³ 
çàãèáëèé Âîëîäÿ, ³ õëîïö³, ÿê³ ò³º¿ 
íî÷³ áóëè ðàçîì ç íèì, — õîðî-
ø³. Âîëîäèìèð ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ 
äîñòàâêè. ×îëîâ³ê êàæå, äîñ³ ï³ä 
áàòüê³âñüêîþ õàòîþ éîãî á³ëèé áóñ 
ñòî¿òü, ÿêèì ïîñèëêè ðîçâîçèâ. 
Ó ôóòáîë ãàðíî ãðàâ òà ìàâ ïëàíè 
íà æèòòÿ — íå ñóäèëîñÿ. Ëþäè 
ó ñåë³ äóæå ïåðåæèâàþòü çà òå, ùî 
ñòàëîñÿ. Äóæå øêîäóþòü ðîäèíó, 
â ÿêó ïðèéøëî ãîðå. Àëå âãîëîñ 
ïðî öå ìàéæå íå ãîâîðÿòü.

— Ó íàñ äâà ðîêè òîìó — â ñó-
ñ³äí³õ ñåëàõ, òåæ íà Âåëèêäåíü 
òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ, á³ëÿ ñòàâó ïî-
áèëè íà ñìåðòü ÷îëîâ³êà, — ïî-
ä³ëèâñÿ ïðîäàâåöü. — Îò ³ çàðàç 
òàêå, ³ çíîâó íà Ïàñõó… ßêîñü 
íåïðàâèëüíî öå âñå… 

Ìè é íàäàë³ ñòåæèòèìåìî 
çà ðîçâèòêîì ö³º¿ ñïðàâè.
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Будинок атовця, де сталася трагедія. 
Нападники хотіли проникнути у чуже помешкання



10 RIA ïëþñ, 12 òðàâíÿ 2021ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íàðàç³ â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
òðèâàº âàêöèíàö³ÿ äâîìà âàêöè-
íàìè — AstraZeneca êîðåéñüêîãî 
âèðîáíèêà òà ÑoronaVac êèòàé-
ñüêîãî âèðîáíèêà. Ïåðøó äîçó 
Pfizer îòðèìàëè 1170 îñ³á. Á³ëü-
øå âàêöèíè íå çàëèøèëîñÿ. Âîíà 
áóëà ðîçðàõîâàíà íà ìåøêàíö³â 
òà ïðàö³âíèê³â ãåð³àòðè÷íèõ òà 
³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â. Òàêîæ ïðè-
áëèçíî 300 äîç âèêîðèñòàëè äëÿ 
âàêöèíàö³¿ ðÿòóâàëüíèê³â, ùî 
ïåðåäáà÷åíî äîðîæíüîþ êàðòîþ 
âàêöèíàö³¿.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЩЕ ЗМОЖЕ 
ВАКЦИНУВАТИСЯ 

Íà Òåðíîï³ëüùèíó âæå íà-
ä³éøëà âàêöèíà â³ä êîðåéñüêîãî 
âèðîáíèêà. ¯¿ ïðîäîâæàòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè äëÿ ïåðøîãî ùå-
ïëåííÿ.

— Ìè îòðèìàëè 13 700 äîç âàê-
öèíè AstraZeneca êîðåéñüêîãî 
âèðîáíèêà íà îáëàñòü, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ» çà-
ñòóïíèöÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé 
öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ» 
Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Íîâó ïàðò³þ 
âàêöèíè ìè âèêîðèñòîâóâàòèìå-
ìî äëÿ ïåðøîãî ùåïëåííÿ, òîáòî 
íå ðåçåðâóºìî ïîëîâèíó äëÿ ðå-
âàêöèíàö³¿. Âàêöèíó ³íä³éñüêîãî 
âèðîáíèêà AstraZeneca âæå âèêî-
ðèñòàëè. Ìè ìàëè 18 òèñÿ÷ äîç.

Çãîäîì, çà ñëîâàìè ïàí³ Ïà-
âåëüºâî¿, îáëàñòü ìàº îòðèìàòè 

ïàðò³þ âàêöèíè AstraZeneca ³ äëÿ 
ðåâàêöèíàö³¿. ¯¿ ïðîâîäÿòü ÷åðåç 
12 òèæí³â ï³ñëÿ ïåðøî¿ ³í’ºêö³¿.

ßê ïîÿñíþþòü ³íôåêö³îí³ñòè — 
íåìàº ð³çíèö³ ì³æ öèìè âàêöè-
íàìè. Ìîæíà ñïîê³éíî âàêöè-
íóâàòèñÿ AstraZeneca â³ä ³íä³é-
ñüêîãî òà êîðåéñüêîãî âèðîáíèêà, 
îñê³ëüêè öå îäíà ³ òà æ âàêöèíà, 
ÿêó âèãîòîâëÿþòü çà îäíàêîâîþ 
òåõíîëîã³þ, àëå íà ð³çíèõ çàâîäàõ.

— Ð³çíèö³ ì³æ ³íä³éñüêîþ òà 
êîðåéñüêîþ âàêöèíîþ íå ïîì³-
òèëè, — êàæå ïàí³ Ïàâåëüºâà. — 
Çâè÷àéíî, ïîá³÷í³ åôåêòè ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ó äåÿêèõ âàêöèíîâàíèõ. 
Öå ãîëîâíèé á³ëü, á³ëü ó ì’ÿçàõ, 
ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà. Àëå 
íå ìîæåìî ñêàçàòè, ùî â³ä êî-
ðåéñüêî¿ âàêöèíè ïîá³÷í³ åôåêòè 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ð³äøå ÷è ÷àñò³øå.

Ðåâàêöèíàö³ÿ âàêöèíîþ 
AstraZeneca íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
îð³ºíòîâíî ïî÷íåòüñÿ ç 20 òðàâíÿ. 
Íàãàäàºìî, âàêöèíàëüíà êàìïàí³ÿ 
ó Òåðíîïîë³ ñòàðòóâàëà 25 ëþòîãî. 
Ïåðøîþ ë³êàðêîþ, ÿêà îòðèìàëà 
ùåïëåííÿ, ñòàëà Îëüãà Äèâîíÿê.

— Ùîäî êèòàéñüêî¿ âàêöèíè 
ÑoronaVac — ìè îòðèìàëè 
1200 äîç íà îáëàñòü, — ïðîäîâ-
æóº Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — Âîíà 
ðîçðàõîâàíà íà äâà ùåïëåííÿ, 
òîáòî íà 600 îñ³á. Öå ìàëîìî-
á³ëüí³ ãðóïè íàñåëåííÿ. Ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè âàêöèíóâàëè öèõ ëþäåé 
íà äîìó. Ëèøèëîñü ùå áëèçüêî 
50 äîç, ÿê³ ìè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
âèêîðèñòàºìî. ²íø³ 600 äîç âàê-
öèíè çàëèøàþòüñÿ íà ðåâàêöè-
íàö³þ öèõ ëþäåé. Òàêîæ îêðåìî 

СІЛЬКОХ ЩЕ ВАКЦИНУВАТИМУТЬ
Щеплення   В області триває вакцинація 
проти коронавірусу. Однак американська 
вакцина Pfizer вже закінчилася. 
Закінчується і китайська вакцина. Скількох 
людей ще зможуть щепити та коли має 
прибути друга партія «Файзер»?

âàêöèíó ÑoronaVac îòðèìóþòü 
ÌÂÑ. Âîíè âàêöèíóþòü ñâî¿õ 
ïðàö³âíèê³â. Çàãàëîì ö³ºþ âàêöè-
íîþ â îáëàñò³ ùåïèëèñÿ 957 îñ³á, 
ñòàíîì íà 4 òðàâíÿ.

Êîëè äî îáëàñò³ íàä³éäå äðóãà 
ïàðò³ÿ âàêöèíè Pfizer äëÿ ðåâàê-
öèíàö³¿ — íàðàç³ íåâ³äîìî. ¯¿ 
î÷³êóþòü ç 10 òðàâíÿ. Äî îáëàñò³ 
íàä³éäå 1170 äîç. Âîíè çáåð³ãà-
þòüñÿ ó ñòîëèö³ â çàìîðîæåíîìó 
âèãëÿä³.

ЧЕКАЮТЬ 20 МЛН ДОЗ PFIZER 
ßê ïîâ³äîìëÿâ ðàí³øå ïðåçè-

äåíò Çåëåíñüêèé, Óêðà¿íà çàêó-
ïèòü 10 ìëí äîç îäí³º¿ ç íàéåôåê-
òèâí³øèõ âàêöèí Pfizer. Çãîäîì, 
1 òðàâíÿ, ì³í³ñòð îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó ôåéñáóê ïîâ³äîìèâ, ùî 

Óêðà¿íà äîìîâèëàñü íà äîäàòêî-
âèõ 10 ìëí äîç.

«Ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëèõ ³ âàæ-
êèõ ïåðåãîâîð³â ³ç êîìïàí³ºþ 
Pfizer ìè äîñÿãëè äîìîâëåíîñò³ 
íà ïîñòà÷àííÿ äîäàòêîâèõ 10 ìëí 
äîç, — ïèøå Ìàêñèì Ñòåïàíîâ. — 
Ñüîãîäí³ âíî÷³ (1 òðàâíÿ) ìè 
ï³äïèñàëè â³äïîâ³äíèé êîíòð-
àêò. Òîáòî çàãàëîì ìè îòðèìà-
ºìî 20 ìëí (ÿêùî áóòè òî÷íèì, 
òî 20 ìëí 1150) äîç âàêöèíè 
Pfizer ïðîòÿãîì öüîãî êàëåí-
äàðíîãî ðîêó. Ìî¿ ïåðåãîâîðè ç 
êîìïàí³ºþ Pfizer ðîçïî÷àëèñÿ ùå 
â ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó é áóëè 
äîñèòü íàïðóæåíèìè. Ëèøå ÷å-
ðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â íàì âäàëîñÿ 
çðóøèòè ñèòóàö³þ ç ìåðòâî¿ òî÷-
êè, ï³ñëÿ òîãî ÿê ìè äîëó÷èëè 
äèïëîìàòè÷í³ óñòàíîâè ÑØÀ òà 

«Íîâó ïàðò³þ 
âàêöèíè ìè 
âèêîðèñòîâóâàòèìåìî 
äëÿ ïåðøîãî ùåïëåííÿ, 
òîáòî íå ðåçåðâóºìî 
ïîëîâèíó» 

Óêðà¿íè é ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÑØÀ Àëåêñà Àçàðà. Îñòàíí³ 
ï³â ðîêó ìè ïðàöþâàëè â ðåæèì³ 
24/7 íàä öèì òà ³íøèìè êîíòðàê-
òàìè ç êîìïàí³ÿìè-âèðîáíèêàìè 
âàêöèí».

Ïåðø³ ïîñòà÷àííÿ ç öüî-
ãî êîíòðàêòó ïîâèíí³ íàä³éòè 
ó òðàâí³–÷åðâí³. Öå 500 òèñÿ÷ äîç. 
Ðåøòà — ó ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ 
2021 ðîêó.

ВАКЦИНАЦІЯ ЙДЕ ПОВІЛЬНО 
Íàðàç³ â Óêðà¿í³ âàêöèíàö³ÿ 

ïðîõîäèòü äóæå ïîâ³ëüíî. Ìè 
çàéìàºìî îäí³ ç îñòàíí³õ ïîçèö³é 
çà òåìïàìè âàêöèíàö³¿. Ñòàíîì 
íà 10 òðàâíÿ, çà äàíèìè Ì³íô³íó, 
ëèøå 2,08% íàñåëåííÿ îòðèìàëè 
ïåðøó äîçó âàêöèíè. Ïîâí³ñòþ 
³ìóí³çóâàëè (îòðèìàëè äâ³ äîçè 
âàêöèíè) âñüîãî 695 îñ³á.

Òèì ÷àñîì, 5 òðàâíÿ Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé 

çàÿâèâ, ùî á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â 
ìàþòü ùåïèòè â³ä COVID äî Äíÿ 
íåçàëåæíîñò³.

«Äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ á³ëü-
ø³ñòü óêðà¿íö³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ùåïëåííÿ â³ä COVID-19, ïîâèíí³ 
îòðèìàòè âàêöèíó. Òåìïè âàêöè-
íàö³¿ íåîáõ³äíî çá³ëüøóâàòè. Êð³ì 
òîãî, òðåáà ïðîâîäèòè ðîç'ÿñíþ-
âàëüíó ðîáîòó ñåðåä ëþäåé ïðî 
âàæëèâ³ñòü âàêöèíàö³¿. Àäæå öå 
ºäèíèé ³ íàéá³ëüø åôåêòèâíèé 
øëÿõ ó áîðîòüá³ ç ïàíäåì³ºþ», — 
çàÿâèâ Çåëåíñüêèé.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ — ó ñóñ³äí³é 
Ïîëüù³ ïåðøó äîçó âàêöèíè îò-
ðèìàëè 26,94% íàñåëåííÿ, à ïîâ-
í³ñòþ ïðîâàêöèíóâàëèñü ìàéæå 
9,65%. Ó Í³ìå÷÷èí³ ïåðøîþ äî-
çîþ ùåïèëè ìàéæå 32% íàñåëåí-
íÿ, äðóãîþ — 9%.

Ë³äåðîì ç âàêöèíàö³¿ º ²çðà¿ëü. 
Òàì ïîâí³ñòþ âàêöèíóâàëèñÿ âæå 
ïîíàä 55% íàñåëåííÿ.

В Україні щеплюють трьома різними вакцинами
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 Íàøà ç âàìè äîïîìîãà — ºäè-
íèé øàíñ íà ïîðÿòóíîê ºäèíî¿ 
äèòèíè ó ðîäèí³ Ñìèê³â. Ìàìà 
õëîï÷èêà — ³íâàë³ä ²² ãðóïè. Æ³íêà 
ïðàöþº, àëå ïîêè íà ë³êàðíÿíîìó, 
á³ëÿ ìàëîãî. Òàòî òèì÷àñîâî áåç 
ðîáîòè, áî âåñü ÷àñ éäå íà äîïî-
ìîãó ñèíîâ³ ³ äðóæèí³.

— Ùèðî ïðîøó ó âàñ äîïîìî-
ãè. Ìàëåíüêîìó Íåñòîðó âñüîãî 
4 ðî÷êè, à éîìó âæå äîâåëîñü 
ïåðåæèòè ñò³ëüêè ñòðàæäàíü, — 
çâåðíóëàñü äî íåáàéäóæèõ òåð-
íîïîëÿí çíàéîìà ðîäèíè Ñìèê³â 
Ìàð’ÿíà Øàìðàé. — Ó ñèíî÷êà 
íàøî¿ çíàéîìî¿ âèÿâèëè ñòðàøíó 
õâîðîáó — ãîñòðèé ë³ìôîáëàñòíèé 
ëåéêîç. Ìàëþê çàðàç ïåðåíîñèòü 

ñòðàøíèé á³ëü, àëå â³í êàæå, ùî 
â³í ñèëüíèé.

Íåñòîð÷èêó Ñìèêó ç Òåðíîïî-
ëÿ ëèøå 4 ðî÷êè. Â³í âèõîâàíåöü 
25 ñàäî÷êà. 27 òðàâíÿ ìàëþê â³ä-
çíà÷àòèìå ñâîº 5-ð³÷÷ÿ. Â³í ºäèíà 
äèòèíà ó ðîäèí³.

Ëèøå ²çðà¿ëü ïîãîäèâñÿ âçÿòè 
õëîï÷èêà íà ë³êóâàííÿ, àëå äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî äóæå áàãàòî êî-
øò³â. Ðîäèíà, äðóç³ òà çíàéîì³ ç 
óñ³õ ñèë íàìàãàþòüñÿ íàçáèðàòè 
ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ Íåñòîðà.

Ìàëþê, ÿê ³ âñ³ õëîï÷àêè éîãî 
â³êó, ùå äîíåäàâíà áóâ íåïîñèäþ-
÷èì ³ äóæå àêòèâíèì. Îáîæíþâàâ 
õîäèòè ç òàòîì Ñòåïàíîì íà ð³çí³ 
ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ. Àëå íàéá³ëü-
øå ëþáèâ õîêåé, ÿêèì çàéìàºòü-
ñÿ òàòî, ³ áàñêåòáîë. Ìàëèé ³ ñàì 

ïðîáóâàâ âëàñí³ ñèëè ó ñïîðò³, çà-
éìàºòüñÿ òàíöÿìè òà ãàðíî ìàëþº. 
Äèòèíà æèëà àêòèâíèì æèòòÿì. 

² ðàí³øå ó íüîãî âíî÷³ ÷àñîì íî-
ñèêîì ïóñêàëàñü êðîâ, ðîçïîâ³ëà 
ìàìà õëîï÷èíè Êàòåðèíà Ñìèê. 
Ñòðèâîæåíà ðîäèíà êèíóëàñÿ 
äî ë³êàð³â. Îäíàê ïåä³àòðè çàñïî-
êî¿ëè, ùî ó ìàëþê³â òàêå ÷àñîì 
òðàïëÿºòüñÿ. ²íøèõ îçíàê íåäóãè 
íå áóëî, ³ áàòüêè çàñïîêî¿ëèñü. Òèì 
ïà÷å, ùî êðîâîòå÷³ áóëè íå÷àñòèìè 
³ íåçíà÷íèìè.

Îñòàíí³é ì³ñÿöü êðîâîòå÷³ ïîñè-
ëèëèñÿ. ² çà í³÷ òðàïëÿëèñÿ ðàç³â 
4. Áàòüêè ðàçîì ç ìàëþêîì çíîâó 
êèíóëèñÿ äî ë³êàð³â. 

— Ó Íåñòîðà áóëà ñèëüíî êðî-
âîòå÷à, òîìó ìè âèð³øèëè ùå é 
çâåðíóòèñÿ äî ëîðà, — ðîçïîâ³ëà 

Êàòåðèíà Ñìèê. 
Ïîò³ì õëîï÷èê ïîòðàïèâ äî ë³-

êàðí³. Ó ìåäçàêëàä³ îáñòåæèëè 
ìàëîãî. Ä³àãíîç ïðèãîëîìøèâ 
óñ³õ. Àíàë³çè çðîáèëè ïîâòîðíî. 
Íà æàëü, öå áóâ ëåéêîç.

Áàòüêè êèíóëèñÿ øóêàòè êë³í³êè 
çà êîðäîíîì, ÿê³ ìîãëè á âðÿòóâàòè 
æèòòÿ ìàëîìó Íåñòîðó. Çâåðòàëèñü 
ó ÷èìàëî ºâðîïåéñüêèõ ìåä çàêëà-
ä³â. Â³äãóêíóëàñü ëèøå ²çðà¿ëüñüêà. 
Çà îïåðàö³¿ ìîâà íå éäå. À îò íà ë³-
êóâàííÿ ïîòð³áíî 240 òèñ. äîëàð³â 
ÑØÀ. Ðîäèíà íå â ñèëàõ ç³áðàòè 
ïîòð³áíó ñóìó.

— Öå ìàëî íå ºäèíèé øàíñ 
íà ïîðÿòóíîê íàøîãî ñèíî÷êà, 
÷è íå ºäèíèé øàíñ íà ïîâíîö³ííå 
æèòòÿ, — ïëà÷å ïàí³ Êàòåðèíà. — 
Áëàãàþ äàòè ñèíî÷êó øàíñ æèòè.

Батьки 4-річного Нестора Смика благають 
про допомогу: у хлопчика лейкоз

Лікувати маленького Нестора 
погодилися медики в Ізраїлі 
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Переказати кошти на лікування 4-річ-
ного Нестора Смика можна на карт-
ковий рахунок ПриватБанку матері 
Катерини: 5168 7574 2819 3926.
Тел. Катерини Смик: 097–905–17–84
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161–41–50 

— Ó äèòèíñòâ³ íà äåðåâ³ ïîáà-
÷èâ ïàïóãó. ² ÿ òîä³ äóæå õîò³â 
òî¿ ïòàøêè, — ðîçïîâ³äàº ÷î-
ëîâ³ê. — Ç ÷àñîì, òàê ñòàëîñÿ, 
ÿ ïîòðàïèâ ó äèòáóäèíîê. Öå áóâ 
94-é ð³ê. Òàì ìåí³ äàëè ê³ëüêà 
ïàïóã. Âîíè áóëè êàë³êàìè, àëå 
ÿ ¿õ âèõîäèâ. Ïîò³ì ðîêè éøëè, 
íàâ÷àííÿ. ² ÿ âæå á³ëüøå ïî÷àâ 
çàéìàòèñÿ ïàïóãàìè, êðîëèêàìè, 
øèíøèëàìè. ² ìîðñüê³ ñâèíêè 
áóëè. Ç 2006 ïî 2008 ÿ ïåðåñòàâ 
öèì çàéìàòèñÿ ³ ïî÷àâ ðîçâîäèòè 
ðèáîê. Íà çàìîâëåííÿ ðîçâîäèâ. 
Ñïàðþâàâ ¿õ.

×îëîâ³ê ðîçâîäèâ ÷åðåïàõ, 
âîñüìèíîã³â, ï³ðàíü¿. Çàéìàâñÿ 
öèì ïàí Þð³é áëèçüêî äâîõ ðî-
ê³â, àëå ïåðåñòàâ, áî öå äîñèòü 
ñêëàäíî.

СТВОРИВ РОЗПЛІДНИК 
— Ïîò³ì ÿ çðîáèâ ðîçïë³äíèê 

³ â ìåíå áóëî äî òèñÿ÷³ øòóê 
ð³çíèõ ïòàõ³â: ïàïóãè, ñí³ãóð³, 
êàíàðåéêè, ÷èæ³, ùèãë³, — ïðî-
äîâæóº ÷îëîâ³ê. — Òîé ðîçïë³ä-
íèê ÿ ìàâ ðîê³â ñ³ì, öå áóëî 
îêðåìå ïðèì³ùåííÿ íåïîäàë³ê 
äîìó. Àëå öå ñêëàäíî. Áî ùå 
ñ³ì’ÿ, ðîáîòà, à ðîçïë³äíèê 
çàáèðàº áàãàòî ÷àñó òà ñèëè. 
ß ïðàöþþ íà øâåéí³é ôàáðè-
ö³, âèãîòîâëÿºìî ìàòðàöè. Éäó 
íà ðîáîòó, òî âðàíö³ î ãîäèí³ 
øîñò³é òðåáà éòè ïîãîäóâàòè 
âñ³õ ïòàõ³â, ïðèõîäæó ç ðîáî-
òè — òåæ òðåáà ¿õ ïîãîäóâàòè, 
ïî÷èñòèòè. Ùå ïîò³ì ï³äíÿëè 
ïëàòó çà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ. 
Öå ñïðàâä³ íåïðîñòî. Òîìó óñ³õ 
òâàðèí ÿ â³ääàâ òèì ëþäÿì, ÿê³ 
òåæ òèì çàéìàþòüñÿ, àëå ìàþòü 
á³ëüøå ÷àñó òà ìîæëèâîñòåé.

У КВАРТИРІ — БІЛЧЕНЯТА, А НА 
БАЛКОНІ ПОНАД СОТНЯ ПТАХІВ 
Хобі  Тернополянин Юрій Дмитровський 
живе у квартирі з двома білкам. Їх чоловік 
врятував у міських парках. А зараз 
похвалився: є поповнення. Крім того, 
на облаштованому балконі живе понад 
сотня птахів. Для чого він їх там тримає?

Çàðàç ÷îëîâ³ê ðîçâîäèòü ïòàõ³â 
íà áàëêîíàõ ó êâàðòèð³. Ñï³â ïòà-
øîê ³ç äâîõ áàëêîí³â ðîçíîñèòüñÿ 
ïî âñ³õ ê³ìíàòàõ. Ó êë³òêàõ æèâóòü 
êàíàðåéêè, ÷èæ³, ùèãë³, çâè÷àéí³ 
â³âñÿíêè, ñí³ãóð³, àìàäèíè çåáðîâ³ 
³ ðèñîâ³. ×îëîâ³ê ñõðåùóº äåÿê³ ç 
íèõ. ² êàæå, ùî º ÷èìàëî ïîêóï-
ö³â ç ³íøèõ ì³ñò.

— Ó ìåíå òóò êàíàðåéêà ç ÷è-
æîì, çâè÷àéíà â³âñÿíêà ç êàíà-
ðåéêîþ, — êàæå ïàí Þð³é. — Ìåí³ 
êàçàëè, ùî íå ìîæíà ñõðåùóâàòè 
ïòàõ³â, áî öå ãð³õ. Àëå ö³ âñ³ ïòàõè, 
ÿê³ â ìåíå, âîíè ðîäèíè â’þð-
êîâèõ. Çâ³ñíî, ÿêáè ñõðåùóâàâ 
êàíàðåéêó ç ãîëóáîì, òî öå âæå 
íåíîðìàëüíî. À â ìåíå òàê³ ïîðî-
äè, ÿê³ ìîæíà ì³æ ñîáîþ ñõðåùó-
âàòè, àëå ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ 
â³äïîâ³äíèõ óìîâ òà õàð÷óâàííÿ.

ДЕ ВЗЯЛИСЯ БІЛКИ?
×îëîâ³ê êàæå, ùî á³ë÷åíÿ ïî-

áà÷èâ, êîëè ãóëÿâ ç ñîáàêîþ á³ëÿ 
Ïîëîãîâîãî íà âóëèö³ Êóï÷èí-
ñüêîãî. Ùå áëèçüêî ï`ÿòè ðîê³â 
òîìó. Á³ë÷åíÿ áóëî íà çåìë³.

— ß éîãî çàáðàâ. Çðàçó ïî÷àâ 
øóêàòè â ìåðåæ³, ÿê çà íèìè 
äîãëÿäàòè. Çíàéøîâ, ùî ¿ì ï³ä-
õîäèòü ëèøå êîçÿ÷å ìîëîêî, — 
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Òàê âîíî ³ 
ðîñëî â ìåíå. Âèõîäèëè, îäíèì 
ñëîâîì. Ìè ç íèì õîäèëè ãóëÿòè 
ïàðêîì. Áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äêà 
³ ìàëå íå ò³êàëî. ß ì³ã áè â³äïó-
ñòèòè éîãî, àëå çðîçóì³â, ùî â³í 
íå âèæèâå â äèê³é ïðèðîä³.

Çà ê³ëüêà ðîê³â ÷îëîâ³ê âðÿòóâàâ 
ùå äâîõ á³ëîê. ¯õ òåæ ãîäóâàëè ç 
ðóê. Îäíó ç íèõ ÷îëîâ³ê ïîäàðó-
âàâ çíàéîìèì, à ³íøà çàëèøèëàñü. 
Òàê âîíè ³ ïîçíàéîìèëèñü. Äâîº 
ìàëåíüêèõ á³ë÷åíÿò ç’ÿâèëèñü àæ 
÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â. Ó òðàâí³ ¿ì 
áóäå òðè ì³ñÿö³.

Äëÿ á³ëîê ÷îëîâ³ê îáëàøòóâàâ 
âåëèê³ âîëüºðè, àëå ÷àñòî âèïó-
ñêàº ¿õ ãàíÿòè ïî âñ³é êâàðòèð³.

«Ñï³â ïòàøîê ³ç äâîõ 
áàëêîí³â ðîçíîñèòüñÿ 
ïî âñ³õ ê³ìíàòàõ. 
Ó êë³òêàõ æèâóòü 
êàíàðåéêè, ÷èæ³, ùèãë³, 
â³âñÿíêè, ñí³ãóð³...» 

ВИВІВ КІЛЬКА НОВИХ ВИДІВ 
Ùîá îòðèìàòè ã³áðèä³â, çà ïòè-

öåþ ïîòð³áíî ð³ê äîãëÿäàòè, ãî-
äóâàòè òèìè â³òàì³íàìè, ÿê³ âîíè 
ñïîæèâàþòü â ïðèðîä³. Ïîò³ì 
÷îëîâ³ê â îäíó êë³òêó çàïóñêàº 
äâîõ ð³çíèõ ïòàõ³â, àëå ì³æ íèìè 
º ïåðåãîðîäêà, ùîá âîíè ïðèäè-
âèëèñÿ îäíå äî îäíîãî. ßêùî âñå 
äîáðå, òî çàáèðàº ïåðåãîðîäêó ³ 
âîíè âæå ðàçîì â îäí³é êë³òö³.

— ß øóêàþ òðàâè, ÿê³ âîíè 
¿äÿòü â ïðèðîä³, — ïðîäîâæóº 
Þð³é Äìèòðîâñüêèé. — Âîñåíè 
ðîáëþ çàãîòîâêè íàñ³ííÿ ð³çíèõ 
ðîñëèí íà çèìó. ßêùî äàâàòè 
¿ì õî÷à á òå íàñ³ííÿ, ÿêå âîíè 
¿äÿòü â ïðèðîä³, òî áóäóòü ã³áðèäè. 
Â ìåíå º çíàéîì³ çà êîðäîíîì, 

ÿê³ ðîçâîäÿòü ïòàõ³â, òî ç íèìè 
ðàäæóñü ùîäî ¿æ³.

Ïàí Þð³é êàæå, ùî çà ê³ëüêà 
îñòàíí³õ ðîê³â âèâ³â ê³ëüêà íîâèõ 
âèä³â êàíàðîê, ñõðåùóþ÷è ¿õ ç 
ë³ñîâèìè ïòàõàìè.

Äîãëÿä çà ïòàõàìè, ÿê³ çàðàç 
æèâóòü ó êâàðòèð³ ñ³ì'¿ Äìèòðîâ-
ñüêèõ, áàãàòî êîøò³â íå ïîòðå-
áóº. Íàéãîëîâí³øå — õàð÷óâàí-
íÿ. ßê êàæå ïàí Þð³é, ðîçâå-
äåííÿ ïòàõ³â äëÿ íüîãî íå çàðî-
á³òîê, à õîá³, ÿêèì çàö³êàâèëèñÿ 
³ éîãî ä³òè. Âîíè çðîáèëè ãîä³â-
íèö³ äëÿ ïòàøîê ³ ïðèêð³ïèëè ¿õ 
äî ñóøêè íà áàëêîí³. À äîíüêà 
Þð³ÿ Äìèòðîâñüêîãî, ÿê êàæå 
ñàì ÷îëîâ³ê, âçàãàë³ æîäíîãî 
êîòà íå îìèíå.

Домашнім білченятам зараз по кілька місяців. 
Одне із них скоро матиме новий дім

Чоловік вже вивів кілька нових видів пернатих 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» îá³éø-
ëè ê³ëüêà çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ òà ÌÀÔ³â ç ¿æåþ, äå 
ìîæíà íåäîðîãî ïî¿ñòè. Ó öåíòð³ 
ì³ñòà òàêèõ ÷èìàëî — íåâåëèê³ 
êàôå, ïèð³æêîâ³, ï³öåð³¿, êàâ’ÿðí³ 
òîùî. Ìîæíà çíàéòè íåäîðîãó âè-
ï³÷êó, õîò-äîãè, áóðãåðè òà íàâ³òü 
ïîâíîö³íí³ îá³äè.

Áóäåìî îð³ºíòóâàòèñÿ íà áþ-
äæåò â 50 ãðèâåíü. Ùî ìîæíà êó-
ïèòè ñìà÷íîãî íà íåâåëèêó ñóìó?

ПИРІЖКОВА 
Ó ïèð³æêîâ³é, ÿêà ðîçòàøîâà-

íà íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, îêð³ì âèï³÷êè ìîæíà òàêîæ 
çàìîâèòè ïåðø³ ñòðàâè, ãàðí³ðè, 
ñàëàòè òîùî. Ùîá ñèòíî ïî¿ñòè, 

50 ãðèâåíü ö³ëêîì âèñòà÷èòü.
Òàð³ëêà áîðùó êîøòóº 14 ãðè-

âåíü, ñóï ç ôðèêàäåëüêàìè — 
17 ãðèâåíü, ðîçñîëüíèê — 14 ãðè-
âåíü, ãîëóáö³ — 16 ãðèâåíü. Ïîð-
ö³ÿ ñàëàòó êîøòóº 16–20 ãðèâåíü.

Íàéäîðîæ÷å — ì’ÿñíå. Â³äáèâ-
íà ç³ ñâèíèíè êîøòóº 36 ãðèâåíü, 
êóðÿòèíè — 26. Êîòëåòà «Ãàëèöü-
êà» — 26 ãðèâåíü.

Ãàðí³ð íåäîðîãèé — êàðòîïëÿ 
ïî-äîìàøíüîìó êîøòóº 15 ãðè-
âåíü, ðèñ ç îâî÷àìè — 15 ãðèâåíü. 
ª âàðåíèêè ïî 25 ãðèâåíü çà ïîð-
ö³þ. Ïåëüìåí³ — 28 ãðèâåíü.

Ïèð³æêè òàêîæ íå äîðîã³. Ç 
ð³çíîþ íà÷èíêîþ êîøòóþòü 
ïî 10 ãðèâåíü. ª ç êàðòîïëåþ, 
ãîðîõîì, êàïóñòîþ, ñèðîì, ðî-
äçèíêàìè, ïîâèäëîì, øîêîëàäîì 
òîùî. Ñîñèñêà â ò³ñò³ êîøòóº 
16 ãðèâåíü.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ùîá íå íàøêîäèòè îðãàí³çìó, 
ïîòð³áíî ìàòè ïîâíîö³ííå õàð-
÷óâàííÿ, çàñòåð³ãàº ïðåäñòàâíèê 
ïðîãðàìè õàð÷óâàííÿ «Ãåìîêîä» 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ²ãîð 
ßðîñåâè÷.

— Îñîáëèâ³ñòü õàð÷óâàííÿ ìî-
ëîäèõ ëþäåé ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
îðãàí³çì ðîñòå, ôîðìóºòüñÿ, çà-
âåðøóºòüñÿ ñòàòåâå äîçð³âàííÿ, — 
êàæå ²ãîð ßðîñåâè÷. — Â³äïîâ³ä-
íî, ó ðàö³îí³ ìàº áóòè êàëîð³éíà 
¿æà, ê³ëüê³ñòü á³ëê³â íà îäèíèöþ 
ìàñè ò³ëà á³ëüøà, í³æ ó äîðîñ-
ëèõ, íàëåæíà ê³ëüê³ñòü ïðèðîäíèõ 

â³òàì³í³â ³ ì³êðîåëåìåíò³â, îñî-
áëèâî éîäó, öèíêó, êàëüö³þ, ôîñ-
ôîðó òà ³íøèõ. Ñòóäåíòè çâèêëè 
äî øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ. Ïðîòå 
ïîòð³áíî çàâæäè íàìàãàòèñÿ çíàé-
òè ÷àñ äëÿ ì³í³ìàëüíî äîñòóïíîãî 
îá³äó. Öå ìîæå áóòè: ñàëàò ç êà-
ïóñòè íà îë³¿, ñêèáêà ÷îðíîãî õë³-
áà, ïðîñòà ïåðøà ñòðàâà ÷è êàøà 
ãðå÷àíà àáî ïøîíÿíà, ïî ìîæëè-
âîñò³ — øìàòî÷îê ì'ÿñà. Ìîæíà 
ïðîéòèñÿ ïî ¿äàëüíÿõ, ïðîðà-
õóâàòè âàðò³ñòü ïðîñòîãî îá³äó, 
ïîð³âíÿéòå ç âàðò³ñòþ ê³ëüêîõ 
ïðèéîì³â ³íøî¿ íåêîðèñíî¿ ¿æ³, 
ÿêà íå íàñèòèòü, à ëèøå ïðèáëè-
çèòü äî âèíèêíåííÿ íåáåçïå÷íèõ 

õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü.
Ä³ºòîëîãè ðàäÿòü óíèêàòè âàæ-

êî¿ òà æèðíî¿ ¿æ³ äëÿ ïåðåêóñó. 
Îñü ùî ï³ä³éäå äëÿ âòàìóâàííÿ 
ãîëîäó:
 Áóäü-ÿê³ îâî÷³, ÿê³ âè ìîæåòå 

¿ñòè ñèðèìè. Ìîæíà âçÿòè ç ñî-
áîþ íà ðîáîòó î÷èùåíó ìîðêâó, 
ê³ëüêà ïîì³äîð³â ³ îã³ðê³â. Â îâî-
÷àõ áàãàòî êë³òêîâèíè ³ ì³í³ìóì 
êàëîð³é. ßêùî ¿ñòè ¿õ ì³æ ñí³äàí-
êîì ³ îá³äîì, êàæóòü ä³ºòîëîãè, âè 
çàáåçïå÷èòå ñîá³ ïî÷óòòÿ ñèòîñò³ 
íà ê³ëüêà ãîäèí, òèì ñàìèì «äî-
òðèìàºòåñü» äî îá³äó àáî âå÷åð³, 
íå ç'¿âøè ùîñü øê³äëèâå.
 Ôðóêòè íå ò³ëüêè êîðèñí³, 

àëå ³ äóæå ñìà÷í³, òîìó ôàõ³âö³ 
ðàäÿòü âçÿòè ç ñîáîþ íà ðîáîòó 
áàíàí, ïåðñèê, ñëèâè, àáðèêîñè, 
ïàðó ÿáëóê àáî ãðóø. Êàëîð³é 
ó ôðóêòàõ äóæå ìàëî, àëå â ñî-
ëîäêèõ ôðóêòàõ ì³ñòèòüñÿ áàãàòî 
ãëþêîçè, òîìó áàíàíàìè ³ ïåðñè-
êàìè íå ìîæíà çëîâæèâàòè, à ùîá 
çíèçèòè ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ — 
áóäü-ÿê³ ôðóêòè ïîòð³áíî ïîñè-
ïàòè äð³áêîþ êîðèö³.
  Ìîëî÷íîêèñë³ ïðîäóêòè 

íåçâè÷àéíî êîðèñí³, âîíè ïîêðà-
ùóþòü òðàâëåííÿ, âòàìîâóþòü ãî-
ëîä, íàñè÷óþòü îðãàí³çì á³ëêàìè 
³ êàëüö³ºì, òîìó ñòàêàí÷èê éîãóð-
òó àáî êåô³ðó ç íèçüêèì âì³ñòîì 

æèðó — öå â³äì³ííèé ïðîäóêò äëÿ 
ïåðåêóøóâàííÿ.
 Ñóõîôðóêòè â íåâåëèê³é ê³ëü-

êîñò³ äóæå êîðèñí³ äëÿ òðàâíî¿ 
ñèñòåìè, íàïðèêëàä, ÷îðíîñëèâ 
³ ðîäçèíêè âîëîä³þòü ëåãêîþ ïî-
ñëàáëþþ÷îþ ä³þ, ç ¿õ äîïîìî-
ãîþ ìîæíà ïîçáóòèñÿ â³ä çàïîð³â, 
çäóòòÿ ³ ³íøèõ ïðîáëåì ØÊÒ.
 Ãîð³õè ìàþòü ìàñó êîðèñíèõ 

ðå÷îâèí, ÿê³ áëàãîòâîðíî âïëèâà-
þòü íà òðàâëåííÿ, ðîáîòó ìîçêó, 
³ìóí³òåò ³ ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòå-
ìó. Àëå çà îäèí ïåðåêóñ íå ìîæíà 
ç'¿äàòè á³ëüøå 20 ãîð³øê³â, òàê ÿê 
âîíè ì³ñòÿòü æèðè, ÿê³ ìîæóòü 
íàøêîäèòè ô³ãóð³.

Що радить їсти дієтолог, аби втамувати голод

ДЕ У ТЕРНОПОЛІ СМАЧНО 
ТА СИТНО ПОЇСТИ НА 50 ГРИВЕНЬ 
Ціни  У місті є чимало місць, де можна 
смачно поїсти на невелику суму. Що 
та де можна купити, якщо в кишені 
50 гривень? Ми дізналися актуальні 
ціни на їжу в закладах громадського 
харчування та вуличних кіосках 

БАБУСИНІ ПИРІЖКИ 
Á³ëÿ Óêðà¿íñüêîãî äîìó «Ïåðå-

ìîãà» òàêîæ ìîæíà êóïèòè ïå÷åí³ 
òà ñìàæåí³ ïèð³æêè, ïàìïóøêè, 
á³ëÿø³.

Ñìàæåí³ ïèð³æêè ç êàðòîïëåþ, 
êàïóñòîþ, ãîðîõîì, êàðòîïëåþ òà 
ãðèáàìè, ïîâèäëîì êîøòóþòü 
12 ãðèâåíü çà øòóêó. Ç ë³âåðîì — 
15 ãðèâåíü, à á³ëÿø — 20.

ª òàêîæ ïå÷åí³ ïèð³æêè. Ç êà-
ïóñòîþ, ãîðîõîì, êàðòîïëåþ òà 
ãðèáàìè, ÿáëóêàìè, ðîäçèíêàìè, 
ñìîðîäèíîþ — ïî 11 ãðèâåíü. Âà-
òðóøêà, ïèð³æîê ç âèøíåþ, áàíà-
íîì, ìàëèíîþ, øîêîëàäîì, àáðè-
êîñîì, ìàêîì — ïî 12 ãðèâåíü.

Ñîñèñêà, êîòëåòà ÷è ñèð ñóëóãó-
í³ â ò³ñò³ — 20 ãðèâåíü çà øòóêó.

ХАЧАПУРІ 
Íà âóëèö³ Îñòðîçüêîãî, á³ëÿ 

çóïèíêè «Ô³ëàðìîí³ÿ» º ê³îñê, 
äå ïðîäàþòü õà÷àïóð³. ª ç ð³çíîþ 
íà÷èíêîþ. Ç ñèðîì, áðèíçîþ òà 
ÿéöåì êîøòóº 24 ãðèâí³, áðèí-
çîþ, ì’ÿñîì øèíêîþ, êóðêîþ — 
26 ãðèâåíü.

MOBURGER 
Ó MoBurger ìîæíà êóïèòè 

ð³çí³ õîò-äîãè, áóðãåðè, ïàí³í³, 
øàóðìó.

Êëàñè÷íå ïàí³í³ êîøòóº 30 ãðè-
âåíü, êóðêîþ àáî øèíêîþ — 
35 ãðèâåíü. Ïàí³í³ XXL — 50 ãðè-
âåíü. Êëàñè÷íà òà îâî÷åâà øàóðìà 
êîøòóº 47 ãðèâåíü. Êëàñè÷íèé 
õîò-äîã — 26 ãðèâåíü, «åë³ò-
íèé» — 30 ãðèâåíü, áàâàðñüêèé — 
34, à «êîçàöüêèé» — 44 ãðèâí³.

Ãàìáóðãåð êîøòóº 27 ãðèâåíü, 
÷³çáóðãåð — 32 ãðèâí³.

БАНЯЧОК 
Á³ëÿ äðàìòåàòðó º çàêëàä, äå 

ìîæíà çàìîâèòè ð³çíó ¿æó — âàðå-
íèêè, âèï³÷êó, çðàçè, ñóïè òîùî.

Ñàëàòè êîøòóþòü — â³ä 
14 äî 28 ãðèâåíü. Ç áóðÿ÷êà àáî 
ç³ ñâ³æî¿ êàïóñòè íàéäåøåâø³ — 
ïî 14 ãðèâåíü çà ïîðö³þ (160 ãðà-
ì³â). Îñåëåäåöü ï³ä øóáîþ êîøòóº 
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24 ãðèâí³. Ñàëàò ç äîìàøí³ì ñèðîì 
àáî ç îìëåòîì òà ãðèáàìè — 28.

Âàðåíèêè òà çðàçè ïðîäàþòü-
ñÿ ïîøòó÷íî (90 ãðàì³â). Çðàçè ç 
ãðèáàìè — 12 ãðí, ì’ÿñîì — 14. 
Ñìàæåí³ âàðåíèêè ç êàðòîïëåþ 
òà ãðèáàìè — 12, ë³âåðîì — 16.

ª ïåðø³ ñòðàâè áîðù — 15 ãðè-
âåíü, ñóï ç êóðêè — 20.

Ìîæíà çàìîâèòè êîìïëåêñíèé 
îá³ä. Â³í îá³éäåòüñÿ â 57 ãðèâåíü.

ДОБРА ПІЦА 
Ó «Äîáð³é ï³ö³» ìîæíà êóïèòè 

ìàëåíüêó ï³öó ç êîâáàñîþ çà 18 ãðè-
âåíü. Òàêîæ º âåëèêà (300 ãðàì³â) — 
44 ãðèâí³. Òàêîæ º âåëèêà ï³öà ç 
êóðêîþ, øèíêîþ àáî ãðèáàìè. 
Âîíè êîøòóþòü ïî 48 ãðèâåíü.

Ìîæíà çàìîâèòè áóëüéîí — 

19 ãðèâåíü. ª òàêîæ ñïàãåòò³ — 
32 ãðèâí³ çà ïîðö³þ.

АЛІ БАБА 
Íà Âàëîâ³é ìîæíà ïðèäáàòè 

øàóðìó. Âîíà êîøòóº 46 ãðèâåíü. 
Òàêîæ ìîæíà äîäàòè ð³çí³ äîäàò-
êè ïî 40 ãðàì³â. Êóðÿòèíà êîøòóº 
12 ãðèâåíü, ñèð — 9, òîìàòè — 8, 
ãðèáè — 9 ãðí. Äîäàòêîâèé ÷àñ-
íèêîâèé ñîóñ êîøòóº 5 ãðèâåíü.

МR KEBAB 
ÌÀÔ ðîçòàøîâàíèé íà Òå-

àòðàëüíîìó ìàéäàí³. Ñòóäåíò-
ñüêèé êåáàá êîøòóº 40 ãðèâåíü, 
âåãàíñüêèé — 49. Êóðÿ÷³ íàãåòñè 
4 øò. — 29 ãðèâåíü. Êàðòîïëÿ ôð³ 
(100 ã) — 25 ãðí, 150 ãðàì³â — 
30 ãðèâåíü.Біля кіосків з вуличною їжею часто є черги

У невеликих кафе можна ситно пообідати 
навіть на невелику суму
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СЕРЕДА, 12 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 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
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 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Нашi грошi 
18.55, 22.00 Д/ц «Пiдводний 
всесвiт» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект 
23.00 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 Погода 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 
01.00 Т/с «Дiвчата вiйни»
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
05.30, 09.25, 10.20, 03.50 «Жит-
тя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 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, 21.15 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Слов'яни»
00.30 Х/ф «Сусiди: на стежцi 
вiйни»
02.25 Х/ф «Сусiди 2»

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 «Скарлетт» 
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый случай»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая 
время»
00.05 Т/с «Любов за законом»
01.50 Т/с «Гречанка» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей 
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15 Х/ф «Зворотна тяга»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.15 Х/ф «Форсаж-7»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт Прем'єра 
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй»
01.25 Секретний фронт 
02.55 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
13.25, 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 «Все не 
випадково» 
22.55 Т/с «Несамотнi» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Пiймай шахрайку 
якщо зможеш»
13.10 Екси
15.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Кров'ю i потом: 
Анаболiки»
23.40 Х/ф «Офiсний розковбас»
01.20 Х/ф «Шлях чарiвника» 
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 
20.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 23.30 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна 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 «Супер Шiстка» 
01.15 Казки У 
02.45 Щоденники Темного
04.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Х/ф «Утраченное 
сокровище»
07.45 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью»
09.35 Х/ф «Коллектор»
11.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.10 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.20 Т/с «Одиночка»
23.15, 01.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
03.40 «Видеобомба-2»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 13 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.15 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 «Нашi матерi — нашi 
батьки»
10.20 Земля, наближена до неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 00.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Фiнал Кубка України з 
футболу 2020–2021. «Динамо» 
(Київ) — «Зоря» (Луганськ) 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 
01.00 Т/с «Дiвчата вiйни»
02.35 Д/п «Чесно жити i 
чесно померти. Iгуменя Йосифа 
Вiтер» 
03.20 Д/ф «Iспит на людянiсть»

1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.20 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 «Вiджа: 
Походження зла»
02.40 Х/ф «Щось»

IНТЕР
05.25, 22.40 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Скарлетт» 
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый случай»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу «Сто-
сується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Убивства у алфавiт-
ному порядку» 1–2 сc
00.25 Т/с «Любов за законом» 
(16+) Заключна с.
02.00 Т/с «Гречанка» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.20 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.35 Факти 
04.55 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Т/с Х/ф «Форсаж-8» 16+ 
«Розтин покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем'єра 
22.35 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй»
01.30 Громадянська оборона 
02.20 Секретний фронт 
03.00 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома» 
06.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.55 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.45 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти замiж»
20.15, 22.45 Т/с «Все не випад-
ково» 
22.55 Т/с «Трава пiд снiгом»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Абзац 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Баррi Сiл: Король 
контрабанди»
13.10 Екси
15.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Хлопцi зi стволами»
23.20 Х/ф «Спадковiсть»
01.50 Х/ф «Шлях чарiвника» 
02.40 Служба розшуку дiтей 
02.45 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 
20.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 19.45 Країна У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 00.45 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-
мальний сезон 
21.15 М/ф «Воллi» 
23.00 Х/ф «Гудiнi»
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Х/ф «Кон экспресс»
07.50 Х/ф «12 раундов»
09.55 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.10 «Джедаи»

19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25 Т/с «Одиночка»
23.15, 01.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
03.40 «Месть природы»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 14 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, 23.55, 02.05, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi — нашi 
батьки»
10.20 Земля, наближена до неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.10, 00.45, 02.55 Погода 
11.15 Телепродаж 
11.45 Пишемо iсторiю. Андрiй 
Шептицький 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам'ятi українцiв, якi рятували 
євреїв пiд час Другої свiтової 
вiйни 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Розсекречена iсторiя. 
Чому українцi рятували євреїв?
16.30 Т/с «Гордiсть»
17.25, 00.50 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.40, 02.50, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)»
01.10 Схеми. Корупцiя в деталях 
01.35 #ВУКРАЇНI
03.00 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу «Зворотний вiдлiк» 

1+1
05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20, 03.10 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок 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» 
20.15 Х/ф «Падiння Лондона»
22.10 Х/ф «Апокалiпсис 
сьогоднi»
01.15 Х/ф «Вiд сiм'ї не втечеш» 

IНТЕР
05.25, 22.40 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Скарлетт» Заключна 
с.
14.10, 14.55, 15.50, 00.25 «Ве-
щдок»
16.30 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Убивства у алфавiт-
ному порядку» 3–4 сc. Заключ.
02.15 «Жди меня. Україна»
03.25 «Орел i Решка. Дива 
свiту» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.50 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Громадянська оборона 
11.15, 13.15 Х/ф «Мiст шпигунiв»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.20 Х/ф «Зелена миля»
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Х/ф «Мiцний горiшок»

22.40 Х/ф «Мiцний горiшок-2»
01.25 Х/ф «Дюнкерк»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.10 Х/ф «Виннi зiрки»
07.25, 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-Новини»
23.30 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Лiс привидiв»
06.50 Х/ф «Iнцидент у Лох-Несi»
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Ясон i аргонавти» 
14.40 Х/ф «Судний день»
16.50 Х/ф «Дракон Пiта» 
18.50 Х/ф «Бiлий полон» 
21.00 Х/ф «Кiнг Конг»
00.50 Вар'яти
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
08.15 Х/ф «Легенда про 
русалку» 
10.00 Х/ф «Регентруда» 
11.10 Х/ф «Проти природи: 
Велика подорож слонiв» 
12.55 Х/ф «Проти природи 2: 
Вижити в Серенгет» 
14.40 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жицi» 
16.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золота 
армiя»
19.00 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
21.00 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
22.45 Х/ф «Гудiнi»
00.30 Сiмейка У 
01.00 Країна У 
02.15 Казки У 
02.45 Панянка-селянка 
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Х/ф «16 кварталов»
07.55 Х/ф «Крейсер»
10.15 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.40 «Спецкор»
18.50, 03.10 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Расправа»
21.20 Х/ф «Коммандо»
23.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась»
00.55 Х/ф «Занесло»
03.40 «Видеобомба-2»
04.30 «Ищейки 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 15 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.50, 
02.05, 03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Невидима правда 
09.20 #ВУКРАЇНI
09.50 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
10.50 Д/ц «Гори — Життя над 
хмарами» 
11.55 Х/ф «Обручка до весни»
13.35, 19.55 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05 Концерт. Квартет 
«Гетьман» 
17.00 Мiста та мiстечка 
17.15, 21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
17.55 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)»
22.00 Х/ф «Страченi свiтанки» 
00.15, 02.00, 02.30, 03.55, 
05.30 Погода 
00.20 Д/ф «Малевич» 
02.35 Д/п «Концтабiр Iзоляцiя» 

1+1
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 02.00 «Свiт навиворiт»
14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«Свати» 

18.20 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.00 «Жiночий квартал»
23.00 «Свiтське життя. 2021»
00.00 Х/ф «Апокалiпсис 
сьогоднi»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 Х/ф «Зозуля с дипломом» 
06.50 «Слово Предстоятеля»
07.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
14.30 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
16.10 Х/ф «Здрастуй i прощавай» 
18.00 Т/с «Випробування неви-
нуватiстю» (16+) 1–2 сс 
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Випробування 
невинуватiстю» (16+) 3–4 сс. 
Заключна 
22.10 «Мiсце зустрiчi»
23.30 Т/с «Батькiв-
ський iнстинкт» (16+) 1–4 сс. 
Заключна 
03.00 Х/ф «Секретний ешелон» 
04.30 Х/ф «Благi намiри» 

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика!
05.25 Факти 
05.50, 02.25 Секретний фронт 
06.45 Громадянська оборона 
07.40 Т/с «Один у полi воїн»
11.40, 13.00 Т/с «Танк»
12.45 Факти. День 
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею»
21.35 Х/ф «Мiцний горiшок-4.0»
23.55 Х/ф «Мiст шпигунiв»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.45, 10.50 Т/с «Все не 
випадково» 
08.00 «Неймовiрна правда 
про зiрки»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф 
Професiонали»
21.25 «СуперМама»
01.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Вар'яти
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 Х/ф «Каспер» 
10.05 Орел i Решка. Чудеса свiту 
11.10 Орел i Решка 
12.10 У кого бiльше?
14.10 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин змiй»
15.50 М/ф «Добриня Микитич та 
Змiй Горинич»
17.00 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловiй Розбiйник»
18.40 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Тор: Королiвство 
темряви»
23.00 Х/ф «Перша вiдьма»
01.00 Х/ф «Iнцидент у Лох-Несi»
02.50 Зона ночi 
04.30 Х/ф «Я вбиваю велетнiв»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
10.50 Х/ф «Принц наступник» 
12.35 Х/ф «Принцеса для дракона» 
14.20 Х/ф «Кiт у чоботях» 
15.30 М/ф «Iндики: Назад 
у майбутнє» 
17.15 М/ф «Дивопарк» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Країна У 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.40 «Затерянный мир»

13.45 Х/ф «Эра динозавров»
15.30 Х/ф «100 000 000 до н. э.»
17.00 Х/ф «Стальной рассвет»
19.00 Х/ф «Побег из Лос-А-
нджелеса»
21.00 Х/ф «Азартные игры»
23.00 Х/ф «Утраченное 
сокровище»
00.45 Х/ф «Поймать и убить»
02.30 «Месть природы»
03.15 «Ищейки 2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 16 травня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.30, 
03.30, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.55, 02.55, 03.55, 
05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам'ятi жертв полiтичних репресiй 
12.01 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
(продовження) 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 MonoKate 
14.35 Телепродаж 
15.10 Кенгiр. Сорок днiв свободи 
16.55 Пишемо iсторiю. Репресiї 
в Українi 20–70 рокiв 
17.10 Пишемо iсторiю. Репресо-
ване духовенство 
17.35 Пишемо iсторiю. 
Сталiнiзм. Голод i репресiї 
17.50 Пишемо iсторiю. Вели-
кий терор 
18.05 Д/п «Концтабiр Iзоляцiя» 
19.05 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
20.00 Спецпроєкт «Грецька 
операцiя НКВС» 
21.25 Дорога до Токiо 
22.00 Д/ф «Заручники Путiна: 
українськi полiтв'язнi Кремля» 
22.55 Д/ф «Будинок «Слово»
01.00 Д/ф «Блаженнiший»
03.00 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.50 «Мандруй Україною 
з Дмитром Комаровим»
12.00 «Свiт навиворiт — 12. 
Пакистан» 
13.10, 02.10 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Аватар» 
00.10 Х/ф «Екс Махiна»

IНТЕР
05.45 Х/ф «Собор Паризьської 
Богоматерi» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 12.50 «Iнше 
життя»
13.45 «Вещдок. Опережая время»
18.10 Х/ф «Бiльше, нiж життя»

20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Тато» 
23.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
01.25 «Вещдок»

ICTV
05.15 Скарб нацiї 
05.30 Факти 
05.55 Бiльше нiж правда 
07.45, 02.00 Секретний фронт 
09.30, 01.15 Громадянська 
оборона 
11.25, 13.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок-2»
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею»
16.15 Х/ф «Мiцний горiшок-4.0»
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Мiцний горiшок-5: 
Гарний день, щоб померти»
23.05 Х/ф «Червоний»
02.45 Анти-зомбi 
03.35 Я зняв!

СТБ
05.20 «Невiдома версiя. 
Не можу сказати «прощавай»
06.05 «Невiдома версiя. Екiпаж»
07.00 Х/ф «Екiпаж» 
09.25 Х/ф «Молода дружина» 
11.15 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
13.00 «МастерШеф 
Професiонали»
15.20 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «Зачарова
не королiвство» 
12.00 Х/ф «Дракон Пiта» 
14.00 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор: Королiвство 
темряви»
18.20 Х/ф «Тор: Рагнарок»
21.00 Х/ф «Чорна пантера»
23.40 Х/ф «Воїни свiтла»
01.40 Improv Live Show
02.30 Вар'яти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок» 
11.50 М/ф «Дев'ять»
13.20 М/ф «Супер Шiстка» 
15.20 М/ф «Воллi» 
17.05 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
18.50 Х/ф «До зустрiчi з тобою» 
21.00 Х/ф «Воду слонам»
23.30 Панянка-селянка 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Месть природы»
07.00 «Джедаи 2019»
08.15, 00.45 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Меч дракона»
15.20 Х/ф «Коммандо»
17.10 Х/ф «Игра на выживание»
19.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса»
21.00 Х/ф «Сила стихии»
23.00 Х/ф «Земля, позабытая 
временем»
02.35 «Видеобомба-2»
04.10 «Лучшее»
04.15 «102 Полиция» 
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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Комплекс відпочинку «Тридев’яте царство» 
розташований в живописному регіоні, сели-
щі Скала-Подільська Борщівського району 
Тернопільської області, біля дороги Терно-
піль-Кам’янець-Подільський.

Комплекс відпочинку розміщений в без-
посередній близькості до карстових печер 
в селі Кривче (30 км). Крім цього, комплекс 
розміщений на шляху до курорту Буковель, 
відстань складає 180 км. Готель одночасно 
може прийняти до 10-ти відвідувачів.

Приміщення готелю оздоблені у старовин-
ному стилі з використанням каменю та дерева.

На території комплексу діє літній бар. Готель 
одночасно може розмістити 18 відвідувачів.

У готелі комплексу всього 6 номерів. Три 
номери сімейного типу категорії «Стандарт», 
які розраховані на проживання двох осіб, з 
санвузлом та ванною. Їх вартість 500 грн. Два 
номери категорії «Напівлюкс», який розрахо-
ваний на проживання 3-ох осіб, з санвузлом 

та ванною. Вартість — 650 грн. Та один номер 
люкс (дворівневий із зимовим садом), вар-
тістю 1 100 грн.

Телефон: (03541) 51–4-31 або (067) 
350–66–48.

Більше фото: carstvo.at.ua 

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 097–161–41–50 

Äëÿ òèõ, õòî âòîìèâñÿ â³ä ì³ñüêî¿ ìåòóø-
í³ ³ õòî íå õî÷å äàëåêî ¿õàòè — ï³äá³ðêà 
áàç, äå ìîæíà â³äïî÷èòè — íà áóäü-ÿêèé 
ãàìàíåöü òà ñìàê. Âàðò³ñòü îðåíäè äâî-
ê³ìíàòíîãî íîìåðà ñòàðòóº â³ä 300 ãðí.

ТОП-5 ВІДПОЧИНКОВИХ БАЗ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
Релакс  У травні цьогоріч чимало святкових та вихідних днів. І це чудовий 
привід, аби поїхати кудись разом з сім`єю. Щоб добре відпочити, навіть їхати 
далеко не доведеться. Адже і на Тернопільщині є де відпочити

База відпочинку «Над Стрипою» розташо-
вана на території Національного природного 
парку «Дністровський каньйон», неподалік від 
села Скоморохи, Бучацького району, Терно-
пільської області. У літній час база відпочинку 
може прийняти до 100 осіб, а у зимовий — 
до 80. Усі номери облаштовані для зручності 
відпочивальників: санвузол, душова, опа-
лення, холодна та гаряча вода цілодобово. 
На території бази знаходиться багато різно-
манітних атракцій: озеро з катамаранами; 
баня; ігровий майданчик (настільний теніс, 
більярд); спортивний майданчик (футболь-
на, волейбольна, баскетбольна площадки); 
дитячий майданчик (батути та гойдалки); 
танцювальний майданчик.

Вартість проживання у номерах блочного 
типу зі спільним санвузлом: двомісні — 600 грн, 
тримісні — 700, чотиримісні — 670–1200 грн.

Харчування в їдальні: комплексний сні-
данок — близько 100 грн, обід — близько 
150 грн, вечеря — близько 100 грн. За ба-

жанням можна замовити вегетаріанське, 
веганське, дієтичне чи кошерне харчування.

Також пропонують екскурсійні програми, 
сплави Дністром, прогулянки до водоспадів, 
екстремальне джип-ралі, обслуговування 
корпоративних заходів та дитячих груп.

Інформація за тел. 38 (096) 382–27–57.
Більше фото: nadstripoyu.com.ua

Відпочинковий комплекс знаходиться неда-
леко від міста Кременець Тернопільської об-
ласті, в межах села Кімната. Відпочинковий 
комплекс включає закриту територію, на якій 
знаходяться: дерев’яний котедж з каміном і 
залою на 12 персон; альтанка на 12–16 осіб 
з мурованим мангалом, другий котедж з ба-
нею та великими літніми терасами дитячий 
та спортивний майданчики.

Також до послуг мандрівників озеро з пі-
щаним пляжем та альтанкою — пірсом.

Вартість одного сімейного номера — 
1000 грн на добу; вартість котеджу — 3000 грн 
за добу. Також на території є ресторан, де 
можна харчуватися.

Телефон: 097–723–53–04 
Більше фото: smerekovaxata.com

«МішиН-СіТі» розташований у с. Добров-
ляни. Зупинившись в комплексі, ви можете 
відпочити в номерах з видом на озеро.

У комплексі є 11 номерів люкс двомісні, 
3 номери vip класу двомісні, 7 котеджів чо-
тиримісних.

Номери оснащені кондиціонером, холо-
дильником, супутниковим телебаченням, 
телефоном, балконом, міні-баром, безко-
штовним WI-FI доступом.

Можна скуштувати страви європейської та 
староукраїнської кухні в ресторані на 250 місць, 
а також страви з мангалу у барі на 52 місця.

Номери класу «Люкс» двомісні — 650 грн, 
номери класу «VIP» двомісні — 1200 грн. Ко-
теджі чотиримісні –1400 грн, Котеджі чоти-
римісні покращені — 1600 грн. Додаткове 
місце 200 грн з особи.

Харчуватися можна у ресторані. На терито-

рії закладу є басейн з водними гірками. Серед 
розваг — ще катання на квадроциклах, на ка-
тамарані, оренда велосипеда. Є футбольний 
та волейбольний майданчики.

Телефон: (03554) 4 34 31 — ресепшн.
Більше фото: mishyn-city.com.ua

Садиба розташована за 12 км від Почаїв-
ської Лаври. Відвідувачам пропонують крає-
вид, ставок, ліс, пляж та різні розваги.

Будиночки на 2 номери, в яких є інтернет, 
телевізор, постійно гаряча та холодна вода.

Вартість одного номера 450 грн (500 грн 
з двоспальним ліжком), одного будинку — 
1000 грн за добу. Є домашня кухня. Харчу-
вання за домовленістю.

Альтанки — від 400 до 500 грн.
Є місце для паркування під відеоспостере-

женням. Організовують екскурсії в Почаївську 
Лавру, на озеро Святої Анни та замкову гору 
Бонну (за попереднім замовленням).

На території бази відпочинку є басейн, бе-
сідки, мангали та дитячий майданчик. Для 
тих, хто подорожує Тернопільщиною вперше, 

організовують зустрічі на автостанціях у Дуб-
но, Тернополі та Кременці (за попередньою 
домовленістю).

Телефон: 097–858–73–28.

База відпочинку «Над Стрипою» 
(Скоморохи, Тернопільська обл.) 

Приватна база відпочинку «Бабина стодола» 
(с. Рудка, Кременецький район)

Відпочинковий комплекс «Тридев’яте царство» 
(Борщівський район)

Відпочинковий комплекс «Смерекова хата» 
(Кременецький район, с. Кімната) 

Туристично-відпочинковий комплекс 
«МішиН-СіТі» (Заліщицький р-н) 
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ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ 
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À 
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì. 
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó 
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³-
êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè 
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿. 
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè), 
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
Ïîøòîâà àäðåñà: 46001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáî-
âåöüêà 1-Á.
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
Òåëåôîíè êóð’ºðñüêî¿ ñëóæáè ³ ïåðåäïëàòè: 
(0352) 43-00-50, 43-00-56 
«RIA ïëþñ» â ²íòåðíåò³: 20minut.ua

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÄÀÍÍß ÎÃÎËÎØÅÍÜ ×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ 3-é ÑÒÎÐ. ÁËÎÊÓ «ÐÎÁÎÒÀ»

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì 

ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, 

ì. Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3-À; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 

³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Íàòàë³ÿ Áóðëàêó — 097-445-82-67.

Äèçàéí òà âåðñòêà: Â³òàë³é Êîðîë³ùóê

Â³ää³ë ðåêëàìè: 43-00-50.
Â³ää³ë çáóòó: 
Ë³ë³ÿ Ïàâëèøèí, 095-837-87-14.

Â³ää³ë îãîëîøåíü: 098-477-12-70, 
           096-72-92-018

Íîìåð íàáðàíèé òà çâåðñòàíèé êîìï’þòåðíèì 

öåíòðîì RIA.

Ðåêîìåíäîâàíà ö³íà 5 ãðí 00 êîï.

Â³ääðóêîâàíî: ÒÎÂ «Ïîä³ëëÿ-Òåð», ì. Òåðíîï³ëü, òåë. 

(0352)52-27-37, (067)352-18-51. www.a-print.com.ua

Òèðàæ 18000 ïðèì³ðíèê³â. Çàì. ¹480

ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ
åêñêëþçèâíî¿ ðåêëàìíî¿ àãåíö³¿

ÒÎÂ «PIA ÌÅÄ²À»:
ð\ð IBAN UA 55 300528 
0000026006455048141

ÌÔÎ 300528   ÀÒ ÎÒÏ Áàíê
êîä ªÄÐÏÎÓ 40914460,

²íä. Ïîä. ¹409144602081
Çàãàëüíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ

òåë/ôàêñ 43-00-50
ñâ³ä. ïðî ðåºñòð. ïëàò. ÏÄÂ 

¹ 1602084500053.
²íä. ïîäàòê. íîìåð 
409144602081.

Коротко про мою сім'ю.
— Доню, ти будеш пити чай або 
каву?
— Каву.
— Але я вже зробила чай! Боже, 
з тобою все не так!.. У всіх інших 
діти як діти, а ти просто покарання 
якесь!..

***
На фільм «Дзвінок» в кінотеатр 
прийшли одні вчителі, тому що 
дзвінок — для вчителя.

***
Коли у мене запитують, як 
я справляюся з життєвими 
труднощами, я відповідаю, 
що мене рятує почуття гумору. 

Я не брешу, але про спиртне 
тактовно мовчу.

***
— Давно машину водите?
— З трьох років.
— Це як?
— На мотузочці.

***
Учитель дав тему для твору:
— Складіть оповідання, вживши 
назви всіх днів тижня.
Вовочка написав: «У неділю тато 
відправився на полювання. Він 
приніс такого величезного зайця, 
що ми його їли в понеділок, 
вівторок, середу, четвер, п'ятницю 
і ще залишилося на суботу».

***
Інструктор Сидоренко за час 
роботи в автошколі випустив 
стільки блондинок, що тепер 
боїться їздити на своїй машині та 
переходити дорогу, якщо немає 
підземного переходу.

***
Зустрічаються двоє знайомих:
— Ну і як твоя нова дружина?
— Все б нічого, якби не одна 
маленька слабкість.
— Яка? Можна дізнатися?
— Слабкість до інших чоловіків.

***
— Вовочко, ось тут в нашому ка-
бінеті біології живе вуж, розкажи 

весь процес його змін в ході ево-
люції — сказала вчителька.
— Ось до чого школа Змія 
Горинича довела!

***
Клятва Гіппократа тепер не дійсна 
при відсутності поліса і грошей.

***
Жінки, запам'ятайте! Кращий 
подарунок чоловікові на день 
народження — це гроші… І 
подарунок зробили, і гроші в сім'ї 
залишилися.

***
По моїй фігурі зрозуміло, 
що я прихильниця хліба, 
а не видовищ!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Успіх багато в чому 
залежить від сили волі і 
здатності контролювати свої 

стани. Друга половина травня — пік 
реалізації у багатьох життєвих сфе-
рах. В кінці місяця можливі ситуації, 
які випробовують вас на міцність.

ТЕЛЕЦЬ Посилюється 
конкуренція і тиск з боку ке-
рівництва. Але у вас все-таки 

є шанс, що вас помітять і оцінять 
вашу індивідуальність. Намагай-
теся говорити про себе, про свої 
досягнення. Що б не сталося, у вас 
реальна можливість викорінити свої 
негативні якості.

БЛИЗНЮКИ Протягом 
місяця відбуваються важливі 
події, які принесуть зміни 

у ваше життя. Можливі відновлен-
ня особистих і ділових взаємин, 
незвичайні зустрічі та несподівані 
події в особистому житті. Фінан-
сові та майнові питання відходять 
на другий план. 

РАК Можуть спостерігатися 
перепади в настрої, можливі 
напади гніву і дратівливості. 

Можуть загостритися хронічні захво-
рювання, можливі скачки тиску. По-
гіршує ситуацію зайва примхливість і 
плаксивість. Можливі спокуси. Треба 
триматися, оскільки виправити 
помилки буде дуже складно. 

ЛЕВ Максимальну свободу 
дій ви отримаєте в першій 
половині травня. У цей 

період вам вдається взяти на себе 
роль лідера і реалізувати свою мету і 
завдання. Грошові питання виклика-
ють тривогу, проте все буде добре.

ДІВА Необхідність рутинної 
роботи обтяжує як ніколи. 
З'являється прагнення 

до оновлення особистих взаємин, 
можливі спроби подолати нудьгу і бу-
денність любовних зв'язків. Внутрішню 
напруженість фізичних і психічних сил, 
направте на зовнішню активність. 

ТЕРЕЗИ Паритет і співробіт-
ництво допоможуть уникнути 
багатьох можливих неприєм-

ностей. До кінця місяця відчувається 
посилення емоційності, чутливості 
і агресивності. Щоб позбутися від 
негативних думок і емоцій, корисна 
інтенсивна фізична діяльність.

СКОРПІОН Позбавтеся 
від ілюзій — і ви знайдете 
свободу. Духовне зростання 

передує особистісному зростанню 
і досягненню мети. Намагайтеся 
не замикатися в собі, спілкуйтеся з 
людьми, інакше закриті всередині 
себе емоції можуть зашкодити.

СТРІЛЕЦЬ Спробуйте пере-
творити свої життєві сфери. 
Аналіз пройденого шляху 

дозволить зробити правильні ви-
сновки, знайти душевний спокій, що 
дасть невидимий захист, несприй-
нятливість до поганих впливів ззовні.

КОЗЕРІГ Відбувається 
зміцнення внутрішніх 
позицій, з'являється почуття 

впевненості в собі, а також вміння 
зосередитися на вирішенні складних 
проблем. Будьте серед людей, 
проявляйте активність, цілком мож-
ливий сприятливий збіг обставин. 

ВОДОЛІЙ Хороший період 
для творчості — з'являється 
натхнення, поліпшується 

настрій, знаходяться можливості 
для вирішення наболілих питань. 
В кінці місяця варто знизити свою 
соціальну активність і зосередитися 
на сімейних справах.

РИБИ Гарний час для про-
ведення навчальних заходів, 
досягається згода у взає-

минах із зарубіжними партнерами, 
взагалі, все що стосується сфери 
зарубіжжя, прояснюється, упоряд-
ковується. Ви відчуваєте впевненість 
в собі і своїх діях, знаходите спокій, 
силу і енергію.

Гороскоп на травень

АНЕКДОТИ

У кафе заходить подружня 
пара з дитиною.
Батько:
— Будь ласка, два коньяку.
Син:
— А звідки ти знаєш, що мама 
пити не буде?

***
— Ти що, вже заміжня?
— Так.
— Ну і як?
— Та як в дитинстві. Допізна 
не гуляй. З незнайомими 
дядечками не розмовляй.

***
Ваші шкарпетки прослужать 
набагато довше, якщо у вас 
закладений ніс…

***
— Оксано, за тобою чоловіки 
бігають?
— Бігають, але не дуже 
швидко…

***
Не дозволила чоловікові 
купити вертольотика на ра-
діоуправлінні. Знаєте, що він 
зробив? Він подзвонив в якусь 
соціальну службу і сказав, що 
страждає від насильства в сім'ї.

***
Бесіда двох друзів.
— А дружина, виявляється, 
не обманювала мене, коли 
говорила, що у неї болить 
голова!
— З чого ти вирішив?
— Та ось сьогодні розбудила 
мене о другій годині ночі з 
криком: прокидайся, милий, 
голова пройшла!

***
Мама прочитала доньці казку 
і питає її:
— Катрусю, чому навчила тебе 
ця казка?
— Тому, мамусю, що 
розмовляти в лісі з дівчатками 
в червоних шапках небезпечно 
для здоров'я!

***
Софочка вранці дивиться 
в дзеркало:
— Ну шо, краса, світ врятуємо 
або таки перехожих 
налякаємо?!

***
Сьогодні не літав особистим 
літаком до Відня, не ходив 
у Віденську державну оперу 
на «Травіату», в ресторан 
високої кухні теж не пішов. 
Нічого не купив в ювелірному 
магазині. Просидів вдома. 
Близько мільйона заощадив.

***
— Що з тобою? На тобі сьогодні 
обличчя немає!
— Дурниці! Просто я сьогодні 
без косметики…

***
Жінки витрачають гроші 
з розумом. Зрештою — ні 
грошей, ні розуму.

***
— У мене дружина вчора ледве 
із сорому не згоріла.
— Це як?
— У будинку пожежа, пожеж-
ники ломляться у квартиру, а їй 
соромно двері відкрити, тому 
що не нафарбована…

З одного ракурсу

Тернопіль під час війни

БУЛО:
Неподалік Тернопільського замку 
земля була перекопана вибухами 
снарядів та окопами. Там були 
мінометні позиції

СТАЛО:
На цьому місці тепер майдан Волі. 
Де були окопи – тепер ростуть 
дерева

БУЛО:
Це приміщення залізничного 
вокзалу у 1944 році. Воно було 
значно пошкоджено

СТАЛО:
Вокзал відновили, однак 
він тепер виглядає інакше, 
ніж коли його збудували

СТАЛО:
На цьому місці тепер дорога, поруч 
– парк «Топільче», який з’явився 
вже після війни

БУЛО:
На в’їзді у 1941 році німці 
встановили вказівні знаки. 
Надставна церква значно 
постраждала під час війни

МАЙДАН ВОЛІ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

В’ЇЗД У ТЕРНОПІЛЬ


