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ЗБИВ НА СМЕРТЬ 
І ВТІК ЗА КОРДОН с. 7

ХТО ВІН — ПЕРШИЙ МЕР? с. 5

 Журналісти «RIA плюс» перевірили, 
скільки грошей за одне коло 
можуть заробити тернопільські водії 
(чи перевізники), не обілечуючи 
пасажирів. А сховати у кишені 
насправді можна досить непогано!

 Ми зробили повне коло на шести 
маршрутках різних перевізників. 
Також знайшли водія, який відверто 
розповів про схеми «відкату» та 
запитали у перевізників, чому не 
дають квитків та що в них зараз із 
доходами?

с. 4

«ЛІВІ» ГРОШІ У МАРШРУТКАХ
ЯК ЗАРОБЛЯЮТЬ НА ПАСАЖИРАХ БЕЗ КВИТКІВ

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

Пасажири самі практично не просять квитки, 
та й водії не поспішають їх видавати
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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

ÍÎÂÈÍÈ

ИН»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

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.

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAI.COM 

Ïðî òå, ùî ê³ëüêîõ òâàðèí ³ç 
«Çîîêóòî÷êà» ïëàíóþòü ïðîäàòè, 
ñòàëî â³äîìî íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ. 
Òîä³ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó» çâåðíóëîñü äî ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïðîõàííÿì íàäàòè ¿ì 
òàêèé äîçâ³ë. Éîãî ï³äòðèìàëè 
äåïóòàòè ì³ñüêðàäè.

ЧОМУ ПРОДАЮТЬ ТВАРИН?
Ó ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â 

êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó» ïðîñè-
ëè äîçâîëèòè ïðîäàòè äâîõ ïîí³ 
òà îäíîãî ëàìó. ßê íàì ïîÿñíè-
ëè ó çâ³ðèíö³ — º äâà ñàìö³ ëàì. 
Âîíè íå óæèâàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ 
³ êóñàþòüñÿ ÷åðåç îãîðîæó. ¯õ 
æèòòþ í³÷îãî íå çàãðîæóº, àëå 
îäíîãî ñàìöÿ õî÷óòü ïîì³íÿòè 
íà ñàìêó.

Ùîäî ïîí³ — ¿õ âæå º ÷îòèðè: 
îãèð (êîáåëü) òà òðè êîáèëêè.

— Ó íàñ º òðè êîáèëêè òà îãèð 
(êîáåëü), — êàæå äîãëÿäà÷ çâ³ðèí-
öÿ. — Îäíà êîáèëà âàã³òíà, ¿é òðè 
ðîêè. Ó æîâòí³ ìàº ðîçðîäèòèñÿ. 
¯õ óòðèìàííÿ íå áåçêîøòîâíå ³ 
ðîçâîäèòè ¿õ ìè íå ìîæåìî, áî 
íå áóäå ÷èì ïðîãîäóâàòè.

ВСЕ ПОГОДИЛИ, 
АЛЕ ПОКУПЦІВ НЕМАЄ 

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âæå 
îòðèìàëî âñ³ äîçâîëè íà ïðîäàæ, 
îðãàí³çóâàëè àóêö³îí, îäíàê ïî-
êóïö³â íåìàº.

— Âæå âñå ï³äãîòóâàëè, îð-
ãàí³çóâàëè, àëå ïîêè ùî íåìàº 

êóïöÿ, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð ÊÏ 
«Îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó» Ìèêîëà Ëåñ³â. — 
Âàðò³ñòü îäíîãî ïîí³ — 9 òèñ. 
ãðèâåíü, ëàìà — 30 òèñ. Äî íàñ 
òåëåôîíóþòü, çàïèòóþòü, àëå ùå 
íå çíàéøëè ïîêóïöÿ. ×åêàºìî, 
ìîæëèâî, êîãîñü çíàéäåìî. Ãî-
òîâ³ ïðîäàòè áóäü–ÿêèõ ïîí³, ÿêà 
ñïîäîáàºòüñÿ, áî ¿õ çàáàãàòî, íàì 
äîñòàòíüî äâ³ òâàðèíè.

Ðîçãëÿäàþòü íàâ³òü ìîæëèâèé 
îáì³í, à íå ïðîäàæ òâàðèí. Ïëà-
íóþòü êóïèòè íîâèõ òâàðèí.

— Ìè âæå íàâ³òü äóìàºìî çà-
ïðîïîíóâàòè îáì³íÿòè òâàðèí. 
Áóëè ïðîïîçèö³¿ çàêóïèòè çåáð. 
Öå ò³ æ ñàì³ êîí³, ïîòðåáóþòü òà-
êîãî æ äîãëÿäó, àëå âîíè á³ëüø 
àãðåñèâí³. Ìè á³ëüøå ñõèëÿºìîñü 
äî òîãî, ùîá âçÿòè ïàðó ïëÿìèñ-
òèõ îëåí³â. Êîëèñü âîíè â íàñ 
áóëè, — ðîçïîâ³â Ìèêîëà Ëåñ³â.

КОЛИ ПРИДБАЮТЬ НОВИХ 
ПТАХІВ?

Òàêîæ ó çâ³ðèíåöü ïëàíóþòü 
çàêóïèòè âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â, 
àäæå ï³ñëÿ ñïàëàõó ïòàøèíîãî 
ãðèïó ¿õ äîâåëîñÿ óìåðòâèòè. 
Òåïåð çàãîíè, äå êîëèñü æèëè 
ëåáåä³, ïóñòóþòü.
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УЖЕ ГОТОВІ ПРОДАВАТИ ТВАРИН ІЗ 
«ЗООКУТКА», АЛЕ ПОКУПЦІВ НЕМА
Звірі  Двох поні та ламу хочуть продати 
з «Топільче». Їм уже шукають новий 
прихисток. Ми дізналися, хто ж купить 
тварин та хто замість них з'явиться у звіринці

— Ùîäî âîäîïëàâíî¿ ïòèö³ — 
òàêîæ º ïðîáëåìè ç êóï³âëåþ, — 
êàæå ïàí Ëåñ³â. — Ïðîäàâö³â 
íåìàº. Ìè âæå äîìîâèëèñÿ ç 
ïðîäàâöåì ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, 
ÿêèé ìîæå ïðîäàòè íàì ïòàõ³â. 
Íàðàç³ ïòàõè ó íüîãî âèñèäæóþòü 
ÿéöÿ, òîìó òðåáà ùå ïî÷åêàòè. 
Îð³ºíòîâíî, ÿêùî âñå áóäå äîáðå 
³ í³÷îãî íå ç³ðâåòüñÿ, ìè çìîæåìî 
êóïèòè ïòàõ³â çà òðè òèæí³. Ö³íó 
ìè ùå îáãîâîðþºìî. Ïîòð³áíî ç 
íèì çóñòð³òèñÿ, óêëàñòè äîãîâî-
ðè, ïîãîäèòè âàðò³ñòü. Ìè õî÷åìî 
êóïèòè äâ³ êàçàðêè, ÷îòèðè ãóñêè 
òà ÷îòèðè ëåáåä³.

Íàðàç³ â «Çîîêóòî÷êó» òðèâàº 
ï³äãîòîâêà çàãîí³â, äå áóäóòü 
æèòè ïòàõè. Ùîá íå ïîâòîðè-
ëàñü åï³äåì³ÿ ïòàøèíîãî ãðèïó, 
÷åðåç ÿêó äîâåëîñÿ âáèòè âî-
äîïëàâíèõ ïòàõ³â, âîëüºð áóäå 
çàêðèòèé. Òóäè íå çìîæóòü çà-
ë³òàòè ÷óæ³ ïòàõè.

Ó çâ³ðèíö³ º äâà 
ñàìö³ ëàì. Âîíè 
íå óæèâàþòüñÿ ì³æ 
ñîáîþ ³ êóñàþòüñÿ 
÷åðåç îãîðîæó. Çàì³ñòü 
îäíîãî õî÷óòü ñàìêó 

У звіринці достатньо двох поні. Наразі їх чотири і ще чекають поповнення у жовтні

Дві лами кусають один одного, тому живуть 
вони в різних загонах, між ними сітка

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL, COM 

 Äîçâ³ë íà ðåêîíñòðóêö³þ òà 
áëàãîóñòð³é öåíòðàëüíî¿ àëå¿ â ïàð-
êó «Òîï³ëü÷å» 2 ÷åðâíÿ ðîçãëÿíóëè 
÷ëåíè âèêîíêîìó. Âîíè äîçâîëèëè 
ôîíäó «Ðîçâèòîê Òåðíîï³ëëÿ» âè-
êîíàòè ö³ ðîáîòè çà âëàñíèé êîøò, 
áåç çàëó÷åííÿ êîøò³â ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó.

Ìè ñïðîáóâàëè ç’ÿñóâàòè, ùî æ 
÷åêàòè òåðíîïîëÿíàì íà àëå¿ 
â «Òîï³ëü÷å». Îäíàê öå âèÿâèëîñü 
íå òàê ïðîñòî. 

Äèðåêòîð ÊÏ «Îá’ºäíàííÿ ïàð-
ê³â êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó» Ìèêî-
ëà Ëåñ³â ðîçïîâ³â, ùî éîìó íåâ³äî-
ì³ äåòàë³ ðîá³ò. Ïîðàäèâ çâåðíóòèñÿ 
äî óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ ì³ñüêðàäè. Îä-
íàê ³ òàì íàì íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ 

âñ³õ äåòàëåé.
— Íàñê³ëüêè â³äîìî, òàì õî÷óòü 

âñòàíîâèòè ñòÿãîòðèìà÷ äëÿ ïðàïî-
ðà äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, — 
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. — Öå 
ðîáèòèìóòü áåç çàëó÷åííÿ êîøò³â 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Àëå ÷è áóäóòü 
òàì ùîñü ðîáîòè, êð³ì îáëàøòó-
âàííÿ ñòÿãîòðèìà÷à — íå çíàþ. 

Öèì çàéìàþòüñÿ íà ð³âí³ îáëàñò³.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ îáëäåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèëè — â ïàðêó 
ä³éñíî ïëàíóþòü âñòàíîâèòè ñòÿ-
ãîòðèìà÷.

— Öåé ïðîºêò ïîâèíí³ ðåàë³-
çóâàòè äî Äíÿ ïðàïîðà. Öå ôëà-
ãøòîê âèñîòîþ 30 ìåòð³â. Òàê³ æ 
ïðîºêòè ðåàë³çîâóþòü äî 30-ð³÷÷ÿ 
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ó âñ³õ 

îáëàñíèõ öåíòðàõ êðà¿íè, — ðîç-
ïîâ³ëè â ïðåñ–ñëóæá³ ÎÄÀ.

Îäíàê ÷è áóäóòü ðåìîíòóâàòè 
àëåþ òà ïðîâîäèòè áëàãîóñòð³é, 
íàì íå çìîãëè ïîâ³äîìèòè. Ïî-
îá³öÿëè íàäàòè â³äïîâ³äü çãîäîì.

Ìè òàêîæ î÷³êóºìî íà êîìåíòàð 
â³ä ïðåäñòàâíèê³â ôîíäó «Ðîçâè-
òîê Òåðíîï³ëëÿ». Á³ëüøå ïðî öå 
÷èòàéòå çãîäîì.

Алея чи флагшток? Що насправді буде в «Топільче» 
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ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ì³ñò³ º 16 ð³çíèõ àòðàêö³îí³â. 
Âîíè ôóíêö³îíóþòü ùå ç ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â. Ïåðåä íàñòàííÿì íî-
âîãî ñåçîíó ¿õ òðàäèö³éíî ïåðåâ³-
ðÿþòü, ðåìîíòóþòü òà ï³äôàðáî-
âóþòü. Öüîãî ðîêó âñ³ àòðàêö³îíè 
îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè áåçïåêè òà 
äîïóùåí³ äî åêñïëóàòàö³¿.

ТОПІЛЬЧЕ 
Ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å» º ñ³ì àòðàê-

ö³îí³â. Á³ëüø³ñòü ïðèçíà÷åí³ äëÿ 
ìàëåíüêèõ ä³òîê. Ó âèõ³äí³ äî äå-
ÿêèõ ç íèõ — ÷èìàëà ÷åðãà.

Ïðàöþþòü êàðóñåë³ ùîäíÿ. 
Ç ïîíåä³ëêà ïî ÷åòâåð — ç 
12.00 äî 20.00. Ó ï’ÿòíèöþ — ç 
11.30 äî 20.30, à ó âèõ³äí³ íàé-
äîâøå — ç 11.00 äî 21.00.

Âàðò³ñòü ðîçâàã íåâåëèêà. Ãîé-

äàëêè–÷îâíèêè êîøòóþòü 15 ãðè-
âåíü çà 10 õâèëèí. Ïî 15 ãðèâåíü 
âàðòóþòü êâèòêè íà êàðóñåë³, 
ïîòÿã «Ãóñåíèöÿ», äèòÿ÷å îãëÿ-
äîâå êîëåñî. Òðèâàë³ñòü — â³ä 
3 äî 5 õâèëèí.

Êàòàííÿ íà äèòÿ÷³é çàë³çíèö³ 
êîøòóº äîðîæ÷å — 25 ãðèâåíü 
çà òðè êîëà. ßê ïèøå òåðíîïî-
ëÿíèí Â³êòîð Ìàäð³, ç îáëàäíàí-
íÿì äèòÿ÷î¿ çàë³çíèö³ äîïîìàãàëè 
ïðàö³âíèêè ÊÏ «Òåðíîï³ëüåëåê-
òðîòðàíñ». Âîíè çàéìàëèñü åëåê-
òðèô³êàö³ºþ «çàë³çíèö³». Ïîòÿã 
ìàº òðîëåéáóñíèé «áàøìàê», 
ÿêèé áåðå ñòðóì â³ä äðîòó, ÿêèé 
ïðîõîäèòü ì³æ ðåéêàìè.

Äî àòðàêö³îíó «Ñîíå÷êî» ìè 
ïîì³òèëè íàéá³ëüøó ÷åðãó. Òðè-
âàë³ñòü ðîçâàãè 5 õâèëèí.

Ìàëå÷à òàêîæ ëþáèòü êàðóñåëü 
«Êàðíàâàë» ç³ çâ³ðÿòàìè.

Íàéäîðîæ÷à ðîçâàãà — «Àâòî-

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Çá³ð êîøò³â äëÿ Àðñåí÷èêà Áî-
ðèñà, ÿêèé ìàº ãåíåòè÷íó õâîðî-
áó — ñï³íàëüíî–ì’ÿçîâó àòðîô³þ 
(ÑÌÀ) — çàêðèòî! Áàòüêè ìàëþêà 
ïîâ³äîìèëè ðàä³ñíó íîâèíó — Àð-
ñåí÷èê âèãðàâ íàéäîðîæ÷³ ó ñâ³ò³ 
ë³êè, ÿê³ êîøòóþòü 2,3 ìëí äîëàð³â.

ßê ðîçïîâ³ëà âîëîíòåðêà òà 
áëèçüêèé äðóã ðîäèíè Áîðèñ 
Þë³ÿ Ñìîëÿê, ïðåïàðàò Àðñåí-
÷èê âèãðàâ â³ä êîìïàí³¿, ÿêà éîãî 
âèãîòîâëÿº.

— Ìè äóæå äÿêóºìî âñ³ì, õòî 
äîëó÷èâñÿ äî çáîðó êîøò³â äëÿ 
Àðñåí÷èêà. Ðàí³øå ïðåïàðàò 
âèãðàëà ªâà Êîðîëåíêî ç Îäå-

ñè. Àðñåí÷èê ñòàâ äðóãèì. Âñ³ 
ïîäðîáèö³ çíàº ë³êàðêà Àðñåíà, 
ÿêà íèì çàéìàºòüñÿ. Âîíà ïîäà-
âàëà äàí³ íà ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ 
³ — âäàëîñÿ, — ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ.

Ïðåïàðàò Àðñåíêî îòðèìàº áåç-
êîøòîâíî. ¯õàòè çà êîðäîí íå ïî-
òð³áíî — éîãî äîñòàâëÿòü â Óêðà¿íó.

— Êîëîòèìóòü éîãî â Êèºâ³. 
Ñïåðøó òðåáà áóäå âèð³øèòè 
äåÿê³ þðèäè÷í³ ïèòàííÿ. Éîãî 
ïîâèíí³ áóäóòü äîñòàâèòè â Óêðà-
¿íó, ïðîéòè ìèòíèöþ. Êàæóòü, 
öå çàéìå ì³ñÿöü. Àëå ìîæå áóòè 
³ äîâøå. Ìè ðîçðàõîâóºìî, ùî 
äî 4 ì³ñÿö³â óêîë çðîáëÿòü, — 
êàæå Þë³ÿ Ñìîëÿê.

Êîøòè, ÿê³ âäàëîñü ç³áðàòè, 

à öå ïîëîâèíà ñóìè — ïîíàä 
33 ìëí ãðèâåíü, ðîçä³ëÿòü ì³æ 
ä³òüìè, ÿêèì òðèâàº çá³ð äîïî-
ìîãè íà öåé ïðåïàðàò. Çá³ð êîøò³â 
òðèâàâ ÷îòèðè ì³ñÿö³.

— Åìîö³¿ ïðîñòî íå ìîæåìî 
îïèñàòè ñëîâàìè, ìè äóæå ùàñëè-
â³, — êàæå ìàìà Àðñåí÷èêà Íàä³ÿ 
Áîðèñ. — Ïðî öå ìè ä³çíàëèñÿ 
31 òðàâíÿ. Ç íàìè âæå çâ’ÿçàâñÿ 
þðèñò êîìïàí³¿, ÿêà âèïóñêàº ïðå-
ïàðàò. Êîøòè, ÿê³ ìè âæå ç³áðàëè, 
íàðàç³ ìè çàìîðîæóºìî, äîêè Àð-
ñåíêó íå âêîëÿòü óêîë, îñê³ëüêè 
íàì ðîçïîâ³äàëè ïðî âèïàäîê, 
ÿêèé áóâ ó Ðîñ³¿, ùî í³áè äèòèíà 
âèãðàëà óêîë, àëå òàê ³ íå îòðèìà-
ëà éîãî, áî ùîñü ç³ðâàëîñÿ. Òîìó 

êîëè ìè îòðèìàºìî ïðåïàðàò — 
ðîçïîä³ëèìî êîøòè ì³æ ä³òüìè, 
ÿê³ õâîð³ íà ÑÌÀ. Ìè äÿêóºìî 
âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî äîïîìîãè!

Ìàìà Àðñåí÷èêà êàæå — ï³ñëÿ 
óêîëó ùå ïîòð³áíî áóäå ïðîõî-
äèòè ðåàá³ë³òàö³þ. Ìîæëèâî, ïî-
¿äóòü â Ïîëüùó, äå º ñïåö³àë³ñòè. 
Çàâäÿêè ë³êóâàííþ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
Àðñåíêî çìîæå ïîñòóïîâî ïîâåð-
òàòèñÿ äî íîðìàëüíîãî òà çäîðî-
âîãî æèòòÿ.

Íàðàç³ õâîðîáà ïðîãðåñóº ïî-
â³ëüíî. Àðñåí÷èê íå ìîæå ñà-
ìîñò³éíî ñèä³òè. Â³í ïðîõîäèòü 
êóðñè ìàñàæ³â, éîìó îäÿãàþòü 
ñïåö³àëüíèé êîðñåò. Öå ñïîâ³ëü-
íþº õâîðîáó.

Після введення ліків 
Арсенчик має проходити 
тривалу реабілітацію
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Арсенчик Борис з Тернопільщини виграв ліки за $2,3 млн

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ АТРАКЦІОНИ 
У ПАРКАХ ТЕРНОПОЛЯ 
Розваги  У Тернополі вже працюють 
атракціони. Вони є у парку Національного 
відродження та «Топільче». Ми дізналися, 
скільки коштують розваги та коли можна 
прийти з дітьми покататися

äðîì». Ïîêàòàòèñü íà îäí³é ìà-
øèíö³ — 3 õâèëèíè — 35 ãðèâåíü. 
Ó íå¿ ìîæíà ñ³ñòè âäâîõ.

ПАРК НАЦВІДРОДЖЕННЯ 
Ó ïàðêó Íàö³îíàëüíîãî â³äðî-

äæåííÿ àòðàêö³îí³â á³ëüøå. ª ÿê 
äëÿ ìàëåíüêèõ ä³òîê, òàê ³ äëÿ 
ñòàðøèõ ä³òåé. Ó äåÿê³ ìîæóòü 
ñ³ñòè ç ä³òüìè.

Ðåæèì ðîáîòè ç ïîíåä³ëêà 
ïî ñóáîòó ç 12.00 äî 19.00. Ó íåä³-
ëþ àòðàêö³îíè ïðàöþþòü äîâ-
øå — ç 11.00 äî 20.00. Îá³äíÿ 
ïåðåðâà ç 15.00 äî 16.00.

Âàðò³ñòü àòðàêö³îí³â — â³ä 
15 äî 30 ãðèâåíü. ßê ³ â «Òîï³ëü÷å», 
òóò òàêîæ º «÷îâíèêè». Ö³íà òàêà æ 
ñàìà — 15 ãðèâåíü çà 10 õâèëèí.

Íàéäîðîæ÷³ àòðàêö³îíè — «Ñþðï-
ðèç», «Âåñåë³ ã³ðêè» òà «Êëîóí».

Íà êàðóñåë³ «Ðîìàøêà», «Áå-
ð³çêà», «Êîëåñî îãëÿäó» òà «Âå-
ñåë³ ã³ðêè» ä³òè äî òðüîõ ðîê³â 
ìîæóòü êàòàòèñÿ áåçêîøòîâíî. 
Êâèòîê ïîòð³áåí äëÿ ñòàðøîãî, 
ÿêèé ñóïðîâîäæóâàòèìå äèòèíó 
íà àòðàêö³îí³.

Ó òàáëèö³ íàâåäåí³ â³êîâ³ îáìå-
æåííÿ äëÿ ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü â³äâ³äà-
òè àòðàêö³îí ñàìîñò³éíî. Ä³òè ìåí-
øîãî â³êó ìîæóòü êàòàòèñÿ íà êà-
ðóñåë³, àëå ó ñóïðîâîä³ äîðîñëîãî.

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ 
НА АТРАКЦІОНИ В «ТОПІЛЬЧЕ» 

Назва
Трива-

лість
Ціна

«Берізка» (човники) 10 хв. 15 грн

«Сонечко» (колесо огляду) 5 хв. 15 грн

Потяг «Гусениця» 3 хв. 15 грн

Карусель «Карнавал» 5 хв. 15 грн

Карусель «Дзвіночок» 5 хв. 15 грн

Дитяча залізниця 3 кола 25 грн

Автодром 3 хв. 35 грн

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ В ПАРКУ 
НАЦВІДРОДЖЕННЯ 

Назва
Вікові об-
меження

Трива-
лість

Ціна

«Берізка» (човники) – 10 хв. 15 грн

Карусель «Юнга» Від 12 років 5 хв. 25 грн

Карусель «Ромашка» Від 14 років 5 хв. 25 грн

Дитяча карусель (машинки) – 5 хв. 15 грн

Карусель «Сюрприз» Від 12 років 5 хв. 30 грн

Карусель «Грибок» – 5 хв. 15 грн

«Веселі гірки» Від 10 років 5 хв. 30 грн

Атракціон «Клоун» Від 14 років 3 хв. 30 грн

Колесо огляду Від 16 років 5 хв. 25 грн На колесо огляду маленьких дітей пускають 
лише з дорослими

До деяких атракціонів є черги
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ВІТАЛІЙ ВІТІВ, 

АДВОКАТ:

— Гроші, за які во-
дієм не зафіксо-
вано у валідаторі 
проїзд пасажира, 
і не видано квиток 
на проїзд у тран-

спорті, залишаються у тіні. Якщо 
пасажиру не дали квиток, то спла-
чені ним кошти є необліковані, і він 
не застрахований у випадку ДТП.
Хоча деякі підприємці стверджу-
ють, що кількість проданих квитків 

не має значення, бо підприємець 
сплачує єдиний податок, — не можу 
з цим погодитися. Кожен квиток — 
це обсяг доходу (база оподатку-
вання): якщо не знаємо, скільки 
продано, то не можемо знати, чи 
не перевищив перевізник обсягу 
річного доходу для перебуван-
ня на «єдиному податку». Тому 
перевізникам може бути вигідно 
приховати реальний дохід, щоб 
сплачувати саме єдиний податок, 
хоча їх дохід буде більший. 
А от притягнути до відповідальності 

водія чи перевізника дуже важко.
— Доказом необлікованого паса-
жира може бути лише постанова 
про притягнення до адмінвідпо-
відальності за безквитковий про-
їзд, до якої внесено докази того, 
що пасажир оплатив проїзд, але 
йому не видали квиток. Контролери 
в громадському транспорті — рід-
кісні гості, тому можу припустити, 
що місто фактично дарує цей дохід 
перевізникам чи водіям. Тому не-
можливо оцінити обгрунтованість 
вимог збільшення тарифів.

Чому перевізникам це вигідно?

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ìè ãîòóâàëè öåé ìàòåð³àë ïðî-
òÿãîì äâîõ òèæí³â. Æóðíàë³ñòè 
«RIA ïëþñ» çðîáèëè ïîâíå êîëî 
íà ø³ñòüîõ ìàðøðóòêàõ ð³çíèõ 
ïåðåâ³çíèê³â, ùîá ïîäèâèòèñÿ, 
ÿê ïðàöþþòü, ñê³ëüêè ìîæóòü 
ïîêëàñòè ó ñâî¿ êèøåí³.

Îòæå, ìè âèáðàëè íàñòóïí³ 
ìàðøðóòè: ¹ 11 (ÊÏ «Ì³ñüêàâ-
òîòðàíñ»), ¹ 16 (ÒÎÂ «ÀÒÊ «Åòà-
ëîí»), ¹ 27 (ÒÎÂ «Íàçàð Òðàíñ»), 
¹ 19 (ÒÎÂ «Ìåíñ àâòî»), ¹ 13 
(ÒçÎÂ «Ìåãà-Ñåðâ³ñ») òà ¹ 20 
(ÔÎÏ ²âàí Çàäîðîæíèé).

МАРШРУТ №27 
Â³ä îáëàñíî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ 

ë³êàðí³ ÷åðåç Öåíòð ³ âóëèöåþ Ñèìî-
íåíêà. Âåñü ìàðøðóò òðèâàâ 1 ãîäè-
íó 21 õâèëèíó. Çà öåé ÷àñ íàðàõó-
âàëè 92 ïàñàæèðè. Ëèøå 47 áóëè ç 
êâèòêàìè. Öå ò³, õòî ìàëè «Êàðòêó 
òåðíîïîëÿíèíà». Âñ³ ³íø³ ïëàòè-
ëè ãîò³âêîþ, ³ æîäíîìó ïàñàæèðó 
âîä³é íå âèäàâ êâèòîê, àëå í³õòî ³ 
íå ïðîñèâ. Òàê, âñüîãî çà ï³âòîðè 
ãîäèíè íåîô³ö³éíî «çàðîáëåíèõ» 
315 ãðèâåíü.

МАРШРУТ №16 
Â³ä âóëèö³ Âèííè÷åíêà ÷åðåç 

Öåíòð ³ âóëèöåþ Êè¿âñüêà. Âåñü 
ìàðøðóò òðèâàâ 1 ãîäèíó 10 õâè-
ëèí. Äåÿê³ ïàñàæèðè ïðîñèëè 
âèäàòè êâèòîê ïðè ðîçðàõóíêó 
ãîò³âêîþ, ³ âîä³é ÷åìíî öå ðîáèâ. 
Ðåøòà — áåç êâèòê³â. Ìè íàðàõó-
âàëè 72 ïàñàæèðè ç íèõ 42 áóëè ç 
êâèòêàìè. Òàê çà ìàðøðóò 210 ãðè-
âåíü ïðîéøëî ïîâç êàñó.

МАРШРУТ №11 
Â³ä âóëèö³ Äîâæåíêà ÷åðåç Öåíòð 

³ äî ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³. ̄ õà-
ëè 1 ãîäèíó 5 õâèëèí. Íàðàõóâàëè 
78 ïàñàæèð³â. Òóò âîä³é ïåð³îäè÷íî 
ñàì äàâàâ êâèòêè çà ãîò³âêó. Àëå òà-
êèõ áóëî ê³ëüêà ïàñàæèð³â. Çàãàëîì 
ç êâèòêàìè ¿õàëè 39 ëþäåé, òîáòî 
201 ãðèâíÿ ïðîéøëà ïîâç êàñó.

МАРШРУТ №19 
ÒÐÖ «Ïîäîëÿíè» — âóëèöÿ Ëó-

÷àê³âñüêîãî. Ïðî¿õàëè çà ãîäèíó òà 
22 õâèëèíè. Âñüîãî çàéøëè 58 ïà-
ñàæèð³â. Ç íèõ 27 ðîçðàõóâàëèñÿ 
êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà. Çàãàëîì 
âîä³é âèäàâ 39 êâèòê³â. 18 ïàñà-
æèð³â çàëèøèëèñÿ áåç êâèòêà. 
«Ë³âèõ» — 119 ãðèâåíü.

МАРШРУТ №13 
Â³ä âóëèö³ Ñèìîíåíêà ÷åðåç àâòî-

âîêçàë ³ ïð. Áàíäåðè. ̄ õàëè ãîäèíó. 
Çà ÷àñ ïî¿çäêè â ìàðøðóòíèé àâòî-
áóñ çàéøëè 60 ïàñàæèð³â. 35 îïëà-
òèëè ïðî¿çä «Êàðòêîþ òåðíîïîëÿ-
íèíà». Ùå îäíà æ³íêà îïëà÷óâàëà 
ãîò³âêîþ, ³ ñàìà ïîïðîñèëà êâèòîê. 
Çà îäíå êîëî 175 ãðí — ïîâç êàñó.

МАРШРУТ №20 
Âóëèöÿ Êè¿âñüêà — Àâòîâîêçàë.

Çà  52 õâèëèíè — 43 ïàñàæèðè. 
Ç íèõ ëèøå 22 âèäàëè ïðî¿çíèé 
êâèòîê, ³ âñ³ âîíè ðîçðàõóâàëèñÿ 
«Êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà». Ìåíø, 
í³æ çà ãîäèíó, äîõ³ä âîä³ÿ ìîæå 
ñòàíîâèòè ïëþñ 147 ãðèâåíü.

Çàãàëîì íà øåñòè ìàðøðóòàõ âî-
ä³¿ çà îäíå êîëî, çà íàøèìè ï³äðà-
õóíêàìè, ìîãëè çàðîáèëè 1167 ãðè-
âåíü. Ñóäÿ÷è ç ðîçêëàä³â, òî ð³çí³ 
ìàðøðóòêè ðîáëÿòü çà äåíü â³ä 10 
äî 23 ê³ë. Çâ³ñíî, º çàëåæí³ñòü â³ä 

«ЛІВІ» ГРОШІ. ЯК ЗАРОБЛЯЮТЬ 
НА ПАСАЖИРАХ БЕЗ КВИТКІВ?
Транспорт  Тернополяни часто 
нарікають, що в маршрутках після 
оплати проїзду готівкою їм не видають 
квиток, якщо самому про це не 
нагадати водієві. Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, скільки грошей за одне коло 
можуть заробити тернопільські водії 
(чи перевізники), не обілечуючи пасажирів

ïîïóëÿðíîñò³ ìàðøðóòó òà é ê³ëü-
êîñò³ ïàñàæèð³â, ÿêà çì³íþºòñüÿ 
ïðîòÿãîì äíÿ.

ВОДІЙ ЗАВЖДИ КРАЙНІЙ?
Íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç 

âîä³ºì îäí³º¿ ç ìàðøðóòîê. Çàïè-
òóºìî ïðî òå, ÿê³ ñõåìè «â³äêàòó» 
ïðàöþþòü ó ì³ñöåâîìó òðàíñïîðò³.

— ß âæå ïðàöþþ äàâíî. Ïðîáëå-
ìè ç êâèòêàìè çàâæäè áóëè ³ º, — 
êàæå âîä³é. — Áàãàòî ââàæàþòü, ùî 
âîä³¿ êëàäóòü ãðîø³ â êèøåíþ. Àëå 
íàñïðàâä³ öå íå òàê. Ó êîæíîãî 
ïåðåâ³çíèêà º ñâî¿ äîìîâëåíîñò³ 
ç âîä³ÿìè. Äî ïðèêëàäó — âî-
ä³é ó ê³íö³ äíÿ ìàº çäàòè ïåâíó 
êàñó. Òîáòî ò³ ãðîø³, çà ÿê³ âîä³é 
íå âèäàâ êâèòêè, íå ï³äóòü éîìó 
â êèøåíþ. Âè ðîçóì³ºòå, ïðî ùî ÿ. 
Âîä³é ïîâèíåí ñòåæèòè çà áåçïå-
êîþ íà äîðîç³, à íå çà òèì, ùîá 

ðàõóâàòè ãðîø³, âèäàâàòè êâèòêè, 
ïèëüíóâàòè ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â. 
Àëå â íàñ êðàéí³é — çàâæäè âîä³é.

À ÷îìó æ íå âèäàþòü êâèòê³â? 
ßê êàæå ñï³âðîçìîâíèê, ìåòà òàêèõ 
ñõåì ïðîñòà — ïåðåâ³çíèêè ïëàòè-
òèìóòü ìåíøå ïîäàòê³â. Òîìó ì³æ 
âîä³ÿìè òà ïåðåâ³çíèêàìè ìîæóòü 
áóòè äîìîâëåíîñò³, ùîá âèäàâàòè 
çà ãîò³âêó ëèøå ÷àñòèíó êâèòê³â. 
Ðåøòà — ïîâç êàñó.

— Ïåðåâ³çíèêè ìîæóòü ïðèõîâà-
òè ÷àñòèíó äîõîä³â ³ ïëàòèòè ìåíø³ 
ïîäàòêè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

ЩО КАЖУТЬ ПЕРЕВІЗНИКИ 
À ùî æ êàæóòü ïåðåâ³çíèêè? 

Ïîäàºìî êîìåíòàð³ òèõ, äî êîãî 
äîäçâîíèëèñÿ. ×àñòèíà â³äìîâèëè-
ñÿ êîìåíòóâàòè. Òàêîæ ïðåäñòàâè-
ëè äóìêó òèõ, õòî îáñëóãîâóº ³íø³ 
ìàðøðóòè. 

Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ 
«Òåðíîï³ëüñüêå ÀÒÏ 16 127» 
Îëåêñàíäð Øèëüìàí ðîçïîâ³â, 
ùî çà ÷àñ êàðàíòèíó äîõîäè â³ä 

Під час експерименту лише кілька тернополян 
попросили у водія видати квиток 

ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â â êîìïàí³¿ 
çìåíøèëèñÿ íà 40 â³äñîòê³â.

— ßêùî áðàòè ëèøå çàðïëà-
òó âîä³ÿì òà âèòðàòè íà ïàëèâî, 
òî âèñòà÷àº. Àëå º ³íøå: çàïàñí³ 
÷àñòèíè äî àâòîáóñ³â, åëåêòðèêà, 
ãàç, — ïîÿñíèâ â³í.

Ïðîáëåìà ç êâèòêàìè âëàñòèâà 
áàãàòüîì.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ âïëèíóòè 
íà âîä³¿â, íàø³ ëþäè ïåðåâ³ðÿþòü, 
÷è âèäàþòü âîä³¿ êâèòêè. Äî òîãî æ, 
º âàë³äàòîðè, — çàçíà÷èâ â³í.

Êîæåí âîä³é ìàº ñâ³é ïëàí, íà-
ïðèê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ º ì³í³ìàëü-
íà ñóìà, ÿêó éîìó íåîáõ³äíî çäàòè.

— Ââå÷åð³ ðåøòó êîøò³â ìè äî-
äàòêîâî ïðîáèâàºìî, — ï³äñóìóâàâ 
÷îëîâ³ê. — À ÿêùî ãîâîðèòè ïðî 
ï³äíÿòòÿ ö³íè íà ïðî¿çä, àáè çá³ëü-
øèòè ïðèáóòêè, òî öå íå çàâæäè 
ïîçèòèâí³ çì³íè, íàâ³òü äëÿ ïå-
ðåâ³çíèêà. Ëþäè ïðîñòî áóäóòü 
ìåíøå êîðèñòóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì. Âàðò³ñòü ñ³ì ãðèâåíü 
íàðàç³ º îïòèìàëüíîþ.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Íàçàð Òðàíñ» 
²âàí Ìèñüê³â ðîçïîâ³â — âîíè 
ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê, òîìó 
ê³ëüê³ñòü âèäàíèõ êâèòê³â íå âïëè-
âàº íà ñïëà÷åí³ ïîäàòêè.

— Ìè âèâ÷àëè, ñê³ëüêè òà 
íà ÿêèõ ìàðøðóòàõ ¿çäÿòü ïàñà-
æèðè, òîìó îð³ºíòóºìîñÿ, ÿêèé 
ïðèáóòîê ïîâèíåí áóòè. Âîä³é 
â ê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ ïîâèíåí çäàòè 
ïåâíó ñóìó. Ðàí³øå â íàñ â êîæí³é 
ìàðøðóòö³ áóëè êàìåðè äëÿ îáë³êó 
ïàñàæèð³â, àëå ¿õ äîâåëîñÿ çíÿòè, 
áî öå äîðîãî îáõîäèòüñÿ. 

СЕМИ ГРИВЕНЬ ЗА ПРОЇЗД 
НЕДОСТАТНЬО?

Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìåíñ Àâòî» Àí-
äð³é Íàìàêà ðîçïîâ³â, ùî ÷åðåç 

êàðàíòèí òà îáìåæåííÿ íà ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ïîíàä ê³ëü-
ê³ñòü ñèäÿ÷èõ ì³ñöü â ï³äïðèºìñòâ³ 
íå äîðàõóâàëèñÿ ïîëîâèíè â³ä î÷³-
êóâàíîãî ïðèáóòêó.

— ×åðåç öå ìè çàë³çëè â øàëåí³ 
áîðãè. Ç ì³ñüêðàäîþ âåäåìî ïî-
ñò³éíèé ä³àëîã. Âîíè çíàþòü ïðî 
íàø³ á³äè òà ïðîáëåìè. Íå â êîì-
ïåòåíö³¿ ñêàñîâóâàòè ïðî¿çä ëèøå 
íà ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿõ, à êîìïåíñóâàòè 
íàì ïåâíó ñóìó âîíè íå çìîæóòü. 
Àäæå çàðàç êîìïåíñàö³ÿ íàäõîäèòü 
äî êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðè-
âàòí³, íà æàëü, ïîêè ¿¿ íå îòðèìó-
þòü, — êàæå ïàí Íàìàêà. — Â äåíü 
âîä³¿ ï³äïðèºìñòâà ïåðåâîçÿòü 
450–500 ïàñàæèð³â.

Íà äóìêó äèðåêòîðà, âàðò³ñòü 
ïðî¿çäó — ñ³ì ãðèâåíü º íåäîñòàò-
íüîþ, àäæå çðîñëà ö³íà íà ³íø³ 
ïîñëóãè, çàï÷àñòèíè òà ³ çàðïëàòà 
âîä³ÿì.

— Ìè çãîäí³ ïåðåéòè íà ïîâíå 
âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ êâèò-
ê³â, àáè âèêëþ÷èòè ìîìåíò çëîâ-
æèâàííÿ âîä³ºì êîøòàìè, àëå ðà-
çîì ç òèì âàðòî çá³ëüøèòè òàðèô. 
Ùîäî êâèòê³â, ó ìåíå ç öèì ïðî-
áëåì íåìàº. Àäæå â ìî¿õ ìàðøðóò-
êàõ º ñèñòåìà àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó 
ïàñàæèð³â ç êàìåðàìè íà êîæíèõ 
äâåðÿõ ³ ÿ ÷³òêî çíàþ, ñê³ëüêîõ 
ïàñàæèð³â ùîäíÿ ïåðåâîçÿòü ìî¿ 
âîä³¿, — êàæå ïàí Íàìàêà.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» íàïèñà-
ëè ³íôîðìàö³éíèé çàïèò äî óïðàâ-
ë³ííÿ òðàíñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÿê êîíòðîëþþòü âîä³¿â 
òà ïåðåâ³çíèê³â; ñê³ëüêè êîøò³â 
îòðèìóº ì³ñüêèé áþäæåò ç ðîáî-
òè ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â òà ÷è 
íå âèä³ëÿëè ¿ì êîøòè äëÿ ï³äòðèì-
êè â ÷àñ êàðàíòèíó. Î÷³êóºìî íà 
â³äïîâ³äü.

Íå âèäàâàòè êâèòîê 
âèã³äíî ïåðåâ³çíèêàì, 
àäæå âîíè ìîæóòü 
ïðèõîâàòè ñâî¿ 
ðåàëüí³ äîõîäè. Ãðîø³ 
çàëèøàþòüñÿ ó ò³í³
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Çà éîãî êàäåíö³¿ ó Òåðíîïîë³ 
çíÿëè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó. Éîìó 
äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè íà çëàì³ 
åïîõ — ð³çêîìó ïåðåõîä³ â³ä ïðàâ-
ë³ííÿ «ïàðò³¿» äî ïåðåòâîðåííÿ 
íàøî¿ äåðæàâè ó äåìîêðàòè÷íó. 
Ñàìå ó ÷àñ éîãî ïðàâë³ííÿ â Òåð-
íîïîë³ çàêðèâàëèñü çàâîäè-ã³ãàí-
òè, ³ òèñÿ÷³ ëþäåé îïèíèëèñü 
áåç ðîáîòè. Öå ó ÷àñ, êîëè êàçíà 
ì³ñòà áóëà ïîðîæíüîþ, õîäèëè 
êóïîíè-òàëîíè-ì³ëüéîíè, à ò³, 
õòî ïðàöþâàâ, ÷àñòî îòðèìóâàëè 
çàðïëàòó òîâàðîì, ÿêèé âèðîáëÿ-
ëî ï³äïðèºìñòâî.

Êîëè ïåðå¿æäæàâ äî Êèºâà, 
îïîíåíòè äîâãî øóêàëè ó íüîãî 
ì³ëüéîíí³ ñòàòêè òà ìàºòêè. Òàê ³ 
íå çíàéøëè. Â³í ³ âòðåòº ñòàâ áè 
ìåðîì, êàæóòü ò³, õòî ïðàöþâàâ 
ïë³÷-î-ïë³÷. Àëå, ïðèïóñêàþòü, 
âñå ïåðåêðåñëèëà îñîáèñòà ³ñòî-
ð³ÿ, ñóäîâà òÿãàíèíà ³ç æóðíàë³ñ-
òàìè ñóñ³äíüî¿ îáëàñò³ òà âèòÿ-
ãàííÿ áðóäíî¿ á³ëèçíè íàçîâí³. 
Òîä³ îáðàç êåð³âíèêà ì³ñòà ìàâ 
áóòè ìàéæå ñâÿòèì. Ïðèíàéìí³ 
ïóáë³÷íèì îñîáàì «ìàëþâàëè» 
ñàìå òàê³ îáðàçè. À â³í ïðîñòî 
áóâ ³íøèì. ² öå, ïîäåéêóþòü, «äî-
ïîìîãëî» çàëèøèòè éîìó ïåðøå 
êð³ñëî ì³ñòà.

НАЙМОЛОДШИЙ В ТОДІШНІЙ 
УКРАЇНІ МЕР 

Ìè ðîçïî÷èíàºìî ïðîåêò, 
â ÿêîìó ðîçïîâ³äàòèìåìî ïðî 
ì³ñüêèõ ãîë³â Òåðíîïîëÿ. Ñüîãîä-
í³ çãàäóºìî ïðî ïåðøîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâó çà ÷àñ³â Íåçàëåæíîñò³ — 
Â’ÿ÷åñëàâà Íåãîäó. Â³í êåðóâàâ 
Òåðíîïîëåì äâ³ êàäåíö³¿ ïîñï³ëü 
³ â ÷àñ îáðàííÿ ìåðîì áóâ íàé-
ìîëîäøèì â Óêðà¿í³ ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ. Â’ÿ÷åñëàâó Íåãîä³ òîä³ 
áóëî 33.

— Éîìó äîâåëîñü ïðàöþâàòè 
â äóæå îáìåæåíèõ ô³íàíñîâèõ 

óìîâàõ, öå ÿêùî òîëåðàíòíî 
ñêàçàòè, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð 
Õàíàñ, åêñïåðò Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ê³íîêîì³ñ³¿, æóðíàë³ñò. — Áþäæåò 
ì³ñò áóâ íåâåëèêèì, ãðîøåé ïî-
ñò³éíî íå âèñòà÷àëî, óïðàâëÿòè 
ì³ñüêîþ ãîñïîäàðêîþ áóëî äóæå 
âàæêî.

Â³í ïîñ³â ìåðñüêå êð³ñëî 
ó 1990 ðîö³, â ïåð³îä íàéãëèáøî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. ² íàéìåíøå 
ïîâíîâàæåíü ó ì³ñüêèõ ãîë³â áóëî 
ñàìå â òîé ÷àñ. Õî÷à ïîòð³áíî 
â³ääàòè éîìó íàëåæíå — ñàìå 
Â’ÿ÷åñëàâ Íåãîäà áóâ ùå òîä³ 
îäíèì ç àäåïò³â íàäàâàòè ì³ñöå-
âîìó ñàìîâðÿäóâàííþ íàéøèðø³ 
ïîâíîâàæåííÿ òà îäíèì ç ³äåéíèõ 
íàòõíåííèê³â ³ çàñíîâíèê³â Àñî-
ö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè.

— Äðóãèé ìîìåíò, ÿêèé ÿ â³ä-
çíà÷èâ áè, — êàæå Âîëîäèìèð 
Õàíàñ. — Óïðàâë³íö³ â éîãî êî-
ìàíä³ áóëè â³äíîñíî ìîëîäèìè — 
îäíèìè ç íàéìîëîäøèõ çà â³êîì 
â Óêðà¿í³. Àëå â³í íàìàãàâñÿ 
çðîáèòè òàê, ùîá âñ³ âîíè çäî-
áóâàëè äîäàòêîâó îñâ³òó. Áðàëè 
ó÷àñòü â ñåì³íàðàõ òà ì³æíàðîä-
íèõ òðåí³íãàõ. ² ùîá ìàëè îñâ³òó 
ì³æíàðîäíîãî çðàçêà.

ІНІЦІАТИВИ «ГАСИЛИ» 
ДЕПУТАТИ І ОПОНЕНТИ 

Â³í ïåðøèì ïî÷àâ ñïðèÿòè ãðî-
ìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì òà â³äãó-
êóâàâñÿ íà ¿õí³ ³í³ö³àòèâè. Õî÷à 
ðåñóðñ³â áóëî íåáàãàòî. Îêð³ì 
òîãî, ÷èìàëî ³í³ö³àòèâ «ãàñèëèñü» 
ïðåäñòàâíèêàìè òîä³øíüîãî äå-
ïóòàòñüêîãî êîðïóñó, îáëðàäè òà 
ÎÄÀ. Çîêðåìà, òàê ³ íå äàëè òîä³ 
âèçíà÷èòè ìåæ³ ì³ñòà, íàä ÷èì 
â³í ïðàöþâàâ. Ïåðåäà÷à â êîìó-
íàëüíå ìàéíî ì³ñòà ïðèì³ùåíü, 
ÿê³ ìàëè á íàëåæàòè ãðîìàä³ — 
òîãî æ Òåðíîï³ëüñüêîãî çàìêó.

— Â³í äîñòàòíüî òîëåðàíòíî 
ñï³âïðàöþâàâ ç æóðíàë³ñòàìè, 
³ ÷àñòî ïóáë³êàö³¿ íà øïàëüòàõ 
ì³ñöåâèõ ãàçåò ëÿãàëè â îñíîâó 

ХТО ВІН — ПЕРШИЙ МЕР ТЕРНОПОЛЯ
Персона  Вперше мером його обрали 
депутати-рухівці, а їх у міськраді була 
більшість. Вдруге на посаду привели 
городяни. Що ж завадило втретє стати 
очільником міста — читайте у матеріалі 

íàðàä ³ ïîêàðàíü ÷èíîâíèê³â ð³ç-
íèõ ð³âí³â, — ïðèãàäóº Âîëîäèìèð 
Õàíàñ, ÿêèé ïðàöþâàâ ê³ëüêà ðî-
ê³â ïðè ïåðøîìó ìåðîâ³, î÷îëèâ-
øè íàïðÿìîê ñï³âïðàö³ ç³ ÇÌ² 
òà ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè. 
Ïðèéøîâ ó ì³ñüêðàäó ç ïîñàäè 
æóðíàë³ñòà ì³ñüêî¿ ãàçåòè «Òåð-
íîïîëÿ Âå÷³ðíüîãî».

Ïðèãàäóþòü ³ êóìåäí³ âèïàäêè, 
ÿê³ òðàïëÿëèñü òîãî ÷àñó. Ñêà-
æ³ìî, óïðàâë³ííÿì ïàðê³â òîä³ 
êåðóâàâ ²ãîð Êîíäèðà. Æóðíàë³ñ-
òè çíÿëè ñþæåò ïðî ïîëàìàíèé 
ì³ñòîê ó ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Äîêè 
ñþæåò ãîòóâàëè äî âèõîäó, ì³ñòîê 
âçàãàë³ äåìîíòóâàëè. Êîëè Íåãîäà 
ïîö³êàâèâñÿ, ùî çà áàðäàê êî¿òüñÿ 
â ïàðêó, éîãî çàïåâíèëè — âñå 
íîðìàëüíî, òî ùîñü æóðíàë³ñòè 
ïîâèäóìóâàëè. Òîä³ æ ³ íàðîäè-
ëèñü æàðò³âëèâ³ ðÿäêè, ÿê³ äîâãî 
ãóëÿëè ì³ñòîì.

«Çàïèòàëè ó Êîíäèðè, ó ì³-
ñòî÷êàõ ñâ³òÿòü äèðè. Íó à òîé 
â³äïîâ³äàº — òî íåãîäà ¿õ ëàìàº». 
Ñëîâî «íåãîäà» âèêîðèñòàëè ñàìå 
ó çíà÷åíí³ «ïîãàíî¿ ïîãîäè». Àëå 
é ñï³âçâó÷í³ñòü ³ç ïð³çâèùåì ìåðà 
áóëà íå âèïàäêîâîþ.

— Â³í áóâ ö³êàâèì óïðàâë³íöåì 
íîâîãî òèïó, ÿêèé êàðäèíàëüíî 
â³äð³çíÿâñÿ â³ä êåð³âíèê³â ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â, — ïðèãàäóº Âîëîäè-
ìèð Õàíàñ. — Ïðè íüîìó áóâ ðîç-
ðîáëåíèé ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, öå áóëî îäíèì ç ïåðøèõ 
â Óêðà¿í³. Ïðèäóìàëè òà çàïóñòè-
ëè êîíêóðñ äëÿ ä³òåé — «ßêáè 
ÿ ñòàâ ìåðîì ì³ñòà». Ïîò³ì â³í 
ñòàâ çàãàëüíîóêðà¿íñüêèì. Òîä³ 
ñàìå Íåãîäà çàïðîïîíóâàâ çðî-
áèòè ó ãîòåë³ «Óêðà¿íà» õàá äëÿ 
ÃÎ — ïîëîâèíà áóëà á ó âëàñíî-
ñò³ ì³ñòà. Àìåðèêàíö³ òîä³ äàâàëè 
íà öå ãðîø³, äåïóòàòè âïåðëèñÿ.

ЗУПИНЯЛИСЬ ЗАВОДИ-ГІГАНТИ, 
МАСА ЛЮДЕЙ — БЕЗРОБІТНІ 

Ñàìå çà ÷àñè éîãî ïðàâë³ííÿ 
ó Òåðíîïîë³ çíÿëè ïàì’ÿòíèê 
Ëåí³íó, ÷èì äîáðÿ÷å íàøóì³-
ëè íà âñþ Óêðà¿íó. Öå ñòàëîñü 
8 ñåðïíÿ 1990 ðîêó. Òåðíîï³ëü 
áóâ äðóãèì ì³ñòîì ï³ñëÿ ×åð-
âîíîãðàäà, äå ïàì’ÿòíèê çíÿëè 
ïåðøîãî ñåðïíÿ, õî÷à ð³øåííÿ 
áóëî ïðèéíÿòî ïåðøèì â Óêðà¿í³ 
ñàìå â Òåðíîïîë³.

Çóïèíÿëèñü âåëèê³ ï³äïðèºì-
ñòâà, à ëþäè ìàñîâî ñòàâàëè áåç-
ðîá³òíèìè.

Ò³, õòî ïåðåæèëè ò³ ÷àñè, ïðè-
ïóñêàþòü, ùî Â’ÿ÷åñëàâ Íåãîäà 
ìàëî íå âèïàäêîâî ñòàâ ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ. Â³í áóâ ðóõ³âöåì ³ 
ïðàöþâàâ ³íæåíåðîì íà «Âàòð³». 
Êîëè îáèðàëè âïåðøå, çà íüîãî 
ãîëîñóâàëè äåïóòàòè. À ïðåäñòàâ-
íèê³â «Ðóõó» áóëà á³ëüø³ñòü. Â³í 
áóâ ñïðàâä³ äîñòóïíèì, çà íüîãî 

Öå áóëà åïîõà áàðòåðà, 
â³äñóòíîñò³ çàðïëàò, 
êóïîí³â ³ ì³ëüéîí³â òà 
ïîâíîãî áåçãðîø³â’ÿ 
ó ì³ñüê³é êàçí³. Òà é 
çàãàëîì âàæê³ ÷àñè

âñ³ ãîëîñóâàëè äðóãèé ðàç. Íî-
ìåíêëàòóðí³ íà÷àëüíèêè íå ìîãëè 
éîìó öüîãî ïðîáà÷èòè ³ ÷àñòåíüêî 
âñòðîìëÿëè ïàëêè â êîëåñà.

Ùå çà ÷àñ³â éîãî ïðàâë³ííÿ, ³ 
ï³çí³øå, êîëè âè¿õàâ äî ñòîëèö³, 
îïîíåíòè ³ ì³ñöåâ³ äåïóòàòè íå ðàç 
øóêàëè ó íüîãî øàëåí³ ñòàòêè ³ 
ìàºòêè. Äîñ³ í³÷îãî íå çíàéøëè.

— Öå, ÿê íà ìåíå, ëþäèíà 
÷åñíà ³ ïîðÿäíà, — ïåðåêîíàíèé 
ïèñüìåííèê, æóðíàë³ñò ³ âèêëàäà÷ 
Îëåêñàíäð Â³ëü÷èíñüêèé. — Ñàìå 
ïðè íüîìó êîìï’þòåðèçóâàëè 
ì³ñüêðàäó. Àêòèâíî ñï³âïðàöþ-
âàâ ç Àãåíö³ºþ ì³æíàðîäíîãî ðîç-
âèòêó — öå òåæ òîä³ áóëî íîâèì. 
Çà éîãî êàäåíö³¿ ïî÷àëè áàãàòî 
áóäóâàòè, â òîìó ÷èñë³ ³ öåðêîâ. 
Ïàì’ÿòàºòå, ðèìîêàòîëèöüêèé 
õðàì ³ ðóñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà 
÷åðåç äîðîãó? Â³í òàêèì ÷èíîì 
âèð³øèâ ¿õ ïîìèðèòè.

Â³í áóâ ïðîñòèì ³ äîñòóïíèì. 
Çåìëÿêè äîñ³ äî íüîãî ¿çäÿòü ç³ 
ñâî¿ìè ïðîõàííÿìè. Àëå êîëè 
éäåòüñÿ ïðî ñåðéîçí³ ñóìè, Íåãî-
äà ÷àñòî, êàæóòü, â³äïîâ³äàº. Ìîâ-
ëÿâ, äå ÿ â³çüìó òàêó ñóìó? Õ³áà ç³ 
ñâîº¿ çàðïëàòè âàì äîïîìàãàòèìó.

ПРАЦЮВАВ У НАЙВАЖЧІ 
ЧАСИ — ЕПОХУ БІДНОСТІ 

— Éîìó äîâåëîñü ïðàöþ-
âàòè, ÿê íà ìåíå, ó íàéâàæ÷³ 
÷àñè, — ïåðåêîíàíèé Îëåêñàíäð 
Â³ëü÷èíñüêèé. — ²íôëÿö³ÿ, òî-
òàëüíå áåçãðîø³â’ÿ, êóïîíè-òà-
ëîíè-ì³ëüéîíè… Ãðîøîâà ðå-
ôîðìà ó 1996 ðîö³. Êðèçà áóëà 
ñåðéîçíà. Àëå ñàìå çà éîãî êàäåí-
ö³¿ áóäóâàëè áóäèíîê äëÿ âîëåé-
áîëüíîãî êëóáó, êîðïóñ ïîë³òåõó. 
Íå âèñòà÷àëî íà çàðïëàòè â÷è-
òåëÿì, âîíè ïî÷àëè áóíòóâàòè. 
Âèð³øóâàâ, äå áðàòè ãðîø³.

Äåïóòàò³â ïåðøî¿ êàäåíö³¿ áóëî 
àæ 128 — âîíè çàñ³äàëè ó âåëè-
÷åçíîìó çàë³ òàì, äå ÒÒÁ, íåïî-
äàë³ê äðàìòåàòðó. Ñàìå â 1990 ð. 
Â’ÿ÷åñëàâà Íåãîäó îáðàëè ìåðîì 

äåïóòàòè. Â 1994 ðîö³ âæå ãîëî-
ñóâàëè ãîðîäÿíè. ² ê³ëüê³ñòü äå-
ïóòàò³â 2 ñêëèêàííÿ çìåíøèëàñü 
â ðàçè — äî 16-òè.

— Öå âæå ó 2000–2002 ðð. â³ä-
áóëîñÿ çðîñòàííÿ åêîíîì³êè, 
êîëè Þùåíêî ñòàâ ïðåì’ºðîì 
³ â ì³ñÿöü âèïëà÷óâàëè çàáîð-
ãîâàí³ñòü — âèäàâàëè ïî äâ³ 
ïåíñ³¿, — ïðèãàäóº Îëåêñàíäð 
Â³ëü÷èíñüêèé. — À ïåð³îä, êîëè 
ìåðóâàâ Íåãîäà, ìîæíà íàçâàòè 
åïîõîþ á³äíîñò³. Òîä³ æ ïî÷àëè 
âèìèêàòè åëåêòðèêó. ×àñîì çàõî-
äèø â áàð — îô³ö³àíò ñïî÷àòêó 
ñâ³÷êè íåñå. Æèëè çà ðàõóíîê 
ñåëà. ×àñòî ç ÷èì ïðàöþâàâ — 
òèì ³ îòðèìóâàâ çàðïëàòó. Öå 
áóëà åïîõà áàðòåðà.

Ñàìå æóðíàë³ñòè ³ç âèäàííÿ 
ñóñ³äíüî¿ îáëàñò³ âèíåñëè íà-
çîâí³ ³ñòîð³þ ç ðîçëó÷åííÿì òà 
ïîâòîðíèì îäðóæåííÿì çà ï³â 
ðîêó äî âèáîð³â. Òîä³ Â’ÿ÷åñëàâ 
Íåãîäà íàâ³òü âèð³øèâ ñóäèòèñÿ ç 
æóðíàë³ñòàìè ³ ïðîãðàâ ñóä. Òîä³ 
ââàæàâ, éìîâ³ðíî, ùî öå éîãî 
îñîáèñòà ñïðàâà. Æóðíàë³ñòè, 
íàïåâíå, äóìàëè ³íàêøå, âèíî-
ñÿ÷è íàçîâí³ íþàíñè îñîáèñòî-
ãî æèòòÿ ïóáë³÷íî¿ îñîáè. Ñàìå 
öå «äîïîìîãëî» éîìó ïðîãðàòè 
ì³ñöåâ³ âèáîðè. Õî÷à, ÿê êàæóòü 
òîä³øí³ íàáëèæåí³ îñîáè, â³í ìàâ 
âñ³ øàíñè âòðåòº ïîñ³ñòè ìåðñüêå 
êð³ñëî.

— Ñïîãàäè, íàïåâíå, ö³êàâ³ äëÿ 
ÿêî¿ñü ÷àñòèíè òèõ, õòî ïåðåæèâ 
ïåð³îä 1990–1998 ðð., — â³äïîâ³â 
Â’ÿ÷åñëàâ Íåãîäà. — Àëå ëþäåé 
ö³êàâèòü òå, ùî ñüîãîäí³ ³ çàâ-
òðà. Ïåðåì³ñòèòèñü â àòìîñôåðó 
ïî÷àòêó/ê³íöÿ 90-õ ³ çðîçóì³òè 
âàæê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü òîä³øí³õ ð³-
øåíü — âàæêî. Öå áóâ ñêëàäíèé 
ïåð³îä â ³ñòîð³¿ ì³ñòà ³ êðà¿íè, 
îïèñàòè ÿêèé ìîæíà íå îäíèì 
òîìîì ñïîãàä³â. Íå çíàþ, ÷è 
ìîæíà âèòÿãíóòè ÿê³ñü îñîáëèâ³ 
ö³êàâ³ ñòîð³íêè ç ö³º¿ õðîíîëîã³¿ 
ïîä³é?

ДОВІДКА 

В’ячеслав Андронович Негода був 
міським головою Тернополя 1990–
1998 рр.
 Народився 25 травня 1957 р. с. 
Борщівка, Лановецького району 
Тернопільської області. Дві вищих 
освіти, спеціальність архітектура та 
правознавство.
 1983–04.1990 рр. — начальник 
конструкторського бюро Виробничо-
го об’єднання «Ватра», м. Тернопіль.
 04.1990–04.1998 рр. — Терно-
пільський міський голова, депутат 
Тернопільської облради, член об-
лвиконкому.
 09.2019 р. — по т/ч — заступник 

міністра розвитку громад та терито-
рій України.
 Заслужений архітектор України. 
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Гра-
моти Президента України. Почесна 
грамота Кабінету Міністрів України, 
Почесна грамота Верховної Ради 
України, Почесна грамота Держав-
ної служби України, інші нагороди 
та відзнаки.
 Відповідає за забезпечення фор-
мування та реалізацію державної 
політики у сферах: територіальної 
організації влади, адміністратив-
но-територіального устрою, роз-
витку місцевого самоврядування.

В'ячеслав Негода керував Тернополем дві каденції 
поспіль. У час обрання був наймолодшим в Україні мером
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 

МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

МИ ВАКЦИНУЄМОСЯ І ЗАРАДИ 
ТИХ, ХТО ПОРУЧ З НАМИ
Ковід  Якщо спочатку дехто 
реагував скептично чи з насторогою, 
то тепер все інакше. Чи вакцинуються 
і скількох уже вдалося щепити у міській 
дитячій лікарні? Розповідаємо 

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Âàêöèíàö³ÿ â³ä COVID-19 
äîçâîëèòü çàõèñòèòè ñåáå ³ 
ñâî¿ ðîäèíè â³ä ïàíäåì³¿, ùîá 
ïîâåðíóòèñÿ äî çâè÷íîãî æèò-
òÿ. Óñ³ âàêöèíè — áåçïå÷í³ é 
åôåêòèâíî ôîðìóþòü ³ìóí³òåò. 
Ùåïëåííÿ — äîáðîâ³ëüí³ é áå-
çîïëàòí³, ðîçïîâ³äàþòü òåðíî-
ï³ëüñüê³ ìåäèêè.

25 ëþòîãî — äåíü, ÿêèé ñòàâ 
ïåðåëîìíèì äëÿ Òåðíîï³ëüùèíè. 
Àäæå ñàìå òîä³ ñòàðòóâàëà âàêöè-
íàö³ÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Ïåðøîþ 
â îáëàñò³ îòðèìàëà ùåïëåííÿ çà-

â³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ ÊÍÏ «Òåð-
íîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìó-
íàëüíà ë³êàðíÿ» Îëüãà Äèâîíÿê.

¯¿ ïðèêëàä ñòàâ ö³ííèì ³ äëÿ 
³íøèõ ïðàö³âíèê³â çàêëàäó. Àäæå 
ïðàêòè÷íî âñ³ âîíè ùîäíÿ — 
íà ïåðåäîâ³é ë³í³¿ áîðîòüáè ç 
õâîðîáîþ, ÿêà ïîñòàâèëà íà ïàóçó 
óâåñü ñâ³ò. ßêùî íà ïî÷àòêó êàì-
ïàí³¿ íàâ³òü ñåðåä ìåäèê³â áóëè 
ïåâí³ ñóìí³âè ùîäî âàêöèíàö³¿, 
òî çàðàç äóìêè çì³íèëèñÿ.

×îìó âàæëèâî ùåïèòèñÿ â³ä 
êîâ³äó ³ ÷è ðîáëÿòü öå àêòèâíî 
ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³, ãîâîðèìî ç àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ çàêëàäó.

АНДРІЙ АРТИМОВИЧ, 

ДИРЕКТОР ЛІКАРНІ:

— Вакцинація — як до-
ведено світовою прак-
тикою, сприяє мен-
шому захворюванню 
населення. Вона зни-
жує ймовірність важ-
ких проявів недуги та 

призначена для того, щоб, охопивши велику 
чисельність населення (90–95%), перерва-
ти інфекційний ланцюг. Зараз, звісно, нам 
не вдасться цього зробити, але ми можемо 
зменшити кількість летальних випадків чи 
інвалідизації.
Завдяки вакцинації у світі подолані ряд хво-
роб, які панували багато років. Це — значне 
надбання людства у боротьбі з недугами, 

серед яких і коронавірус. Інфекційні хво-
роби також еволюціонують, тому тільки 
науково обґрунтовані заходи з доказової 
медицини можуть бути ефективними у бо-
ротьбі з ними.
Я особисто отримав два щеплення, маю 
офіційний документ, який підтверджує, що 
можу безпечно подорожувати, їхати на кон-
ференції, навчання за кордоном і в Україні. Це 
дуже важливо, адже через ковід перервала-
ся можливість навчання та обміну досвідом. 
Почуваюся захищеним і спокійним за те, що 
оточуючі поряд зі мною у безпеці.
Зараз зросла активність працівників, вони 
хочуть вакцинуватися. Є багато охочих. Психо-
логічна переоцінка в українців вже, напевно, 
відбулася. Сьогодні вакцинація — це єдиний 
шлях до цивілізованого існування на планеті.

ОЛЬГА ДИВОНЯК, 

ЗАВІДУВАЧКА 

ІНФЕКЦІЙНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ:

— Я не хворіла на ко-
ронавірус, і мої рід-
ні — теж. Саме тому 
прийняла для себе 
це рішення — вакци-

нуватися, аби захистити своїх близьких, своїх 
знайомих. 25 лютого я перша в області вак-
цинувалася препаратом AstraZeneca, згодом 
отримала і ревакцинацію.
Працюючи з інфекційними недугами вже 
не один десяток років, я знаю, що саме 
вакцинація дасть можливість сформува-
ти колективний імунітет до коронавірусу. 
Якщо сумувати кількість людей, які вже 
перехворіли, а також тих, які отримають 

щеплення, то можемо говорити про те, 
що кількість хворих зменшиться, а разом 
з тим — і чисельність важких випадків, які 
потребують госпіталізації, а найголовні-
ше — летальність.
Нині в мережі можна натрапити на безліч 
міфів і чуток довкола цих препаратів. На по-
чатку вакцинальної кампанії з насторогою 
до цього ставилися і самі медичні працівни-
ки. Але вони беруть приклад зі своїх колег 
і вакцинуються. Адже ми щодня працюємо 
з хворими, які потенційно можуть мати ко-
ронавірус. Тож можемо не лише захворіти, 
а й самі бути джерелом інфекції для інших. 
Саме тому дуже важливо вакцинуватися. 
Важливо усвідомити, що лише щеплення від 
інфекційного захворювання — найкращий 
метод запобігти його масовому розпов-
сюдженню.

ВОЛОДИМИР КУЧМА, 

МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР З 

ПОЛІКЛІНІЧНОЇ РОБОТИ:

— 44 працівники 
поліклінічних відді-
лень мають два ще-
плення вакциною 
AstraZeneca, також 
щеплюємо Pfizer — 

63. Є багато охочих. Але не всіх доцільно 
вакцинувати зараз. Ми щомісяця здаємо 
імуноферментний аналіз на визначення 
антитіл до ковіду, і в багатьох працівників 

є високий титр, що свідчить про те, що вони 
перехворіли.
Важливість щеплення важко переоцінити, 
адже педіатри, медичні сестри та санітар-
ки щодня мають значні ризики захворіти. 
На прийом приходять не тільки діти, а й бать-
ки. У 20% випадків пацієнти, які приходять з 
ознаками ГРВІ, мають діагноз «коронавірус».
Тому вакцинуватися потрібно, адже коло кон-
тактів дуже велике. Є працівники, які постійно 
контактують з хворими, і в них вже виробився 
природний імунітет. Вони не хворіли, тому 
мають щепитися.

ТЕТЯНА ТОМАШІВСЬКА, 

МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР 

З ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ, 

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ 

НАУК:

— Ми пережили рік 
пандемії, і всі розумі-
ємо про серйозність 
викликів, які постали 

перед нами. Вакцинація — це єдиний дієвий 
метод попередження захворювання, або ж його 
легкого перебігу. Тому ми, медики, з великою 
відповідальністю підходимо до цього питання.
Зважаючи на кількість хворих, на те, як тяжко 
деякі долали хворобу, а хтось і взагалі не зміг 
її побороти, на жаль, ми просто не можемо 
бути осторонь. Наш заклад є опорним для 
лікування всіх діток області, у яких виявили 
коронавірус. Тому ми дотичні до проблеми і 
повинні працювати на випередження. Захи-
щатися варто, заради своїх рідних, друзів, 
тих, хто нас оточує. Звісно, до вакцинації 
потрібно підходити мудро, враховувати, чи 
хворіли, коли перенесли ковід, чи є в організмі 

ще імуноглобуліни G (IgG) (це «захисники» 
нашого організму від різних вірусів, бактерій 
та інших інфекційних агентів — прим. авт.). 
Визначення в крові різних класів антитіл є 
інформативним свідченням поточного або 
минулого інфекційного процесу, допомагає 
оцінити стадію розвитку інфекції.
Вакцинація — добровільна справа, але ми 
в колективі часто обговорюємо її важливість. 
Навіть ті працівники, які були спочатку на-
лаштовані скептично чи з недовірою, змінили 
свою думку та вакцинувалися. Є вибір вакцин, 
і це добре. Це знижує супротив.
Якщо говорити про кількість вакцинованих, 
то нам вдалося вже щепити 150 працівни-
ків лікарні першою дозою препарату аме-
риканської фармацевтичної компанії Pfizer. 
44 особи отримали щеплення вакциною 
AstraZeneca шведсько-британської компанії. 
Та чотири працівники вакциновані першою 
дозою китайського препарату CoronaVac. 
Ще 20 осіб чекають на ревакцинацію вак-
циною AstraZeneca. Загалом у закладі майже 
800 працівників.

Безпечно жити та подорожувати Важливо для колективного імунітету 

Перехворіли або мають 
природний імунітет 

Думки медиків змінилися 
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Зараз зросла активність 
працівників, вони 

хочуть вакцинуватися.  
На фото Ольга Дивоняк
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 Õòî âèãàäàâ ñõåìó, ÿêà äàëà éîìó 
ìîæëèâ³ñòü ïðîñòî óòåêòè? ² õòî 
âèíåí, ùî ÷îëîâ³ê, âèíà ÿêîãî áóëà 
äîâåäåíà ñóäàìè, ñïîê³éíî çàëè-
øèâ êðà¿íó — öèõ ïèòàíü ó áàòüê³â 
Ìàð’ÿíè äóæå áàãàòî.
Àäâîêàò Ìèõàéëî Ñàìóëÿê, ÿêèé 
ìàº ÷èìàëèé äîñâ³ä ó ñïðàâàõ ïðî 
ÄÒÏ, ïðèïóñêàº, ùî òàêà ñèòóàö³ÿ 
ñêëàëàñü ÷åðåç òå, ùî äî îáâèíó-
âà÷åíîãî íå áóâ çàñòîñîâàíèé íà-
ëåæíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä.

— Íà åòàï³ ñóäîâîãî ïðîâàäæåí-
íÿ çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòü-
ñÿ çà â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì 
ïðîêóðîðà, — ïîÿñíèâ Ìèõàéëî 
Ñàìóëÿê. — Øâèäøå çà âñå, â ö³é 
ñèòóàö³¿ çàê³í÷èëàñü ä³ÿ çàïîá³æ-
íîãî çàõîäó, ³ ¿¿ íå ïîíîâèëè.

Çà ïîíîâëåííÿì òàêî¿ ïðîêóðîðè 
ó ñïðàâ³ ìàþòü çâåðòàòèñü äî ñóäó. 
Ùîïðàâäà, êàæå ïàí Ìèõàéëî, â³í 
÷³òêî íå ìîæå íàçâàòè ïðè÷èíó, áî 
íå áà÷èâ ìàòåð³àë³â ñïðàâè. À çàðàç 
ºäèíèé âèõ³ä — îãîëîøóâàòè çàñó-
äæåíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà 
øóêàòè çà äîïîìîãîþ ²íòåðïîëó.

Çàêîíîäàâåöü, ÿê âèÿâèëîñü, çà-
ëèøèâ «ëàç³âêó», ³ öèì çëî÷èíö³ 
÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ.

Êîëè º îäèí çàïîá³æíèé çàõ³ä — 
â äàíîìó âèïàäêó çàñòàâà, äî îáâè-
íóâà÷åíîãî íå ìîæóòü çàñòîñóâàòè 
³íøèé. Îäíî÷àñíî âçÿòè ï³ä âàðòó 
çàñóäæåíîãî íå ìîæóòü. 

Øàíñ óòåêòè éîìó äàëî… íåäî-
ñêîíàëå çàêîíîäàâñòâî. Àäæå ï³ñëÿ 
óõâàëè àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º òðè 
äí³, àáè äîêóìåíòè ïåðåäàëè îð-
ãàíàì ïîë³ö³¿. À ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, 

äîïðàâèëè çàñóäæåíîãî äî ì³ñöü 
â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ.

Çà âëàñíîþ ³íôîðìàö³ºþ «RIA 
ïëþñ», ÿê³é ìè ïîêè íå çíàéøëè 
îô³ö³éíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, Àíäð³é 
Ãàëÿñ ïåðåòíóâ êîðäîí, — öå îäèí ç 
âàð³àíò³â, — çà êàðòîþ ïîáèòà. Â³í 
äàâíî âæå ¿¿ ìàº, à ùîá â òàêîìó 
âèïàäêó ïî¿õàòè äî Ïîëüù³, éîìó 
íå ïîòð³áåí çàêîðäîííèé ïàñïîðò. 
²íøèé âàð³àíò — â³í, ìîæëèâî, ìàâ 
¿õ äâà, ùî íå çàáîðîíåíî çàêîíîì. 
Àáî ñêîðèñòàâñÿ ID êàðòêîþ.

Ïðî «â³êíî» ó òðè äí³ ãîâîðÿòü 
³ â îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³. 

— Ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ âèíóâàòöþ ÄÒÏ áóâ îáðàíèé 
çàõ³ä ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàø-
íüîãî àðåøòó, ÿêèé ñóä çà ñêàðãîþ 
ñòîðîíè çàõèñòó çàì³íèâ çãîäîì 
íà í³÷íèé àðåøò, — ïîâ³äîìèëà 

ðå÷íèöÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ïðîêóðàòóðè Ëåñÿ Ãóðåöüêà. — 
Ïðîêóðîð ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 
íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³í-
êè ï³äîçðþâàíîãî çâåðíóâñÿ ïðî 
ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 
ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ïðîòå 
ñóäîì áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâî-
ëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ ³ çàñòî-
ñîâàíî ì’ÿêøèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, 
ùî çàïðîïîíóâàëà ñòîðîíà çàõèñòó, 
à ñàìå — çàñòàâó ó 76 040 ãðí.

Çàïîá³æíèé çàõ³ä áóâ çàñòîñî-
âàíèé äî îñîáè óïðîäîâæ óñüîãî 
ñóäîâîãî òà àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó.

— Ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ 
Óêðà¿íè äëÿ çì³íè íà ñóâîð³øèé 
çàïîá³æíèé çàõ³ä íå áóëî, îñê³ëüêè 
îáâèíóâà÷åíèé âèêîíóâàâ ïðîöåñó-
àëüí³ îáîâ’ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà íüî-
ãî ñóäîì, — êàæå Ëåñÿ Ãóðåöüêà.

Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 535 ÊÏÊ Óêðà-
¿íè, ñóäîâå ð³øåííÿ àïåëÿö³éíî¿ 
³íñòàíö³¿ çâåðòàºòüñÿ äî âèêîíàííÿ 
â îðãàíè Íàöïîë³ö³¿ íå ï³çí³øå, ÿê 
÷åðåç 3 äí³ ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ 
ð³øåííÿ. — Òàêèì ÷èíîì, íà òîé 
÷àñ íå ìîæíà áóëî çàñòîñóâàòè ³í-
øèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, òîáòî âçÿòè 
ï³ä âàðòó îñîáó, îñê³ëüêè îñòàííÿ 
âæå ïåðåáóâàëà ï³ä çàïîá³æíèì 
çàõîäîì ó âèä³ çàñòàâè, ïîÿñíèëà 
Ëåñÿ Ãóðåöüêà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ä âëàñíèõ äæå-
ðåë, Ãàëÿñà âæå ïîäàëè ó ðîçøóê.

— Êîëè ïðèõîäèòü âèðîê íà âè-
êîíàííÿ äî ïîë³ö³¿, ëþäèíà îãî-
ëîøóºòüñÿ â ðîçøóê, — ïîâ³äî-
ìèâ íà÷àëüíèê ãîëîâóïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë. — Çà òàêèìè çëî÷èíàìà 
ðîçøóê ïðîâîäèòüñÿ ì³æíàðîäíèé.
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— ß õî÷ó çíàòè, õòî âèíåí 
ó òîìó, ùî âáèâöÿ ìîº¿ äèòèíè 
áåçïåðåøêîäíî âò³ê çà êîðäîí, — 
ãîâîðèòü ³ ïëà÷å ìàìà çàãèáëî¿ 
ñòóäåíòêè Ìàð’ÿíè ßêèì÷óê. — 
ß õî÷ó, ùîá ëþäè çíàëè ïðî öå. Í³, 
ÿ íå áîþñü. ß âæå í³÷îãî íå áîþñü. 
Âñå, çà ùî ³ çà êîãî ÿ áîÿëàñü, âæå 
âòðàòèëà. Ìîÿ äèòèíà â çåìë³, à ¿¿ 
âáèâöÿ âò³ê. Îò ³ âñÿ ïðàâäà.

Ìàð'ÿí³ ßêèì÷óê áóëî 21. Âîíà 
áóëà ñòóäåíòêîþ 4-ãî êóðñó ôà-
êóëüòåòó åêîíîì³êè òà óïðàâë³ííÿ 
ÒÍÅÓ. Ó àâàð³þ ä³â÷èíà ïîòðàïèëà 
6 ñ³÷íÿ 2018 ð.

ÄÒÏ òðàïèëàñü íà àâòîäîðîç³ 
Òåðíîï³ëü-Ñêàëàò-Æâàíåöü, íåïî-
äàë³ê ñ. Ñàïîã³â, 6 ñ³÷íÿ î 13.20, 
ïîâ³äîìëÿëè òîä³ â ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ 
â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³. Ä³â÷è-
íà ïåðåõîäèëà äîðîãó ³ îïèíèëàñÿ 
ï³ä êîëåñàìè àâòî Toyota Corolla. 
Íåùàñòÿ òðàïèëîñÿ íà î÷àõ ó áàòü-
êà. Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ä³â÷èíà ðàçîì ç òàòîì âèéøëè ç àâ-
òîáóñà. Êîëè âîíà ïî÷àëà ïåðåõî-
äèòè äîðîãó, ¿¿ çáèëî àâòî. Øâèäêà 
êîíñòàòóâàëà ñìåðòü ñòóäåíòêè.

Âîä³é, òîä³ 28-ð³÷íèé Àíäð³é 
Ãàëÿñ, ñòâåðäæóâàâ, ùî ¿õàâ ç³ 
øâèäê³ñòþ áëèçüêî 90 êì/ãîäèíó, 

à îò òàòî çàãèáëî¿ ãîâîðèâ ³íàêøå. 
Ïîä³þ âíåñëè â ªÐÄÐ çà ÷. 2 ñòàòò³ 
286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.

МАЛА ХЛОПЦЯ 
— Ìàð'ÿíà áóëà õîðîøîþ ïî-

äðóãîþ, ìîãëà çàâæäè ï³äòðèìàòè 
³ ðîçâåñåëèòè, — ðîçïîâ³äàº ïîäðóãà 
çàãèáëî¿ ²ðèíà Çåëåíþê. — Ïàðà-
ëåëüíî ç íàâ÷àííÿì âîíà ïðàöþ-
âàëà. Ïðîáóâàëà â³äêðèòè ñâîþ 
ñïðàâó ç âèãîòîâëåííÿ êàïêåéê³â. 

Ä³â÷èíà çàâæäè áóëà ñïîê³éíîþ, 
âèâàæåíîþ, ðîçïîâ³äàº îäíîêóðñ-
íèöÿ Ìàð³àíà Ïðîêîïåíêî.

— Ìàð'ÿíà ìàëà õëîïöÿ, âîíè 
íàâ÷àëèñÿ â îäí³é ãðóï³ ³ áóäóâàëè 
ïëàíè íà ìàéáóòíº, — êàæå ä³â÷è-
íà. — Íå ñóäèëîñÿ…

Áàòüêè, Ãàëèíà òà Â³òàë³é ßêèì-
÷óêè, âèçíàí³ ïîòåðï³ëèìè ó ö³é 
ñïðàâ³. Ìàìà çàãèáëî¿ ñòóäåíòêè 
êàæå, ùî ïðîéøëè ñ³ì ê³ë ïåêëà.

— Òðè ðîêè ìè ñóäèëèñÿ ç âáèâ-
öåþ íàøî¿ äèòèíè, à â³í âèêðó-
÷óâàâñÿ, ÿê ì³ã, — êàæå Ãàëèíà 
ßêèì÷óê. — Òî âèçíàâàâ âèíó, 
òî íå âèçíàâàâ. Òî êàçàâ, ìîâëÿâ, 
ó íüîãî âñå ñõâà÷åíî. Â³í æîäíî-
ãî ðàçó íå ïîïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ, 
íå ðîçêàÿâñÿ, ùî âáèâ íàøó äèòè-
íó. 17 ÷åðâíÿ 2020 ð. Áîðù³âñüêèé 
ñóä îãîëîñèâ éîìó âèðîê — 7 ðîê³â 
òþðìè. Òîä³ â³í ïîäàâ àïåëÿö³þ.

Чи подали у розшук та де може бути водій

ВОДІЙ, ЯКИЙ У ДТП ВБИВ 21-РІЧНУ 
СТУДЕНТКУ, ВТІК ЗА КОРДОН 
Резонанс  Студентка колишнього ТНЕУ 
загинула три роки тому у переддень 
Різдва — на очах у свого батька. Водія, 
який збив студентку на смерть, засудили 
до 7 років ув’язнення. Апеляція залишила 
вирок без змін. Чоловік вийшов із зали 
суду і за кілька годин перетнув кордон. 
Хто винен в тому, що він залишив країну?

КАЖЕ, СТАЛОСЯ 
З НЕОБЕРЕЖНОСТІ 

Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíó-
âà÷åíèé çàÿâèâ, ùî âèíó âèçíàº 
÷àñòêîâî, àäæå éîãî ä³¿ íîñèëè 
íåîáåðåæíèé õàðàêòåð. Íàäàë³, äà-
þ÷è ïîêàçè ñóäó, çàÿâèâ, ùî âèíó 
â ³íêðèì³íîâàíîìó éîìó çëî÷èí-
íîìó ä³ÿíí³ íå âèçíàº ïîâí³ñòþ. 
Ïîáëèçó ñ. Ñàïîã³â Áîðù³âñüêîãî 
ðàéîíó ïîì³òèâ íà óçá³÷÷³ ç ïðàâî¿ 
ñòîðîíè äâîõ ï³øîõîä³â. Êîëè îäèí 
ç íèõ, ÿê â ïîäàëüøîìó äîâ³äàâñÿ, 
ñàìå ïîòåðï³ëà, ïî÷àëà ðóõ ÷åðåç 
äîðîãó, çðîáèâøè îäèí êðîê ïî òà-
ê³é, ïîäàâ çâóêîâèé ñèãíàë, ïî÷àâ 
ìàíåâð ãàëüìóâàííÿ òà äåùî çì³-
íèâ íàïðÿìîê ðóõó âë³âî. Îñê³ëüêè 
ç ïðàâî¿ ñòîðîíè çíàõîäèâñÿ ³íøèé 
ï³øîõ³ä, à ïðÿìî íå ðóõàâñÿ, àäæå 
ïîòåðï³ëà ïî÷àëà á³ãòè, ³, ïðîäîâ-
æóþ÷è ðóõ ïðÿìî, íå âñòèã áè ïå-
ðåä íåþ çàãàëüìóâàòè.

— Ó öåé ìîìåíò ñïðàöþâàëà 
àíòèáëîêóâàëüíà ñèñòåìà, êîëåñà 
çàáëîêóâàëî, àâòîìîá³ëü ïî÷àëî 

çàíîñèòè, — ñòâåðäæóâàâ Àíäð³é 
Ãàëÿñ ó ñóä³. — Ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ 
ç ï³øîõîäîì, àâòîìîá³ëü ïîíåñëî 
âïåðåä òà ðîçâåðíóëî. Ï³ä³éøîâ 
äî ïîòåðï³ëî¿, âèêëèêàâ øâèäêó 
òà ïîë³ö³þ.

ЗАГИНУЛА НА ОЧАХ У БАТЬКА 
Â³òàë³é ßêèì÷óê, áàòüêî çàãèáëî¿ 

Ìàð’ÿíè, ââàæàº, ùî ñàìå ç âèíè 
îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé ç íåçðîçóì³-
ëèõ ïðè÷èí çì³íèâ íàïðÿìîê ðóõó, 
íàñòàëà ñìåðòü éîãî äî÷êè.

Áàòüêî ó ñóä³ ãîâîðèâ, ùî ïðîáà-
÷åííÿ ó íèõ ç ìàò³ð’þ í³õòî íå ïðî-
ñèâ, çáèòê³â íå â³äøêîäîâóâàëè. 
Îäèí ðàç Àíäð³é ç³ ñâîºþ ìàò³ð’þ 
ïðè¿æäæàâ íà ìîãèëó äî Ìàð’ÿíè…

17 áåðåçíÿ 2021 ð. áóëà óõâàëà 
â àïåëÿö³¿, ÿêîþ âèðîê ïåðøî¿ ³í-
ñòàíö³¿ çàëèøèëè áåç çì³í. Â çàë 
ñóäó Àíäð³é ïðèéøîâ ñàì, àäæå áóâ 
«ï³ä çàñòàâîþ». Òàêó ì³ðó çàïîá³æ-
íîãî çàõîäó îáðàëè ÷îëîâ³êîâ³, âè-
çíà÷èâøè ðîçì³ð çàñòàâè — 76 òèñ. 
ãðí. Â³í — ÷è õòîñü çà íüîãî — 

ïîòð³áíó ñóìó âí³ñ. ² ïåðåáóâàâ 
íà âîë³ â ÷àñ ñóäîâèõ ñëóõàíü.

ПОЧУВ ВИРОК, ВИЙШОВ І ЗНИК 
— Òàì, â àïåëÿö³¿, ìè ïî÷óëè — 

óõâàëà íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ç ìî-
ìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ ³ ìîæå áóòè 
îñêàðæåíà äî Âåðõîâíîãî ñóäó, — 
ïðèãàäóº Ãàëèíà ßêèì÷óê. — Äîêè 
ìè ç ÷îëîâ³êîì ä³éøëè äî òÿìè, 
Àíäð³é Ãàëÿñ ðîçâåðíóâñÿ ³ âèéøîâ 
³ç çàëè ñóäó. ×åðåç äâ³ ãîäèíè ïå-
ðåòíóâ ïîëüñüêèé êîðäîí çà ñâî¿ì 
ïð³çâèùåì...

Áàòüêè íàïèñàëè ÷èìàëî çàÿâ — ³ 
äî ïîë³ö³¿, ³ äî ïðîêóðàòóðè — ÷îìó 
âáèâöÿ ¿õíüî¿ äèòèíè äîñ³ íå ñè-
äèòü. Ìàòè êàæå, äîñ³ â³äïîâ³ä³ 
íå îòðèìàëè. Äîáèòèñÿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ — ºäèíå, ùî áàòüêè ìî-
æóòü çðîáèòè äëÿ çàãèáëî¿ äîíüêè. 
Ãîâîðÿòü ïðî çëî÷èííó õàëàòí³ñòü 
â³äêðèòî. Àäæå ¿ì âæå í³÷îãî áî-
ÿòèñü…

—  Ìåí³ í³÷îãî âòðà÷àòè, — êàæå 
ìàòè. — ß âæå âòðàòèëà âñå…

Водій стверджував, що їхав зі швидкістю близько 
90 км/годину, а от тато загиблої говорив інакше 

Мар'яні Якимчук було 21. 
Вона загинула в аварії 6 січня 
2018 р. у Борщеві
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РЕКЛАМА

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Íà åëåêòðîñàìîêàòàõ êîìïàí³¿ 
Kobi electric ïðî¿õàâñÿ æóðíà-
ë³ñò «RIA ïëþñ». Íà òàêîìó âèä³ 
òðàíñïîðòó êàòàâñÿ âïåðøå, àëå 
áóêâàëüíî çà ê³ëüêà õâèëèí îïà-
íóâàâ áàçîâ³ íàâè÷êè êåðìóâàííÿ 
òà áåç ïðîáëåì ä³ñòàâñÿ â³ä ìàñèâó 
«Äðóæáà» äî ôîíòàíó «Êóëüáàáà» 
ó Öåíòð³ ì³ñòà âñüîãî çà 15 õâè-
ëèí.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ 
— Äëÿ òîãî, ùîá ñêîðèñòàòè-

ñÿ ñàìîêàòîì, íåîáõ³äíî, ïåðø 
çà âñå, çàâàíòàæèòè äîäàòîê Kobi 
íà ñâ³é ñìàðòôîí, — ðîçïîâ³äàº 
ìåíåäæåð êîìïàí³¿ ó Òåðíîïîë³ 
Ìèêîëà Ñîðîêîë³ò.

Ï³ñëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîéòè 
àâòîðèçàö³þ, âêàçàâøè ñâ³é íîìåð 
òåëåôîíó.

— Âè ïðèâ’ÿçóºòå âëàñíó êàðò-
êó, ÷åðåç íå¿ ïîïîâíþºòå ðàõó-
íîê ó äîäàòêó, ³ äî âàøèõ ïîñëóã 
ç’ÿâèòüñÿ ìàïà ç äîñòóïíèìè äëÿ 
îðåíäè ñàìîêàòàìè, — ðîçïîâ³äàº 
ìåíåäæåð. — Íà ö³é æå êàðò³ º 
ïëîùà ïîêðèòòÿ, òîáòî òåðèòîð³ÿ, 
íà ÿê³é âè ìîæåòå êàòàòèñÿ. Âîíà 
îõîïëþº ôàêòè÷íî âåñü Òåðíî-
ï³ëü. À òàêîæ áóäóòü â³äçíà÷åí³ 
òî÷êè, äå âè çìîæåòå çàëèøèòè 
ñâ³é ñàìîêàò.

Ï³ñëÿ ïîïîâíåííÿ äîäàòêó 
íà êàðò³, ìîæíà îáðàòè áóäü-ÿêèé 

íàéáëèæ÷èé äî âàñ ñàìîêàò òà 
íàâ³òü çàáðîíþâàòè éîãî. Ïî-
ïåðåäíÿ áðîíü ñàìîêàòó òðèâàº 
15 õâèëèí òà êîøòóº îäíó ãðèâíþ 
çà êîæíó õâèëèíó ðåçåðâàö³¿.

ßê ïîÿñíèâ Ìèêîëà Ñîðîêî-
ë³ò, öå äîäàòêîâà ïåðåâàãà äëÿ 
êîðèñòóâà÷³â, àäæå ïîêè âè ä³é-
äåòå äî ñàìîêàòà, ÿêèé çíàéøëè 
íà êàðò³ òà îáðàëè, ³íø³ îõî÷³ 
éîãî âæå ìîæóòü âçÿòè íàïðî-

êàò. Òîìó çàðåçåðâóâàâøè éîãî, 
âè ãàðàíòîâàíî ìàòèìåòå çìîãó 
ïðîêàòàòèñÿ ñàìå íà îáðàíîìó 
âàìè äâîêîë³ñíèêó.

ßêùî ñàìîêàò íå ðîçáëîêóâàòè, 
âè íå çìîæåòå çðóøèòè éîãî ç 
ì³ñöÿ, àäæå êîëåñà çàëèøàòèìóòü-
ñÿ çàáëîêîâàíèìè.

Àáè ðîçáëîêóâàòè ñàìîêàò, 
ïîòð³áíî â³äñêàíóâàòè QR-êîä 
íà éîãî êåðì³. Âàðò³ñòü ðîçáëî-
êóâàííÿ — 10 ãðèâåíü. Òà ùå äâ³ 
ãðèâí³ çà êîæíó õâèëèíó êàòàííÿ. 
Ö³ êîøòè áóäóòü ñïèñóâàòèñÿ ç 
âàøîãî îñîáèñòîãî ðàõóíêó â äî-
äàòêó.

Ïîêè âè ìîæåòå ëèøå çàâàíòà-

ПРОКАТ САМОКАТІВ У ТЕРНОПОЛІ: 
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ, ЧИ ЗРУЧНО
Транспорт  Електросамокат — 
дешевий та екологічний вид транспорту, 
який не потребує особливих навичок 
в кермуванні навіть для тих, хто вперше 
став на нього. У Тернополі вже діє прокат 
електросамокатів, а 11 червня стартує 
ще один. Ми розповімо вам, де можна 
покататися та за скільки 

æèòè äîäàòîê, à áëèæ÷å äî ñòàðòó 
ïðîêàòó â³ä êîìïàí³¿ â³í áóäå äî-
ñòóïíèì äëÿ òåðíîïîëÿí.

Äëÿ ì³ñòÿí áóäå äîñòóïíî 
47 ñàìîêàò³â. Âï³çíàòè ¿õ ìîæíà 
çà õàðàêòåðíèì ÷îðíî-áëàêèòíèì 
êîëüîðîì. Âîíè îáëàäíàí³ ñèñ-
òåìàìè îñâ³òëåííÿ äëÿ ïî¿çäîê 
ó âå÷³ðí³é ÷àñ.

ШВИДКІСТЬ — НЕ БІЛЬШЕ 
25 КМ/ГОД.

Êåðìóâàòè ñàìîêàòîì íåñêëàä-
íî. Äëÿ òîãî, ùîá ðóøèòè, íåîá-
õ³äíî â³äøòîâõíóòèñÿ ³ âèêîðèñòà-
òè ïðàâèé âàæ³ëü äëÿ ïðèñêîðåííÿ. 

Íà êåðì³ çë³âà º ãàëüìà òà äçâ³-
íî÷îê.

Òàêîæ ó äâîêîë³ñíîìó º îáìå-
æåííÿ øâèäêîñò³, à òîìó ðîç³ãíà-
òèñÿ á³ëüøå, í³æ íà 25 êì/ãîä. 
íå âèéäå.

ßêùî ðàïòîì ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè 
ñàìîêàò çóïèíèâñÿ ÷åðåç íèçü-
êèé çàðÿä, âè ìîæåòå çàëèøè-
òè éîãî ó äîçâîëåíîìó ì³ñö³, 
íå çàâàæàþ÷è ï³øîõîäàì (òàê³ 
ì³ñöÿ â äîäàòêó áóäóòü â³äçíà-
÷åí³ áëàêèòíèì êîëüîðîì). Ïðè 
öüîìó ãðîø³ çà ïî¿çäêó â òà-
êîìó âèïàäêó äàë³ çí³ìàòèñÿ 
íå áóäóòü.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïî¿çäêè âàì 
íåîáõ³äíî ïðèïàðêóâàòè ñàìîêàò 
ó äîçâîëåíîìó ì³ñö³ òà ñôîòî-
ãðàôóâàòè éîãî çà äîïîìîãîþ 
äîäàòêó ³ íàòèñíóòè îïö³þ «Çà-
âåðøèòè ïî¿çäêó».

Ïðîêàòàòèñÿ ñàìîêàòîì ó í³÷-
íèé ÷àñ íå âèéäå, àäæå ùîâå÷îðà 
ïðàö³âíèêè çáèðàòèìóòü äâîêî-
ë³ñíèõ, àëå ùîðàíêó çíîâó ðîç-
ñòàâëÿòèìóòü ¿õ íà ð³çíîìàí³òíèõ 
ëîêàö³ÿõ Òåðíîïîëÿ.

ДЕ ДОЗВОЛЕНО ЇХАТИ 
Ó çàêîíîäàâñòâ³ íåìàº ÷³òêèõ 

âèìîã äî òîãî, äå ìàþòü ïåðåñó-
âàòèñÿ êîðèñòóâà÷³ íà åëåêòðîñà-
ìîêàòàõ. Àäæå öåé âèä òðàíñïîðòó 
â³äíîñíî íîâèé, ³ ïðîºêò, ó ÿêîìó 
ïëàíóþòü â³äíåñòè éîãî äî îêðå-
ìîãî âèäó òðàíñïîðòó, ïîêè ïåðå-
áóâàº íà ðîçãëÿä³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîºêòó, åëåê-
òðîñàìîêàòîì äîçâîëÿòü ¿çäèòè 
íà âåëîäîð³æêàõ, à ÿêùî ò³ áó-
äóòü â³äñóòí³, ìîæíà áóäå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ï³øîõ³äí³ çîíè, àëå 
ç ïåâíèì îáìåæåííÿì øâèäêîñò³.

Ïîêè æ êîðèñòóâà÷³ åëåêòðî-
ñàìîêàò³â ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó äëÿ 
âåëîñèïåäèñò³â. Íå âèêîðèñòî-
âóéòå åëåêòðîñàìîêàòè ó ñòàí³ 
àëêîãîëüíîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî 
ñï’ÿí³ííÿ.

Кермувати самокатом нескладно. Для того, щоб рушити, необхідно відштовхнутися і 
використати правий важіль для пррискорення. На кермі зліва є гальма та дзвінок

Ùîá ñêîðèñòàòèñÿ 
ñàìîêàòîì, çàâàíòàæòå 
äîäàòîê íà ñìàðòôîí, 
äàë³ — àâòîðèçóéòåñÿ, 
âêàçàâøè ñâ³é íîìåð 
òåëåôîíó

Аби 
розблокувати 
самокат, 
потрібно 
відсканувати 
QR-код на його 
кермі. Вартість 
розблокування — 
10 гривень. Та 
ще дві гривні 
за кожну 
хвилину катання. 
Ці кошти будуть 
списуватися 
з вашого 
особистого 
рахунку 
в додатку
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— Порадьте, як батькам доглядати 
за молочними зубами у дітей? З якого 
віку це необхідно робити?
— По суті, зубчик спочатку має прорізатись. 
Але догляд за зубами має починатись ще 
під час того, як мама ходить вагітна. Здо-
ров’я ротової порожнини у дитини зале-
жить навіть від того, що мама їсть. Саме 
тому жінці слід берегтись і харчуватись 
правильно, зокрема, їсти під час вагіт-
ності багато кисломолочних продуктів: 
сиру, сметани, печінки. Після народження 
дитини, батькам потрібно контролювати 

вже безпосередньо її харчування. Після 
першого прорізування зубів оці маленькі 
два зубчики, які видно знизу, вже можна 
чистити, але маленькою щіточкою і дуже 
акуратно. Наступні зуби, які прорізуються, 
коли дитина стає старшою, слід обов’яз-
ково чистити зубною щіточкою. Вона по-
винна мати невелику жорсткість, адже 
емаль молочних зубів набагато тонша, 
ніж у постійних. Варто слідкувати, аби 
вона не стиралась. Якщо на зубах з’явився 
карієс, то деякі люди мають таку думку, 
що «молочні зуби все одно випадуть». 

Це неправильно. Молочні зубки також 
слід лікувати, бо є варіант того, що зуб 
загноїться. Зараз у діток набагато менше 
запускають зубки до такого стану, що їх 
треба видаляти.
— Чи можна допомагати «вилетіти» 
молочним зубам?
— Є такі моменти, коли це робити потрібно, 
особливо у випадку, якщо постійні про-
різуються, а молочні заважають. Наголо-
шую, що всі молочні зуби мають випасти 
обов’язково.
— А як стежити за постійними зубами 

із самого початку, щоб все було гаразд?
— Правильний ріст зубів досить сильно 
залежить від генетики. Найперше, тре-
ба звертатися до стоматолога хоча б раз 
на рік, що люди роблять не завжди. Якщо 
бачите, що у дитини є проблема із зуба-
ми — приходьте 2–3 рази на рік. Зараз у нас 
є така порівняно нова професія, як стома-
толог-ортодонт, котрий не тільки ставить 
брекети. Якщо до нього вчасно звернутися, 
він може запропонувати декілька варіан-
тів лікування, приміром, змінні пластинки, 
щоб зуби росли правильно і рівно.

Поради для догляду за молочними зубами 

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ОЛЬГА ТУРЧАК, 

OLIATUR9@GMAIL.COM, 097– 161-41-50 

Ç³ ñòîìàòîëîãîì-õ³ðóðãîì Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ 
Âîëîäèìèðîì Êó÷ì³ºì çíàéîìè-
ìîñÿ âæå ï³ä ê³íåöü ðîáî÷îãî òèæ-
íÿ ó éîãî êàá³íåò³ â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³. Çóñòð³÷àº 
æóðíàë³ñò³â ç ïîñì³øêîþ. Ä³ëèòü-
ñÿ, ³íòåðâ'þ äàº âïåðøå, àëå ãî-
âîðèòè íå áî¿òüñÿ, áî ³íîä³ áóâàº, 
ùî ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè äîïèòëèâ³ø³ 
çà æóðíàë³ñò³â.

Â³í êàæå, ùî íå áà÷èòü ñåáå 
ó æîäí³é ³íø³é ñôåð³, áî ðîáîòà 
ë³êàðÿ äàº â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî òè æè-
âåø ó öüîìó ñâ³ò³, äîïîìàãàþ÷è ³í-
øèì. Õ³áà æ íå öå íàéâàæëèâ³øå? 

— ßê äàâíî ïðàöþºòå â Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³?

— Ïðàöþþ âæå… Áåç ³íòåðíà-
òóðè ÷è ç ³íòåðíàòóðîþ? (ïîñì³-
õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.) 

— Äàâàéòå ç ³íòåðíàòóðîþ.
— ßêùî òàê, òî ïðàöþþ ³ç 2014, 

òîáòî âæå áëèçüêî ñåìè ðîê³â.
— ßê ðåàãóþòü áàòüêè, ùî ¿õíþ 

äèòèíó ë³êóâàòèìå ìîëîäèé ë³êàð?
— Çâè÷àéíî, òðàïëÿþòüñÿ âèïàä-

êè, êîëè êàæóòü: «Âè òàê³ ìîëîä³, 
à âæå ë³êàð». Äåõòî ò³øèòüñÿ, ïî-
ñì³õàºòüñÿ, äåõòî ìîæå âèìàãàòè 
â³ä ìåíå, ïðèì³ðîì, äâ³÷³ ïåðåâ³ðè-
òè ïðîáëåìó. Öå íîðìàëüíà ïðàê-
òèêà, àäæå ÿ íåñó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà çäîðîâ’ÿ ¿õ ä³òåé.

— Äå âè íàâ÷àëèñÿ? ßê ïðîõîäèëà 
³íòåðíàòóðà?

— Çàê³í÷èâ íàø Òåðíîï³ëüñüêèé 
íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñè-
òåò, ñïåö³àëüí³ñòü «Ñòîìàòîëîã³ÿ». 
Ç òðåòüîãî êóðñó õîäèâ ñþäè, ó ë³-
êàðíþ, íà ïðàêòèêó, ùîë³òà òóò 
ïåðåáóâàâ. ² ³íòåðíàòóðó çàê³í÷óâàâ 
òóò æå. Àòìîñôåðà ó ö³é ë³êàðí³ 
ñïðàâä³ äóæå ïîçèòèâíà. Ùå êîëè 
ÿ áóâ ñòóäåíòîì òðåòüîãî êóðñó, âæå 
ìàâ çìîãó â³äâ³äóâàòè îïåðàö³¿, ÿê³ 
ïðîâîäèëè ìî¿ êîëåãè ³ íàñòàâíè-
êè. Ï³çí³øå, çàâäÿêè îòðèìàíîìó 
ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè äîñâ³äó, ïåðø³ 

äí³ ðîáîòè ïðîéøëè äîñèòü ëåãêî, 
àäæå êîëåêòèâ ÿ âæå çíàâ, ³ òîìó 
íå â³ä÷óâàâ äèñêîìôîðòó.

— ×îìó îáðàëè ïðîôåñ³þ ñòî-
ìàòîëîãà? ×è íå ïîæàë³ëè çãîäîì?

— Íå ïîæàë³â í³ ðàçó. Îáðàâ 
ïðîôåñ³þ, áî çàâæäè õîò³â äî-
ïîìàãàòè ëþäÿì. À ÷îìó ñòîìà-
òîëîã³ÿ? Çóáíèé á³ëü º íàéá³ëüø 
íåñòåðïíèì, ³ ÿêùî éîãî óñóíåø 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ëþäèíà äâ³-òðè íî÷³ 
íå ñïàëà, òî ³ ñàì ùàñëèâèé, ³ ïà-
ö³ºíòè òîá³ âäÿ÷í³.

— À ÿêáè íå ñòîìàòîëîã, òî êèì 
áè âè áóëè?

— ×åñíî, íå áà÷ó ñåáå á³ëüøå 
ó æîäí³é ñôåð³. Ë³êàð — ìîº ïî-
êëèêàííÿ.

«ЯКБИ НЕ СПРАВЛЯВСЯ, 
ТО МЕНЕ Б ТУТ НЕ БУЛО…

— Ç ÿêèìè âèïàäêàìè ïðàöþºòå?
— ß ïðàöþþ ç ð³çíîìàí³òíèìè 

òðàâìàìè îáëè÷÷ÿ, ïî÷èíàþ÷è â³ä 
ëîáà ³ çàê³í÷óþ÷è øèºþ. Âèíÿò-
êè — ïðîáëåìè ç íîñîì, î÷èìà, 
âóõàìè òà ïëå÷èìà, áî òîä³ íàïðàâ-
ëÿþ ïàö³ºíò³â äî ëîðà ÷è îêóë³ñòà.

Òðàïëÿºòüñÿ, ùî íà îáëè÷÷³ º 
ÿê³ñü ïóõëèíè ÷è íîâîóòâîðåííÿ, 
³ ¿õ òðåáà óñóíóòè. Îêð³ì öüîãî, 
ïîâí³ñòþ ë³êóþ çóáè. ×àñòî äîâî-
äèòüñÿ âèäàëÿòè çóáè «ìóäðîñò³», 
íàäêîìïëåêòí³ çóáè, ÿê³ ÷àñòî 
âèðîñòàþòü ó ä³òåé. Çàðàç ìîäíî 
ñòàâèòè áðåêåòè, òàêå òåæ ðîáëþ.

— Ó âàñ áàãàòî íåïðîñòèõ âèïàä-
ê³â… ßêùî äîâîäèòüñÿ îïåðóâàòè, 
òî ïàö³ºíò³â ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè 
ìàºòå íàé÷àñò³øå?

— Âàæê³ âèïàäêè º äîñèòü ÷à-
ñòî, ñïðàâä³. Òà é êîæåí âèïàäîê 
ïî-ñâîºìó íåëåãêèé. Áàãàòî òðàâì 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç îáëè÷÷ÿì òà øèºþ. Íó, 
³ ç çóáàìè, çâ³ñíî. ª áàãàòî ð³ç-
íèõ «äèòÿ÷èõ» çàõâîðþâàíü çóá³â, 
àäæå ìàëþê³â íå çàâæäè âäàºòüñÿ 
íàâ÷èòè ÷èñòèòè çóáè ³ äîãëÿäàòè 
çà ñâîºþ ðîòîâîþ ïîðîæíèíîþ 
ïðàâèëüíî. ×åðåç öå ìîëî÷í³ çóáè 
äóæå øâèäêî ïñóþòüñÿ. Â³äïîâ³äíî, 
òîä³ é ïåðåá³ã õâîðîáè áëèñêàâè-

ІСТОРІЯ УСПІХУ СТОМАТОЛОГА 
Лікар до 30-ти  Історія тернопільського 
лікаря, який понад усе любить людей та 
кайфує від своєї роботи. Напередодні 
Дня медичного працівника, який 
відзначають у червні, розповідаємо 
про молодих тернопільських лікарів 

÷íèé, ³ äèòèíà ñàìà íå çíàº, ùî 
¿¿ êîíêðåòíî òóðáóº.

— À áóâàëî, ùî ïðèõîäèòü ïàö³-
ºíò, à âè íå çíàºòå, ÿê ä³ÿòè?

— «Íå çíàþ» — öå íå òå ñëîâî, 
øâèäøå ï³äõîäèòü «íå âïåâíåíèé». 
², ìîæëèâî, â äåÿêèõ ìîìåíòàõ ùå 
áðàêóº äîñâ³äó. Â ðàç³ ÷îãî, ó íàø³é 
ë³êàðí³ çàâæäè íàïîãîòîâ³ ñòàðø³ 
êîëåãè, êîòð³ äîïîìîæóòü. Ìè 
ñòàðàºìîñü íà ìàêñèìóì êîìóí³-
êóâàòè, çàïèòóâàòè ïðî ùîñü. «Òè 
ùå ìîëîäèé, ÿ òîá³ í³÷îãî íå ñêà-
æó» — òàêîãî ó íàñ íåìàº.

— Ñê³ëüêè òðèâàëà âàøà íàéäîâ-
øà îïåðàö³ÿ?

— Â ñåðåäíüîìó, îïåðóþ äåñü 
4–5 ãîäèí. Âçàãàë³, ÷àñòî äî ìåíå 
çâåðòàþòüñÿ ï³ñëÿ àâàð³é ³ ÿêèõîñü 
íåáåçïå÷íèõ âèïàäê³â íà äîðîç³. 
Â³ä öüîãî, íà æàëü, í³õòî íå çà-
ñòðàõîâàíèé.

— À âàñ âèêëèêàþòü ñåðåä íî÷³? 
— Çâè÷àéíî, ùî í³÷í³ âèïàäêè 

áóâàþòü. Àëå ÿ äî íèõ çâèê, áî 
õîäèâ ñþäè íà ïðàêòèêó ³ ïðå-

êðàñíî çíàâ, ùî ñõîæ³ ñèòóàö³¿ 
âèíèêàþòü. ß ïîçèòèâíî ñïðèé-
ìàþ í³÷íó ðîáîòó, ãîëîâíå, ÿê 
ìîÿ äðóæèíà äî òàêîãî ñòàâèòüñÿ 
(ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä). À âîíà 
ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòüñÿ. Îñòàíí³é 
òàêèé í³÷íèé âèïàäîê áóâ áóêâàëü-
íî äâà äí³ òîìó. Ìåíå ðîçáóäèëè 
äåñü î 23.00.

— Âè ïðèéìàºòå ïàö³ºíò³â ³ â ñòà-
ö³îíàð³, ³ â ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³. 
×èì â³äð³çíÿþòüñÿ âàø³ îáîâ’ÿçêè?

— Ó ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³ 
íàé÷àñò³øå çä³éñíþþ àìáóëàòîð-
íèé ïðèéîì, òîáòî îãëÿä ïàö³ºíò³â, 
à ùå ë³êóâàííÿ çóá³â áåç íàðêîçó. 
À òóò ïðîâîäæó îïåðàö³¿. Ïîêè ùî 
³ç äâîìà ðîáîòàìè ñïðàâëÿþñü. 
ßêáè íå ñïðàâëÿâñÿ, òî ìåíå á 
òóò íå áóëî (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. 
ðåä.). Íàä³þñÿ, ùî êîëè ìåí³ áóäå 
ðîê³â äåñü òàê çà ï’ÿòäåñÿò, òî ìà-
òèìó ñò³ëüêè æ àçàðòó, ÿê ³ çàðàç.

«ДІТИ — ТАКІ Ж, ЯК ДОРОСЛІ, 
ТІЛЬКИ МАЛЕНЬКІ…» 

— ßê âàì ïðàöþºòüñÿ ³ç ä³òüìè?

Володимир Кучмій працює в дитячій 
обласній лікарні вже майже сім років 
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— Ç ä³òêàìè, íàïåâíî, ïðàöþ-
âàòè ïðîñò³øå, í³æ ç äîðîñëèìè. 
Âîíè á³ëüø ùèð³, â ïåâí³é ì³ð³, 
íàâ³òü ìåíø âèáàãëèâ³.

— Àëå æ ä³òè ÷àñòî âåðåäóþòü 
ó êð³ñë³. ßê ñïðàâëÿºòåñÿ ç öèì, ÿê 
¿õ çàãîâîðþºòå ³ ÷è çàâæäè âäàºòüñÿ?

— Çâè÷àéíî, ùî í³, áî º ð³çí³ 
ä³òè, òàê ñàìî ÿê äîðîñë³. Âçàãàë³, 
ä³òè — öå ò³ æ ñàì³ äîðîñë³, ò³ëüêè 
ìàëåíüê³ (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. 
ðåä.). Ðîçêàçóþ ¿ì ÿê³ñü êàçî÷êè, 
äàþ ó ðóêè ³ãðàøêè. ²íîä³ ìóëüòè-
êè âìèêàþ… Áóâàëè âèïàäêè, ùî 
í³÷îãî íå ä³º âçàãàë³. Òàê³ ñèòóà-
ö³¿ ïîòðåáóþòü çàãàëüíîãî íàðêî-
çó. Â íàñ îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ, 
â³äïîâ³äíî ìàºìî òàêèõ ïðåêðàñ-
íèõ ë³êàð³â ÿê àíåñòåç³îëîãè. Âîíè 
ïðîâîäÿòü ð³çí³ ìàí³ïóëÿö³¿, ä³þòü 
â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿, àáè íàðêîç 
äëÿ ä³òåé áóâ áåçïå÷íèì.

— Êóñàëè âàñ ä³òè çà ïàëüö³?
— Òàê, áóëî, ³, ç³çíàþñü, ïðè-

ºìíîãî òóò ìàëî. Àëå öå æ ä³òêè. 
ß íå îáðàæàþñü.

— ßê³ ïåðåâàãè äàº îáëàñíà äèòÿ-
÷à ë³êàðíÿ â ïëàí³ õ³ðóðã³¿, äèòÿ÷î¿ 
ñòîìàòîëîã³¿, ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè 
òåðíîï³ëüñüêèìè ìåäçàêëàäàìè?

— Ùîäî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³-
êîþ òà íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëàìè, 
òî íà äàíèé ìîìåíò ó íàñ º âñå, 
ùîá íàäàâàòè äîïîìîãó ä³òÿì. 
Ãîâîðÿ÷è ïðî ö³íè, òî íàøà ë³-
êàðíÿ º çàãàëüíîäîñòóïíîþ, àäæå 
ìè ïåðåáóâàºìî íà äåðæàâíîìó 
çàáåçïå÷åíí³. Òåðíîïîëÿíè ìî-
æóòü çâåðòàòèñÿ äî íàñ çà áåçêî-
øòîâíèìè ìåäè÷íèìè ïîñëóãàìè 
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ.

— Ö³êàâî, çàðàç âè á³ëüøå õ³ðóðã 
÷è á³ëüøå ñòîìàòîëîã?

— Íàïåâíî, á³ëüøå õ³ðóðã, õî÷à 
ñòàðàþñü ðîçâèâàòèñü â îáîõ ñâî¿õ 
êâàë³ô³êàö³ÿõ. Óäîñêîíàëþâàòèñü 
ó íàø³é ïðîôåñ³¿ çàâæäè º êóäè.

— ×èì çàéìàºòåñü ó â³ëüíèé â³ä 
ðîáîòè ÷àñ? ßê³ õîá³ ìàºòå?

— Õîäæó ó ñïîðòèâíèé çàë, ëþ-
áëþ ãðàòè â á³ëüÿðä. À ùå ìåí³ ñòðà-
øåííî ïîäîáàºòüñÿ ïîäîðîæóâàòè.

«ª ð³çí³ ä³òè, ÿê ³ 
äîðîñë³. Ðîçêàçóþ ¿ì 
êàçî÷êè, äàþ ³ãðàøêè. 
Іíîä³ ìóëüòèêè âìèêàþ. 
Áóëè âèïàäêè, ùî 
í³÷îãî íå ä³º âçàãàë³»
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Íà ðèíêó âæå ïîá³ëüøàëî 
ôðóêò³â òà ÿã³ä. Ùå ê³ëüêà òèæí³â 
òîìó, ïëóíèöÿ áóëà ëèøå ó äåÿ-
êèõ ïðîäàâö³â çà 160–200 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Âåçëè ¿¿ ç–çà êîðäî-
íó. Òîä³ á³ëüø³ñòü ïðîäàâö³â ìàëè 
ÿãîäó ç Ãðåö³¿. Òåïåð ïîëóíèöÿ 
óêðà¿íñüêà. ̄ ¿ ö³íà 50–85 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì, çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó 
ÿã³ä.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ЇСТИ?
Ìè ïåðåâ³ðèëè, ÷è áåçïå÷íî 

êóïóâàòè ïîëóíèöþ, àäæå ùå 
íå íàñòàâ ñåçîí, òîìó ö³ëêîì 
³ìîâ³ðíî, ùî âì³ñò í³òðàò³â ìîæå 
áóòè ïåðåâèùåíèé, à òàê³ ïðîäóê-
òè íåáåçïå÷íî âæèâàòè, îñîáëèâî 
ìàëåíüêèì ä³òÿì.

Äëÿ öüîãî ìè ïðèäáàëè ÿãîäè 
ó òðüîõ ð³çíèõ ïðîäàâö³â íà Öåí-
òðàëüíîìó ðèíêó. Ö³íè — 60–
70 ãðèâåíü. Ïðîäàâö³ êàæóòü — 
ÿãîäà ³ç Çàêàðïàòòÿ, ñìà÷íà òà 
«áåç õ³ì³¿». Îäíàê, ÷è ñïðàâä³ öå 
òàê?

Ç ïðèäáàíîþ ïîëóíèöåþ ìè 
éäåìî äî «Äåðæàâíî¿ ëàáîðàòî-
ð³¿ âåòåðèíàðíî–ñàí³òàðíî¿ åêñ-
ïåðòèçè ì³ñòà Òåðíîï³ëü». Ðîçòà-
øîâàíà âîíà íà äðóãîìó ïîâåðñ³ 
êðèòîãî ðèíêó. Âõ³ä — ó êîëèø-
íüîìó ðèáíîìó ïàâ³ëüéîí³. Òàì 
â³ääàºìî íà ïåðåâ³ðêó ïîëóíèöþ 
ñïåö³àë³ñòàì.

Ë³êàð âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 
Íàòàëÿ Îñòàï³â ðîçïîâ³äàº — ç 

ïåðåâ³ðêîþ ïîëóíèö³ º òðóäíîù³, 
áî äåðæàâà íå âñòàíîâëþº ãðà-
íè÷íî äîïóñòèìó íîðìó í³òðàò³â 
ñàìå äëÿ ö³º¿ ÿãîäè.

— Íåìàº íîðìè ñàìå äëÿ ïîëó-
íèö³. Ìîæíà âçÿòè äîïóñòèìèé 
ð³âåíü í³òðàò³â äëÿ äèòÿ÷îãî õàð-
÷óâàííÿ 60 ìã/êã. Îäíàê çíîâó æ, 
íåìàº âñòàíîâëåíî¿ ìåæ³ äëÿ ïî-
ëóíèö³, — çàçíà÷àº ôàõ³âåöü.

Òîæ ïåðåâ³ðÿºìî ð³âåíü í³òðà-
ò³â. Äëÿ öüîãî ñïåö³àë³ñòêà ñïåð-
øó â³äáèðàº ê³ëüêà ÿã³ä, ïðîìèâàº 
ïðîòî÷íîþ âîäîþ. Äàë³ — çà äî-
ïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ òåðòêè ðîç-

òèðàº ¿¿ â ïþðå, äîäàº ñïåö³àëü-
í³ ðåàãåíòè òà ñòàâèòü ìåíçóðêó 
äî ñïåö³àëüíîãî ïðèëàäó, ÿêèé 
âêàçóº íà ð³âåíü í³òðàò³â. Íà âñþ 
ïðîöåäóðó ïîòð³áíî âñüîãî ê³ëüêà 
õâèëèí.

Ïåðåâ³ðêà ïîëóíèö³, ÿêó ìè 
ïðèäáàëè ó ïðîäàâ÷èí³ íåïîäàë³ê 
âõîäó íà ðèíîê (á³ëÿ àâòîáóñíî¿ 
çóïèíêè), ïîêàçàëà ðåçóëüòàò 
88 ìã/êã í³òðàò³â.

ßãîäè, ÿê³ ìè êóïèëè ó ïðîäàâ-
öÿ á³ëÿ âõîäó äî ïàâ³ëüéîíó, äå 
çíàõîäèòüñÿ ëàáîðàòîð³ÿ, ïîêàçà-
ëè êðàùèé ðåçóëüòàò — 54 ìã/êã.

ЧИ БЕЗПЕЧНА ПОЛУНИЦЯ 
НА РИНКУ: МИ ПЕРЕВІРИЛИ 
Ягоди  У місті вже продають різні 
фрукти та ягоди, на які ще не настав сезон. 
Ціни — кусаються. Однак, чи безпечно 
купувати їх? Журналісти «RIA плюс» 
перевірили на нітрати полуницю від різних 
продавців. Читайте, що треба знати про 
ранні плоди та як не нашкодити собі 

Âì³ñò í³òðàò³â ó ïîëóíèö³, ÿêó 
ìè êóïèëè á³ëÿ âèõîäó äî àâòî-
âîêçàëó (á³ëÿ ìàãàçèíó þâåë³ðíèõ 
âèðîá³â) ïîêàçàâ íàéêðàùèé ðå-
çóëüòàò — 29 ìã/êã.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ð³çí³ ïðîäóêòè 
ìàþòü ð³çíèé âì³ñò í³òðàò³â. Òàê 
âñòàíîâëåíî ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ 
íîðìè í³òðàò³â äëÿ ð³çíèõ îâî-
÷³â òà ôðóêò³â ó ð³çí³ ïîðè ðîêó. 
Äëÿ êàðòîïë³ ìåæà — 250 ìã/êã, 
ðàííüî¿ ìîðêâè — 400, òîìàòè 
òà îã³ðêè, âèðîùåí³ ó â³äêðèòîìó 
ãðóíò³ — 150 ìã/êã, äëÿ òåïëè÷íèõ 
ìåæà âèùà — 300 òà 400 ìã/êã 
â³äïîâ³äíî.

Êàâóíè ìàþòü íîðìó 60 ìã/êã, 
à äèí³ — 90 ìã/êã. À îò äåÿê³ îâî÷³ 
ìîæóòü ìàòè âåëèêèé âì³ñò í³ò-
ðàò³â ³ ïðè öüîìó º áåçïå÷íèìè 
äëÿ âæèâàííÿ. Ðàííÿ á³ëîêà÷àí-
íà êàïóñòà (äî 1 âåðåñíÿ) ìîæå 
ì³ñòèòè äî 900 ìã/êã í³òðàò³â. 
Áóðÿê — 1400, à ðàííÿ ðåäèñêà 
âçàãàë³ ìàº ãðàíè÷íî äîïóñòèìó 
êîíöåíòðàö³þ 2400 ìã/êã.

— Ïîòð³áíî çíàòè ì³ðó, îñî-
áëèâî, êîëè ìîâà éäå ïðî ðàí-
í³ îâî÷³ òà ôðóêòè, íà ÿêèõ ùå 
íå íàñòàâ ñåçîí, — êàæå Íàòàëÿ 
Îñòàï³â. — Âîíè çàçâè÷àé ìàþòü 
âèùèé ð³âåíü í³òðàò³â. Òîìó ÿêùî 
âè ïåðåæèâàºòå, àáî êóïóºòå ïëî-
äè ä³òÿì — êðàùå ïî÷åêàòè ñåçî-
íó. Ñåçîí ïîëóíèö³ — öå ê³íåöü 
÷åðâíÿ. ² ïàì’ÿòàéòå, ùî ïåðå¿äà-
òè áóäü-ÿê³ ôðóêòè ÷è îâî÷³ òåæ 
íå ìîæíà. Äèòèí³ ìîæíà íàðàç³ 
â äåíü äàòè 5 ÿã³äîê ïîëóíèö³, 
âîíà íå çàøêîäèòü. Äîðîñë³ ìî-
æóòü ç’¿ñòè òðîõè á³ëüøå. Àëå 
çíîâó æ òàêè, òðåáà çíàòè ì³ðó.

Êóïóâàòè îâî÷³ òà ôðóêòè âàðòî 
íà òåðèòîð³¿ ðèíê³â, äå çä³éñíþ-

þòü êîíòðîëü âì³ñòó í³òðàò³â.
— Ç êîæíî¿ ïàðò³¿ îâî÷³â òà 

ôðóêò³â ìè â³äáèðàºìî çðàçêè 
³ ïåðåâ³ðÿºìî ¿õ, — ðîçïîâ³äàº 
åêñïåðòêà. — Ï³ñëÿ öüîãî âîíè 
ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³. Â íàñ 
öüîãî ðîêó ùå íå áóëî âèïàäê³â, 
êîëè ô³êñóâàëè ïåðåâèùåííÿ äî-
ïóñòèìî¿ íîðìè í³òðàò³â, îñê³ëü-
êè ïðîäàâö³ çàêóïîâóþòü òîâàð 
íà îïòîâèõ ðèíêàõ, äå òàêîæ ïðî-
õîäÿòü ïåðåâ³ðêè òîâàð³â. Òîìó 
ïåðø í³æ âè ïðèäáàºòå ôðóêòè òà 
îâî÷³ — ¿õ ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâ³ðÿ-
þòü ó ð³çíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
ФРУКТИ ТА ЯГОДИ?

Ìè ä³çíàëèñÿ, à ùî ùå ìîæíà 
êóïèòè íà ðèíêó ç íåñåçîííèõ 
ôðóêò³â. Îêð³ì ïîëóíèö³, ÿêó 
ïðîäàþòü çà 50–85 ãðèâåíü, âæå 
º ÷åðåøíÿ. Ìè çíàéøëè ¿¿ íà òå-
ðèòîð³¿ öåíòðàëüíîãî òà îâî÷åâîãî 
ðèíêó. Ö³íè â³äð³çíÿþòüñÿ — â³ä 
60 äî 180 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Òàêîæ çíàéøëè äèí³ òà êàâóíè. 
Âîíè íå óêðà¿íñüê³, à òóðåöüê³. 
Íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó ê³ëîãðàì 
êàâóíà 45 ãðèâåíü, äèí³ — 60. 
Íà îâî÷åâîìó òðîõè äîðîæ÷å — 
50 òà 75 ãðèâåíü.

Âæå º ³íæèðí³ ïåðñèêè 
ïî 100 ãðèâåíü, àáðèêîñè ïî 80–
120 ãðèâåíü.

Ïåðåæèâàòè çà âì³ñò í³òðàò³â 
â ÷åðåøí³, àáðèêîñàõ, ïåðñèêàõ — 
íå âàðòî. Äëÿ ê³ñòî÷êîâèõ ïëîä³â, 
ÿê³ ðîñòóòü íà äåðåâàõ, íå âèêî-
ðèñòîâóþòü í³òðàòè. Âîíè ìîæóòü 
áóòè â òèõ ïëîäàõ, ÿê³ ðîñòóòü 
ó çåìë³ àáî íà çåìë³ — êàðòîïëÿ, 
ìîðêâà, îã³ðêè, êàáà÷êè, ïîì³äî-
ðè, êàâóíè, äèí³ òîùî.

«Ó íàñ öüîãî ðîêó ùå 
íå áóëî âèïàäê³â, 
êîëè ô³êñóâàëè 
ïåðåâèùåííÿ 
äîïóñòèìî¿ íîðìè 
í³òðàò³â» 

Вже можна купити абрикоси, черешню та персики, 
щоправда ціни «кусаються»

Полуниця на ринку безпечна, але потрібно 
знати міру і не переїдати

9 лайфхаків, 
як обрати 
найкращу ягоду 
Â Óêðà¿í³ äîçð³ëà ïîëóíèöÿ, 
³ âñ³ òåðì³íîâî êèíóëèñÿ 
¿¿ êóïóâàòè. ßê ïðàâèëüíî 
âèáðàòè ïîëóíèöþ, ³ ÿê 
íå îòðó¿òèñÿ — çàïàì'ÿòàéòå 
ê³ëüêà ïîðàä, íà ÿê³ âàðòî 
çâåðíóòè óâàãó ïðè êóï³âë³ 
ñîêîâèòèõ ëàñîù³â.
 Çàïàõ ó ïîëóíèö³ — îäèí 
ç âàæëèâèõ ÷èííèê³â ïðè 
âèáîð³. Ïîíþõàéòå ïîëóíè-
öþ — õîðîøà ÿãîäà ïðèºìíî 
ïàõíå. ßêùî âè â³ä÷óâàºòå 
ÿêèéñü ñòîðîíí³é çàïàõ — 
êðàùå íå áåð³òü. ßêùî æ ïî-
ëóíèöÿ çîâñ³ì íå ìàº çàïàõó, 
éìîâ³ðíî, ùî âîíà äîçð³ëà 
íåïðèðîäíèì ñïîñîáîì.
 Ó ïîëóíèö³ ãîëîâíå — 
íå ôîðìà, à ÿêîãî âîíà 
êîëüîðó, ÿê³ çåðíà ³ ÿêèé 
õâîñòèê. Íàéá³ëüø ñìà÷í³ 
ÿãîäè — ÿñêðàâ³, àëå íå òåì-
í³. Õâîñòèêè ïîâèíí³ ëåãêî 
â³äðèâàòèñÿ. Çåðíà — çàíó-
ðåí³ â ÿãîäó. À îñü íà ôîðìó 
çâåðòàòè îñîáëèâó óâàãó 
íå ïîòð³áíî.
 Íà æàëü, ³äåàëüíà çîâí³ 
ïîëóíèöÿ — ìàéæå òî÷íî 
îáðîáëåíà õ³ì³êàòàìè, ³ íàé-
íåáåçïå÷í³øà. Âîíà òî÷íî 
áóëà îáðîáëåíà í³òðàòàìè 
³ ì³ñòèòü áàãàòî øê³äëèâèõ 
ðå÷îâèí.
 ßêùî íà ïîëóíèö³ º ïëÿ-
ìè, àáî ÿãîäà òåìíîãî â³ä-
ò³íêó, òî êðàùå â³äìîâèòèñÿ 
â³ä êóï³âë³ òàêîãî äåñåðòó.
 ßãîäè íå ïîâèíí³ áóòè 
äóæå ïðóæíèìè. ßêùî 
ïîëóíèöÿ äóæå ì³öíà — öå 
îçíà÷àº, ùî âîíà áóëà ðàíî 
ç³ðâàíà, ¿¿ îáðîáëÿëè ð³çíè-
ìè õ³ì³êàòàìè äëÿ äîçð³âàí-
íÿ.
 Çàóâàæòå, ÷è º ïëÿìè â³ä 
ñîêó íà òàð³ëö³. Ïîëóíèöÿ, 
ÿêó íå îáðîáëÿëè õ³ì³êàòà-
ìè, çàëèøàº íåâåëèê³ ïëÿìè 
ñîêó íà ïîñóä³. ßêùî ÿãîäó 
ïîìèëè, âæå ÷åðåç ê³ëüêà 
ãîäèí âîíà ìàº ïóñòèòè ñ³ê.
 ßêùî õî÷åòå ïðèäáàòè 
ñïðàâä³ ñìà÷íó ïîëóíèöþ — 
âèðóøàéòå íå â ñóïåðìàðêåò, 
à íà ðèíîê. Çàçâè÷àé òàì 
õîðîøèé âèá³ð, ³ ïðîäàºòüñÿ 
â îñíîâíîìó òîâàð â³ò÷èçíÿ-
íîãî âèðîáíèöòâà.
 Ïåðåä ïîêóïêîþ ñïðîáóé-
òå ÿãîäó íà ñìàê. ßêùî âîíà 
ìàº ìåòàëåâèé ïðèñìàê — 
ó æîäíîìó ðàç³ íå êóïóéòå. 
Àäæå öå îçíà÷àº, ùî â í³é 
ì³ñòèòüñÿ çàáàãàòî í³òðàò³â.
 Íå íàìàãàéòåñÿ ïðèäáà-
òè íàéá³ëüøó ïîëóíèöþ. 
Âåëèêà — ùå íå îçíà÷àº, 
ùî ñìà÷íà. ×àñòî êðóïí³ 
ÿãîäè ì³ñòÿòü çàáàãàòî âîäè 
³ äîáðèâ. Àëå íå çàáóâàé-
òå, ùî ³ñíóþòü ð³çí³ ñîðòè 
ïîëóíèö³, ³ êîæíîìó ç íèõ 
âëàñòèâèé ñâ³é ðîçì³ð.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ïðî ñåáå: Ñòóäåíòêà ²²²-ãî êóðñó ÒÍÏÓ, 
ñïåö³àëüí³ñòü «ïåðåêëàäà÷». Ïî÷èíàº ïðà-
öþâàòè ó ñôåð³ ìàðêåòèíãó. Çàê³í÷èëà 
ìîäåëüíó øêîëó, ïëàíóº ðåàë³çóâàòè ñåáå 
ó ñôåð³ ïðîäàæ³â.

ßê ïîòðàïèëà íà êîíêóðñ: Ïðî «Ì³ñ Òåð-
íîï³ëü» ÿ ä³çíàëàñü ùå ìèíóëîãî ðîêó. Ìåí³ 
ñòàëî ö³êàâî, ÷è çìîæó ÿ ñïðîáóâàòè ñâî¿ 
ñèëè. Âèð³øèëà, ùî öå ìàº áóòè îñîáëè-
âèé åòàï ó ìîºìó æèòò³. Çàðàç ðîçóì³þ, ùî 
öå áóëî ïðàâèëüíå ð³øåííÿ, áî ï³äãîòîâêà 
äî êîíêóðñó äóæå çàõîïëþº.

Ïðî êîíêóðåíö³þ íà êîíêóðñ³: Íå ìîæó ñêà-
çàòè, ùî òóò º äóõ ñóïåðíèöòâà, îñê³ëüêè ï³ä 
÷àñ ï³äãîòîâêè íàì ïîñò³éíî ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî ïîòð³áíî çáåð³ãàòè ñïîê³é òà ïðîñòî ðó-
õàòèñü äî ñâîº¿ ìåòè. Íà ñöåí³ êîæíà áóäå 
ñàìà çà ñåáå, àëå çàðàç ó íàñ êîìàíäíà ðî-
áîòà. Ìè ïðàöþºìî íà âëàñíèé ðåçóëüòàò.

Ïðî ñòåðåîòèïè: ßêùî òè áåðåøñÿ çà öþ 
ðîáîòó — òè ìàºø çíàòè ÿêíàéìåíøå äâ³ 
ìîâè. Çâ³ñíî, ìîæëèâî ðàí³øå ³ ââàæàëè, 
ùî ìîäåëü — öå ïðîñòî êðàñèâà îáêëàäèíêà, 
àëå çàðàç «ä³â÷èíó ç âóëèö³», ÿêà íå ðîçóì³º, 
ùî òàêå ìîäåë³íã, äëÿ ñåðéîçíî¿ çéîìêè 
íå â³çüìóòü. ß ââàæàþ, ùî óñ³ ñòåðåîòèïè 
ùîäî ðîáîòè ìîäåëåé áåðóòü ïî÷àòîê ³ç çà-
çäðîù³â. ª ÷èìàëî ñïðàâä³ êðàñèâèõ ä³â÷àò, 
ÿê³ äîñÿãëè âèñîò, ëþáëÿòü ñâîþ ðîáîòó òà 
äîâîäÿòü, ùî âñ³ «ëåãåíäè» ïðî öþ ïðîôåñ³þ 
ìàþòü â³ä³éòè â ìèíóëå.

×è ãîòîâ³ ðîçäÿãíóòèñü çàðàäè ïåðåìîãè 
ó êîíêóðñ³? Îäíîçíà÷íî í³. Êîëè ÿ ïðè-
éøëà íà êàñòèíã, ÿ áóëà íàëàøòîâàíà ëèøå 
íà ó÷àñòü. Âæå ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ÿ çðî-
çóì³ëà, ùî ïðåìîãòè áóëî á äóæå ÷óäîâî. 
ß éøëà íà êîíêóðñ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè, ³ 
ÿêùî ñòàâèòè íà òåðåçè ñâî¿ äóõîâí³ ö³ííîñò³ 
àáî ïåðåìîãó, îäíîçíà÷íî ÿ îáåðó ïåðøå. 
Â ì³ð³ àäåêâàòíîñò³, äî ïðèêëàäó, çéîìêè 
â á³ëèçí³ — äëÿ ìåíå öå íîðìàëüíî. Àëå 
îãîëþâàòèñü — í³. ß ìîæó áàãàòî ÷èì çà-
éìàòèñü ó æèòò³, äëÿ ìåíå ïåðåìîãà — öå 
íå íàéãîëîâí³øå.

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ МОДЕЛІ 
ВІДВЕРТО ПРО СВОЮ ПРОФЕСІЮ 
Конкурс  Уже в червні в Тернополі відбудеться 
фінал найпрестижнішого конкурсу краси «Міс 
Тернопіль-2021». Ми зазирнули на бекстейдж однієї зі 
зйомок та поспілкувалися з моделями про їх професію. 
З якими стереотипами доводиться їм боротися?

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097–161-41-50 

²ç ìîäåëÿìè ñï³ëêóºìîñü ó ôîòîñòó-
ä³¿ ï³ä ÷àñ çéîìêè äëÿ îíëàéí-ãîëîñó-
âàííÿ. Äî ñëîâà, âæå íåçàáàðîì ÷èòà÷³ 
ñàéòó 20minut.ua çà ôîòî ³ç ö³º¿ çéîìêè 
çìîæóòü îáèðàòè ñâîþ ôàâîðèòêó ï³ä ÷àñ 
îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ. Íà ñàéò³ áóäå ðîçì³-

ùåíî ôîòî êîæíî¿ ç êîíêóðñàíòîê. Âè ìà-
ºòå îáðàòè íàéêðàñèâ³øó, íà âàøó äóìêó.

Ô³íàë êîíêóðñó â³äáóäåòüñÿ 14 ÷åðâíÿ. 
Ó ä³â÷àò áóëà íàñè÷åíà ïðîãðàìà ï³äãî-
òîâêè: ìàéñòåð-êëàñè, ðåïåòèö³¿, ëåêö³¿. 

Êð³ì òîãî, ó êîæíî¿ ç íèõ º íàâ÷àííÿ 
÷è ðîáîòà. ßê âäàºòüñÿ ñïðàâëÿòèñü, ÷îãî 
÷åêàþòü â³ä ô³íàëó ³ ç ÿêèìè ñòåðåîòèïàìè 
ç³øòîâõóâàëèñü, ìè ó íèõ çàïèòàëè.

Ïðî ñåáå: Ïðàöþº ñòèë³ñò-â³çàæèñòîì. 
Çàéìàëàñü ìîäåë³íãîì ïîíàä 4 ðîêè. Ìàº 
äîñâ³ä çéîìîê çà êîðäîíîì. Ïåðåêîíóº, ùî 
êîíêóðñè êðàñè òà ïîâñÿêäåííà ðîáîòà ìî-
äåë³ çîâñ³ì ð³çí³ ðå÷³.

ßê ïîòðàïèëà íà êîíêóðñ: Íà êîíêóðñ³ «Ì³ñ 
Òåðíîï³ëü» ÿ âæå âòðåòº. Êîëè ïîäàëà çà-
ÿâêó, òî íå î÷³êóâàëà ³íøîãî âàð³àíòó, îêð³ì 
ô³íàëó. ²ç 14-òè ðîê³â ÿ íàâ÷àëàñü ó ìîäåëü-
í³é øêîë³. Ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ ìåí³ çàïðîïî-
íóâàëè êîíòðàêò ³ ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè. ×åðåç 
ïåâíèé ÷àñ ÿ ïî¿õàëà â ²íä³þ íà òðè ì³ñÿö³. 
Íàñïðàâä³, öå áóëî äóæå âàæêî. Îñê³ëüêè, 
ó ìåíå äîñèòü ¿õí³é òèïàæ, äëÿ ìåíå òàì áóëî 
äîñèòü áàãàòî ðîáîòè. Çéîìêè ó âåñ³ëüíèõ 
ñóêíÿõ, íàö³îíàëüíèõ êîñòþìàõ. Çéîìêè 
òðèâàëè â³ä 8-ìè ãîäèí äî 18-òè. Ïîòð³áíî 
â³äôîòêàòè â³ä 200 îáðàç³â.

×îìó ââàæàºòå, ùî ìàºòå ïåðåìîãòè ó êîí-
êóðñ³? Íó, ïî-ïåðøå, ó ìåíå º äîñâ³ä. ² ùå 
ÿ â³ðþ, ùî ÿ çìîæó ã³äíî ïðåäñòàâèòè íàø 
Òåðíîï³ëü íà êîíêóðñ³ «Ì³ñ Óêðà¿íà».

Ïðî ñòåðåîòèïè: Ó ñóñï³ëüñòâ³ ùå çóñòð³-
÷àþòüñÿ ñòåðåîòèïè ùîäî ðîáîòè ìîäåëåé. 
Ìîæëèâî, âîíè ïðî öå â³ä êîãîñü ÷óëè ÷è  
íå íàäòî ðîçáèðàþòüñÿ â ñóò³ ðîáîòè ìîäåë³. 
Ó ìîºìó îòî÷åíí³ òàêîãî íåìàº.

ßê ââàæàºòå, ÷è ìîæíà «êóïèòè» êîðî-
íó íà êîíêóðñàõ êðàñè? ß í³êîëè ç òàêèì 

íå ñòèêàëàñÿ. Õòîñü ãîâîðÿòü, ùî ìîæíà… 
Àëå, îäíîçíà÷íî, íå öüîãî ðîêó íà «Ì³ñ 
Òåðíîï³ëü 2021».

ßê â÷èíåòå, ÿêùî âàì çàïðîïîíóþòü ðîç-
äÿãíóòèñü çàðàäè ïåðåìîãè? Îñê³ëüêè ÿ ìàþ 
äîñâ³ä ðîáîòè ó ìîäåëüí³é ñôåð³ — ôîòî 
ó á³ëèçí³ äëÿ ìåíå íå º ïðîáëåìîþ. Ãîëîþ 
áóòè? Íàñïðàâä³, öå íåêîðåêòíî. ßêáè ìåí³ 
òàêå çàïðîïîíóâàëè, íå ïîãîäèëàñÿ á. Öå 
âèõîäèòü çà ðàìêè êîíêóðñó. Ïîòð³áíî ðî-
çóì³òè, ùî òè òóò ðîáèø.

Ïðî ñåáå: Íàâ÷àºòüñÿ ó ÇÍÓ, ìàéáóòí³é 
áóõãàëòåð. Ïðàöþº ó êîìïàí³¿, ÿêà çàéìà-
ºòüñÿ ñòâîðåííÿì «øòó÷íîãî ³íòåëåêòó». Íà-
â÷àëàñü ó ìîäåëüí³é øêîë³. Ïðàöþº, ùîá 
ðîçâèâàòèñü ó ìîäåëüí³é ñôåð³. Ââàæàº, ùî 
êîæíà ëþäèíà ìàº ðîáèòè òå, ùî ïðèíîñèòü 
çàäîâîëåííÿ.

ßê ïîòðàïèëà íà êîíêóðñ: ß ïîáà÷è-
ëà â Instagram, ùî â³äáóâàºòüñÿ êîíêóðñ. 
Â³äïðàâèëà çàÿâêó, ³ íà÷å ùîñü âñåðåäè-
í³ ï³äêàçàëî, ùî öå ì³é øàíñ. Êîëè ìåí³ 
çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè, ùî ÿ ïðîéøëà 
êàñòèíã — ðàäîñò³ íå áóëî ìåæ. 

Ïðî êîíêóðåíö³þ íà êîíêóðñ³: Âñ³ ä³â÷àòà, 
ÿê³ ïðîéøëè ó ô³íàë, íàäçâè÷àéíî êðàñèâ³ 
òà ïðèâ³òí³. ª òàêèé ñòåðåîòèï, ùî ä³â÷àòà 
íà êîíêóðñ³ êðàñè äóæå ïàôîñí³, àëå íà-
ñïðàâä³, óñå íå òàê. Íàïåâíî, öÿ åïîõà âæå 
ìèíóëà. Ìè äóæå çäðóæèëèñü ì³æ ñîáîþ. 
Çâ³ñíî, çäîðîâà êîíêóðåíö³ÿ ì³æ íàìè º, 
àëå í³õòî í³êîìó íå íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè 
ùîñü ïîãàíå.

Ïðî ñòåðåîòèïè: ß ââàæàþ, ùî º íåâå-
ëèêèé ïðîøàðîê ëþäåé, ÿê³ ââàæàþòü, ùî 
êîðîíó ìîæíà îòðèìàòè «÷åðåç ë³æêî», àáî 
«çà ãðîø³». Âñå æ, ó XXI ñòîë³òò³ âæå áàãà-

òî ëþäåé äîâåëè, ùî âëàñíèìè çóñèëëÿìè 
ìîæíà äîñÿãòè ÷èìàëî âåðøèí.

×è ãîòîâ³ âè ðîçäÿãíóòèñü çàðàäè ïåðåìî-
ãè ó êîíêóðñ³? Í³, ÿ íå ãîòîâà ïîñòóïàòèñÿ 
âëàñíèìè ïðèíöèïàìè çàðàäè êîðîíè. Òîìó 
ùî ïåðåìîãà — öå íå ãîëîâíå. Êîðîíà — 
öå íà÷å ïðèºìíèé áîíóñ. Àëå ìî¿ ìîðàëüí³ 
ïðèíöèïè íå äîçâîëÿòü òàê â÷èíèòè.

Ïðî ñåáå: Ó ìîäåëüí³é ñôåð³ âæå ï'ÿòü 
ðîê³â. Íàâ÷àëàñü ó äâîõ ìîäåëüíèõ øêîëàõ. 
Ï³ñëÿ âèïóñêíîãî çðîáèëà ïåðåðâó íà äâà 
ðîêè. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ áðà-
ëà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «ÑòóäÌ³ñ Òåðíîï³ëü». 
Ïðàöþâàëà ìîäåëëþ ó ²òàë³¿ òà Òà¿ëàíä³. 
Íàâ÷àºòüñÿ ó ÇÍÓ.

Ïðî ñòåðåîòèïè: Ó Òåðíîïîë³ ÿ í³êîëè 
íå çâåðòàþ óâàãó íà ñòåðåîòèïíó äóìêó 
³íøèõ, àëå ëþäè íàøîãî ìåíòàë³òåòó ìà-
þòü äåÿêó «íåäîâ³ðó». ² ç âëàñíîãî äîñâ³äó 
ìîæó ñêàçàòè, ùî êîëè ÿ ëåò³ëà ó ïî¿çäêè 
çà êîðäîí — ó ìîãî îòî÷åííÿ áóëà ïåâíà 
íåäîâ³ðà. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî îñîáëèâî ó ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ öå çìîòèâîâàíî òèì, ùî 
íåìà äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ ïðî íàøó ðîáî-
òó ³ á³ëüø³ñòü ëþäåé ïðî óñå çíàþòü ëèøå 
ç ÷óòîê òà ïåðåêàç³â. ª ïåðåñòîðîãè ùîäî 
òîãî, ùî öå ìîæå áóòè ùîñü íåïðèñòîéíå, 
íååòè÷íå. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ ïîâåðíóëàñÿ 
ç ïî¿çäêè òà âîíè ïîáà÷èëè, ùî öå äàëî 
çìîãó ìåí³ ïîáà÷èòè ñâ³ò, ùî ÿ çì³íèëàñü 
ó êðàùó ñòîðîíó, âîíè ïðîñòî çàñïîêî¿ëèñü.

×è îòðèìóâàëè íåïðèñòîéí³ ïðîïîçèö³¿ 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ìîäåëëþ? Í³, í³êîëè òàêîãî 
íå áóëî. Çâ³ñíî, ï³äâèùåíà óâàãà ÷îëîâ³ê³â 
íà âóëèö³ áóëà, áî ìè, óêðà¿íêè, êðàñèâ³. 
Îñîáëèâî ó Áàíãêîö³, àäæå âîíè íå çâèêëè 

äî íàøî¿ çîâí³øíîñò³. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ëèøå 
ðîáî÷³ ñòîñóíêè.

×è ïîãîäèëèñü áè íà ôîòîñåñ³þ «íþ»? Êîëè 
âè ï³äïèñóºòå êîíòðàêò ç àãåíòñòâîì — òàì 
º ïóíêò, äå âè ìîæåòå îáðàòè ïåâí³ ðîáîòè, 
â ÿêèõ âè íå õî÷åòå áðàòè ó÷àñòü ³, â³äïî-
â³äíî, êàñòèíã-äèðåêòîðè âàñ íà íèõ íàâ³òü 
íå ïîäàþòü. Â ïðèíöèï³, ÿ íå ñòàâèëà öèõ 
ïîçíà÷îê, àëå òàêèõ ïðîïîçèö³é íå áóëî. À 
êàñòèíãè ó á³ëèçí³ äëÿ ìîäåë³ — ïðèéíÿòíî.

«Працюємо на власний результат» 
Олена Білик, 20 років

«Була на зйомках по 8–18 годин» 
Каріна Стадник, 22 роки 

«Конкуренція на конкурсі здорова» 
Ірина Базюк, 19 років 

«Працювала моделлю в Італії та Таїланді» 
Анастасія Дідух, 21 рік 
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ïóáë³êàö³é 
ïðî êóëüòîâ³ çàêëàäè ì³ñòà, ÿêèõ âæå 
íåìàº. Íà öåé ðàç ìè ðîçäîáóëè ö³êàâ³ 
ôîòî, â³äåî òà ñïîãàäè ïðî îäèí ç íàé-
ñòàð³øèõ ³ íàéíåçâè÷í³øèõ çàêëàä³â — 
êàôå «Ïîïëàâîê».

Ö³êàâèìè ñïîãàäàìè ïîä³ëèâñÿ òåðíî-
ï³ëüñüêèé êðàºçíàâåöü Þð³é Êîâàëüêîâ. 
Âèñëîâëþºìî éîìó ùèðó ïîäÿêó.

Çàêëàä çáóäóâàëè ùå â 50-èõ ðîêàõ 
ó ñòèë³ ñòàë³íñüêîãî àìï³ðó. Êàôå áóëî 
íåâåëèêèì ³ âçèìêó íå ïðàöþâàëî, àäæå 
ïî¿ñòè òà â³äïî÷èòè ìîæíà áóëî ëèøå 
çà ñòîëèêàìè, ðîçòàøîâàíèìè íà âå-
ëèê³é äóáîâ³é òåðàñ³.

Âñåðåäèí³ ñàìî¿ ñïîðóäè «Ïîïëàâêà» 
ôóíêö³îíóâàëà êóõíÿ òà òî÷êà âèäà÷³ — 
ì³ñöå ëèøå äëÿ ïðàö³âíèê³â. Â³äâ³äóâà÷³ 
â³äïî÷èâàëè íà òåðàñ³.

Ðîçòàøóâàííÿ áóëî äóæå âèã³äíèì, 
àäæå ë³âîðó÷ â³ä «Ïîïëàâêà» ðîçòàøî-
âóâàâñÿ «Áëèæí³é» ïëÿæ, à ïðàâîðó÷ — 
ïðè÷àë äëÿ êàòåð³â òà òåïëîõîä³â.

— ßê ò³ëüêè íà Ñòàâ³ ïî÷èíàëè êóðñó-
âàòè êàòåðè, â çàêëàä³ ðîçïî÷èíàëè ñå-
çîí. Â³í áóâ íàäçâè÷àéíî ïðèâàáëèâèé 
çàâäÿêè äåðåâ’ÿí³é òåðàñ³. Ï³ä íåþ — 
âîäà, äå ïîñò³éíî ïëàâàëè ðèáêè. Äóæå 
ðîìàíòè÷íå ì³ñöå. Òà é äëÿ ðèáàëîê 
áóëî äå ñïðîáóâàòè ñâîþ óäà÷ó, — êàæå 
êðàºçíàâåöü.

Îñîáëèâî ðèáàëêè ëþáèëè ïðîâîäèòè 
òàì ÷àñ ó äîùîâó ïîãîäó. ßê ïðèãàäóº 
êðàºçíàâåöü, ñàìå òîä³ ë³òí³é, ãàðíèé 
íàñòð³é ïåðåäàâàâñÿ ïî-îñîáëèâîìó, 
àäæå ìîæíà áóëî çàìîâèòè ùîñü ïåðå-
êóñèòè, âèïèòè ïèâà ³ çà íåâèìóøåíîþ 
ðîçìîâîþ ñèä³òè ãîäèíàìè.

Ó ñîíÿ÷íó ïîãîäó â «Ïîïëàâêó» â³ä 

ãîñòåé íå áóëî â³äáîþ. Ìàéæå çàâæäè 
âñ³ ì³ñöÿ áóëè çàéíÿò³.

— Àñîðòèìåíò ñòðàâ íà ò³ ÷àñè áóâ 
äîñèòü ñêðîìíèì, ÿê³ñü êàíàïêè, ïðî-
ñòèé ñàëàò, ñèð. Ç àëêîãîëþ òàì áóëî 
õ³áà ïèâî. Àëå é ö³íè áóëè äîñòóïíè-
ìè, — ðîçïîâ³äàº Þð³é Êîâàëüêîâ. — 
Â ñîíÿ÷í³ äí³ òàì áóëî áàãàòî áàòüê³â ç 
ä³òüìè, à â äîùîâ³, ÿê³ ìåí³ íàéá³ëüøå 
ïîäîáàëèñÿ, çáèðàëèñÿ ïåðåâàæíî ÷î-
ëîâ³÷³ êîìïàí³¿.

×îìó çàêëàä ïî÷àâ çàíåïàäàòè? Òî÷íî 
í³õòî íå çíàº. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí ïàí 
Êîâàëüêîâ íàçâàâ çì³íó âëàñíèê³â, ÿê³ 
éìîâ³ðíî õîò³ëè çàêðèòè êàôå, ùîá 

ðåêîíñòðóþâàòè éîãî, àáî âçàãàë³ ïî-
áóäóâàòè ùîñü ³íøå.

Çà ïîíàä 30 ðîê³â êîëèñü ïîïóëÿðíå 
êàôå «Ïîïëàâîê» ïåðåòâîðèëîñÿ íà ðó-
¿íè. Îáäåðò³ ñò³íè, ñì³òòÿ òà ïðèñòðî¿ 
äëÿ êóð³ííÿ íàðêîòèê³â.

Ó 2017 ðîö³ çàêëàä ìîãëè â³äíîâè-
òè. Áóâ íàâ³òü â³äïîâ³äíèé ïðîºêò, 
ðåàë³çàö³ÿ ÿêîãî êîøòóâàëà 1 ì³ëüéîí 
250 òèñÿ÷ ºâðî. Éîãî ñòâîðåíî ó ðàìêàõ 
ïðîºêòó ç îáëàøòóâàííÿ ì³ñüêîãî ïëÿ-
æó, ÿêèé ïðîéøîâ ïåðøèé åòàï â³äáîðó 
íà ô³íàíñóâàííÿ ç ªâðîïåéñüêîãî Ñîþ-
çó â ðàìêàõ Ïðîãðàìè òðàíñêîðäîííîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà.

Äåòàëåé ùîäî òîãî, ÷îìó ïðîºêò òàê ³ 
íå ðåàë³çóâàëè, íàì çíàéòè íå âäàëîñÿ.

КУЛЬТОВЕ КАФЕ «ПОПЛАВОК»: 
ЯКИМ БУЛО І ЩО З НИМ СТАЛО 
Історія  Кафе «Поплавок» було однією з перших 
споруд на Тернопільському ставі. Невеличкий 
заклад любили і дорослі, і діти. Влітку там 
завжди було багатолюдно. Зараз на місці колись 
популярного закладу лише розруха та сміття 

ßêèì áóëî êîëèñü 
ïîïóëÿðíå êàôå 
«Ïîïëàâîê», ÷îìó éîãî 
çàêðèëè ³ ÿêèì éîãî áà÷èëè 
â ïðîºêò³ â³äíîâëåííÿ? Ïðî 
êóëüòîâèé çàêëàä

Заклад збудували ще в 50-их роках у стилі сталінського ампіру. Кафе було 
невеликим і взимку не працювало, адже поїсти та відпочити можна було лише 
за столиками, розташованими на великій дубовій терасі 

У 2017 заклад могли відновити, був навіть проект, реалізація якого 
коштувала 1 мільйон 250 тисяч євро. Але його не реалізували 

Діти на катерних прогулянках. 
Охочих покататися було чимало

Поплавок було видно з боку Дамби. Діти любили позувати тут 
для світлин, навіть чорно-білих, які були в ті роки
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СЕРЕДА, 9 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть»
08.05 Земля, наближена до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Край пригод 
11.45 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Погода 
04.10 Д/ф «Три Iвани» 

1+1
05.35, 03.35 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами» 
01.40 Х/ф «Навколо свiту 
за 80 днiв» 

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая 
время»
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»
01.55 Х/ф «Осiннiй марафон» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.40, 16.10 Громадянська 
оборона 
16.40 Х/ф «Без компромiсiв»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст»
00.50 Т/с «Контакт»
02.30 Секретний фронт 
03.15 Я зняв!

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома» 
07.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
13.50, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
16.05, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi»

23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв»
01.05 Т/с «Мертвий, живий, 
небезпечний»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.45 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
13.20, 19.00 «Аферисти в сiтях»
17.05 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 1»
23.40 Х/ф «Лихоманка»
01.30 «Improv Live Show»
02.15 «Служба розшуку дiтей»
02.20, 03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Дiвчинка з сiрни-
ками» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Т/с «Библиотекари-2»
08.20 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
10.10 Х/ф «Лучшие из лучших-4»
12.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.20 Т/с «Братья по крови»
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.00 «Деньги 2020»
03.00 «Видеобомба-2»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 10 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть»
08.05 Земля, наближена до неба 
08.25 Геолокацiя: Волинь 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.05 Схеми. Корупцiя в деталях 
00.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Погода 
04.10 Д/ф «Норильське пов-
стання»

1+1
05.35 «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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»

20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Помiнятися мiсцями» 
03.00 Х/ф «Останнiй з могiкан» 

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая 
время»
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»
01.55 Х/ф «Мiмiно» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Факти 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Секретний фронт 
16.55 Х/ф «Вулкан»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст»
00.45 Т/с «Контакт»
02.25 Анти-зомбi 
03.10 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома» 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
16.00, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми брехнi»
23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв»
01.10 Т/с «Мертвий, живий, 
небезпечний»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.55, 15.15 Т/с «Надприродне»
11.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 3. 
Кiнець гри» 
13.10, 19.00 «Аферисти в сiтях»
16.50 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 2»
23.55 Х/ф «Будинок воскових 
фiгур»
02.10 «Improv Live Show»
02.55 «Служба розшуку дiтей»
03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.20 Х/ф «Гелиос»
08.40 Х/ф «Легенда о жемчужи-
нах Нага»
10.45 Х/ф «Джейсон Борн» 
13.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»

18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.20 Т/с «Братья по крови»
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.55 «Деньги 2020»
02.55 «Видеобомба-2»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 11 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 02.15, 
05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть»
08.05 Земля, наближена до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
17.30, 00.35 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.05 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
00.30, 04.10 Погода 
01.00, 04.15 #ВУКРАЇНI
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.40 Схеми. Корупцiя в деталях 

1+1
05.25 «Свiтське життя. 2021»
06.15 «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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Одруження наослiп 7»
22.20 «#Гуднайтклаб 2021»
23.00 Х/ф «Поїздка в Америку» 
01.20 Х/ф «Соломон Кейн»
03.10 Х/ф «Полтергейст»

IНТЕР
05.25, 23.40 «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, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
Закл 
14.40, 15.30, 01.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»»
03.00 «Жди меня. Україна»
04.10 «Україна вражає»
04.30 «Орел i Решка. Дива свiту» 

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.10 Я зняв!
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.55 Факти 
04.50, 14.30 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, 20.05 Дизель-шоу
11.55, 23.55 Скетч-шоу «На 
трьох»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Пес»
15.35, 16.10 Х/ф «Богемна 
рапсодiя»
18.45 Факти. Вечiр 

22.55 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем’єра 
01.35 Х/ф «Одного разуЕу 
Голiвудi»

СТБ
04.55 Т/с «Два полюси любовi»
09.05 Т/с «Продається будинок iз 
собакою» 
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка 
у сосновому лiсi»
01.05 Х/ф «Сили природи» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20 «Орел i Решка» 
09.20 Т/с «Надприродне»
11.10 «Хто проти блондинок?»
13.05 «Аферисти в сiтях»
15.05 «Де логiка?»
16.10 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися»
19.00 Х/ф «Трон. Спадок»
21.40 Х/ф «Я номер чотири»
23.45 Х/ф «ПТятниця 13-те»
01.40 «Improv Live Show»
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30, 03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Столику, накрийся» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.20 Х/ф «Заложница-3»
08.30 Х/ф «Воздушный маршал»
10.35 Х/ф «Пятый элемент»
13.00 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Во имя короля» 
21.55 Х/ф «Во имя короля-2»
23.50 Х/ф «Во имя короля-3»
01.35 «Деньги 2020»
02.35 «Видеобомба-2»
03.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

СУБОТА, 12 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.45, 
02.00, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi забави 
в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 13.25 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15 #ВУКРАЇНI
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск»
13.55, 16.00 Мiста та мiстечка 
14.15 Концерт. ВIА «Кобза» 
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.10, 05.05 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя»
19.30 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 
21.25 Пишемо iсторiю 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 
01.10 Спецпроєкт «Хвиля» 
02.25 Земля, 
наближена до неба 
02.35 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»
04.55 Невiдомi Карпати 
05.30 Погода 

1+1
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»
14.00 Т/с «Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.15 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021»
01.20 Х/ф «Карти, грошi, два 
стволи»
03.15 Х/ф «Соломон Кейн» 
04.50 «#Гуднайтклаб 2021»

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45 М/ф «Казка про царя 
Салтана» 
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Пригоди тривають» 
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Кортик» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота»
20.00, 02.20 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 «Великий бокс. Владислав 
Сiренко — Ньюфел Уатах» 
00.10 Х/ф «Tри девТятки»
02.50 Х/ф «Москва-Кассiопея» 
04.10 Х/ф «Отроки у Всесвiтi» 

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика!
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
06.55 Х/ф «Без компромiсiв»
09.00 Х/ф «Пiдривник»
10.45 Х/ф «У пошуках пригод»
12.35, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Скарб Амазонки»
21.05 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу»
23.30 Х/ф «Антураж» 16+ 
Прем’єра 
01.30 Т/с «Таємнi дверi»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45, 10.50 Т/с «Папаньки»
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
17.05 «СуперМама»
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 «Вар'яти»
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 М/ф «Пташиний ульот» 
10.05 «Орел i Решка. Земляни» 
11.00 «Орел i Решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i Решка» 
14.10 Х/ф «Я номер чотири»
16.25 Х/ф «Аксель»
18.15 Х/ф «Людина-павук: Повер-
нення додому»
21.00 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому»
23.35 Х/ф «Хижа в лiсi»
01.30 «Improv Live Show»
02.15, 03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Норм: Ключi вiд 
королiвства» 
12.45 М/ф «Норм та Нестримнi: 
Велика пригода» 
14.00 М/ф «Пташинi пригоди» 
15.30 М/ф «У пошуках Немо» 
17.15 Х/ф «Марлi та я» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Смерть на похоронi»
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
08.55 «Затерянный мир»
12.00 Т/с «Библиотекари-2»

15.20 Х/ф «Бронежилет»
17.10 Х/ф «Икар»
19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных»
20.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда 
зовет природа»
22.40 Х/ф «Бладрейн»
00.20 Х/ф «Бладрейн-3: Третий 
рейх»
01.55 «Видеобомба-2»
03.15 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 13 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 
02.00, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 01.55 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 Незвiдана Україна 
14.35 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя»
19.35 Пишемо iсторiю 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
23.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
00.35 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 
02.25 Земля, наближена до неба 
02.35 #ВУКРАЇНI
03.05 Бюджетники 
04.55 Невiдомi Карпати 

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.50 «Мандруй Україною 
з Д. Комаровим» 
12.00, 01.55 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
21.00 Х/ф «Правдива брехня»
23.55 Х/ф «Людина, що бiжить»

IНТЕР
05.30 «М/ф»
06.15 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Друзi назавжди» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя»
12.45 «Вещдок. Опережая 
время»
17.15 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Невловимi месники» 
23.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
01.15 «Вещдок»

ICTV
05.20 Скарб нацiї 
05.30 Еврика!
05.35 Факти 
06.00 Не дай себе обдурити 
07.50 Бiльше нiж правда 

08.45, 11.30 Громадянська 
оборона 
09.45 Анти-зомбi 
10.35 Секретний фронт 
12.35, 13.00 Х/ф «Роман з 
каменем»
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу»
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки»
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв»
23.00 Х/ф «Безодня» 
01.50 Т/с «Таємнi дверi»
03.25 Я зняв!

СТБ
04.45 Т/с «Папаньки»
09.55 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси»
20.00 «Один за всiх»
23.30 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 «Таємний агент»
05.50, 07.15 «Kids time»
05.55 М/с «Том i Джеррi» 
06.05 М/ф «Том i Джеррi: Робiн 
Гуд та Миша-смiхотунка» 
07.20 Х/ф «Голоднi iгри»
10.10 Х/ф «Голоднi iгри: 
У вогнi»
13.10 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 1»
15.40 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 2»
18.15 Х/ф «Нова Людина-павук»
21.00 Х/ф «Нова Людина-павук 
2: Висока напруга»
23.55 «Improv Live Show»
01.55 «Вар'яти»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Пташинi пригоди» 
12.45 Х/ф «Красуня й чудо-
висько» 
14.00 Х/ф «Золотоволоска» 
15.45 Х/ф «Марлi та я» 
17.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Скiльки у тебе?»
01.00 Панянка-селянка 
02.45 Щоденники Темного
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
09.20 «Затерянный мир»
12.15 Т/с «Библиотекари-3»
14.05 Х/ф «Джек-попрыгунчик» 
16.10 Х/ф «Большой переполох 
в Малом Китае»
18.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
20.10 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2: Вторжение Серебряного 
Серфера»
22.00 Х/ф «Трудная мишень»
00.00 Х/ф «Стражи сокровищ»
02.00 «Видеобомба-2»
04.10 «Лучшее»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины 
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РЕКЛАМА

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Ïèòàííÿ î. Îëåêñ³þ ìè ïðî-
ñèëè çàëèøàòè íà íàøîìó ñàéò³. 
Îáðàëè íàéö³êàâ³ø³ ç íèõ. ßêùî 
âè ìàºòå ùî çàïèòàòè — ïèø³òü 
íà àäðåñó ðåäàêö³¿ àáî ó êîìåí-
òàðÿõ äî ìàòåð³àëó ó ñîöìåðåæàõ.

— Íà âñ³õ âàæëèâèõ òà¿íñòâàõ 
ó öåðêâ³ ëþäè òðèìàþòü â ðóêàõ 
ñâ³÷êè: â³í÷àííÿ, õðåñòèíè, Ïåð-
øå Ïðè÷àñòÿ. Ùî ðîáèòè ç íèìè 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê òà¿íñòâî ìèíóëî? 
Ñê³ëüêè ÷àñó ¿õ òðåáà çáåð³ãàòè?

— Ïðèïèñ³â Öåðêâè ùîäî 
çáåð³ãàííÿ ñâ³÷îê íåìàº. Öå º 
àòðèáóò â³í÷àííÿ ÷è õðåñòèí, 
ÿêèé äîïîâíþº ñàìå ä³éñòâî. 
Ñâ³÷êè ç â³í÷àííÿ âè ìîæåòå 
äîïàëèòè âäîìà ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, 
íàâ³òü, êîëè ïðîñòî âèìèêàþòü 
åëåêòðèêó. Íå âàðòî öèì ðå÷àì 
íàäàâàòè ìàã³÷íîãî çíà÷åííÿ. 
ßêùî âîíè âàëÿþòüñÿ ñòàð³ ³ ïî-
ëàìàí³ — çãîðòàºìî óñå â ïàï³ð 
òà ï³äïàëþºìî äåñü ó ñàäî÷êó.

— Ùî ðîáèòè ³ç âåðáîþ, ÿêó 
îñâÿ÷óºìî ó Âåðáíó íåä³ëþ òà 
êâ³òàìè ³ â³íî÷êàìè, ÿê³ ñâÿòèìî 
ó öåðêâ³ âë³òêó?

— Óñå ïîòð³áíî ñïàëèòè. Òå, 
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ — ìîæ-
íà êèíóòè íà ãîðèùå, õàé ó õàò³ 
áóäå òåïë³øå (ïîñì³õàºòüñÿ — 
ïðèì. ðåä), à ÿêùî í³ — ïðîñòî 
óñå ñïàëèòè.

— Ùå º çâè÷àé êóïàòè íîâî-
íàðîäæåíèõ ó âàííî÷êàõ ç³ ñâÿ-
÷åíèìè â³íî÷êàìè. Ùî ñêàæåòå 
ïðî öå?

— Öå ñóòî íàðîäíèé çâè÷àé. 
Äî Öåðêâè âîíî í³÷îãî íå ìàº. 
Çâè÷àéíî, ÿêùî ðå÷³ îñâÿ÷åí³ — 
áëàãîñëîâåííÿ ñõîäèòü íà äè-
òèíêó, àëå ãîëîâíå — áëàãîñëî-
âåííÿ â³ä Áîãà ³ ùèðà ìîëèòâà. 

Â³ðà — öå ³ º ãîëîâíå Áëàãî-
ñëîâåííÿ.

— ×è çàâæäè â äîì³ ìàº áóòè 
ñâÿ÷åíà âîäà?

— Òàê, ñïðàâä³, ìè ïðèíîñèìî 
âîäó ó ñâî¿ áóäèíêè, ³ äîáðå, 
êîëè âîíà º ó íàñ. Âîíà íàñ îáå-
ð³ãàº â³ä çëà.

— ßêùî îñâÿ÷åíà âîäà ç³ïñó-
âàëàñÿ, ÷è îçíà÷àº öå ïîãàíó 
çâ³ñòêó?

— ª òàêèé ôàêò, ùî âîäà 
íå ïñóºòüñÿ ó äîìàõ íàâ³òü 
ïî 15–20 ðîê³â. Âîäà íå ïñóºòü-
ñÿ, çà óìîâè, ÿêùî â ö³ì äîì³ 
æèâóòü áëàãî÷åñòèâ³ ëþäè. Êîëè 
ñâàðêè, íåíàâèñòü, çë³ñòü — âîäà 
³ ñïðàâä³ ìîæå ç³ïñóâàòèñÿ, áî 
Äóõ Ñâÿòèé â³äõîäèòü ç äîìó. 
Õî÷à ëþäè ìîëÿòüñÿ, äîòðèìó-
þòüñÿ ïîñòó, íå âîðîãóþòü îäèí 
ç îäíèì. Êîëè âîäè÷êà ïñóºòüñÿ, 
íå âàðòî íàäàâàòè öüîìó âåëè-
êîãî çíà÷åííÿ. Öþ âîäèöþ âàð-
òî âèëèòè ï³ä äåðåâî ÷è íàâ³òü 
ó âàçîí.

— ×àñòî, êîëè ó ñ³ì'ÿõ ñâàðêè 
àáî íåïîðîçóì³ííÿ, ëþäè äóìàþòü, 
ùî ÿê³ñü ì³ñòè÷í³ ðèòóàëè çìîæóòü 
äîïîìîãòè. ×è òàê öå? ² ùî ðîáè-
òè ëþäÿì, ÿêùî âîíè áà÷àòü, ùî 
ñïðàâä³ âäîìà íåñïîê³éíî?

— Ùîá íå áóëî íåãàðàçä³â 
ó ñ³ì'¿ — òðåáà âèêîíóâàòè 
Áîæ³ çàïîâ³ä³. Íàïðèêëàä, ä³òè 
ìàþòü ëþáèòè áàòüê³â, à áàòüêè 
ìàþòü éòè íà ïîñòóïêè. «Áàòüêè, 
íå äðàçí³òü ñâî¿õ ä³òåé», öå âñå 
íàïèñàíî ó Á³áë³¿. ßêùî öüîãî 
äîòðèìóâàòèñü — â³äïàäàº ïî-
òðåáà ó âñ³õ òèõ ðèòóàëàõ.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ³êîíè â õàò³, 
â áóäèíêó. ×è ìàº áóòè â êîæí³é 
ê³ìíàò³ ³êîíà?

— Öå íå îáîâ'ÿçêîâî. Ëþäè-
íà ìîæå ìàòè ìàëåíüêå ðîçï'ÿò-
òÿ â îäí³é ³ç ê³ìíàò ³ æèòè 

ЩО ОЗНАЧАЄ, КОЛИ ВДОМА 
ПСУЄТЬСЯ СВЯЧЕНА ВОДА 
Традиції  Освячені атрибути є чи 
не в кожній домівці. Часто їх роками 
зберігаємо, як пам'ять, а коли доводиться 
викидати — не знаємо, куди подіти. 
Священник Олексій Філюк відповідає 
на питання читачів «RIA плюс» 

ïî-õðèñòèÿíñüêè. À ìîæå áóòè 
òàêå, ùî ëþäèíà ìàº óñ³ ñò³íè 
âäîìà çàâ³øàí³ ³êîíàìè ³ ðóøíè-
êàìè, à æèòè íå ÿê õðèñòèÿíèí: 
êëÿñòè, ñâàðèòèñü, îáðàæàòè. Öå 
íå º äîáðå. Öå ñïðàâà êîæíîãî.

— ª îñîáëèâ³ ³êîíè, ÿê³ âè á 
ïîðàäèëè ìàòè âäîìà?

— Ìàº çíàõîäèòèñü â õàò³ 
ðîçï'ÿòòÿ ÷è ³êîíà Ñïàñèòåëÿ. 
Òàêîæ øëþáí³ ³êîíè ìàþòü çáå-
ð³ãàòèñü âäîìà. Â³äïîâ³äíî, ò³ 
³êîíè, ç ÿêèìè ëþäè â³í÷àþòüñÿ, 
ìàþòü áóòè âäîìà.

— Âîíè îáîâ'ÿçêîâî ìàþòü áóòè 
îñâÿ÷åíèìè?

— Òàê, ³êîíè áëàãîñëîâëÿ-
þòüñÿ: áî ë³òîãðàô³ÿ òà äåðåâî 
íà ðàìö³ ùå íå º ³êîíîþ. ²êî-
íîþ âîíà ñòàº ï³ñëÿ îñâÿ÷åí-
íÿ â õðàì³. ²íàêøå öå ïðîñòî 
çîáðàæåííÿ.

ХТО ТАКИЙ О. ОЛЕКСІЙ 
ФІЛЮК?

Îòöÿ Îëåêñ³ÿ Ô³ëþêà çíàþòü 
ó âñ³é Óêðà¿í³. Â³í îá'ºäíàâ äå-
ñÿòêè òèñÿ÷ êîðèñòóâà÷³â ñîöìå-
ðåæ ó ñâîºìó áëîç³, äå ðîçïîâ³äàº 
ïðî ñåáå, ìîëèòüñÿ òà ãîòóº ð³çí³ 
ñìàêîëèêè.

²ñòîð³þ ñâÿùåííèêà ç Ëàíî-
âå÷÷èíè ìè ðîçïîâ³äàëè ó ìà-
òåð³àë³ «Ëþá³òü ëþäåé ³ ñèïòå 
öóêîð äî êàâè»: îòåöü Îëåêñ³é 
Ô³ëþê ïðî öåðêâó, êóõíþ ³ ïðè-
éîìíîãî ñèíà». Òîä³ ìàòåð³àë ç³-
áðàâ ñîòí³ ïîçèòèâíèõ êîìåíòà-
ð³â, à ³ñòîð³ÿ ÷îëîâ³êà, ÿêèé âçÿâ 
ï³ä îï³êó õëîï÷èêà, çâîðóøèëà 
÷èòà÷³â. Çàðàç â³í áàòüêî äâîõ 
ïðèéîìíèõ ñèí³â òà íàéóëþ-
áëåí³øèé ñâÿùåííîñëóæèòåëü 
áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí.

Ê³ëüê³ñòü îíëàéí-ïàðàô³ÿí 
ó ñâÿùåííèêà äåñÿòêè òèñÿ÷, 
à ñàì â³í îõî÷å ä³ëèòüñÿ ùèð³-
ñòþ òà Ñëîâîì Áîæèì ç ëþäüìè 
÷åðåç ñîöìåðåæ³.

ЛЮДИНА З ВІДКРИТИМ 
СЕРЦЕМ 

Îòåöü Îëåêñ³é Ô³ëþê — ëþ-
äèíà ç â³äêðèòèì ñåðöåì, áåç-
ìåæíîþ â³ðîþ òà ñîòíÿìè äðóç³â 
ó ð³äíîìó ñåë³, âñ³é Óêðà¿í³ òà 
â ñîöìåðåæàõ.

Ïàðàô³ÿíè ó öåðêâàõ ñ³ë Á³ëî-
ç³ðêà òà Øóøê³âö³, ùî ó Ëàíî-
âåöüêîìó ðàéîí³, ñâÿùåííèêà áà-
÷àòü íå ëèøå íà ñëóæáàõ ó öåðêâ³. 

Îëåêñ³é Ô³ëþê ïðèõîäèòü äî íèõ 
÷àñòî, ùîá ïðîñòî ïîñï³ëêóâà-
òèñü, ïîñï³âàòè òà äîïîìîãòè 
ó áóäåííèõ ñïðàâàõ.

Çàðàç ñâÿùåííèê º ùå é ñîö³àëü-
íèì ìåíåäæåðîì ñåëà â³ä îäíîãî 
³ç ï³äïðèºìñòâ, ùî îáñëóãîâóþòü 
ïàéîâèê³â, òà àäì³í³ñòðàòîðîì ñï³ëü-
íîòè ó ñîöìåðåæ³ Facebook «Ìîÿ 
Ëàíîâå÷÷èíà», ÿêó ùîäåííî ïå-
ðåãëÿäàþòü ìàéæå 100 òèñÿ÷ ëþäåé.

Питання до священника ви можете залишати на нашому 
сайті 20minut.ua 

«ª òàêèé ôàêò, 
ùî ñâÿ÷åíà âîäà 
íå ïñóºòüñÿ ó äîìàõ 
íàâ³òü ïî 15–20 ðîê³â, 
ÿêùî â ö³ì äîì³ æèâóòü 
áëàãî÷åñòèâ³ ëþäè» 
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Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
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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
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Ніяк не можу зрозуміти: чому 
на пошті, в банку прив'язують 
кулькові ручки, якщо мені щоразу 
потрібен тільки стрижень.

***
— Ти вчора футбол дивився?
— Так, до третьої години ночі.
— Так же матч о пів на першу 
закінчився?!
— А пиво залишилося!

***
Не треба передавати мені привіти. 
Передавайте мені гроші.

***
— Доню, чому у тебе в кімнаті такий 
безлад? Чужу працю треба поважати!
— Ти що, тату, мама нам не чужа!

***
— Коля все тягне з оформленням 
шлюбу…
— Ну і кинь ти його, Люсю! Якщо 
він так зволікає зі шлюбом — уяв-
ляєш, як він буде тягнути з розлу-
ченням?

***
Чоловік — дружині:
— Кохана, ти заблокувала наш 
комп'ютер?
— Так.
— І який же пароль?
— Дата нашого весілля.
— От трясця…

***
— Алло, здрастуйте! Васю можна?

— А його немає вдома.
— Ну ось, дарма віталася.

***
Поки ви тут жартуєте, квиток з цієї 
країни дорожчає.

***
Вийшов ввечері подихати свіжим 
повітрям. Відібрали годинник і 
гаманець. Тож нічого корисного 
в цьому повітрі немає.

***
Як приємно, коли після вечірки 
прокидаєшся — і бачиш, що буди-
нок не твій!

***
Мудрість приходить з досвідом, 
понти йдуть з грошима.

***
Кликали мрії, пригоди, великі 
справи й відкриття! Але диван 
кричав найголосніше.

***
— Жоро, давай поміняємося дру-
жинами!
— Фімо, але у мене немає дружини!
— Гаразд, тоді візьми мою. Я тебе 
благаю!

***
— Твій чоловік п'є?
— П'є.
— Видно, така ж скотина, як і мій! 
А що п'є?
— Так тепер вже — тільки ліки… 
Допився.
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ОВЕН Із кінця червня 
треба звертати увагу на 
здоров'я. Тим, хто планує 

на цей період відпочинок, не треба 
зловживати перебуванням у воді, 
аби уникнути можливих простуд. 
Крім того, може безпричинно 
поболювати голова. 

ТЕЛЕЦЬ Якщо у представ-
ників цього знаку є хронічні 
хвороби, які затягнулись, 

то впродовж літа Тільці повинні 
набрати кращу форму. 

БЛИЗНЮКИ Щодо 
здоров'я, то наприкінці літа 
потрібно більше про себе 

дбати. На самопочуття звертайте 
увагу від середини серпня. 
Особливо тим, хто має схильність 
до будь-яких зловживань. 
Поберегтись варто і тим, хто має 
проблеми з дихальними шляхами. 

РАК У ваших рідних 
можуть бути проблеми зі 
здоров'ям, і це буде займа-

ти чимало вашого часу та ресурсів. 
Самим Ракам треба «припильну-
ватись», особливо у червні. Будьте 
обережні за кермом та на висотах.

ЛЕВ В середині літа Левам 
треба добре подбати про 
своє здоров'я. Особливо, 

якщо плануєте купатися. Не 
запливайте далеко, адже можуть 
трапитись неприємності. Зверніть 
увагу і на домашніх улюбленців, 
якщо такі у вас є. Звідти теж можна 
чекати неприємності. 

ДІВА Постарайтесь не 
превтомлюватися та не 
перевантажувати організм. 

Особливо це стосується їжі. Вас 
можуть чекати деякі проблеми з 
органами травленням. Стіл має 
бути рослинним. 

ТЕРЕЗИ Терезам бажано 
уникати навантажень 
та добре висипатись. 

Обов'язково приділяйте увагу 
спорту. Багато ходіть пішки для 
того, щоб добре почуватися.

СКОРПІОН Скорпіони 
зараз повинні з дбайливі-
стю ставитись до здоров'я, 

бо вразливість підвищується у 
декілька разів. Варто менше «себе 
накручувати». Не придумуйте того, 
чого насправді немає. Нав'язливі 
думки можуть впливати на ваше 
самопочуття.

СТРІЛЕЦЬ Будьте обережні 
під час купання та не 
переохолоджуйтеся. У 

липні бажано дотримуватись 
здорового харчування. 

КОЗЕРІГ  Наприкінці 
серпня та на початку 
осені Козерогів чекає 

покращення в усіх сферах. 
Переживання можуть впливати на 
ваш емоційний стан. Старайтесь 
більше відпочивати.

ВОДОЛІЙ Старайтесь 
змінити режим дня. 
Прокидайтесь швидше. 

Перша половина дня буде дуже 
продуктивною у цей період. Усі 
хвороби у вас чи рідних відійдуть 
на задній план. 

РИБИ Варто бути уважним 
до свого здоров'я. Одразу 
не вступати в обійми з 

літом, адже воно може обманути 
примарним теплом. Організм чут-
ливий до холоду і може принести 
складнощі. 

Гороскоп 
здоров'я 
від Івана 
Круп'яка

АНЕКДОТИ

Коли я намагаюся щось дове-
сти своїй дружині, посилаю-
чись на інтернет, вона ствер-
джує, що мій інтернет непра-
вильний, а її правильний.

***
Не можна ось так спокійно 
взяти й заснути, знаючи, що 
там, в холодильнику, одному 
пончику страшно.

***
Гангстери грабують банк. 
Одного залишили біля входу. 
Коли група, навантажена 
мішками, виходить з банку, ва-
тажок запитує у того, що стояїть 
на стрьомі:
— Все гаразд?
— Не зовсім: поліція, як 
зазвичай, проґавила, і злодії 
викрали нашу машину.

***
— Ви допомагаєте своїй дру-
жині?
— Ні, я все роблю сам!

***
Дружина каже чоловікові:
— Чому ти не любиш моїх 
родичів?
— Ображаєш, я навіть твою 
свекруху люблю більше, ніж 
свою тещу!

***
Справжній чоловік той, який 
виходить з машини та гово-
рить:
— Дорога, ти ідеально при-
паркувалася, а цей «Лексус» 
вже був пом'ятий, і кіт вже був 
дохлий, та і ялинка тут на хрін 
не потрібна була.

***
Дах може їхати по-різному… 
Все залежить від таргана, який 
сьогодні за кермом.

***
— Чим зараз займаєшся?
— Оптимізацією своїх витрат.
— Звільняєш зайвих співробіт-
ників?
— Ні, розстаюся з коханкою, 
розлучаюся з дружиною.

***
Сидять чоловік і дружина 
за столом. Вона уважно ди-
виться на нього. Він з гордістю:
— Милуєшся?
Вона гидливо:
— Знущаєшся?

***
— Я ж чому для тебе недоступ-
ною була? Я ж думала, у тебе 
грошей немає.

***
— Ти відьма!
— З чого ти взяв?
— У тебе в руках лялька з моїм 
обличчям, утикана голками…
— Я просто добра фея і роблю 
акупунктуру…

***
Депутати відмовилися від 
новорічного корпоративу, всі 
заощаджені гроші від корпора-
тиву будуть витрачені на пре-
мії депутатам за економію 
бюджетних коштів.

***
Дівчата, які в розділі «про 
себе» пишуть «мене важко 
знайти, але легко втратити», 
нагадують шкарпетки.

РЕКЛАМА

Як тернополяни відпочивають 
на Єлисейських полях 

Вікторія (на фото праворуч) тут з подругою 
Лілею (зліва). Каже, що на «Єлісях» буває не часто. 
Але коли випадає нагода влаштувати пікнік, вони 
беруть пледи і йдуть з друзями сюди. Бо звідси 
найкращий вигляд на Тернопільський став

Андрій називає себе 
панком, на «Єлісях» 
мав призначену 
зустріч з другом

Олег на «Єліся» прийшов із малим. Каже, що живе неподалік, 
тож і буває з сином  на пагорбах часто. Може тут вечеряти

Компанія з гітарами для «Єлісів» — не дивина, а обов’язковий атрибут, 
каже немісцевий хлопець, який співав пісню «Нірвани». Він з друзями 
приходить сюди пограти, відпочити і познайомитися з новими людьми

АВТОРИ — ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА, ОСТАП ГРИЦИШИН


