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 Що може бути страшніше для 
малечі, коли прокинувшись, вона 
більше ніколи не побачить маму? 
В одну ніч трирічна Алла втратила 
і маму, і тата. Останнього, за 
інформацією поліції, і підозрюють 
у вбивстві 28-річної медсестри з 
Теребовлі

 Що могло стати причиною сімейної 
трагедії, яка доля 3-річної дівчинки, 
яка залишилася сиротою? Важко 
передати весь біль двох родин і 
важко писати про таку біду…

с. 3

ТЕПЕР АНЯ – ЯНГОЛ ДЛЯ ДОНЬКИ

Передплачуйте газету
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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

Гаряча лінія Тернопільської міської ради 

у робочі дні, з 9.00 до 18.00 

067-009-15-40

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

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст Ірина Белякова. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.

COM, 096– 286-68-23, 

Ïðî ñêàíäàë ó ñåë³ Ñîáîðíå, 
ÿêèé â³äáóâàâñÿ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ 
ïðîºêòó áóä³âíèöòâà ñì³òòºïåðå-
ðîáíîãî çàâîäó «RIA ïëþñ» ïè-
ñàëà ó ìàòåð³àë³: «Áóòè ÷è íå áóòè 
ñì³òòºïåðåðîáíîìó çàâîäó? Ùî 
âèð³øèëà Áàéêîâåöüêà ãðîìàäà ³ 
ùî ïðîïîíóâàëè ³íâåñòîðè».

Ì³ñöåâ³ íàâ³òü íå äîñëóõàëè ïðå-
çåíòàö³þ ãîñòåé: «À åêîëîã³ÿ?», «À 
íàøå çäîðîâ'ÿ?» Òîæ, çà ñëîâàìè 
ãîëîâè Áàéêîâåöüêî¿ ÎÒÃ, çàâîäó 
â ñåë³ òàêè íå áóäå. Çãîäîì æóð-
íàë³ñòè «RIA ïëþñ» ç'ÿñóâàëè, ùî 
íà Òåðíîï³ëüùèí³ ðîçãëÿäàþòü ùå 
³íø³ ì³ñöÿ äëÿ áóä³âíèöòâà.

МОЖЕ ПРИЙМАТИ УСЕ 
ßê çàçíà÷àâ ïðåäñòàâíèê êîìïà-

í³¿ «Áðàóí ²íäàñòð³àë Òåõíîëîäæ³» 
ï³ä ÷àñ çáîð³â ó Ñîáîðíîìó, çà ïëà-
íàìè êîìïàí³¿, çàâîä ìàâ ïåðå-
ðîáëÿòè ó ð³ê â³ä 15 òèñÿ÷ òîíí 
â³äõîä³â. Òóò ìîæíà áóëî á çäàâàòè 
ð³çíå — â³ä ñêëà ³ äî îðãàí³÷íèõ 
â³äõîä³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà: 
ëèñòÿ, ã³ëêè, â³äõîäè â³ä òâàðèí-
íèöòâà. Òàêîæ ñþäè ìîæíà áóëî á 
âåçòè ³ õ³ì³÷í³ â³äõîäè: ïëàñòèê, 

ïë³âêè, óïàêîâêè. Êð³ì òîãî, ïðè-
âîçèòè óñå ìîæíà áóëî á íàâ³òü 
ó íåñîðòîâàíîìó âèãëÿä³.

— Çàâîä ìàº ñîðòóâàòè íåñîð-
òîâàí³ â³äõîäè: îêðåìî ñêëî, îê-
ðåìî — ìåòàë, îêðåìî — â³äõîäè, 
ÿê³ ìîæóòü á³îëîã³÷íî ðîçêëàäà-
òèñÿ. Äàë³ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ 
ïðîöåñ³â — êîæåí ³ç âèä³â ñì³ò-
òÿ ïåðåðîáëÿþòü. Äåùî ç³ ñì³òòÿ 
ìîæóòü ïåðåðîáèòè íà áóä³âåëüí³ 
ìàòåð³àëè, ³íø³ âèäè — íà òåïëî-
âó òà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, øëÿõîì 
ñïàëþâàííÿ, ïëàñòèê æå îá³öÿþòü 
íå ñïàëþâàòè, à ðîçïëàâëÿòè òà ïå-
ðåðîáëÿòè, — ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê 
³íâåñòîðà, çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
ï³äïðèºìñòâà «Á²Ò» ç ïðîºêòíîãî 
ðîçâèòêó Àíàòîë³é Ñêðÿãà.

СМІТТЄЗВАЛИЩЕ ДОБРЕ, 
А ЗАВОД НА ЙОГО МІСЦІ — НІ?

ßêùî ó Ñîáîðíîìó íå âäàñòüñÿ 
âò³ëèòè ³äåþ, òî äå? Íà îô³ö³éí³é 
ñòîð³íö³ Áîðù³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
ó Facebook çíàõîäèìî ïîñò-ïðå-
çåíòàö³þ ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó.

«Ùîäî ñàìîãî îá’ºêòó, éîãî 
ñòâîðåííÿ çàáåçïå÷èòü êîìïëåê-
ñíèé ï³äõ³ä äî ïðîöåñó ïîâîäæåííÿ 
ç óñ³ìà âèäàìè â³äõîä³â, óòâîðå-
íèìè ò³ëüêè íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ 

ДЕ МОЖУТЬ ЗБУДУВАТИ 
СМІТТЄЗАВОД НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
Конфлікт  Через незгоду мешканців 
Байковецької ОТГ голова громади 
вирішив відмовити іноземним інвесторам 
у будівництві сміттєпереробного заводу 
неподалік села Соборне. З вільних 
джерел стало відомо, що пропозицію 
німецької компанії розглядають в інших 
ОТГ Тернопільської області. Тож, чи будуть 
у нас невдовзі переробляти сміття?

ãðîìàäè, òà çàáåçïå÷èòü ë³êâ³äà-
ö³þ ³ñíóþ÷îãî ïàñïîðòèçîâàíîãî 
ì³ñüêîãî ñì³òòºçâàëèùà íà âóë. 
Âîâê³âñüêà â ì. Áîðù³â òà óñ³õ 
ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù íà òåðè-
òîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ãðîìà-
äè. Çãàäàíèé ïðîºêò ìàº ïðîéòè 
ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
òà ñòðàòåã³÷íî-åêîëîã³÷íó îö³íêó 
(ÑÅÎ), ùî ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäå 
çàáåçïå÷åíî», — éäåòüñÿ â ïîñò³.

²ç ïóáë³êàö³¿ çðîçóì³ëî, ùî ³í-
ôîðìàö³ÿ — ëèøå ïðåçåíòàö³éíà. 
Ïðîòå íà ñòîð³íö³ çàâîäó 5 áåðåçíÿ 
ç'ÿâëÿºòüñÿ ïóáë³êàö³ÿ ³ç çàãîëîâ-
êîì «Áîðù³âñüê³é òåïëîâ³é åëåê-
òðîñòàíö³¿ îô³ö³éíî áóòè: ñåñ³ÿ 
ãðîìàäè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ» 

Çà êîìåíòàðåì ùîäî áóä³âíèöòâà 
çàâîäó òóò, ìè çâåðíóëèñÿ äî ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Áîðùåâà Âîëîäèìèðà Äóïëàâîãî.

— Ìè ðîçãëÿäàëè âàð³àíò áóä³â-
íèöòâà ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó 
íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ ÎÒÃ, çîêðåìà 
íà ì³ñö³, äå çàðàç º ñì³òòºçâàëèùå, 
îñê³ëüêè öÿ ïðîáëåìà º äîñèòü íà-
ãàëüíîþ äëÿ ãðîìàäè. Àëå íàðàç³ 

í³÷îãî ïðî öå ñêàçàòè íå ìîæó, 
îñê³ëüêè äâ³÷³ ìè âèíîñèëè öå 
ïèòàííÿ íà ðîçãëÿä ì³ñüêî¿ ðàäè, 
³ äåïóòàòè íå ï³äòðèìóâàëè ð³-
øåííÿ. Òîìó äàë³ éòè ìè íå ìî-
æåìî, — çàçíà÷èâ ïàí Äóïëàâèé. — 
Ìè ñòâîðèëè äîðîæíþ êàðòó äëÿ 
éìîâ³ðíîãî ïî÷àòêó ðîáîòè, àëå 
ïîêè ùî ñïðàâà íà òîìó ³ çóïè-
íèëàñü. Äåïóòàòè òàêè íàïîëÿãàþòü 
íà ñâîºìó ð³øåíí³. Íàðàç³ éäóòü 
ïåðåìîâèíè ïðî òå, àáè â³äïðàâèòè 
äåëåãàö³þ ³ç ÎÒÃ â Í³ìå÷÷èíó, äå 
ä³º àíàëîã³÷íèé çàâîä. 

ЯКІ Є ВАРІАНТИ 
Íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ í³ìåöüêî-

ãî ï³äïðèºìñòâà òàêîæ çíàõîäèìî 
³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöÿ ïðåçåíòàö³é 
ïðîºêòó. Ëèøå â³ä ïî÷àòêó ðîêó 
³íâåñòîðè âñòèãëè ïîáóâàòè ó ê³ëü-
êîõ ì³ñòå÷êàõ íà Òåðíîï³ëüùèí³.

Ìè çíàéøëè ùå òðè ãðîìàäè 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³, ÿê³ ðîç-
ãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³: Ãó-
ñÿòèíñüêà, Ëàíîâåöüêà òà Á³ëåöüêà.

Íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ Ãóñÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè º ïóáë³êàö³ÿ ï³ä íàç-

âîþ «Ðîáî÷à çóñòð³÷ ïðè çàñòóïíè-
êó ñåëèùíîãî ãîëîâè» çà 29 ñ³÷íÿ.

Òàê, çàñòóïíèê ñåëèùíîãî ãîëîâè 
Â³êòîð Ãóäü çóñòð³âñÿ ç êåð³âíèö-
òâîì ÒÎÂ «Í³ìåöüêî-Óêðà¿íñüêå 
ï³äïðèºìñòâî Áðàóí ²íäàñòð³-
àë Òåõíîëîäæ³». Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 
îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ùîäî âïðî-
âàäæåííÿ ïðîºêòó ç áóä³âíèöòâà 
çàâîäó ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â ç á³-
îãàçîâîþ åëåêòðè÷íîþ ñòàíö³ºþ 
(ÁÃÅÑ) íà òåðèòîð³¿ Ãóñÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè. Âêàçàíî, ùî ðåàë³çàö³ÿ 
ñï³ëüíîãî ³íâåñòïðîºêòó ïåðåäáà÷àº 
òðè åòàïè: ï³äãîòîâ÷èé; ðîçðîáêà 
ïðîºêòó òà êîøòîðèñó; áóä³âíèöòâî 
çàâîäó ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â ç ÁÃÅÑ.

Òåëåôîíîì ãóñÿòèíñüêèé ñåëèù-
íèé ãîëîâà Ñòåïàí Êàðïî ïîâ³-
äîìëÿº, ùî ó Ãóñÿòèíñüê³é ÎÒÃ 
çàðàç â³äáóâàºòüñÿ ðîç'ÿñíþâàëüíà 
ðîáîòà ç ìåøêàíöÿìè ïðî ìîæëèâå 
áóä³âíèöòâî òàêîãî çàâîäó, ï³äøó-
êóþòü ì³ñöÿ äëÿ ñïîðóäæåííÿ. Êå-
ð³âíèê êàæå, ùî ëþäè «çà» òàêèé 
çàâîä. Ñòåïàí Êàðïî ³íôîðìóº, 
ùî º ö³êàâ³ âàð³àíòè íà òåðèòîð³¿ 
Ãóñÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
³íâåñòèö³éíîãî ïðîºêòó. Íàãîëî-
øóº, ùî º ùå áàãàòî ðîáîòè äëÿ 
îïðàöþâàííÿ.

Ó ìåðåæ³ çíàõîäèìî ³íôîðìà-
ö³þ, ùî «Ó Ëàíîâåöüê³é ãðîìàä³ 
ïðîïîíóþòü ñòâîðèòè á³îãàçîâó 
åëåêòðè÷íó ñòàíö³þ» â³ä 3 ëþòîãî.

Ãîëîâà Ëàíîâåöüêî¿ ãðîìàäè 

Âîëîäèìèð Êàçíîâåöüêèé ïî³í-
ôîðìóâàâ, ùî çàðàç ïèòàííÿ ùîäî 
ìîæëèâîãî áóä³âíèöòâà çàâîäó ç 
ïåðåðîáêè â³äõîä³â ç ÁÃÅÑ ïåðå-
áóâàº ëèøå íà îáãîâîðåíí³. Òîáòî 
æîäíèõ ð³øåíü íà ñåñ³ÿõ Ëàíîâåöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íå ïðèéìàëè.

² íà ñòîð³íö³ Á³ëåöüêî¿ ÎÒÃ 
26 ëþòîãî 2021 ð. ïîâ³äîìëÿþòü — 
ó Á³ëåöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ â³äáóëàñü 
çóñòð³÷ ùîäî ïðîºêòó, ðîçðîáëå-
íîãî äëÿ ãðîìàä Óêðà¿íè. Ïðîòå 
³íôîðìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³ 
íåáàãàòî. À ç âëàñíèõ äæåðåë íàì 
ñòàëî â³äîìî, ùî äåïóòàòè Á³ëåöü-
êî¿ ÎÒÃ ïðîãîëîñóâàëè «ïðîòè» 
ñïîðóäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè 
ñì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó.

ЩО КАЖУТЬ ІНВЕСТОРИ?
Ó í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêîìó ï³ä-

ïðèºìñòâ³ êàæóòü, ùî ïðàöþþòü 
ïî âñ³é Óêðà¿í³, òîìó ïðîïîçè-
ö³þ-ïðåçåíòàö³þ ïðîºêòó çàâîäó 
íàäñèëàëè óñ³ì òåðèòîð³àëüíèì 
ãðîìàäàì Òåðíîï³ëüùèíè. Êà-
æóòü, ùî áàãàòî ïðîïîçèö³é çàðàç 
íà ñòàä³ÿõ ïåðåãîâîð³â, îðãàí³çàö³¿ 
òà ïåðåäïðîºêòíèõ ðîá³ò. Íà çàïè-
òàííÿ, ÿêà íàéá³ëüøå òåðèòîð³ÿ äëÿ 
³íâåñòóâàííÿ ö³êàâèòü êîìïàí³þ, 
íàì â³äïîâ³ëè, ùî ç òîþ, ÿêà ö³-
êàâèòü, âåäóòü ïåðåãîâîðè. Ç êèì 
ñàìå, íå ñêàçàëè. Òîìó ìè íàä³ñàëè 
³íâåñòîðàì æóðíàë³ñòñüêèé çàïèò, 
ç ìåòîþ îòðèìàòè öþ ³íôîðìàö³þ.

Àëüòåðíàòèâà äëÿ 
çâåäåííÿ çàâîäó º. 
Ëèøå â³ä ïî÷àòêó ðîêó 
³íâåñòîðè ïîáóâàëè 
ó ê³ëüêîõ ì³ñòå÷êàõ 
íà Òåðíîï³ëüùèí³

Щоб з'ясувати можливі наслідки 
для довкілля роботи сміттєпере-
робного заводу такого типу, ми 
звернулися до фахівців у галузі 
екології.
Так, начальник Управління еко-
логії та природних ресурсів Тер-
нопільської ОДА Орест Сінгале-
вич наголошує, що будівництво 
таких об'єктів без попередньої 
процедури оцінки впливу на до-
вкілля заборонене законом. 
Поки що повідомлень, запитів 
про таку оцінку від Байковецької 

ОТГ в Управління не надходило. 
Начальник додає, що екологічна 
експертиза, яка була раніше, від-
мінена. Зараз є процедура оцінки 
впливу на довкілля — це набагато 
складніший процес, довготрива-
лий і глибокий. На основі нього 
і зможуть прийняти відповідні 
рішення.
До слова, санітарно-захисна 
зона, відповідно до законо-
давства, має бути не менше 
500 м до найближчої житлової 
забудови.

Що каже еколог?

На завод можна було б здавати різне — від скла і 
до органічних відходів сільського господарства: листя, 
гілки, відходи від тваринництва. Також сюди можна було б 
везти і хімічні відходи: пластик, плівки, упаковки. Крім того, 
привозити усе можна було б навіть у несортованому вигляді 
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Ñòðàøíà òðàãåä³ÿ ³ äâ³ äîë³, ÿê³ 
îá³ðâàëèñÿ âíî÷³ 19 ÷åðâíÿ. Ìî-
ëîäà ëþáëÿ÷à ìàìà Àííà ßíåíêî 
ïîâåðíóëàñÿ ç Í³ìå÷÷èíè äîäîìó, 
ó Òåðåáîâëþ, ðàçîì ³ç äîíå÷êîþ. 
Ìàëåíüêà Àëëà â îäíó í³÷ âòðàòèëà 
áàòüê³â. ×è íå êîæåí â ì³ñò³ îáãî-
âîðþº æîðñòîêå âáèâñòâî 28-ð³÷íî¿ 
æ³íêè òà ñàìîãóáñòâî ¿¿ ÷îëîâ³êà.

Íàãàäàºìî, 19 ÷åðâíÿ íà Òåðå-
áîâëÿíùèí³ ÷îëîâ³ê, éìîâ³ðíî, 
óáèâ äðóæèíó, à ïîò³ì ï³ä³ðâàâ 
ñåáå, òàê éäåòüñÿ íà ñàéò³ ïîë³ö³¿.

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ æóðíàë³ñ-
òàì «RIA ïëþñ» ³ç âëàñíèõ äæåðåë, 
âáèâñòâî ñòàëîñÿ ó Òåðåáîâë³. Óáè-
òó çâàëè Ãàííà Øìàíüêî-ßíåí-
êî. Ó ñòðàøíîìó çëî÷èí³ ï³äîç-
ðþþòü ¿¿ ÷îëîâ³êà — 1981 ðîêó 
íàðîäæåííÿ — Ðîìàíà. Âíî÷³ ç 
18 íà 19 ÷åðâíÿ ì³æ ïîäðóææÿì 
âèíèê êîíôë³êò.

Çà ³íôîðìàö³ºþ âëàñíèõ äæå-
ðåë ðåäàêö³¿, ÷îëîâ³ê íàí³ñ æ³íö³ 
óäàð ïðàñêîþ, à ï³çí³øå çàäóøèâ 
øíóðîì â³ä öüîãî ïîáóòîâîãî ïðè-
ñòðîþ. Çãîäîì íà ïðèñàäèáí³é ä³-
ëÿíö³ ï³ä³ðâàâ ñåáå ãðàíàòîþ. Äåòà-
ë³ ³íöèäåíòó âñòàíîâëþº ñë³äñòâî. 
3-ð³÷íà äîíå÷êà ïîäðóææÿ — Àëëà 
çàëèøèëàñÿ ñèðîòîþ.

АНЯ РОСЛА СИРОТОЮ 
Âáèòà 28-ð³÷íà Àííà Øìàíü-

êî-ßíåíêî, ÿê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ 
ðåäàêö³¿, çàê³í÷èëà ×îðòê³âñüêèé 
äåðæàâíèé ìåäè÷íèé êîëåäæ, äå-
ÿêèé ÷àñ ïðàöþâàëà ìåäñåñòðîþ 
â í³ìåöüê³é êë³í³ö³ íåïîäàë³ê Ãàí-
íîâåðà.

Òàêîæ çíàéîì³ Àííè, ç ÿêèìè 
ïîñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò ðåäàêö³¿, 
ðîçïîâ³ëè, ùî âîíà ðîñëà ðàçîì ³ç 
ìîëîäøèì òà ñòàðøèì áðàòàìè. 
Áàòüêè ïîìåðëè.

КАЖУТЬ, ЩО НЕ РАЗ 
ХОДИЛА В СИНЦЯХ 

ßê ðîçïîâ³ëà áëèçüêà ïîäðóãà 
âáèòî¿, ìåäè÷íèé êîëåäæ Àíÿ 
çàê³í÷èëà ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì. 
Äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàëà â Òåðåáîâ-
ëÿíñüê³é ëàáîðàòîð³¿. Ïîò³ì ïî¿õàëà 
çà êîðäîí íà çàðîá³òêè.

— Ùå äî çíàéîìñòâà ç Ðîìà-
íîì Àíÿ ïîäàâàëà äîêóìåíòè 
íà îô³ö³éíå ïðîæèâàííÿ òà ðî-
áîòó â Í³ìå÷÷èí³. Ñïî÷àòêó â³ä-
ïîâ³ä³ íå áóëî äóæå äîâãî. ² ñàìå 
â òîé ÷àñ, êîëè âîíà çàâàã³òí³ëà òà 
âèéøëà çàì³æ, ç Í³ìå÷÷èíè ïðè-
éøëè äîêóìåíòè, ùî ìîæå ïðà-
öþâàòè çà êîðäîíîì, — ïðîäîâæóº 
ïîäðóãà Àí³. — Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, 
ï³ñëÿ ðîçìîâè ç ÷îëîâ³êîì, â³í ïî-
ãîäèâñÿ íà ïåðå¿çä Àí³ çà êîðäîí.

Êîëè ìîëîäà ìàìà çäàëà âñ³ 
íåîáõ³äí³ åêçàìåíè ó Òåðíîïîë³ 
òà Ëüâîâ³, òî ïî¿õàëà â Í³ìå÷÷èíó. 
Äèòèíà çàëèøèëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì 
â Òåðåáîâë³. Æèëè âîíè â áóäèíêó 
Àí³, ÿêèé ä³ñòàâñÿ ¿é â³ä áàáóñ³.

— Äîïîìàãàëè Ðîìàíîâ³ ³ ðîäè-
÷³. Òðè÷³ íà òèæäåíü ð³äíà ò³òêà 
Àí³ ïðèâîçèëà Ðîìàíó òà äèòèí³ 
¿ñòè, — êàæå ¿¿ ïîäðóãà. — Äðóæè-
íà ùîì³ñÿöÿ â³äñèëàëà ÷îëîâ³êó 
500–800 äîëàð³â.

Çà ñëîâàìè ïîäðóãè, êîëè Àíÿ 
ïðè¿æäæàëà äîäîìó, ¿¿ äðóç³ áà÷èëè 
ä³â÷èíó ç ñèíöÿìè. Àëå, êàæóòü, òà 
óñå òåðï³ëà.

— Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó Àíÿ 

В ОДНУ НІЧ ВТРАТИЛА І МАМУ, І ТАТА 
Вбивство  Що може бути 
страшніше для маленької дитини, коли 
прокинувшись, вона більше ніколи 
не побачить маму? Ніколи не обійме її, 
не поцілує. В одну ніч Алла втратила 
і маму, і тата. Останнього, за інформацією 
поліції, і підозрюють у вбивстві 
28-річної медсестри з Теребовлі 

ïðè¿õàëà â Òåðåáîâëþ, çàáðàëà 
÷îëîâ³êà òà äèòèíó ç ñîáîþ. Âîíà 
ðîáèëà äîêóìåíòè äëÿ âîçç'ºäíàí-
íÿ ðîäèíè. Ó Í³ìå÷÷èí³ îô³ö³éíî 
ïðàöåâëàøòîâàí³ ãðîìàäÿíè ³íøèõ 
êðà¿í ìàþòü ïðàâî çàáðàòè äî ñåáå 
ñ³ì'þ. Òîìó Àíÿ ÷àñòî ïîâåðòàëàñÿ 
â Òåðåáîâëþ äëÿ îôîðìëåííÿ äî-
êóìåíò³â, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
ïîäðóãà âáèòî¿.

«ПРИЇЖДЖАЙ, ГОТУЮ 
НЕСПОДІВАНКУ…» 

Í³ìåöüê³ êîëåãè ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî âîñòàííº ÷îëîâ³ê ïðè¿æäæàâ 
äî Àííè äâà-òðè ì³ñÿö³ òîìó.

— Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ÷îëîâ³êà Àííà 
õîäèëà íà ðîáîòó ç ñèíöÿìè òà 
ñë³äàìè â³ä ïîáî¿â. Ìè íàïîëÿã-
ëè, ùîá âîíà çâåðíóëàñÿ äî ïîë³-
ö³¿, ÷åðåç öå ¿¿ ÷îëîâ³êó äîâåëîñÿ 
ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó. Äèòèíà 
çàëèøèëàñÿ ç ìàìîþ, — ðîçïîâ³-
äàº êîëåãà âáèòî¿ (âñ³ äàí³ æ³íêè 
º â ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.).

Ï³çí³øå Àííà ïîäàëà íà ðîçëó-
÷åííÿ.

Ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ïîäðóãà 
Àí³ ç Í³ìå÷÷èíè (âñ³ äàí³ æ³íêè º 
â ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.) ðîçïîâ³ëà, 
ùî â Óêðà¿íó íàïåðåäîäí³ òðàãå-
ä³¿ Àííà ïðè¿õàëà, àáè îôîðìè-
òè äîêóìåíòè íà ïåðå¿çä äîíüêè 
çà êîðäîí.

— ×àñòî ÷óëà, ÿê Àíÿ áëàãàëà 
÷îëîâ³êà ï³äïèñàòè âñ³ äîêóìåíòè, 
áî ðîçóì³ëà, ùî äèòèí³ áóäå ë³ï-
øå â Í³ìå÷÷èí³. ×îëîâ³ê ïîãîäèâ-
ñÿ, — êð³çü ñëüîçè ãîâîðèòü ïîäðóãà 
Àí³. — Ò³ëüêè òåïåð ÿ ïðèãàäóþ ¿¿ 
ñëîâà. Ó äåíü, êîëè õîðîíèëè Àíþ, 
¿õí³é äîíå÷ö³ âèïîâíèëîñÿ òðè 
ðî÷êè. Ìàìà çàìîâèëà êàôå äëÿ 
ñâÿòêóâàííÿ. À ùå ÷îëîâ³ê ïî òå-
ëåôîíó êàçàâ Àí³: «Ïðè¿æäæàé, 
ãîòóþ òîá³ íåñïîä³âàíêó». Îò ³ 
çðîáèâ íåñïîä³âàíêó… (íå ìîæå 
ñòðèìàòè ñëüîçè).

Äîäîìó ðàçîì ç äèòèíîþ Àííà 
ïîâåðòàëèñÿ ë³òàêîì. Ó Ëüâîâ³ ¿õ 
çàáðàâ òðåò³é, çâåäåíèé áðàò ïî òà-
òîâ³. Áðàò çàâ³ç Àíþ äîäîìó.

СВЯЩЕННИК ТАКОЖ ПЛАКАВ 
20 ÷åðâíÿ, ÿêðàç íà òðåò³é äåíü 

íàðîäæåííÿ äîíå÷êè Àëëè, õîâàëè 
ìîëîäó ìàìó. Íà ïîõîðîí³ áóëè 
ð³äí³, çíàéîì³ òà ñóñ³äè. Ïðîùàëè-
ñÿ â äîì³, äå ³ òðàïèëîñÿ âáèâñòâî.

Êîëè ñâÿùåííèê ãîâîðèâ, ÿêîþ 
áóëà Àíÿ, ïðî òå, ùî â³í çíàâ ¿¿, 
òî ³ ñàì çàïëàêàâ.

— Áîëÿ÷å ïðîâîäæàòè äîðîãó 
íàì ëþäèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó, ÿêó 
ìè âñ³ çíàëè, — ãîâîðèâ îòåöü. — 
Êîëè Àí³ áóëî â³ñ³ì ðîê³â, ïîìåðëà 
¿¿ ìàìà. Äîãëÿäàëà çà ä³òüìè áàáóñÿ. 
ß ïðèãàäóþ áàáóñþ Àííè. ßê âîíà 
ï³êëóâàëàñÿ ïðî îíóê³â. Áàáóñÿ ÷à-
ñòî ïðèõîäèëà â öåðêâó ³ ãîâîðèëà: 

«Áîæå, äàé òàê, ùîá ìîÿ ñòàð³ñòü 
íå ïîãóáèëà ¿õ».

Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàáóñ³ îï³êó íàä 
ìîëîäøèìè áðàòîì òà ñåñòðîþ 
âçÿâ ñòàðøèé áðàò Â³êòîð. Â³í 
ðîáèâ âñå, ùîá âîíè íå â³ä÷óâà-
ëè ñèð³òñüêîãî æèòòÿ. Ìîëîäøèé 
áðàò, çà ³íôîðìàö³ºþ çíàéîìèõ ðî-
äèíè, äâà ðîêè òîìó ïîìåð ÷åðåç 
ïðîáëåìè ç ñåðöåì.

— Âîíà ñòðàøåííî ëþáèëà áðà-
òèê³â, — êàæå ïîäðóãà Àí³ (âñ³ äàí³ 
æ³íêè º â ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.). — 
² âîíè ¿¿ îáîæíþâàëè.

«НЕ ВІРИМО, ЩО АНІ НЕМА» 
Êîëåãè, äðóç³ òà çíàéîì³ íå ìî-

æóòü îãîâòàòèñÿ â³ä øîêó. Àííó 
çãàäóþòü ëèøå äîáðèìè ñëîâàìè.

— Ìè ïðàöþâàëè ðàçîì â îäíî-
ìó â³ää³ëåíí³. Àíÿ áóëà äóæå õî-
ðîøîþ ìåäñåñòðîþ, — êàæå ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Ñï³ëêóâàëèñÿ ç íåþ ò³ëü-
êè íà ðîáîò³. Ïðî îñîáèñòå æèòòÿ 
Àíÿ ÷àñòî çàìîâ÷óâàëà.

Âàæêî ïåðåäàòè á³ëü, ÿêèé â³ä-
÷óâàþòü çíàéîì³ ïîê³éíî¿.

— ß ïàì’ÿòàþ ¿¿ çàâæäè óñì³õ-
íåíîþ, ÷óéíîþ ³ äîáðîþ ëþäè-
íîþ, — ðîçïîâ³äàº çíàéîìà Àííè 
ßíåíêî Íàä³ÿ Ìàêñèìèøèí. — 
Â÷èëàñü íà â³äì³ííî. Ï³ñëÿ íàâ-
÷àííÿ êîíòàêò íå ï³äòðèìóâàëè. 
ßêîñü äîðîãè ðîçá³ãëèñÿ, àëå æà-
ë³þ, áî çäàâàëîñü, ùî æèòòÿ ùå 
âñå ïîïåðåäó.

ПРО ЧОЛОВІКА ВІДГУКУЮТЬСЯ 
НЕОДНОЗНАЧНО 

Ì³ñöåâ³ ïðî Ðîìàíà (ÿêîãî 
ï³äîçðþþòü ó âáèâñòâ³ äðóæèíè) 
â³äãóêóþòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Êà-
æóòü, ùî â³í í³áèòî äîáðå ï³êëó-
âàâñÿ ïðî äèòèíó.

— Æèëè ç Àíåþ íà÷å äîáðå. Àë-
êîãîëþ íå ïèâ, äîáðå ï³êëóâàâñÿ 
ïðî äèòèíó, — êàæå îäíà ³ç ñóñ³äîê.

À îò ³íø³ íàïîëÿãàþòü — ñïî-

ê³éíèì õàðàêòåðîì í³êîëè íå âè-
ð³çíÿâñÿ ³ áóâ çàäèðêóâàòèé ùå ç³ 
øêîëè. Ïîäåéêóþòü, ùî âñå òðàïè-
ëîñÿ ÷åðåç ðåâí³ñòü, ìîâëÿâ, ó Àí³ 
â Í³ìå÷÷èí³ áóâ ³íøèé. À Ðîìàí 
äóæå ëþáèâ äðóæèíó, òîìó íå ì³ã 
ïåðåæèòè âñå… Àëå òî÷íî ïðî öå 
â³äîìî ò³ëüêè ïîäðóææþ. Ïðî ïîä³¿ 
ñòðàøíî¿ íî÷³ ñâÿùåííèê íà ïî-
õîðîí³ ñêàçàâ íàñòóïíå.

— Í³õòî íå ìàº ïðàâà çàáèðà-
òè æèòòÿ, êð³ì Áîãà. À ÷îëîâ³ê ¿¿ 
â÷èíèâ ñòðàøíèé ãð³õ, çðîáèâ òàê, 
ùîá ïîìåðëà Àííà ìó÷åíèöüêîþ 
ñìåðòþ, â³ä÷óëà ïðèíèæåííÿ, — 
ìîâèâ ñâÿùåííèê. — Çâ³ðñüêà ðóêà 
áóëà íåâáëàãàííà. Ðåâí³ñòü, çëî, 
ó ÿêîìó ÿêðàç ³ ñòàëàñÿ á³äà. ² æ³íêó 
ïîãóáèâ, ³ ñàì ñåáå…

ХТО ВИХОВУВАТИМЕ ДИТИНУ?
Òàêîæ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ï³ñ-

ëÿ òîãî, ÿê ÷îëîâ³ê ó í³÷ òðàãå-
ä³¿ ïîäçâîíèâ äî ð³äíî¿ ñåñòðè òà 
ïîïðîñèâ çàáðàòè äèòèíó, ï³øîâ 
íà ñâîº ïîäâ³ð'ÿ. Òàì, éìîâ³ðíî ³ 
ñêî¿â ñàìîãóáñòâî, ï³ä³ðâàâøèñü 
íà ãðàíàò³. Ïîõîðîíèòè ÷îëîâ³êà 
ìàëè ó â³âòîðîê, 22 ÷åðâíÿ, àëå 
íå ïîðó÷ ³ç äðóæèíîþ! Àíÿ ñïî-
÷èâàº íåïîäàë³ê ìàìè òà áàáóñ³.

Îï³êó íàä ä³â÷èíêîþ, çà ñëîâàìè 
ì³ñöåâèõ, õî÷å âçÿòè ð³äíà ñåñòðà 
÷îëîâ³êà. Òà áàãàòî õòî ³ç çåìëÿ-
ê³â ïðîòè, ìîâëÿâ, íå ìîæå ðîäèíà 
âáèâö³ âèõîâóâàòè ä³â÷èíêó. 

Ïåðøèé ñåêðåòàð Òåðåáîâëÿí-
ñüêî¿ ÎÒÃ Âîëîäèìèð Äîâãàíü 
ðîçïîâ³â, ùî äëÿ äîíå÷êè Àííè 
øóêàòèìóòü îï³êóíà.

— Ó ïîê³éíî¿ º ð³äíèé áðàò. 
×è çìîæå â³í ñòàòè îï³êóíîì? 
Ìîæëèâî. Çâ³ñíî, ó ïåðøó ÷åðãó, 
ðîçãëÿíåìî îï³êóí³â ñåðåä ð³äí³, — 
ïîÿñíèâ ñåêðåòàð.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» âèñëîâëþº 
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì Àííè. 
Â³÷íàÿ ïàì'ÿòü…

Останніх півтора року Анна працювала медсестрою в 
німецькій лікарні. Була розумницею  і красунею

Попрощатися з Анною прийшли рідні, друзі та знайомі

«Çâ³ðñüêà ðóêà 
áóëà íåâáëàãàííà. 
Ðåâí³ñòü, çëî, ó ÿêîìó 
ÿêðàç ³ ñòàëàñÿ á³äà. 
І æ³íêó ïîãóáèâ, ³ ñàì 
ñåáå…» 
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Журналістка надіслала до ВАТ «Тернопільо-
бленерго» запит щодо цієї ситуації. Загалом 
поцікавилась, чи можна зарадити у кон-
кретному випадку і чи має багатодітна матір 
пільги на підключення електропостачання.
— Замовнику необхідно звернутися до опе-
ратора системи розподілу, одним з яких 
на території Тернопільської області є ВАТ 
«Тернопільобленерго» (надалі — ОСР), із 
заявою про приєднання електроустанов-
ки (електроустановок) певної потужності 
до електричних мереж системи розподілу 
(надалі — заява про приєднання), типова 
форма якої наведена в додатку 3 до Ко-
дексу, а також розміщена на офіційному 
вебсайті (https://www.toe.com.ua) нашої 
компанії в розділі «Приєднання до елек-
тричних мереж», — повідомив Андрій 
Лещук, заступник головного інженера з 

високовольтних мереж — начальник ви-
робничо-технічної служби ВАТ «Тернопі-
льобленерго».

У СКІЛЬКИ Ж ОБІЙДЕТЬСЯ 
ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРИКИ?
— Плата за стандартне приєднання ви-
значається як добуток чисел замовленої 
потужності (кВт) на ставку плати за стан-
дартне приєднання (грн/кВт), яка на кожен 
календарний рік затверджується постано-
вою НКРЕКП, — пояснив Андрій Лещук. — 
На 2021 рік для Тернопільської області 
ставка плати за стандартне приєднання 
встановлена на рівні 1 877 грн/кВт (без 
ПДВ) для сільської місцевості (постанова 
НКРЕКП від 23.12.2020 року № 2700).
Мінімальна величина дозволеної до вико-
ристання потужності для індивідуального 

житлового будинку встановлена на рівні 
5 кВт. Про це йдеться у Державних буді-
вельних нормах України. Інженерне об-
ладнання будинків і споруд. Розмір плати 
за приєднання складе:
5 кВт х 1877 грн/кВт х 1,2 (ПДВ) = 
11 262 грн (з ПДВ) 

ОКРЕМА ПЛАТА ЗА ЛІЧИЛЬНИК 
Після того, як замовник оплатив вартість 
послуги з приєднання, енергетики виготов-
лять проектну документацію та на підставі 
неї виконають роботи з приєднання, а це: 
монтаж вводу від діючої лінії електропере-
давання 0,4 кВ до ввідно-розподільчого 
пристрою (ввідної шафи), який буде вста-
новлений на стіні індивідуального житло-
вого будинку, також у цій ввідній шафі буде 
змонтований ввідний комутаційний апарат 

0,4 кВ з необхідною пропускною здатністю.
— Замовнику необхідно отримати послугу 
з влаштування вузла обліку, тобто встанов-
лення та пломбування лічильника у ввідній 
шафі, оскільки вона не входить у вартість 
послуги з приєднання, — пояснив Андрій 
Лещук. — Вартість орієнтовно 1 234,80 грн 
для однофазного приєднання.
Звівши розрахунки докупи, загальні ви-
трати для родини Наталії обійдуться 
у 12 496,80 грн.

ПІЛЬГ НЕМАЄ НІ ДЛЯ КОГО 
— Не передбачено будь-яких пільг при 
реалізації чи виконанні приєднань елек-
троустановок замовників до електричних 
мереж, — зазначив Андрій Лещук. — Кош-
ти для вирішення таких питань не перед-
бачені.

Чи передбачені для когось пільги: що кажуть в обленерго 

ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067– 747-28-44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Íàòàë³ÿ Øèãàºâà ó â³ä÷à¿ — 
ó æ³íêè äåñÿòåðî ä³òåé, íàéñòàð-
ø³é äîíüö³ 13 ðîê³â, à íàéìîëîä-
øîìó ëèøå äâà ðî÷êè. Ñåðåä íèõ 
³ ï’ÿòèð³÷íà äèòèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ãðóïè À — à öå ïðèð³âíþºòüñÿ 
äî äîðîñëî¿ ² ãðóïè.

СТАТУС І 10 ДІТЕЙ ЗНАЧЕННЯ 
НЕ МАЮТЬ 

Æ³íêà ðàçîì ç ðîäèíîþ ïåðå-
¿õàëà íà Òåðíîï³ëüùèíó íå òàê 
äàâíî. Âèíàéíÿëè æèòëî ó ñåë³ 
Ëÿäñüêå, ùî ïîáëèçó Ìîíàñòè-
ðèñüê. Çàðàç ðîäèíó «ïîïðîñèëè» 
çàëèøèòè ïîìåøêàííÿ. Ïåðåñå-
ëèòèñÿ ðîäèí³ º êóäè — çà ñèìâî-
ë³÷íó ïëàòó âîíè ïðèäáàëè íåâå-
ëèêèé áóäèíîê ïî ñóñ³äñòâó. Òàì 
º òðè ê³ìíàòè, òîìó âñ³ ìàþòü ïî-
ì³ñòèòèñÿ. Âëàñíèìè ñèëàìè çðî-
áèëè òàì ðåìîíò, àáè ä³òÿì áóëî 
çàòèøíî ³ êîìôîðòíî. Í³áè âñå 
äîáðå, ÿêáè íå îäíå àëå. Ó íîâîìó 
áóäèíêó íåìà àí³ ãàçó, àí³ ñâ³òëà. 
Åëåêòðèêó õòîñü «â³äð³çàâ» — ïðî 
òå, ùî âîíà áóëà ó áóäèíêó, ñâ³ä-
÷àòü îá³ðâàí³ äðîòè íà ïîäâ³ð’¿. 
Áåç ïðîáëåì, ïîäóìàëà æ³íêà ³ 
âèðóøèëà äî ì³ñöåâîãî ÐÅÌ, 
àáè ï³äêëþ÷èëè ñâ³òëî. Ïðîòå 
â³ä ñóìè, ÿêó çàïðîñèëè çà ï³ä-
êëþ÷åííÿ, âîëîññÿ ñòàëî äèáêè.

САМІ ПРИДБАЛИ ХАТУ 
І ЗРОБИЛИ РЕМОНТ 

Íàòàë³ÿ Øèãàºâà ðîçïîâ³ëà, ùî 
ñòàðø³é äîíüö³ Äàðèíö³ 13 ðî-
ê³â. Ìîëîäøîìó ªâãåíó ó ëèïí³ 
âèïîâíèòüñÿ ëèøåíü 2 ðî÷êè. 
²ðèíö³, ÿêà ìàº ÄÖÏ, — ï’ÿòü.

²ç ÷îëîâ³êîì Âàñèëåì âèõî-
âóþòü âñ³õ äåñÿòüîõ, õî÷à â³í º 
á³îëîã³÷íèì áàòüêîì ëèøå äâîõ 
ìîëîäøèõ. Ïðîòå ð³çíèö³ ì³æ 
ä³òüìè íå ðîáèòü. ßê âäàëîñÿ íàì 
ä³çíàòèñÿ â³ä Íàòàë³¿, âîíà íå îò-
ðèìóº àë³ìåíò³â íà ñòàðøèõ ä³òåé 
â³ä ¿õíüîãî áàòüêà. Áà á³ëüøå — 
íàâ³òü ÷óòè íå õî÷å ïðî éîãî ³ñ-
íóâàííÿ. ² íàéá³ëüøå áî¿òüñÿ, ùî 
êîëè ¿ì âèïîâíèòüñÿ 18, áàòüêî 
çàæàäàº, àáè Íàòàëèí³ ä³òè éîãî 
óòðèìóâàëè äî ñòàðîñò³. À òàêîãî 
äîïóñòèòè âîíà íå õî÷å.

Á³ëÿ õàòè, ìåòð³â 10, º ñòîâï — 
â³ä íüîãî ïîòð³áíî ïðîòÿãíóòè 
äðîòè äî õàòè ³ âñå ï³äêëþ÷èòè.

— ß ¿ì êàçàëà, ÿê íå áóëî áîðãó, 
çíà÷èòü âàø³ îáð³çàëè, — îáóðþ-
ºòüñÿ ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Á³ëÿ òîãî 
ñòîâïà ãðóøêà ðîñòå. Ìîæå, â³ä-
ð³çàëè, êîëè ÷èñòèëè ã³ëëÿ. Äðî-
òè âàëÿþòüñÿ íà çåìë³. Êîëè öå 
ïðèïóñòèëà, ìåíå ïî÷àëè, òàê 
áè ìîâèòè, «ôóòáîëèòè». Òîä³ 
ÿ ïîïðîñèëà ïîêëèêàòè ãîëîâíî-
ãî ñïåö³àë³ñòà ç öüîãî ïèòàííÿ. 
Áî íà ÷àñ êàðàíòèíó ñàìîòóæêè 
ó ïðèì³ùåííÿ çàéòè íå ìîæíà — 
íà 1 ïîâåðñ³ ñòî¿òü ñò³ë, ÿêèé ïå-
ðåãîðîäæóº øëÿõ äî êàá³íåò³â.

Íåâäîâç³ âèéøîâ ôàõ³âåöü — 
Íàòàëÿ â³ääàëà âñ³ ïàïåðè. Â³í 
ï³øîâ íà 2 ïîâåðõ, õâèëèí 
çà 30 ñïóñòèâñÿ ³ îøåëåøèâ 
æ³íêó: ìîâëÿâ, í³÷èì äîïîìîãòè 
íå ìîæóòü. Áóäèíîê íå ãàçèô³êî-
âàíèé, òîìó ïîòð³áíî ï³äêëþ÷àòè 
7 ê³ëîâàò. Ñê³ëüêè êîøòóº îäèí, 
ïîö³êàâèëàñü æ³íêà. ¯é â³äïîâ³-
ëè — 2 100 ãðí. Ðàçîì âèõîäèòü 
14 700. Äî ö³º¿ ñóìè òðåáà äîäàòè 
âàðò³ñòü ë³÷èëüíèêà. Îò ³ íàá³ãàº 
ðàçîì äî 20 òèñ. ãðí. Êîëè Íà-

СІМ'Я ЗМУШЕНА ЖИТИ БЕЗ СВІТЛА
Комунальні питання  Якщо нас 
«попросять» із житла, яке винаймаємо, 
нам доведеться переїжджати 
до будинку, де немає ані світла, ані 
газу, переживає багатодітна матір. Як 
зарадити родині? Чи підуть чиновники 
назустріч та допоможуть сім'ї?

òàë³ÿ ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà áàãà-
òîä³òíà ìàò³ð ³ âèõîâóº äèòèíó ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³é ïîòð³áåí ö³ëî-
äîáîâèé äîãëÿä ³ ÷èìàë³ êîøòè 
íà óòðèìàííÿ òà ë³êóâàííÿ, ¿é 
â³äïîâ³ëè, ùî çíà÷åííÿ öå íå ìàº.

МИ НЕ МАЄМО БІЛЬШЕ 
КУДИ ЙТИ!

— ß ïðîñòî íå ìàþ çâ³äêè âçÿòè 
òàê³ ãðîø³, — æ³íêà â³ä õâèëþ-
âàííÿ ùîðàç çóïèíÿº ðîçìîâó. — 
ßêùî íàñ çàâòðà «ïîïðîñÿòü» — 
çìóøåí³ áóäåìî ïåðå¿æäæàòè 
äî áóäèíêó, äå àí³ ñâ³òëà, àí³ ãàçó. 
Ìè íå ìàºìî á³ëüøå êóäè éòè!

Âàñèëü, ÷îëîâ³ê Íàòàë³¿, îô³-
ö³éíî íå ïðàöþº, àäæå äîïîìàãàº 
æ³íö³ ç ä³òüìè òà ç ãîñïîäàðêîþ. 
×àñîì ìàº ï³äðîá³òêè. Â³í, êà-
æóòü çíàéîì³, äóæå ðîáîòÿùèé ³ 
äîáðèé. Ðåìîíòè òåæ ðîáèâ âëàñ-
íèìè ðóêàìè, ÿê ³ äîâîäèâ ìàé-

áóòíº æèòëî äî ïóòòÿ. Ñòÿæêè, 
ðåìîíò, âàãîíêà — âñå ñàì. Ùå 
çàëèøèëîñÿ ñâ³òëî ï³äêëþ÷èòè, 
ùîá ìîæíà áóëî æèòè.

Íà îáë³êó â ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³-
òåé ðîäèíà íå ïåðåáóâàº, çàçíà÷èâ 
íà÷àëüíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³-
òåé Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ Ðîñòèñ-
ëàâ Äðîçä. Ïðåòåíç³é äî ðîäèíè 
íåìàº, áî âîíà º áëàãîïîëó÷íîþ.

ßê âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ æóðíàë³ñ-
òàì, çåìëÿ ï³ä áóäèíêîì ïðèâà-
òèçîâàíà ³ ìàº âëàñíèêà. À îò áó-
äèíêó íà í³é, çà äîêóìåíòàìè ³ 
ç³ ñë³â Íàòàë³¿… âçàãàë³ íå ³ñíóº. 
Çàðàç Íàòàë³ÿ ³ç âëàñíèêîì çà-
éìàþòüñÿ äîêóìåíòàìè — çåìëþ 
â³í ¿é ïîäàðóº. À íà áóäèíîê âæå 
âèãîòîâèëà òåõïàñïîðò íà âëàñíå 
³ì’ÿ. Ïîâíå é îô³ö³éíå îôîðìëåí-
íÿ ìàéíà çàéìå, çà ñëîâàìè æ³í-
êè, áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â. ßêùî 
áóäèíêó ðàí³øå íå ³ñíóâàëî, âè-
õîäèòü öå é ñïðàâä³ íîâîáóäîâà. 

Ñàìå òàê, éìîâ³ðíî, ðîçö³íþþòü 
ñòàðó õàòó åíåðãåòèêè.

ЩО РАДИТЬ ЮРИСТ 
Ìàéæå 99% ëþäåé ó ñåëàõ 

äî ñüîãîäí³ íå ìàþòü îôîðìëå-
íîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà áóäèíêè, 
çàçíà÷àº þðèñòêà Ìàð³ÿ Áî÷àí. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, äî òàêèõ áó-
äèíê³â ï³äâåäåí³ æèòòºâî íåîá-
õ³äí³ êîìóí³êàö³¿: âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç, ÿêèìè ëþäè êîðèñòóþòüñÿ 
äåñÿòèë³òòÿìè.

— Ï³ñëÿ ñìåðò³ «âëàñíèê³â» 
òàêî¿ íåðóõîìîñò³ îñíîâíèé òÿ-
ãàð, çâè÷àéíî, ëÿãàº íà íîâèõ äî-
ìîâëàñíèê³â, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, 
õî÷óòü ñòàòè âëàñíèêàìè îô³ö³é-
íî, — ïîÿñíèëà Ìàð³ÿ Áî÷àí. — 
Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ñëÿ îôîðì-
ëåííÿ òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà, ÿêèé 
ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ùîäî ïðîâåäåíî¿ 
òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá'ºêòà 
íåðóõîìîãî ìàéíà, æ³íêà îòðèìà-
ëà ñòàòóñ âëàñíèêà íà÷åáòî íîâîç-
áóäîâàíîãî îá’ºêòà íåðóõîìîñò³.

Òîìó é ì³ñöåâ³ åëåêòðî- òà ãà-
çîìåðåæ³ âèñóíóëè áàãàòîä³òí³é 

æ³íö³, ôàêòè÷íî Ìàòåð³-Ãåðî¿í³ 
äåñÿòè ìàëîë³òí³õ ä³òåé, òàê³ íàä-
òî ôîðìàë³çîâàí³ âèìîãè.

— Æ³íö³, ïåðåäóñ³ì, ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî ñ³ëüñüêî¿ ãðî-
ìàäè, äàë³ áåçïîñåðåäíüî äî îðãà-
í³â ì³ñöåâèõ åëåêòðî- òà ãàçîìåðåæ 
³ç ïðîõàííÿì-âèìîãîþ â³äíîâèòè 
ïîñòà÷àííÿ ñâ³òëà òà ãàçó íà óìî-
âàõ, ÿê³ áóëè ó ìèíóëîãî âëàñíè-
êà, — ðàäèòü þðèñòêà. — Çã³äíî ç 
ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç 
ïðàâ ëþäèíè, îðãàíè äåðæàâíî¿ 
âëàäè íå ïîâèíí³ íàäòî ôîðìà-
ë³çîâàíî ï³äõîäèòè äî áóäü-ÿêî¿ 
ñïðàâè, íàòîì³ñòü ìàþòü ðîçãëÿ-
äàòè âñå ³íäèâ³äóàëüíî.

Êð³ì òîãî, ó ñïðàâó ìîæíà 
ï³äêëþ÷èòè Ñëóæáó ó ñïðàâàõ 
ä³òåé, îñê³ëüêè ïðîæèâàííÿ ä³-
òåé ó áóäèíêó áåç åëåìåíòàðíèõ 
æèòòºâèõ ïîòðåá, ÿê³ íàâìèñíî 
â³äêëþ÷èëè ìîíîïîë³ñòè, áóäå 
ñóïåðå÷èòè ³íòåðåñàì äåñÿòè (!) 
ä³òåé, íàãîëîøóº Ìàð³ÿ Áî÷àí. 
Â Óêðà¿í³ æ ä³º êîíöåïö³ÿ «ÿê-
íàéêðàùèõ ³íòåðåñ³â äèòèíè».
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«ßêùî íàñ çàâòðà 
«ïîïðîñÿòü» — çìóøåí³ 
áóäåìî ïåðå¿æäæàòè 
äî áóäèíêó, äå àí³ 
ñâ³òëà, àí³ ãàçó. Ìè íå 
ìàºìî á³ëüøå êóäè éòè!» 

Василь і Наталя виховують десятьох дітей. За власні кошти 
зробили ремонт у хаті, а от світло провести не можуть
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СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ КЕРІВНИКИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ 
Аналізуємо  Журналісти «RIA плюс» з'ясували, 
скільки отримують на місяць і на чому їздять 
керівники медзакладів? Можливо, ці дані розвіють 
міф про бідність у сфері медицини

МАРІЯ БОЧАН, 096– 286-68-23, 

MARIIA.BOCHAN@GMAIL.COM 

Íîâåíüê³ ïîçàøëÿõîâèêè, äåñÿòêè òà íà-
â³òü ñîòí³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà, ãàðàæ³, 
ðîçì³ð ÿêèõ ñÿãàº ïëîù³ îäíîê³ìíàòíî¿ 
êâàðòèðè, ãðèâíåâ³ òà âàëþòí³ ðàõóíêè 
â áàíêàõ òîùî. 

Ùî æ ìàþòü çà ñâî¿ìè ïëå÷èìà î÷³ëü-
íèêè òåðíîï³ëüñüêèõ ë³êàðåíü? 

Ïðî âñ³ ñòàòêè êåð³âíèê³â ë³êàðåíü Òåð-
íîïîëÿ ä³çíàºìîñÿ ç â³äêðèòèõ äæåðåë, 
òîáòî ç åëåêòðîííèõ äåêëàðàö³é.

Äî ñëîâà, çã³äíî ³ç óêðà¿íñüêèì çàêîíî-
äàâñòâîì, ïîñàäîâö³ ¿õ ìóñÿòü îíîâëþâàòè 
ùîð³÷íî.

Ë³êàðíþ î÷îëþº ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé. ²ç 
ðåçþìå äèðåêòîðà, ùî ó â³äêðèòîìó äîñòó-
ï³, ä³çíàºìîñü, ùî â³í ç 2008 ðîêó — ãîëîâ-
íèé ë³êàð, à ç 2017 ðîêó — äèðåêòîð ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè». Òîáòî êåðóº çàêëàäîì 
âæå ÷èìàëî ðîê³â. Ë³êàð ìàº ï³äòâåðäæåíó 
âèùó êàòåãîð³þ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Îðòîïå-
ä³ÿ ³ òðàâìàòîëîã³ÿ». Çàâåðøóº íàâ÷àííÿ 
ó Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³: ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè «Ìàã³ñòð» 
â ãàëóç³ «Óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ» 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ìåíåäæìåíò».

²ç ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ ßðîñëàâà ×àéê³â-
ñüêîãî çà 2020 ð³ê, îïóáë³êîâàí³é íà ñàéò³ 
ÍÀÇÊ, âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í çàðîáèâ ó ì³ñü-
ê³é ë³êàðí³ ¹ 1 çà ìèíóëèé ð³ê 999 286 ãðí. 
Íà ì³ñÿöü öå âèõîäèòü ïî 83 273 ãðí. Êð³ì 
òîãî, ñåðåä äîõîä³â äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ ë³-
êàðí³ ¹ 1 º — â³ä íàäàííÿ ìàéíà â îðåíäó, 
ùî ñêëàëî 56 250 ãðí ³ ãîíîðàðè òà ³íø³ 
âèïëàòè çã³äíî ç öèâ³ëüíî-ïðàâîâèì ïðà-
âî÷èíàìè íà ñóìó 18 640 ãðí, à ïðîöåíòè 
â³ä ÏðèâàòÁàíêó ñêëàëè çàãàëüíó ñóìó 
5 433 ãðí.

¯çäèòü äèðåêòîð ïåðøî¿ ë³êàðí³ Òåðíîïî-
ëÿ íà «Ëåêñóñ³», 2014 ðîêó âèïóñêó. Îêð³ì 
íüîãî, ùå ìàº BMW X5, 2016 ðîêó âèïóñêó. 
Õî÷à âàðò³ñòü åë³òíèõ àâòîìîá³ë³â (íà äàòó 

íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü), çà äåêëàðàö³ºþ, 
íàäòî íèçüêà: LEXUS RX350–45 000 ãðí, 
à BMW X5–80 000 ãðí.

×èì ùå áàãàòèé?
Îêð³ì âèñîêèõ äîõîä³â òà åë³òíèõ àâòî-

ìîá³ë³â, äèðåêòîð ìàº ï’ÿòü îá’ºêò³â íåðó-
õîìîñò³, ñåðåä ÿêèõ êâàðòèðà, æèòëîâèé 
áóäèíîê òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, à òàêîæ îäèí 
îá’ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — ãà-
ðàæ. Ñåðåä ãðîøîâèõ àêòèâ³â ó ßðîñëà-
âà ×àéê³âñüêîãî 865 216 ãðí (íà çàãàëüíó 
ñóìó), 38 000 äîëàð³â òà 19 000 ºâðî.

Äèðåêòîð ë³êàðí³ — õ³ðóðã Ðîñòèñëàâ 
Ëåâ÷óê. Íà ñàéò³ Òåðíîï³ëüñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ². ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî ìîæíà ä³ç-
íàòèñÿ á³îãðàô³þ íà÷àëüíèêà. Òàê, ç 
2011 ïî 2019 ð³ê â³í î÷îëþâàâ â³ää³ë îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðàöþâàâ 
çàâ³äóâà÷åì õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ì³ñü-
êî¿ ë³êàðí³ ¹1 (1997–2007 ðîêè) òà ãî-
ëîâíèì ë³êàðåì êóðîðòíî¿ ïîë³êë³í³êè 
¹2 ó ì. Òðóñêàâö³ (2008–2009 ðîêè). 
Ðîñòèñëàâ Ëåâ÷óê îá³éíÿâ ïîñàäó ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
¹2 ó 2019 ðîö³.

Íà ñàéò³ ÍÀÇÊ êåð³âíèê çà 2020 ð³ê 
çàäåêëàðóâàâ ñåðåä äîõîä³â çàðîá³òíó 
ïëàòó ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹2 – 659 346 (öå 
ïî 54 945 ãðí íà ì³ñÿöü), çàðîá³òíó ïëà-
òó, îòðèìàíó çà ñóì³ñíèöòâîì, ó ðîçì³ð³ 
19 272 ãðí, äîõ³ä â³ä â³ä÷óæåííÿ ðóõîìî-
ãî ìàéíà (êð³ì ö³ííèõ ïàïåð³â òà êîðïî-
ðàòèâíèõ ïðàâ) — 550 000 ãðí ³ 321 ãðí 
ïðîöåíò³â.

Ö³êàâî, ùî àâò³âîê ó Ðîñòèñëàâà 

Ëåâ÷óêà, çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ, íåìàº, 
òà ³ ïðîæèâàº â³í ³ç ñ³ì’ºþ ó êâàðòèð³ 
íà ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ. Äèðåêòîð çàäå-
êëàðóâàâ ãðîøîâèõ àêòèâ³â ó íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³ ãðèâí³ íà ñóìó 1 480 000 ³ ùå 
5 000 äîëàð³â.

Міська лікарня №1 (Комунальне некомерційне 
підприємство «Тернопільська міська комунальна 
лікарня швидкої допомоги») 

Міська лікарня №2 
(Комунальне некомерційне підприємство 
«Тернопільська комунальна міська лікарня №2») 

Íà ÷îë³ ë³êàðí³ Þð³é Ëàçàð÷óê, îðòî-
ïåä-òðàâìàòîëîã, ë³êàð âèùî¿ êàòåãîð³¿.

Ó á³îãðàô³÷í³é äîâ³äö³ ó â³ëüíîìó äî-
ñòóï³ çíàõîäèìî, ùî êåð³âíèê ðîçïî-
÷èíàâ ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
ìåäèöèíè ó Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³, çâ³äêè 
ðîäîì. Ç 1991 ðîêó ïðàöþº ë³êàðåì îðòî-
ïåä-òðàâìàòîëîãîì â ì³ñüê³é êîìóíàëü-
í³é ë³êàðí³ ¹ 3 ì³ñòà Òåðíîïîëÿ. À âæå 
ç 2001 ðîêó çàâ³äóº îðòîïåäî-òðàâìàòî-
ëîã³÷íèì â³ää³ëåííÿì ó öüîìó æ çàêëà-
ä³. Ïåðåáóâàº íà àäì³íïîñàä³ ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ òðåòüî¿ ë³êàðí³ ì³ñòà ç 2006 ðîêó. 
Ó 2012 ðîö³ çàê³í÷èâ ìàã³ñòðàòóðó Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ îòðèìàâ ïîâíó âèùó îñâ³òó 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Àäì³í³ñòðàòèâíèé ìå-
íåäæìåíò» òà çäîáóâ êâàë³ô³êàö³þ ìåíå-
äæåðà (óïðàâèòåëÿ) ç àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ó 2016 ðîö³ ñòàº äèðåêòîðîì 
ë³êàðí³.

Çà 2020 ð³ê ó ì³ñüê³é êîìóíàëüí³é ë³êàðí³ 
¹ 3 äèðåêòîð çàðîáèâ 776 657 ãðí, ùî 
íà ì³ñÿöü âèõîäèòü ïî 64 721 ãðí, îòðè-
ìàâ äîõ³ä â³ä â³ä÷óæåííÿ ðóõîìîãî ìàéíà 
(êð³ì ö³ííèõ ïàïåð³â òà êîðïîðàòèâíèõ 
ïðàâ) ó ðîçì³ð³ 235 000 ãðí òà ïðîöåíò³â — 
6 280 ãðí.

Ïðî öå çàçíà÷àºòüñÿ â äåêëàðàö³¿ äèðåê-
òîðà çà 2020 ð³ê, îïóáë³êîâàí³é íà ñàéò³ 
ÍÀÇÊ.

¯çäèòü Þð³é Ëàçàð÷óê íà Mitsubishi 
Outlander, 2019 ðîêó âèïóñêó, âàðò³ñòü 

ÿêîãî 670 000 ãðí. Çàòå îá’ºêò³â íåðóõî-
ìîñò³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ó íüîãî íåìàº. 
Äèðåêòîð ïðîæèâàº ó êâàðòèð³ äðóæèíè. 
Ñåðåä çáåðåæåíèõ ãðîøîâèõ àêòèâ³â 
ó Þð³ÿ Ëàçàð÷óêà º ãîò³âêà ó íàö³îíàëü-
í³é âàëþò³ ãðèâí³ íà ñóìó 665 000 ãðí, 
à â ³íîçåìí³é — 7500 äîëàð³â, ñåðåä êî-
øò³â, ðîçì³ùåíèõ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ 
ó ãðèâíÿõ çàãàëîì — 279 460 ãðí, à ó äî-
ëàðàõ — 14 911 äîëàð³â.

Àíäð³é Àðòèìîâè÷ º äèðåêòîðîì ì³ñüêî¿ 
äèòÿ÷î¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ ç 2016 ðîêó. 
Ç 1997 ïî 2008 ðîêè ïðàöþâàâ ë³êàðåì- 
àíåñòåç³îëîãîì Òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Äî ïðèçíà÷åííÿ 
íà ïîñàäó ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ êîìóíàëüíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, áóâ 
çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëåííÿ àíåñòåç³îëîã³¿ òà 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ Òåðíîï³ëüñüêîãî îá-
ëàñíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðó «Ìàòè ³ 
äèòèíà».

Çà 2020 ð³ê äèðåêòîð çàäåêëàðóâàâ 
549 041 ãðí, òîáòî íà ì³ñÿöü âèõîäèòü 
ïî 49 503 ãðí. Çàðîá³òíà ïëàòà, îòðèìà-
íà çà ñóì³ñíèöòâîì, ùå ñêëàëà 6441 ãðí, 
à ñòðàõîâ³ âèïëàòè Àíäð³ÿ Àðòèìîâè÷à 
ó ìèíóëîìó ðîö³ ñòàíîâèëè 35 833 ãðí.

¯çäèòü äèðåêòîð íà Suzuki Grand Vitara, 
2016 ðîêó âèïóñêó çà 593 900 ãðí. ßê âêà-
çàíî ó äåêëàðàö³¿, âëàñíî¿ íåðóõîìîñò³ 
ó Àíäð³ÿ Àðòèìîâè÷à íåìàº.

Ñåðåä ãðîøîâèõ àêòèâ³â íà÷àëüíèêà — 
ãîò³âêà ó ãðèâí³ íà ñóìó 4250 ãðí, ó äîëà-
ðàõ — 39 280 òà ó ºâðî — 2890.

Міська комунальна лікарня №3 (Комунальне 
некомерційне підприємство Міська комунальна 
лікарня №3 Тернопільської міської ради) 

Тернопільська міська дитяча комунальна 
лікарня (Комунальне некомерційне підприємство 
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня») 
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Çà æîðñòîêå âáèâñòâî 18-ð³÷íî¿ 
Ä³àíè Ìóðèíêè ¿¿ çàëèöÿëüíèêà 
Âîëîäèìèðà Çîçóëþ çàñóäèëè äî-
â³÷íî. Â³í ïîäàâ àïåëÿö³þ. Àïå-
ëÿö³éíó ñêàðãó ³ çàñóäæåíîãî, ³ 
éîãî çàõèñíèö³ ðîçãëÿäàëè ó Òåð-
íîï³ëüñüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 
16 ÷åðâíÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàëèøèëà 
÷èííèì âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ — 
äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Íàãàäàºìî, Òåðåáîâëÿíñüêèé ðà-
éîííèé ñóä çàñóäèâ äî äîâ³÷íîãî 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ îáâèíóâà÷åíîãî 
ó âáèâñòâ³ 18-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè. Ó ñó-
äîâîìó çàñ³äàíí³ Âîëîäèìèð ñâîþ 
âèíó çàïåðå÷èâ òà íå ðîçêàÿâñÿ. 
À îò ï³ñëÿ âáèâñòâà, ÿê ñòàëî â³-
äîìî íàì ðàí³øå, ê³ëüêà äí³â ïå-
ðåõîâóâàâñÿ — éîãî çíàéøëè ï³ä 
ðàíîê ó ë³ñ³. Òîä³ ÷îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, 
ùî óáèâ êîõàíó.

Âáèâñòâî Ä³àíè Ìóðèíêè ³ç ñåëà 
Âîëÿ ó âåðåñí³ 2019-ãî ñêîëèõ-
íóëî Òåðíîï³ëüùèíó. ¯¿ çíàéîì³ 
íå ìîæóòü áåç ñë³ç ãîâîðèòè ïðî 
òðàãåä³þ, à ó ñåë³ ³ äîñ³ îáõîäÿòü 
ì³ñöå, äå öå ñòàëîñÿ. ßê ñòàëî â³-
äîìî æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ» ³ç 
âëàñíèõ äæåðåë, 14 âåðåñíÿ ä³â÷èíà 
â³äïî÷èâàëà ó Ìèêóëèíöÿõ. Ïîò³ì 
âîíà ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ç äðóçÿ-
ìè. Êîëèøí³é çàëèöÿëüíèê, ÿêîìó 
34 ðîêè, çóñòð³â êîìïàí³þ äîðî-
ãîþ. ×îëîâ³ê íàí³ñ ä³â÷èí³ ê³ëüêà 
íîæîâèõ ïîðàíåíü ³ âò³ê. Ä³â÷èíó 
âðÿòóâàòè íå çìîãëè. Âîíà ïîìåðëà 
äîðîãîþ äî ë³êàðí³. ×îëîâ³êà ïðà-
âîîõîðîíö³ çàòðèìàëè ï³ä ðàíîê 
ó ñìò Ìèêóëèíö³.

ЗУСТРІЧАЛИСЯ ТАЄМНО 
Çà ñëîâàìè òîä³øíüîãî íà÷àëü-

íèêà Òåðåáîâëÿíñüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ Ñåðã³ÿ Îñàäöè, ïîòåðï³ëà 
âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â çóñòð³÷à-

ëàñÿ ç³ ñâî¿ì âáèâöåþ. ßê ðîçïîâ³-
äàëè äðóç³ Ä³àíè ðåäàêö³¿ «20 õâè-
ëèí», ñòîñóíê³â ïàðà íå àô³øóâà-
ëà. Ïðî òå, ùî âîíè áóëè ðàçîì, 
íå çíàëè íàâ³òü áàòüêè.

— Âîíè çóñòð³÷àëèñÿ òàºìíî. 
Áàãàòî õòî ïðî öå ï³äîçðþâàâ, àëå 
ðàçîì ¿õ íå áà÷èëè, — ðîçïîâ³äàº 
îäíîñåëü÷àíêà çàãèáëî¿ ïàí³ ²ðè-
íà. — Âäîìà âîíà ãîâîðèëà, ùî öå 
íåïðàâäà. Ä³äóñü Ä³àíè ïàí Äìèòðî 
ðîçïîâ³â, ùî ïðî ñòîñóíêè îíó÷êè 
ç âáèâöåþ òàêîæ íå çíàâ í³÷îãî.

Ó ïîë³ö³¿ òîä³ ðîçïîâ³äàëè, ùî 
ïàðà íå ñï³ëêóâàëàñÿ ïðèáëèçíî 
òðè òèæí³, îñê³ëüêè ä³â÷èíà ïî-
¿õàëà íà íàâ÷àííÿ äî Òåðíîïîëÿ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàïàäíèê íàí³ñ 
ä³â÷èí³ áëèçüêî äåñÿòè óäàð³â, ïî-
äàâñÿ ò³êàòè. Çíàéøëè éîãî íàä 
ðàíîê. Â³í ïåðåõîâóâàâñÿ ó ë³ñ³, 
íåïîäàë³ê âëàñíîãî ïîìåøêàííÿ 
ó Ìèêóëèíöÿõ. ×îëîâ³êà çàòðèìà-
ëè. Éîìó ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó 
çà ñòàòòåþ 115 ÷àñòèíà 1 ÊÊÓ — 
óìèñíå âáèâñòâî.

Îäí³ºþ ç âåðñ³é âáèâñòâà, ÿêó 
ðîçãëÿäàëè ñë³ä÷³, áóëè ðåâíîù³. 
ßê ïîâ³äîìëÿëè òîä³ ñë³ä÷³, ó õîä³ 
ïðîâåäåííÿ äîïèòó ó ñêîºíîìó ÷î-
ëîâ³ê ç³çíàâñÿ, ñâîþ âèíó âèçíàâ 
òà ïîîá³öÿâ ñïðèÿòè äîñóäîâîìó 
ðîçñë³äóâàííþ.

ЩО ВИРІШИВ СУД ПЕРШОЇ 
ІНСТАНЦІЇ?

Êîëåã³ÿ ñóää³â Òåðåáîâëÿíñüêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäó Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³ óõâàëèëà âèðîê ó êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî 
îáâèíóâà÷åííÿ Âîëîäèìèðà Ç. 
ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ ï. 4 ÷. 2 ñò. 115. Éäåòüñÿ 
ïðî óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå ç 
îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ. Îáâè-
íóâàòèëè Âîëîäèìèðà ³ çà ÷. 2 ñò. 
125 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çà íàíå-
ñåííÿ ëåãêîãî ò³ëåñíîãî óøêî-

ПРОСИВ СУД СКАСУВАТИ ДОВІЧНЕ 
Резонанс  Володимир Зозуля, вдвічі 
старший за вбиту дівчину залицяльник, 
намагався оскаржити в апеляції 
вирок першої інстанції. Проте колегія 
суддів відхилила апеляцію та залишила 
чинним вирок 

äæåííÿ ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé ïðîáóâàâ 
çàñòóïèòèñÿ çà Ä³àíó — Íàçà-
ðà Á. Âîëîäèìèð âäàðèâ íîæåì 
ó ïëå÷å.

Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ 
ñóää³â Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäó âèçíàëà Âîëîäèìèðà Ç. 
âèííèì â óìèñíîìó âáèâñòâ³ ç 
îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ Ä³àíè Ì. 
òà ñïðè÷èíåíí³ ëåãêîãî ò³ëåñíî-
ãî óøêîäæåííÿ ç êîðîòêî÷àñíèì 
ðîçëàäîì çäîðîâ’ÿ Íàçàðó Á. 
Íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 70 ÊÊ Óêðà¿íè 
øëÿõîì ïîãëèíàííÿ ìåíø ñóâî-
ðîãî ïîêàðàííÿ á³ëüø ñóâîðèì 
Âîëîäèìèðà Ç. çàñóäèëè äî äî-
â³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Âèðîê òîä³ ùå íå íàáðàâ çà-
êîííî¿ ñèëè, ³ ñòîðîíè ïðîöåñó 
ìîãëè îñêàðæèòè éîãî â àïåëÿ-
ö³éí³é ³íñòàíö³¿.

— Òàê, àïåëÿö³þ ïîäàâàòèìåìî 
³ ì³é ï³äçàõèñíèé, ³ ÿ, — çàïåâ-
íèëà ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ âèðîêó 
ðàéñóäó «RIA ïëþñ» àäâîêàò çà-
ñóäæåíîãî Îêñàíà ×åãîäàð. Ùîäî 
³íøîãî, àäâîêàò êàòåãîðè÷íî â³ä-
ìîâèëàñü êîìåíòóâàòè áóäü-ùî 
ó ö³é ñïðàâ³.

Îêñàíà Õîìà, çàñòóïíèöÿ êå-
ð³âíèêà àïàðàòó Òåðåáîâëÿíñüêî-
ãî ðàéñóäó, çàïåâíèëà, ùî öå 
ïåðøèé «äîâ³÷íèé» âèðîê íà ¿¿ 
ïàì'ÿò³ ó Òåðåáîâëÿíñüêîìó ñóä³. 
Ïðèíàéìí³ çà òåðì³í â³ä 2004 ð.

І АПЕЛЯЦІЯ СКАЗАЛА: 
СИДІТИМЕ ДОВІЧНО 

— Âîíà äèâèëàñÿ éîìó â î÷³, 
à â³í ¿¿ âáèâàâ. Ðîçóì³ºòå — âîíà 
äèâèëàñü â î÷³, à â³í òðèìàâ 
çà øèþ ³ ð³çàâ ¿¿, — ìàìà óáè-
òî¿ Ä³àíè â ñóä³ íå ìîãëà ñòðè-
ìàòèñü. — ßêùî çàäîâîëüíèòè 
¿õíþ ñêàðãó, öå òðåáà âèçíàòè, ùî 
äîêàçè íàäóìàí³? Âñå íàäóìàíå, 
ç³áðàíå ñóäîì, ñë³ä÷èìè?

Ó öåé ìîìåíò, ñëóõàþ÷è ïðî-
ìîâó ìàòåð³ óáèòî¿ íèì ä³â÷èíêè, 
Âîëîäèìèð Çîçóëÿ ç åêðàíó, àäæå 
áóâ ïðèñóòí³ì íà çàñ³äàíí³ â ðå-
æèì³ â³äåî êîíôåðåíö³¿ ç³ ñë³ä-
÷îãî ³çîëÿòîðà, ùî ó ×îðòêîâ³, 
êîìåíòóâàâ: «Êîíºøíî. ß âàì 
âñ³ì äîêàæó, ùî âñå íàäóìàíå».

Ñâ³ä÷åííÿ êîëèøíüî¿ äðóæèíè 
Âîëîäèìèðà, ÿêà ïîäàëà íà ðîç-
ëó÷åííÿ ÷åðåç ïîñò³éí³ ïîáèòòÿ, 

ñâ³ä÷åííÿ ä³â÷èíè, ç ÿêîþ ó Âî-
ëîäèìèðà áóëè ñòîñóíêè, ïîêàçè 
ñâ³äê³â òà ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ ðîçïî-
â³äàëè, ùî Âîëîäèìèð íåîäíî-
ðàçîâî áèâ ³ çàëÿêóâàâ Ä³àíó. 
Ìàìà ñòâåðäæóâàëà, ùî æîäíèõ 
ñòîñóíê³â ó íèõ íå áóëî. Ïðîòå 
â³í íàçâàâ ¿¿ «ñâîºþ» ³ íå äàâàâ 
ñïîê³éíî æèòè, ùîðàçó ïåðåñë³-
äóþ÷è ³ çàëÿêóþ÷è.

— Â³í ¿¿ âáèâ, à ïîò³ì ïèñàâ ïî-
â³äîìëåííÿ, — ìàìà ó ñóä³ çðèâà-
ëàñÿ íà êðèê. — Âè óÿâëÿºòå, êèì 
òðåáà áóòè, ùîá óáèòè äèòèíó, 
à ïîò³ì ùå ¿é ïèñàòè? Âèïóñòèòè 
òàêîãî çâ³ðà?

Â îñòàííüîìó ñëîâ³ çàñóäæåíèé 
Âîëîäèìèð çâåðíóâñÿ äî áàòüê³â 
òà ñåñòåð Ä³àíè. Â³í ïðîñèâ ïðî-
áà÷åííÿ ³ ïëàêàâ.

— ß ïðåêðàñíî ðîçóì³þ, ùî 
ÿ çðîáèâ âåëè÷åçíå ãîðå ö³é ñ³ì'¿. 
Àëå ÿêáè öå â³ä ìåíå çàëåæàëî á, ³ 

ìîæíà áóëî á âñå ïîâåðíóòè, ÿ í³-
êîëè íà òàêå íå íàâàæèâñÿ á, — 
îñòàííº ñëîâî ó ñóä³ Âîëîäèìèð 
Çîçóëÿ ãîâîðèâ, íå ï³ä³éìàþ÷è 
ãîëîâè. ×àñîì çóïèíÿâ ñâ³é ìî-
íîëîã. ×àñîì õíþïàâ íîñîì, ïëà-
êàâ. — Ùèðî êàþñü íàñàìïåðåä. 
Ìåí³ ñàìîìó ïîãàíî â³ä öüîãî, 
âæå ìàéæå ìèíóëî äâà ðîêè — 
ÿ íå ìîæó äîáðå ñïàòè. ß âòðàòèâ 
ëþäèíó, ³ çðîáèâ óñå ñâî¿ìè ðó-
êàìè. Öå ïîäâ³éíèé á³ëü. Àëå öå 
íå çð³âíÿºòüñÿ ç òèì áîëåì, ÿêèé 
îòðèìàëè áàòüêî ³ ìàò³ð. ß ïðå-
êðàñíî öå ðîçóì³þ. Äóæå ñèëüíî 
æàë³þ ³ ùèðî êàþñÿ. ß âñå â³ääàâ 
áè íà ñâ³ò³, àáè öüîãî íå ñòàëîñü 
³ âñå ïîâåðíóòè. ßêùî çìîæåòå 
êîëèñü, òî ïðîñòèòå — ÿ áóäó äóæå 
çà öå âàì âäÿ÷íèé.

Çàñóäæåíèé çâåðíóâñÿ äî ñóäó, 
ïðîñÿ÷è íå ïîçáàâëÿòè éîãî 
äîâ³÷íî âîë³. Àáè «â³äñèä³òè» 
çà âáèâñòâî ³ íàäàë³ ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü äîïîìàãàòè ë³òí³ì áàòüêàì 
òà ìàë³é äèòèí³. Ó öåé ÷àñ ìàìà 

âáèòî¿ Ä³àíè ñëóõàëà, õèòàþ÷è ãî-
ëîâîþ, í³áè çàïåðå÷óþ÷è êîæíå 
éîãî ñëîâî.

«Íå áóäå â³í æèòè íà âîë³», — 
êîìåíòóâàëà ïàí³ Íàòàëÿ îñòàííº 
ñëîâî Âîëîäèìèðà. À òîé ïðîäîâ-
æóâàâ: «ß õî÷ó ñòàòè íà øëÿõ âè-
ïðàâëåííÿ. ß äóæå øêîäóþ. Òèì 
ïà÷å, ùî ïîçáàâèâ æèòòÿ ëþäèíó, 
çà ÿêó â³ääàâ áè ñâîº æèòòÿ».

«ДОВІЧНО» НЕ БУЛО ПОНАД 
10 РОКІВ 

«Áðàâî ñóääÿì!» — ïî÷óëîñÿ ³ç 
çàëè, êîëè ãîëîâóþ÷à çà÷èòàëà 
óõâàëó, ùî ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿ çàëèøèëè â ñèë³, ³ Âî-
ëîäèìèð â³äáóâàòèìå ïîêàðàííÿ 
äîâ³÷íî. Ùî ìîæå îñêàðæèòè 
âñå äî Âåðõîâíîãî ñóäó ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â. Ìàòè Ä³àíè 
â öåé ÷àñ ðîçõèòóâàëàñü ³, ñêëàâ-
øè ðóêè, íåìîâ â ìîëèòâ³, ìîâè-
ëà: «ß ìîëèòèìóñü çà âàñ, äîêè 
æèòèìó»…

Âîñòàííº íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
äîâ³÷íèé òåðì³í àïåëÿö³ÿ çàëè-
øèëà ÷èííèì ïîíàä 10 ðîê³â 
òîìó. Íà Òåðíîï³ëüùèí³ çà ÷àñ³â 
Íåçàëåæíîñò³ äî äîâ³÷íîãî ïîç-
áàâëåííÿ âîë³ çàñóäèëè 20 ëþäåé. 
Ñåðåä íèõ ºäèíà æ³íêà — Ìàð³ÿ 
Âîâê, ÿêó â íàðîä³ íàçèâàëè áàáà 
Âîâ÷èõà. Âîíà ó 2003 ð. çàðóáàëà 
ñîêèðîþ ñâîãî ÷îëîâ³êà ³ òðüîõ 
îíóê³â ó ñ. Çàã³ð'ÿ Çáîð³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ó äåíü ïðîãîëîøåííÿ 
âèðîêó ïðî äîâ³÷íå óâ'ÿçíåííÿ 
ñòàðø³é îíó÷ö³ Îêñàíö³ âèïîâ-
íèëîñÿ á 13 ðîê³â. Áàáà Âîâ÷èõà 
â³äáóâàëà ïîêàðàííÿ ó Êà÷àí³â-
ñüê³é êîëîí³¿, ùî íà Õàðê³âùè-
í³. Òàì ¿¿ íå ñòàëî ó 2016 ðîö³. 
Òàì æå, íà öâèíòàð³ êîëîí³¿, ¿¿ 
ïîõîâàëè. Íà ïîõîðîíè ç ðîäèíè 
í³õòî íå ïðè¿æäæàâ.

Çîâñ³ì íåäàâíî íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³ äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ çàñóäèëè âáèâöþ òàòó-ìàéñ-
òðèí³ Òåòÿíè Ï³äâàøåöüêî¿. Îä-
íàê ñïðàâà ï³øëà â àïåëÿö³þ, ³ 
âæå ñóää³ ö³º¿ ³íñòàíö³¿ ì³ðó ïî-
êàðàííÿ äëÿ Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà 
çì³íèëè íà 15 ðîê³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³. Ðîäè÷³ òàòó-ìàéñòðèí³ 
îäðàçó ï³ñëÿ ïî÷óòî¿ óõâàëè ñóäó 
ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ïîäàâàòèìóòü 
êàñàö³éíó çàÿâó äî Âåðõîâíîãî 
ñóäó Óêðà¿íè.

«ß ñòîÿëà íà êîë³íàõ 
íà ìîãèë³ ñâîº¿ äèòèíè 
³ îá³öÿëà, ùî â³í 
íå æèòèìå íà âîë³… 
Âîíà äèâèëàñü éîìó 
â î÷³, à â³í ¿¿ óáèâàâ…» 

Зозуля плакав, просив пробачення та запевняв, що 
не хотів убивати. І сам би віддав за Діану життя

Коли мама вбитої Діани почула ухвалу суду, що Володимир відбуватиме покарання 
довічно, мовила: "Я молитимуся за вас, доки житиму..."
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

РАНИ ТА ЗАБОЇ 
Обробити рану перекисом вод-
ню. Ні в якому разі не потрібно 
промивати рану водою і самостій-
но діставати чужорідні предмети. 
При забоях на місце прикласти 
холодний компрес.

ДИТИНА ПОЧАЛА ТОНУТИ 
АБО НАКОВТАЛАСЬ ВОДИ 
Якомога швидше дістати малечу 
з води і очистити дихальні шляхи 
від рідини. Для цього потрібно по-
класти дитину на ліву руку дорос-
лому, щоб голова дитини звисала 
донизу, а правою рукою нанести 
п'ять несильних ударів ребром 
долоні поміж лопаток, в резуль-
таті таких маніпуляцій вода легко 
виллється через рот. При відсут-
ності пульсу, починайте робити 
непрямий масаж серця, чергу-

ючи його зі штучним диханням 
у співвідношенні 30 натискань 
на грудну клітку до 2 видихів.

УДАР ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ 
Звільнити дитину від джерела 
струму. Ні в якому разі не варто 
робити це голими руками. Відра-
зу викликати швидку, а поки та 
їхатиме, робити штучне дихання 
за методом «рот в рот» і непря-
мий масаж серця, якщо це по-
трібно.

ОПІКИ 
Усунути джерело опіку, чим 
швидше ви це зробите, тим кра-
ще. Звільнити пошкоджені ділян-
ки від одягу і гарячих частинок. 
Якщо ж опік у дитини незначний, 
необхідно підставити уражену ді-

лянку під струмінь холодної води 
на 15–20 х в. Після цього на рану 
накладіть бинтову або марлеву 
пов'язку, а в разі необхідності 
дайте знеболююче.

СТРУС ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
Основні симптоми: запаморо-
чення, загальна слабкість орга-
нізму, втрата свідомості, дитина 
невправно або невміло рухаєть-
ся, втрачає пам'ять, скаржиться 
на головний біль та порушення 
зору (предмети навколо здають-
ся розмитими). Зазвичай, всі ці 
симптоми з'являються одразу 
після травмування, але можуть 
проявитися і через кілька годин 
або на наступний день. Негайно 
потрібно відвезти дитину в лікар-
ню або викликати швидку.
Інформація з відкритих джерел.

Як діяти? Перша медична допомога 

 не залишати дітей дошкільного 
віку одних, навіть на короткий 
час;
 навчати дітей користуватися 
дверним вічком;
 не дозволяти відчиняти двері 
незнайомій людині, навіть одяг-
неній в міліцейську форму;
 не дозволяти дітям розмов-
ляти з незнайомими людьми 
на вулиці;
 вчити користуватися телефо-
ном для виклику служб: 101, 
102, 103,104;
 забороняти дітям підбирати 
на вулиці незнайомі предме-

ти — вони можуть бути небез-
печними;
 забороняти грати ріжучими, 
гострими та вибухонебезпечни-
ми предметами;
 забороняти користуватись лі-
фтом без супроводу дорослих, 
а також заходити у ліфт з незна-
йомими людьми;
 вчити дітей звертатись за до-
помогою до людей, які працюють 
у правоохоронних органах;
 не дозволяти дражнити тва-
рин, попереджувати зародження 
в дитині жорстокого ставлення 
до «друзів наших менших».

Правила, які допоможуть зберегти життя дитині

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ó òåïëó ïîðó ìàëå÷à ïðîâîäèòü 
íàéá³ëüøå ÷àñó íà âóëèö³, íà äè-
òÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ, ó ïàðêàõ òà 
á³ëÿ âîäîéì. ² ÿêèìè á óâàæíè-
ìè íå áóëè áàòüêè, º âèïàäêè, 
êîëè çíàííÿ ïðî íàäàííÿ ïåðøî¿ 
äîïîìîãè ïðîñòî íåîáõ³äí³. Òîæ 
ïîðàäè ôàõ³âö³â ÊÍÏ «Òåðíî-
ï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëü-
íà ë³êàðíÿ» í³ äëÿ êîãî çàéâèìè 
íå áóäóòü.

ЯКІ ТРАВМИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ 
НАЙБІЛЬШЕ 

Äèòÿ÷èé òðàâìàòèçì óìîâíî 
ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ê³ëüêà òèï³â:
 ïîáóòîâèé (òðàâìè, ÿê³ âèíè-

êàþòü óäîìà, ó äâîð³, â äèòÿ÷îìó 
ñàäêó);
 âóëè÷íèé (òðàíñïîðòíèé, àëå 

òàêîæ ³ íå ïîâ’ÿçàíèé ç òðàíñïîð-
òîì, ³ãðè íà ìàéäàí÷èêàõ ³ òàê 
äàë³);
 øê³ëüíèé (àáî â äèòÿ÷îìó 

ñàäî÷êó);
 ñïîðòèâíèé;
 ³íøèé.
ßê ðîçïîâ³äàº ë³êàð-îðòî-

ïåä-òðàâìàòîëîã äèòÿ÷èé Äåíèñ 
Êîøàê, ïîáóòîâèé òðàâìàòèçì — 
íàéïîøèðåí³øèé, ³ ïðè÷èíà éîãî 
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â — íåóâàæ-
í³ñòü áàòüê³â, ÿê³ íå ëèøå çàëè-
øàþòü äèòèíó áåç íàãëÿäó, àëå ³ 
çàëèøàþòü â äîñòóïíèõ ì³ñöÿõ 
íåáåçïå÷í³ äëÿ äèòèíè ïðåäìå-
òè, íå çàêðèâàþòü â³êíà ³ òîìó 
ïîä³áíå. Òàêîæ íåáåçïå÷íèé ³ 
âóëè÷íèé òðàâìàòèçì, êîëè ä³òè 
îòðèìóþòü óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ 
³ãîð íà ìàéäàí÷èêàõ, ï³êí³êàõ, ï³ä 

÷àñ ðîçâàã ó ïàðêàõ ÷è êóïàþ÷èñü 
ó âîäîéìàõ.

— Ïåðåëîìè âåðõí³õ òà íèæí³õ 
ê³íö³âîê, ïîáóòîâ³ îï³êè, ñîíÿ÷-
í³ îï³êè, çàáî¿, ïîð³çè, óêóñè â³ä 
òâàðèí, òðàâìóâàííÿ ï³ä ÷àñ êó-
ïàííÿ — ö³ ÿâèùà îñîáëèâî àêòó-
àëüí³ ó ë³òí³é ïåð³îä. Íàéá³ëüøå 
çà äîïîìîãîþ çâåðòàþòüñÿ ä³òè, 
â³êîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â. Ó ï³äë³ò-
êîâîìó â³ö³ òàêîæ º òðàâìóâàííÿ, 
àëå ð³äøå, — çàóâàæóº ìåäèê.

ª òðàâìè ÿê ëåãêîãî ñòóïåíÿ, 
òàê ³ âàæêîãî.

— Öüîãî ë³òà âæå áóâ âèïàäîê: 
õëîïåöü â³äïî÷èâàâ íà ï³êí³êó, 
äðóç³ íå ðîçðàõóâàëè ñâî¿ ñèëè ³ 
âäàðèëè éîãî íîæåì ïî ëàòåðàëü-
í³é âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ ñòåãíà. 
Ìóñèëè íàêëàäàòè øâè, ùîäíÿ 
ï³äë³òîê ïðèõîäèòü íà ïåðåâ’ÿçêè. 
Ùå îäèí ³ç íåùîäàâí³õ âèïàä-
ê³â — ï³ä ÷àñ êóïàííÿ íà îçåð³ 
íå ðîçðàõóâàâ ãëèáèíó, ñòðèáíóâ ³ 
òðàâìóâàâ õðåáåò, ³ ïåðåëîì âåðõ-
íüî¿ òðåòèíè ïëå÷à. Îá³éøëîñÿ 
äîñèòü ëåãêî, — ïðîäîâæó â³í.

×èìàëî òðàâìóâàíü îñòàíí³ì 
÷àñîì — ³ ÷åðåç êàòàííÿ íà åëåê-
òðîñàìîêàòàõ, ã³ðîáîðäàõ òà ³íøèõ 
çàñîáàõ. Òóò âæå íå ò³ëüêè çàáî¿, 
à é çíà÷íî ñåðéîçí³ø³ óøêîäæåí-
íÿ ìîæóòü áóòè.

— Ç ïðàêòèêè ìîæó ñêàçàòè, 
ùî òåïåð³øíÿ ìîëîäü íàäòî ñà-
ìîâïåâíåíà, ¿ì çäàºòüñÿ, ùî âñå 
âì³þòü ³ çíàþòü. Íàñïðàâä³ æ 
îäèí íåîáåðåæíèé êðîê ìîæå 
âàðòóâàòè íå ò³ëüêè çäîðîâ’ÿ, à é 
æèòòÿ, — íàãîëîøóº ë³êàð.

ПОТРІБНО РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ 
Êð³ì îðòîïåäè÷íèõ òðàâì, º ³ 

ЛІТНІЙ БУМ НА ДИТЯЧІ ТРАВМИ 
Канікули  Рани, сонячні удари, 
забої, опіки — від яких тільки небезпек 
не доводиться оберігати дітей влітку. 
Саме в період літніх канікул і відбувається 
найбільше травмувань. Що радять 
тернопільські медики — читайте в тексті 

õ³ðóðã³÷í³ — çàá³éí³ ðàíè — ð³çàí³ 
³ ðâàí³, äîäàº ë³êàð-õ³ðóðã äèòÿ-
÷èé Ìèõàéëî Äèâîíÿê.

— Ñåðåäîâèùå â íàñ òàêå, 
ùî íà ìàéäàí÷èêàõ ³ ïëÿø-
êè áèò³ âàëÿþòüñÿ, ³ ãîéäàëêè 
íåñïðàâí³ áóâàþòü. Ïîäðÿïèíè, 
ïîð³çè, çàáî¿ — öå á³ëüø ëåãê³ 
òðàâìóâàííÿ. Áóâàþòü ³ çíà÷íî 
ñêëàäí³ø³ âèïàäêè — çàêðèò³ 
÷åðåïíî-ìîçêîâ³ òðàâìè, ñòðóñ 
ãîëîâíîãî ìîçêó òîùî. Ïðè ëåã-
êèõ ñòóïåíÿõ òðàâìóâàííÿ ä³òè 
ïåðåâàæíî ë³êóþòüñÿ àìáóëàòîð-
íî, ïðè âàæ÷èõ — ó ñòàö³îíàðàõ, 
ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì ìåäèê³â, 
àäæå âîíè ïîòðåáóþòü ³ ïîñò³é-
íîãî íàãëÿäó, êîíñóëüòàö³é ³íøèõ 
ñïåö³àë³ñò³â (ÿêùî ãîâîðèòè ïðî 
ñòðóñ ìîçêó — òî öå íåâðîëîã ÷è 
îêóë³ñò), — êàæå ë³êàð.

Âóëè÷í³ òðàâìóâàííÿ, îäíî-
çíà÷íî, º ïðîáëåìíèìè ùå ³ ç 
îãëÿäó íà òå, ÷è ìàº äèòèíà âñ³ 
íåîáõ³äí³ ùåïëåííÿ. Ïðèì³ðîì, 
â³ä ïðàâöÿ.

— ßêùî  îð ³ ºí ò óâ à òèñÿ 
íà ïðàêòèêó, ñåðåä òèõ ä³òåé, ÿê³ 
âæå çâåðòàþòüñÿ äî íàñ çà äî-
ïîìîãîþ, ÷àñòî º íåùåïëåí³. 
Äåñü ñïðàöþâàëà íåçäîðîâà àí-
òèâàêöèíàëüíà êàìïàí³ÿ, îòîæ, 
êîëè äèòèíà òðàâìóâàëàñÿ, áàòü-
êè ïî÷èíàþòü áèòè íà ñïîëîõ 
³ øóêàòè ð³øåííÿ. Äåõòî ìàº 
ïðîòèïîêàçàííÿ äî ïðîâåäåííÿ 
³ìóí³çàö³¿, ³ òóò ìè âæå â ³íäè-
â³äóàëüíîìó ïîðÿäêó âèð³øóºìî 
ïèòàííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì áàòüêè 
âñå-òàêè á³ëüøó óâàãó ïðèä³ëÿ-
þòü ñàìå â÷àñíîìó ïðîâåäåííþ 
âàêöèíàö³¿, ÿê âèìàãàº êàëåí-
äàð ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü, 
³ öå ò³øèòü. Ùåïëþâàòè ä³òåé 
ïîòð³áíî, àäæå òèì ñàìèì âè 

Здоров’я дітей — це пріоритет для батьків. 
Тому потрібно навчити елементарним правилам поведінки 
та як діяти у різних ситуаціях 

Áàòüêè ïîâèíí³ 
ïîñò³éíî íàãîëîøóâàòè 
íà äîòðèìàííÿõ ïðàâèë 
áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè 
íàäâîð³ ³ âäîìà, ÿê 
íàäàâàòè äîïîìîãó

ðÿòóºòå ¿õí³ æèòòÿ, — çàïåâíÿº 
ïàí Äèâîíÿê.

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
Â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó, 

íà æàëü, íå çàñòðàõîâàíèé í³õòî. 
Àëå çàâäàííÿ áàòüê³â — ìàêñè-
ìàëüíî çàõèñòèòè ñâîþ äèòèíó.

Áàãàòüîõ ñåðéîçíèõ òðàâì ìîæ-
íà óíèêíóòè, ÿêùî áàòüêè ³ ïåäà-
ãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè áóäóòü óâàæíî 
ñòåæèòè çà ä³òüìè ³ ï³êëóâàòèñÿ 
ïðî òå, ùîá ¿õíº îòî÷åííÿ áóëî 
áåçïå÷íèì. Äîðîñë³ çîáîâ'ÿçàí³ 
ïîïåðåäæàòè ìîæëèâ³ ðèçèêè ³ çà-
õèùàòè ä³òåé â³ä íèõ, íàãîëîøóº 
ë³êàð-îðòîïåä äèòÿ÷èé Îëåêñàíäð 
Êâàòèðà.

Ë³êàð ðàäèòü ùå ç ïåëþøîê 
ïðèâ÷àòè äèòèíó äî çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ ³ ðàö³îíó.

— Çà ðîêè ïðàêòèêè ìîæó ñêàçà-
òè, ùî çàðàç ä³òè íàáàãàòî ñëàáø³ 
ó ô³çè÷íîìó ïëàí³, í³æ 10, 20 ÷è 
30 ðîê³â òîìó. Çâ³ñíî, º ðÿä ïðè-

÷èí, ÿê³ íà öå âïëèâàþòü. Îäí³ ç 
íèõ — ìàëîðóõëèâèé ñïîñ³á æèò-
òÿ, çàëåæí³ñòü â³ä ãàäæåò³â, ïîãà-
í³ øê³äëèâ³ çâè÷êè. Ùîäî õàð÷ó-
âàííÿ, ì'ÿñî ³ ñèð ïîâèíí³ áóòè 
íà ñòîë³ ùîäíÿ, ÿêîìîãà ó á³ëüø³é 
ê³ëüêîñò³. Àäæå ì'ÿñî º îñíîâíèì 
äæåðåëîì á³ëêà, ì³ñòèòü àì³íîêèñ-
ëîòè, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ íîðìàëüíîãî 
ðîñòó äèòèíè. Ñèð, â³äïîâ³äíî, çà-
áåçïå÷óº îðãàí³çì êàëüö³ºì. Êð³ì 
òîãî, äâ³÷³ íà ð³ê êîðèñíî äîäàòêî-
âî âæèâàòè ïðåïàðàòè êàëüö³þ, — 
ãîâîðèòü ïàí Êâàòèðà.

Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü, çàíÿòòÿ 
ñïîðòîì, â³äâ³äóâàííÿ ñïîðòèâ-
íèõ ñåêö³é — öå ùå îäíà âàæëèâà 
ñêëàäîâà, ÿêà ìàº áóòè ïðèñóòíÿ 
â æèòò³ äèòèíè.

— Á³ã, ïëàâàííÿ, ôóòáîë, âî-
ëåéáîë, òàíö³. Áóäü-ÿê³ ïîì³ðí³ 
íàâàíòàæåííÿ êîðèñí³ ÿê äëÿ 
õëîïö³â, òàê ³ ä³â÷àò. Òà íàéãî-
ëîâí³øå — ùîá âîíè áóëè ðåãó-
ëÿðí³! — ãîâîðèòü ë³êàð.
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Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïåðå-
â³ðèëè äâà ïðîêàòè â ïàðêó ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà îäèí íà Öè-
ãàíö³. ² ãîëîâíå — ìè çâåðíóëè 
óâàãó íà òå, ÷è äàþòü æèëåòè, õòî 
êîíòðîëþº â³äñòàíü, íà ÿêó ìîæíà 
çàïëèâàòè ³ ÷è áóäå õòîñü ðÿòóâàòè 
ó âèïàäêó á³äè.

ПРОКАТ НА ОСТРІВКУ «ЧАЙКА» 
Äàíèé ïóíêò íàëåæèòü ÊÏ 

«Óïðàâë³ííÿ ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó ì. Òåðíîï³ëü». Êàòàìà-
ðàíè â ïàðêó ³ì. Øåâ÷åíêà, ïîáëè-
çó äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, íà âèãëÿä 
ñòàð³, àëå íàä³éí³. Íà íèõ áàãàòî 
øàð³â ôàðáè, âèäíî, ùî îñòàíí³é 
íàêëàäåíèé íåùîäàâíî. Ï³â ãîäèíè 
ïðîãóëÿíêè êîøòóþòü 40 ãðèâåíü, 
ÿêùî ïðèéäåòå â õîðîøó ïîãîäó, 
äîâåäåòüñÿ òðîõè ïî÷åêàòè, àäæå 
îõî÷èõ ïîêàòàòèñÿ — ÷èìàëî.

Ìè âçÿëè êàòàìàðàí íà ï³â ãî-
äèíè. Îäèí ç ïðàö³âíèê³â ïðîêàòó, 
ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ Þð³ºì, ïðîâ³â 
íàì êîðîòêèé ³íñòðóêòàæ ùîäî 
òîãî, ÿê êåðóâàòè öèì ïëàâçàñî-
áîì. À îò ðÿòóâàëüíèõ æèëåò³â íàì 
íå âèäàëè. Òà ³ ç ïðàâèëàìè òåõí³êè 
áåçïåêè, ÿê éäåòüñÿ â ²íñòðóêö³¿, 
í³õòî íàñ íå çíàéîìèâ.

Îáèäâà ïðîêàòè ó ïàðêó 
Øåâ÷åíêà ïðàöþþòü ó áóäí³ ç 
12.00 äî 20.00 ãîä., ó âèõ³äí³ òà 
ñâÿòêîâ³ äí³ — ç 11.00 äî 21.00 ãîä.

Ä³òåé äî 14 ðîê³â íà êàòàìàðàí 
ïóñêàþòü ëèøå ç áàòüêàìè. Ó òà-
êîìó âèïàäêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïåðåáóâàííÿ íåïîâíîë³òíüîãî 
íà êàòàìàðàí³ ëÿãàº íà áàòüê³â,.

Ðÿòóâàëüí³ æèëåòè, ÿê ìè ïåðå-
êîíàëèñÿ, äîðîñëèì íå âèäàþòü, 
ëèøå íà ïðîõàííÿ, àëå â ïðèì³-
ùåíí³ êàñè æèëåòè äëÿ äîðîñëèõ 

º, òàêîæ â êàñ³ º ðÿòóâàëüíèé 
êðóã. Îäíàê! ßê ìè ïîáà÷èëè, 
óñüîãî áóëî ÷îòèðè æèëåòè, à êà-
òàìàðàí³â ñ³ì, ³ âñ³ âîíè ÷îòèðè-
ì³ñí³. Òîáòî âèñòà÷èòü æèëåò³â 
ëèøå íà îäèí êàòàìàðàí, à ðåøò³ 
îõî÷èõ äîâåäåòüñÿ ïëàâàòè áåç íèõ, 
àáî æ ÷åêàòè.

Òàêîæ íà íàøå ïðîõàííÿ ïðàö³â-
íèêè êàñè ïîêàçàëè ³íñòðóêö³þ ïðî 
ïîðÿäîê âèïóñêó ñóäåí ³ç áàçè-ñòî-
ÿíêè. Ïðàö³âíèê ïðîêàòó Þð³é 
çàïåâíÿº, ùî â æèëåòàõ âåëèêî¿ 
íåîáõ³äíîñò³ íåìàº, áî ãëèáèíà òóò 
íåçíà÷íà, àëå íà ïðîõàííÿ æèëå-
òè äàäóòü, êàæå â³í. Ðÿòóâàëüíè-
ê³â á³ëÿ îñòð³âöÿ íåìàº. Ïëàâàòè 
äîçâîëÿþòü â ìåæàõ óñ³º¿ àêâàòîð³¿ 
íàâêîëî «×àéêè».

— Òóò íåìàº õâèëü, ³ ãëèáèíà 
ìàêñèìóì 1–2 ìåòðè, òà é êàòà-
ìàðàíè ö³ ùå æîäíîãî ðàçó íå ïå-
ðåâåðòàëèñÿ, — êàæå â³í.

Çà îñîáèñòèìè â³ä÷óòòÿìè, 
íà êàòàìàðàí³ ïëàâàòè äîñèòü çðó÷-
íî. Ñèä³ííÿ äîñèòü êîìôîðòí³, àëå 
÷àñ â³ä ÷àñó âîäà, ÿêó ïåðåáèðàþòü 
ëîïàò³ â ìîìåíò ïî¿çäêè, âèïëåñ-
êóºòüñÿ íà êàòàìàðàí, çîêðåìà ³ 
íà íîãè. Òîìó ïîäáàéòå ïðî âçóòòÿ.

ПРОКАТ НА ОСТРІВЦІ 
ЗАКОХАНИХ 

Òóò ïðèâàòíèé âëàñíèê. Ïðà-
ö³âíèê ïðîêàòó êàòàìàðàí³â â³ä-
ìîâèâñÿ íàçèâàòè ñâîº ³ì'ÿ, à òà-
êîæ ïð³çâèùå âëàñíèêà, ÿêèé çäàº 
â îðåíäó êàòàìàðàíè.

Ïëàâçàñîá³â á³ëüøå — â³ñ³ì, âîíè 
íîâ³, òàêîæ ÷îòèðèì³ñí³, àëå ï³âãî-
äèííà ïðîãóëÿíêà íà íèõ êîøòóº 
80 ãðèâåíü. ßê ³ íà ïîïåðåäíüîìó 
ïóíêò³ ïðîêàòó, ðÿòóâàëüíèõ æè-
ëåò³â íàì íå âèäàëè. Íàâ³òü íå çà-
ïèòóâàëè, ÷è ïîòð³áí³.

Ïåðåä ñïóñêîì íà âîäó ïðîâåëè 
êîðîòêèé ³íñòðóêòàæ ç êåðóâàííÿ 
ïëàâçàñîáîì, àëå ïðî æèëåòè í³ 

ЧОМУ ПУСКАЮТЬ БЕЗ ЖИЛЕТІВ?
Сезон  Особливим попитом 
зараз користуються точки прокату 
катамаранів. Як там з безпекою, 
кого пускають і скільки коштує така 
розвага? Ми перевірили для вас 

ñëîâà. Ä³òåé äî 16 ðîê³â ïóñêàþòü 
ëèøå ç äîçâîëó áàòüê³â. Ï³ñëÿ ïðî-
ãóëÿíêè ìè çàïèòàëè ó ïðàö³âíèêà, 
÷è æ º æèëåòè, â³í ïîêàçàâ íàì 
âåëèêó ñóìêó, äå ¿õ áóëî äîñèòü 
áàãàòî, ñê³ëüêè ñàìå, íå ñêàçàâ. 
Ïîêàçóþ÷è æèëåòè, â³í ëèø ãî-
âîðèâ, ùî âèäàº ¿õ, ÿêùî ïàñàæèðè 
ïðîñÿòü.

— Ä³òè ³ ä³â÷àòà áåðóòü íàé÷àñ-
ò³øå, — êàæå ïðàö³âíèê ïðîêàòó.

Ïðàö³âíèê ïðîêàòó ñêàçàâ íå â³ä-
ïëèâàòè çà áóéêè, ðîçòàøîâàí³ 
íåïîäàë³ê îñòð³âöÿ.

Êåðóâàòè êàòàìàðàíîì âàæ÷å, 
ñêëàäí³øå êðóòèòè ïåäàë³, ùîá 
ðóõàòèñÿ äàë³.

ПРОКАТ НА «ЦИГАНЦІ» 
Öåé ïðîêàò òàêîæ íàëåæèòü 

ÊÏ «Óïðàâë³ííÿ ïàðê³â êóëüòóðè 
òà â³äïî÷èíêó ì³ñòà Òåðíîï³ëü». ² 
îäðàçó ïðèºìíî äèâóº, ìè ïëàòèìî 
60 ãðèâåíü íà êàñ³ çà ï³â ãîäèíè 

ïðîãóëÿíêè, ãîäèíà êîøòóº 100 ³ 
éäåìî äî êàòàìàðàí³â, àëå êàñèðêà 
ïðîñèòü íàñ ïî÷åêàòè íà ÷åê.

Öå ºäèíèé ïðîêàò, äå âèäàþòü 
÷åê. Ïðèºìíà íåñïîä³âàíêà ÷åêàº 
íà íàñ, ³ êîëè ìè ñ³äàºìî íà êàòà-
ìàðàí — ðÿòóâàëüíèê Îëåã çàïèòóº, 
÷è ïîòð³áí³ íàì æèëåòè? ² ï³ñëÿ 
ñòâåðäíî¿ â³äïîâ³ä³ ïðèíîñèòü äâà 
æèëåòè ç ï³äñîáíîãî ïðèì³ùåííÿ, 
ïîÿñíþº, ÿê ¿õ îäÿãíóòè, òàêîæ 
ïðîâîäèòü ³íñòðóêòàæ ç êåðóâàííÿ 
êàòàìàðàíîì. À ùå â³í ïîÿñíèâ, 
ùîá äàë³, í³æ çà 50 ìåòð³â â³ä áå-
ðåãà ìè íå â³äïëèâàëè. Íà áåðåç³ 
÷åðãóº îäðàçó äâîº ðÿòóâàëüíèê³â. 
Îëåã òàêîæ ãîâîðèòü, ùî äëÿ òîãî, 
àáè áóòè ðÿòóâàëüíèêîì, ïðîéøîâ 
â³äïîâ³äí³ êóðñè.

— Ó íàñ ÷åðãóþòü çàâæäè äâà 
ðÿòóâàëüíèêè, àëå âèïàäê³â ïå-
ðåâåðòàííÿ ùå íå áóëî, îñê³ëüêè 
êàòàìàðàí — öå íàéáåçïå÷í³øèé 
âîäíèé òðàíñïîðò. Ö³, ùî â íàñ, 

âèãîòîâëåí³ â Õåðñîí³ ³ ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ ìîðñüêèõ ïðîãóëÿíîê, òîáòî 
âîíè ìîæóòü âèòðèìóâàòè õâèë³, 
ÿê³ íà îçåð³ íàâ³òü íå óòâîðþþòü-
ñÿ, — êàæå ðÿòóâàëüíèê. — Êàòà-
ìàðàíè ïåðåä ñïóñêîì íà âîäó 
ïðîõîäÿòü òåõí³÷íó ïåðåâ³ðêó, ¿õ 
ðåìîíòóþòü ó âèïàäêó íåîáõ³ä-
íîñò³.

Ó áóäí³ òóò ìîæíà ïîêàòàòè-
ñÿ ç 12.00 äî 20.00, â ñóáîòó — ç 
11.30 äî 20.30, à â íåä³ëþ ³ íà ñâÿòà 
ç 11.00 äî 21.00.

Êàòàìàðàíè äîñèòü çðó÷í³, êåðó-
âàòè íèìè ëåãêî, ñèä³ííÿ çðó÷í³, 
õî÷ ³ ïëàñòèêîâ³. Ñàìå öèìè êà-
òàìàðàíàìè íàéëåãøå ïëàâàòè òà 
êåðìóâàòè.

ЩОРОКУ ПЕРЕВІРЯЄМО ТА 
РЕМОНТУЄМО 

Òåõîãëÿä êàòàìàðàí³â íà îñòð³â-
ö³ «×àéêà» ïðîâîäÿòü ùîðîêó, çà-
ïåâíèâ çàâ³äóâà÷ ïàðêó ³ì. Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà Ìèõàéëî Ë³áåð.

— Íà îñòð³âö³ Çàêîõàíèõ ïðà-
öþº ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü Áî-
ðèñ Ñèì÷èøèí, ÿ äî òîãî íå ìàþ 
ñòîñóíêó. À ùîäî êàòàìàðàí³â 
íà îñòð³âö³ «×àéêà» — ìè çàçâè÷àé 
ïðîâîäèìî òåõîãëÿä êîæåí ð³ê ³ 

ó ðàç³ âèÿâëåííÿ íåñïðàâíîñòåé — 
íà ì³ñö³ ðåìîíòóºìî. Ïðîâîäèìî 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðîô³ëàêòè÷-
íèé ðåìîíò ïîñò³éíî. Â îñíîâíî-
ìó, ëàìàþòüñÿ ïåäàë³, á³ëüøå, ÿê 
òàêèõ, ïðîáëåì íåìàº, — ïîÿñíèâ 
çàâ³äóâà÷.

Íà â³äì³íó â³ä ìîòîðíèõ ÷îâí³â, 
êàòàìàðàíè â ÓÄÑÍÑ ðåºñòðó-
âàòè íå ïîòð³áíî, ðîçïîâ³ëà ïî-
ì³÷íèöÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
ç ïèòàíü çâ'ÿçê³â ç³ ÇÌ² òà ðîáî-
òè ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²ðèíà Êðóïà. 
Òèì íå ìåíø, íà îáëàäíàíèõ 
ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó ëþäåé íà âîä³ 
îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ º íàÿâí³ñòü 
ðÿòóâàëüíîãî ïîñòà, îñíàùåíîãî 
ïëàâçàñîáîì, ðÿòóâàëüíèì êðóãîì 
òà æèëåòàìè.

Îòîæ, ÿê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, 
íà êàòàìàðàíàõ â Òåðíîïîë³ ïî-
êàòàòèñÿ ìîæíà çà ð³çíó ö³íó, àëå 
íå âñþäè âàì âèäàäóòü ðÿò³âíèé 
æèëåò, ÿêùî âè òîãî íå ïîïðîñè-
òå. Êàòàìàðàíè â äîáðîìó ñòàí³. 
Ãîëîâíà ïðåòåíç³ÿ â òîìó, ùî êâà-
ë³ô³êîâàí³ ðÿòóâàëüíèêè º ëèøå 
â îäí³é òî÷ö³ ïðîêàòó. Òîæ îáè-
ðàþ÷è ñîá³ òàêó ðîçâàãó, âè ñàì³ 
â³äïîâ³äàºòå çà ñâîº æèòòÿ!

Êàòàìàðàíè â äîáðîìó 
ñòàí³. Ãîëîâíà 
ïðåòåíç³ÿ â òîìó, 
ùî êâàë³ô³êîâàí³ 
ðÿòóâàëüíèêè º ëèøå 
â îäí³é òî÷ö³ ïðîêàòó 

У Тернополі є три пункти прокату катамаранів

У пункті прокату біля острівця «Чайка» нам провели 
короткий інструктаж, але рятувальних жилетів не дали
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097-161-41-50 

 6-ð³÷íèé Äàâèä Ðåâíþê ç Òåð-
íîïîëÿ âæå òðè ðîêè áîðåòüñÿ ³ç 
ñòðàøíèì ä³àãíîçîì «Ãë³îç». Êë³-
òèíè ó ãîëîâíîìó ìîçêó äèòèíè 
ïî÷àëè â³äìèðàòè. ² ºäèíà íàä³ÿ 
âðÿòóâàòè äèòèíó — ïåðåñàäêà 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí. Äîíîðà âæå 
çíàéøëè, îïåðàö³þ ìàþòü çðîáè-
òè ó Ãðóç³¿, âîíà âàðòóº 18 òèñÿ÷ 
äîëàð³â. ² äî îìð³ÿíî¿ ñóìè ñ³ì'¿ 
çàëèøèëîñü çîâñ³ì íåáàãàòî.

— Ä³àãíîç Äàâèäêà — ãë³îç. Öå 
îçíà÷àº â³äìèðàííÿ íåðâîâèõ êë³-
òèí â ãîëîâíîìó ìîçêó. ² õâîðîáà 
ïðîãðåñóº. Êë³òèíè â³äíîâèòè âàæ-
êî, à â³äìèðàþòü âîíè ïðàêòè÷íî 
ùîäíÿ, — ðîçïîâ³äàº ìàìà õëîï-
÷èêà ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Òðèâàëèé ÷àñ ìàëþêó íå ìîãëè 
ïîñòàâèòè ä³àãíîç. Ð³äí³ íå ðîçó-
ì³ëè, ùî ç äèòèíîþ â³äáóâàºòüñÿ. ² 
ïåðåêîíóþòü, ùî óñå ðîçïî÷àëîñü 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê õëîï÷èêà âàêöèíó-
âàëè, êîëè éîìó áóëî 2 ðî÷êè ³ 

9 ì³ñÿö³â. Îäíàê ìåäè÷íîãî ï³ä-
òâåðäæåííÿ ö³º¿ ã³ïîòåçè íåìàº. 
Òîæ ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìå öå 
ñòàëî ïðè÷èíîþ íàñòóïíîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é, íå ìîæíà.

— Êîëè ñèíî÷êîâ³ áóëî ìàéæå 
òðè ðî÷êè — éîìó âêîëîëè âàêöè-
íó â³ä êîðó, ïàðîòèòó ³ êðàñíóõè 
(ÊÏÊ), ³ ï³ñëÿ òîãî ðîçïî÷àëèñü 
ïðîáëåìè. Â³í ïåðåñòàâ â³äêëèêà-
òèñü íà ³ì`ÿ, íå ðîçóì³â, ùî äî íüî-
ãî ãîâîðÿòü. Íà÷å äèòèíà çàáóëà 
âñå, ùî çíàëà, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³ò-
ëàíà Ðåâíþê. — Âàêöèíó âêîëîëè 
ó âåðåñí³, ³ çà ì³ñÿöü â³í âïåðøå 
ï³øîâ ó ñàäîê. Òîä³ æ ³ ïîì³òèëè 
ðîçëàäè ïîâåä³íêè â äèòèíè: â³í 
ïëàêàâ, àãðåñóâàâ, â íüîãî äóæå 
áîë³ëà ãîëîâà.

Ó æîâòí³ Äàâèäó çðîáèëè ÌÐÒ 
òà ï³äòâåðäèëè ïîðóøåííÿ ó ðîáîò³ 
ãîëîâíîãî ìîçêó. Äèòèíà â òàêîìó 
ñòàí³ áóëà áëèçüêî ï³âðîêó.

— Áóëî âðàæåííÿ, ùî â³í ïðîñòî 
ïåðåñòàâ ÷óòè. Ìè ïî¿õàëè ó Êè¿â, 
ïåðåâ³ðèòè ñëóõ, àëå ë³êàð³ ñêàçàëè, 

ùî õëîï÷èê ÷óº íîðìàëüíî, — ïðî-
äîâæóº æ³íêà. — Ìè ïî÷àëè ë³êó-
âàííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, òàêîæ 
ïî÷àëèñü ïðîáëåìè ç êèøå÷íè-
êîì, àëå ðåçóëüòàòó öå ë³êóâàííÿ 
íå äàëî. Ðóêè îïóñêàëèñü, àëå 
ÿ í³êîëè íå ìîãëà ñîá³ äîçâîëèòè 
âïàñòè ó ðîçïà÷. 

Ïîíàä òðè ðîêè õëîï÷èê ç áàòü-
êàìè ÷è íå ùîì³ñÿöÿ ¿çäèòü ó ð³çí³ 
ë³êàðí³. Æ³íêà êàæå, ùî íå ìîæå 
äîçâîëèòè çàõâîðþâàííþ ïîáîðîòè 
Äàâèäà. Â³í ó ñ³ì`¿ ºäèíà äèòèíà.

— Íåùîäàâíî ìè ïî÷óëè ïðî 
ïåðåñàäêó ñòîâáóðîâèõ êë³òèí, ïî-
ðàäèëèñü ç³ ñâî¿ì ë³êàðåì. ² âîíà 
ñêàçàëà, ùî âàðòî ñïðîáóâàòè, ³ º 
óæå òðîº ä³òåé ç Óêðà¿íè, ÿêèì òàêà 
ïðîöåäóðà äîïîìîãëà îäóæàòè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Ïåðåñàäêà ñòîâáóðîâèõ êë³-
òèí — öå íîâèé ìåòîä ë³êóâàííÿ 
ó ìåäèöèí³, éîãî ùå íå äî ê³íöÿ 
âèâ÷èëè. Â Óêðà¿í³ íàðàç³ òàê³ 
ïðîöåäóðè íå ïðîâîäÿòü. Îïåðà-
ö³þ Äàâèäîâ³ ïëàíóþòü çðîáèòè 

â Ãðóç³¿.
— Ñàìà ïðîöåäóðà ïåðåñàäêè 

êîøòóº ïîíàä 14 òèñÿ÷ äîëàð³â. 
Êð³ì òîãî ïîòð³áí³ êîøòè íà çà-
á³ð äîíîðñüêîãî ìàòåð³àëó â Êè-
ºâ³. Íà óñå ïîòð³áíî 18 òèñÿ÷ 
äîëàð³â. Çàðàç ìè ç³áðàëè çíà÷íó 
ñóìó ³ ïðîñèìî íåáàéäóæèõ äî-
ïîìîãòè íàì. Êîøòè ïîòð³áí³ 
íà 25–26 ÷åðâíÿ. Ñàìå òîä³ áóäå 
äîíîð. Íà òàêó ñóìó êðåäèò âçÿòè 
ìè íå ìîæåìî. ß íå ïðàöþþ, áî 
ìàþ äîãëÿäàòè çà ñèíîì, — ðîç-
ïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ðåâíþê. — Òîìó 
÷àñ çàðàç äëÿ íàñ íà âàãó çîëîòà.

ДОВІДКА 

Усі документи, які підтверджують ді-
агноз Давида Ревнюка, є у редакції.
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4731 2191 2327 8743 Ревнюк Світ-
лана Вікторівна.
Телефон мами Давида: 0978530731 
Світлана
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VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñòàíîì íà 15 ÷åðâíÿ, ó Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ äâ³ äîçè âàê-
öèíè îòðèìàëè 8887 ëþäåé. Âñ³ 
âîíè ìîæóòü îòðèìàòè â³äïîâ³ä-
íèé ñåðòèô³êàò.

Äèðåêòîð äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Àí-
äð³é Àðòèìîâè÷ óæå çðîáèâ äðó-
ãå ùåïëåííÿ òà ïëàíóº îòðèìàòè 
ì³æíàðîäíå ñâ³äîöòâî ïðî âàê-
öèíàö³þ. Â³í âæå ìàº äîâ³äêó, 
ùî ùåïèâñÿ äâ³÷³. Òàêó ìîæíà 
îòðèìàòè, çâåðíóâøèñü äî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ.

— Ñàìîãî ñâ³äîöòâà ì³æíàðîä-
íîãî çðàçêà ÿ ïîêè ùî íå ìàþ, 
àëå ìàþ ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ïðî-
éøîâ âàêöèíàö³þ, — êàæå äèðåê-
òîð. — Òðåáà çâåðòàòèñÿ äî ñâî-
ãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Êîëè â íàñ 
çàïóñòÿòü ùå êîâ³äíèé ñåðòèô³-
êàò — òåæ áóäó éîãî îòðèìóâàòè. 
ß ïîçèòèâíî äî öüîãî ñòàâëþñü.

ßê êàæå ë³êàð — íå âàðòî áî-
ÿòèñÿ ùåïëþâàòèñÿ òà â³ðèòè 
ó ð³çíîìàí³òí³ òåîð³¿ çìîâ.

— Íå ïîòð³áíî áîÿòèñÿ êîâ³äíèõ 
ïàñïîðò³â, — êàæå Àíäð³é Àðòèìî-
âè÷. — Êîæíà äåðæàâà âïðàâ³ áó-
äóâàòè ñâîþ ³íôåêö³éíó áåçïåêó. 
Â íàñ òàêîæ º çàêîí ïðî ³íôåêö³éíó 
áåçïåêó. ßêùî ñóñï³ëüñòâî ìàº åêî-
íîì³÷í³ ìîæëèâîñò³, ùîá âàêöèíó-
âàòè âñå ñâîº íàñåëåííÿ, ñòâîðèòè 
áåçïå÷í³ óìîâè, òî âîíî ìàº ïðàâî 
âèìàãàòè â³ä òèõ îñ³á, ÿê³ â’¿æä-

æàþòü äî ¿õ êðà¿íè, ìàòè ïåâíèé 
ð³âåíü ³íôåêö³éíîãî çäîðîâ’ÿ. Öå 
ï³êëóâàííÿ ïðî ñâî¿õ ãðîìàäÿí, ³ ìè 
íå âïðàâ³ äîð³êàòè çà öå. Áîÿòèñÿ 
íå òðåáà, àäæå çàâäÿêè âàêöèíàö³¿ 
ïîäîëàíî ðÿä õâîðîá ó ñâ³ò³. Öå âå-
ëèêå äîñÿãíåííÿ. Àëå, çâè÷àéíî, öå 
ïèòàííÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ð³çíèìè 
äîìèñëàìè òà ôåéêàìè.

ЯК ОТРИМАТИ СВІДОЦТВО?
Òåðíîïîëÿíè âæå ìàþòü ìîæ-

ëèâ³ñòü îòðèìàòè ì³æíàðîäíå ñâ³-
äîöòâî ï³ñëÿ äðóãîãî ùåïëåííÿ. 
Éîãî âèäàþòü ò³ëüêè â ïàïåðîâ³é 

ôîðì³ îäðàçó ï³ñëÿ ùåïëåííÿ 
äðóãîþ äîçîþ âàêöèíè. ßêùî 
âè ùåïèëèñü ðàí³øå, àáî íå âçÿ-
ëè ñåðòèô³êàò îäðàçó — ìîæíà 
çâåðíóòèñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. 
Â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ çáåð³ãàºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî âñ³õ âàêöèíîâàíèõ, 
íàçâà âàêöèíè òà äàòà, êîëè áóëî 
çðîáëåíî ùåïëåííÿ.

— Ì³æíàðîäíå ñâ³äîöòâî âæå 
âèäàºòüñÿ æèòåëÿì îáëàñò³, ÿê³ 
âàêöèíîâàí³ äâ³÷³. Â íüîìó âêà-
çàíî, êîëè çðîáëåíî âàêöèíó, ÿêà 

У нас дуже мало часу, але надія є: допоможіть Давиду

Єдина надія врятувати 
6-річного Давида — 
пересадка стовбурових 
клітин
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ЯК МАТИ ДОВІДКУ ПРО ЩЕПЛЕННЯ 
Вакцинація  В Україні вже почали 
видавати спеціальні свідоцтва про 
вакцинацію. Їх можуть отримати всі охочі. 
Ми дізналися, як це зробити у Тернополі 
та які привілеї дасть така довідка 

ñàìå âàêöèíà. Öå ñâ³äîöòâî ìîæ-
íà îòðèìàòè ëèøå ó ïàïåðîâ³é 
ôîðì³, — çàçíà÷èëà íà÷àëüíèöÿ 
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÎÄÀ 
Îëüãà ßðìîëåíêî.

Òàêîæ â Óêðà¿í³ ãîòóþòüñÿ 
äî ââåäåííÿ «êîðîíàâ³ðóñíî-
ãî ñåðòåô³êàòó» ç 1 ëèïíÿ. Â³í 
ìàòèìå QR-êîä òà ³íôîðìàö³þ 
íå ëèøå ïðî âàêöèíàö³þ, à ³ ïðî 
òåðì³íè, êîëè ëþäèíà õâîð³ëà, 
ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â íà àíòèò³ëà, 
ÿêùî òàê³ ðîáèâ ïàö³ºíò.

Ó êîíòàêò–öåíòð³ ÌÎÇ êà-
æóòü — ñâ³äîöòâî âèäàþòü áåçêî-
øòîâíî. Íå ïîòð³áíî ÷åêàòè ê³ëü-
êà äí³â. ßêùî çâåðòàòèñÿ äî ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ — â³í ðîçäðóêóº 
ñïåö³àëüíó ôîðìó ç â³äïîâ³äíîþ 
³íôîðìàö³þ òà âèäàñòü âàì ñåðòè-
ô³êàò ç ï³äïèñàìè òà ïå÷àòêàìè.

Ìè çàïèòàëè ó ïðåññëóæá³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ, ñê³ëüêè 
æèòåë³â îáëàñò³ âæå îòðèìàëè ö³ 
ñåðòèô³êàòè. Öþ ³íôîðìàö³þ óòî÷-

íþþòü. Ìè îïóáë³êóºìî â³äïîâ³äü, 
ÿê ò³ëüêè ¿¿ îòðèìàºìî.

ЯКІ ПРИВІЛЕЇ ДАЄ СВІДОЦТВО?
— Öå ñâ³äîöòâî âèäàºòü-

ñÿ çà ôîðìîþ, çàòâåðäæåíîþ 
ÂÎÎÇ. Òîìó öå ñâ³äîöòâî ä³éñíå 
ó âñ³õ êðà¿íàõ ÂÎÎÇ. Ç íèì ìîæ-
íà â³ëüíî ïîäîðîæóâàòè öèìè 
êðà¿íàìè. Ç 1 ëèïíÿ ìîæíà áóäå 
îòðèìàòè ïàñïîðò âàêöèíàö³¿. Öå 
âæå ³íøà äîâ³äêà, ÿêà ïðàöþâàòèìå 
³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ç öèì 
ñåðòèô³êàòîì òàêîæ ìîæíà áóäå 
ïîäîðîæóâàòè ³íøèìè êðà¿íàìè, — 
çàçíà÷èëè â êîíòàêò–öåíòð³ ÌÎÇ.

Öåé ñåðòèô³êàò íå º îáîâ’ÿç-
êîâèì äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí. Éîãî 
ìîæíà îòðèìàòè çà áàæàííÿì. 
ßêùî âè íå ìàºòå òàêîãî ñâ³-
äîöòâà àáî íå âàêöèíóâàëèñÿ — 
äëÿ âè¿çäó â ³íø³ êðà¿íè ìîæíà 
çðîáèòè ÏËÐ–òåñò àáî ïðîéòè 
ñàìî³çîëÿö³þ ó âèçíà÷åíèé çà-
êîíîäàâñòâîì ò³º¿ êðà¿íè òåðì³í.

А ЯК У СВІТІ?
Ó áàãàòüîõ ðîçâèíåíèõ êðà-

¿íàõ âàêöèíîâàíèì âèäàþòü 
â³äïîâ³äí³ äîâ³äêè, àáî æ âîíè 
ìàþòü ñïåö³àëüíèé êîä â äîäàòêó, 
ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî ëþäèíà 
âàêöèíîâàíà. Òàê³ ëþäè ìàþòü 
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé â³äâ³äóâàòè 
ð³çí³ çàõîäè, ãðîìàäñüê³ ì³ñöÿ, 
ïîäîðîæóâàòè.

Ïåðøèìè òàêó ñèñòåìó çàïðî-
âàäèëè â Êèòà¿. Â òðàâí³ 2020–ãî 
â ÊÍÐ ââåëè îáîâ’ÿçêîâ³ QR-êîäè 
äëÿ æèòåë³â. Êîâ³äí³ ñåðòèô³êà-
òè ó êðà¿íàõ ªÑ ïî÷íóòü ä³ÿòè òà 
âèäàâàòèìóòü ç 1 ëèïíÿ. Ïðî öå 
ïîâ³äîìëÿþòü â ïðåññëóæá³ ªâ-
ðîêîì³ñ³¿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³. 
Ö³ ñåðòèô³êàòè âèäàâàòèìóòü 
áåçêîøòîâíî. Âîíè îõîïëþâà-
òèìóòü ³íôîðìàö³þ íå ëèøå ç 
âàêöèíàö³¿, à ³ ç òåñòóâàííÿ òà 
îäóæàííÿ. Äîñòóïí³ áóäóòü ÿê 
â ïàïåðîâîìó, òàê ³ â öèôðîâîìó 
ôîðìàò³.

Òåðíîïîëÿíè ìîæóòü 
îòðèìàòè ì³æíàðîäíå 
ñâ³äîöòâî ï³ñëÿ 
äðóãîãî ùåïëåííÿ. 
Éîãî âèäàþòü ò³ëüêè 
â ïàïåðîâ³é ôîðì³ 

Документ можна отримати одразу після 
вакцинації або у свого сімейного лікаря

Щоб отримати 
довідку про 
вакцинацію 

проти ковіду 
— потрібно 

щепитися двічі
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Äëÿ êîãîñü ïîäðóæíº æèòòÿ — 
öå ä³ì òà ðîáîòà, àëå íå äëÿ Ñàí-
äð³í òà Ôðàíñóà. Âîíè ðàçîì ïî-
áóâàëè ó áàãàòüîõ êóòî÷êàõ ñâ³òó. 
À âñå ïî÷àëîñÿ 11 ðîê³â òîìó ç 
ïåðøî¿ ìàíäð³âêè ó ßïîí³þ.

УПЕРШЕ ЗДІЙСНИЛИ 
МАНДРІВКУ ДЕСЯТЬ РОКІВ ТОМУ 

ßê ðîçïîâ³ëà Ñàíäð³í, âîíè ðà-
çîì óæå 13 ðîê³â. Çàâæäè ìð³ÿëè 
ïðî ñï³ëüí³ ïîäîðîæ³.

— Äî 2010 ðîêó ç ÷îëîâ³êîì 
ïðàöþâàëè â êîìïàí³¿ Peugeot. 
Çà îñâ³òîþ ìè ³íæåíåðè, — êàæå 
âîíà. — Ïîò³ì íàâàæèëèñÿ íà ïî-
¿çäêó â ßïîí³þ ó 2011 ðîö³. Ç 
ñîáîþ âçÿëè ³ íàøîãî ïñà.

Çàãàëîì ¿õíÿ ïîäîðîæ òðèâà-
ëà ð³ê. Çà öåé ÷àñ âåëîñèïåäàìè 
Ñàíäð³í òà Ôðàíñóà ïðî¿õàëè ïî-
íàä 6 500 ê³ëîìåòð³â. Ìàíäð³âêîþ 
ëèøèëèñÿ íåéìîâ³ðíî çàäîâîëå-
íèìè ³ ïîîá³öÿëè ñîá³, ùî âîíà 
òî÷íî íå áóäå îñòàííüîþ.

Ï³ñëÿ ßïîí³¿ ùå òðè ì³ñÿö³ 
ïîäðóææÿ ïîäîðîæóâàëî Ï³â-
äåííîþ Êîðåºþ ó 2012-ìó ðîö³. 
Ó ö³é êðà¿í³ âîíè ïðî¿õàëè òèñÿ÷ó 
ê³ëîìåòð³â.

ПЛАНУВАЛИ ПОДОРОЖ 
АМЕРИКОЮ, АЛЕ КОРОНАВІРУС 

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ó Ôðàíö³þ ç 
2013 äî 2019 ðîêó ïàðà ïðàöþâàëà 

íà ô³ðì³ Intech Medical (ô³ðìà, 
ùî âèðîáëÿº ìåäè÷í³ ïðèñòðî¿). 
Óâåñü öåé ÷àñ ÷àñòèíó ãðîøåé â³ä-
êëàäàëè íà ìàéáóòíþ ïîäîðîæ. 
À ì³æ òèì âëàøòîâóâàëè ïî¿çäêè 
íà ìåíøó â³äñòàíü.

Ó 2014 ïîäîðîæóâàëè 40 äí³â 
Âåëèêîáðèòàí³ºþ òà ïðî¿õàëè òðè 
òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â. Ó 2016 ðîö³ 
íà òèæäåíü â³äïðàâèëèñÿ ó Êà-
áî-Âåðäå (ðåñïóáë³êà-äåðæàâà 
íà 18 îñòðîâàõ â Àòëàíòè÷íîìó 
îêåàí³ çà 620 êì â³ä çàõ³äíîãî óç-
áåðåææÿ Àôðèêè). À â 2019 ðîö³ 
äâà ì³ñÿö³ ¿çäèëè Ôðàíö³ºþ.

Ïëàíóâàëè ó 2020 ðîçïî÷àòè 
âåëîïîäîðîæ êðà¿íàìè Àìåðèêè 
òà íàâ³òü ïðèäáàëè êâèòîê íà ë³-
òàê — íà êâ³òåíü 2020 ðîêó.

— Òà â íàø³ ïëàíè âòðóòèâñÿ 
êîðîíàâ³ðóñ, ³ ïîë³ò ñêàñóâàëè, 
àäæå âèë³òàòè ç ªâðîïè áóëî çàáî-
ðîíåíî, — êàæå Ôðàíñóà. — Íà òîé 
ìîìåíò ìè âæå ïðîäàëè ìàøèíó 
òà çàëèøèëè ðîáîòó. Íàòîì³ñòü âè-
ð³øèëè ïîäîðîæóâàòè ªâðîïîþ, 
à Àìåðèö³ äîâåäåòüñÿ ïî÷åêàòè.

Áóäèíîê òà ïñà ïîäðóææÿ çà-
ëèøèëî íà äðóç³â, à â ÷åðâí³ 
2020 ðîêó ðîçïî÷àëè ìàíäð³âêó 
íà òàíäåì-âåëîñèïåä³ ç Ôðàíö³¿ 
äî Áåëüã³¿.

— ªâðîïîþ ïîäîðîæóâàòè äî-
ñèòü ëåãêî. Ëåãêî çíàéòè ãîòåë³ òà 
ìàðêåòè, — ïðîäîâæóº Ôðàíñóà. — 
Àëå COVID-19 âñå óñêëàäíþº. 
Ì³æ êðà¿íàìè ìîæóòü øâèäêî 
â³äêðèòè àáî çàêðèòè êîðäîíè. 

ПАРА ІЗ ФРАНЦІЇ МАНДРУЄ СВІТОМ 
І ЗАВІТАЛА У ТЕРНОПІЛЬ 
Мандри  Сандрін та Франсуа — 
подружня пара із Франції. Вже майже 
рік вони подорожують велосипедом 
Європою. Україна стала їхньою 
дванадцятою країною, але зупинятися 
вони не планують. На один день вони 
зупинилися і в Тернополі. Журналісти «RIA 
плюс» провели екскурсію для іноземців 

²íîä³ ìè íå çíàºìî, ó ÿêó êðà¿íó 
íàì äîçâîëÿòü ïî¿õàòè. Óìîâè ïî-
ñò³éíî çì³íþþòüñÿ. Ðàí³øå ãîòó-
âàëè ìàðøðóò çàçäàëåã³äü, à çàðàç 
³ìïðîâ³çóºìî (óñì³õàºòüñÿ).

Òàê, Ôðàíñóà òà Ñàíäð³í 
ïëàíóâàëè ç Íîðâåã³¿ â³äâ³äàòè 
Ô³íëÿíä³þ, à äàë³ Øâåö³þ, àëå 
÷åðåç ïîñèëåí³ êàðàíòèíí³ âè-
ìîãè âèð³øèëè îäðàçó ïåðåòíóòè 
êîðäîí ç³ Øâåö³ºþ òà ïðÿìóâàòè 
äî Ïðèáàëò³éñüêèõ êðà¿í, à çâ³ä-
òè — äî Ïîëüù³.

Õàð÷óþòüñÿ ïîäîðîæóþ÷³ çàçâè-
÷àé, ãîòóþ÷è ¿æó ç ïðîäóêò³â, ÿê³ 
êóïóþòü äîðîãîþ. Õî÷à ³íîä³ â³ä-
â³äóþòü ³ ðåñòîðàíè. Âèòðà÷àþòü 
êîøòè ïåðåâàæíî ëèøå íà ¿æó òà 
ïðîæèâàííÿ. ×àñòî ¿õ ïðèéìàþòü 
³ ì³ñöåâ³ æèòåë³.

— Ùîäî âèòðàò, òî âñå çàëå-
æèòü â³ä êðà¿íè. Â Íîðâåã³¿ íàé-
äîðîæ÷å, à â Óêðà¿í³ — íàéäåøåâ-
øå, — êàæå Ôðàíñóà. — Ó âàø³é 
êðà¿í³ ìè ïëàíóºìî ïîäîðîæóâàòè 
äâà àáî òðè ì³ñÿö³.

ПРО ТЕРНОПІЛЬ І ТЕРНОПОЛЯН 
Â Óêðà¿í³ òóðèñòè âïåðøå. Ïå-

ðåòíóëè êîðäîí 2 ÷åðâíÿ. Âæå 
â³äâ³äàëè Ëüâ³â, Òåðíîï³ëü, à äàë³ 
ïðÿìóâàòèìóòü äî Æèòîìèðà, 
Êèºâà, îáîâ’ÿçêîâà çóïèíêà — 
ó ×îðíîáèë³, à äàë³ — â Îäåñó.

— Â Îäåñ³ çóïèíèìîñÿ íà òèæ-
äåíü, — êàæå Ñàíäð³í. — Ìîæ-
ëèâî, íàø³ ðîäè÷³ ïðè¿äóòü â öå 
ì³ñòî, ùîá â³äâ³äàòè íàñ. Äàë³ 
âñå çàëåæàòèìå â³ä êàðàíòèí-
íèõ âèìîã. Ïëàíóºìî ïî¿õàòè 
äî Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿, Áîëãàð³¿. 
Ó 2022 ÷è 2023-ìó ðîö³ ïîâåð-
íåìîñÿ ó Ôðàíö³þ.

Ïîä³ëèëèñÿ ôðàíöóçè ³ âðàæåí-
íÿìè â³ä ïî¿çäêè â Óêðà¿íó.

— Ïîêè öÿ êðà¿íà íàì ïîäîáà-
ºòüñÿ. Ìè çóñòð³ëè áàãàòî õîðî-
øèõ ëþäåé, òóò ñìà÷íà ¿æà, — ðîç-
ïîâ³äàº Ñàíäð³í. — Äåÿê³ äîðîãè 
â ïîãàíîìó ñòàí³ ³ ¿õàòè âàæêî, 
àëå ìè âïîðàºìîñÿ. Â Óêðà¿í³ ìà-
ëüîâíè÷³ ñåëà ç óñ³ìà òâàðèíàìè 
òà ãîñïîäàðñòâàìè, àëå é ì³ñòà 
âàø³ òàêîæ ÷àð³âí³.

Ó Òåðíîïîë³ Ñàíäð³í òà Ôðàí-
ñóà áóëè ëèø äåíü. Æóðíàë³ñ-
òè «RIA ïëþñ» âëàøòóâàëè ¿ì 
íåâåëèêó âåëîåêñêóðñ³þ ïàðêîì 
«Òîï³ëü÷å», öåíòðàëüíèìè âóëè-
öÿìè, ïàðêîì ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, Äàëüí³ì ïëÿæåì, Öèãàí-
êîþ ³ Âîäíîþ àðåíîþ.

Ôðàíñóà ðîçïîâ³â, ùî çà ðåàê-
ö³ºþ òåðíîïîëÿí íà òàíäåì-âåëî-
ñèïåä áóëî äóæå ö³êàâî ñïîñòåð³-
ãàòè. Áàãàòî õòî ïîñì³õàâñÿ ¿ì, ³ 
òóðèñòè ïîñì³õàëèñÿ ó â³äïîâ³äü. 

Першу частину свого шляху подружжя 
проїхали країнами Північної Європи

À ùå Ôðàíñóà â³äì³òèâ ãàðíî îá-
ëàøòîâàíèé äëÿ âåëîñèïåäèñò³â 
ïàðê «Òîï³ëü÷å».

— Ó Òåðíîïîë³ ìè ìàëè çìîãó 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ò³ëüêè ç âàìè, — 
ïðîäîâæóº Ñàíäð³í. — Òîìó ïðî 
òåðíîïîëÿí ìîæåìî ñêàçàòè ìàëî. 
Àëå ç íàìè áóëè äóæå ëþá’ÿçí³ 
òà ãîñòèíí³, òîæ òàêèìè ìè òåð-
íîïîëÿí ³ çàïàì’ÿòàºìî.

Êàæóòü, ùî Òåðíîï³ëü äóæå 
ãàðíèé, à â Öåíòð³ ÷àð³âíà àð-
õ³òåêòóðà.

— Âàø Ñòàâ äóæå ãàðíèé, — 
êàæå Ôðàíñóà. — ªäèí³ òðóäíîù³ 

ó íàñ âèíèêëè ï³ä ÷àñ ïåðåñó-
âàííÿ îäíîñòîðîíí³ìè äîðîãàìè.

À äëÿ òèõ, õòî õî÷å ïîäîðîæóâà-
òè ³ íå ìîæå íàâàæèòèñÿ, Ôðàí-
ñóà òà Ñàíäð³í ðàäÿòü âñå æ öå 
çðîáèòè.

— ßêùî õî÷åòå ïîäîðîæóâà-
òè, íå ñòàâòå ñîá³ çàíàäòî áà-
ãàòî ïèòàíü. Ïðîñòî çðîá³òü öå! 
Ñïðîáóéòå. Âè ïîáà÷èòå, ùî öå 
ëåãêî. Íàø³ äðóç³ äóìàþòü, ùî ìè 
òðîõè áîæåâ³ëüí³, àëå òàêèõ ñàìèõ 
ëþäåé ìè çóñòð³÷àëè â ßïîí³¿, 
Áðèòàí³¿. Òîìó áîæåâ³ëüí³ ëþäè 
º ñêð³çü, — ïîÿñíèâ Ôðàíñóà.

Çà ð³ê ñâîº¿ ïîäîðîæ³ 
ªâðîïîþ ôðàíöóçüêå 
ïîäðóææÿ ïðî¿õàëî 
ïîíàä 10 òèñÿ÷ 
ê³ëîìåòð³â íà 
âåëîñèïåä³-òàíäåì³ 

Пара була вражена Водною ареною Тернополя. 
Кажуть, не кожне місто може похвалитися таким об’єктом

Вперше разом Франдрін та Франсуа десять років тому 
здійснили подорож Японією
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Червневі новини 
1920-х років
Ïîæåæ³ ÷åðåç ïîñóõè 
íà Òåðíîï³ëüùèí³, íàâàëà 
ïîäàòê³â ³ ïåðåñë³äóâàííÿ 
ãàëè÷àí â ÑÐÑÐ — íîâèíè 
ç ãàëèöüêî¿ ÷åðâíåâî¿ ïðåñè 
1926, 1927 ³ 1929 ðîê³â.

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ВІЧЕ
 Ó ì³ñòå÷êó Ïîìîðÿíè, 
çáîð³âñüêîãî ïîâ³òó, 
êîëèøí³é òâåðäèí³ 
êàöàïùèíè, â³äáóëîñÿ 
â íåä³ëþ 19-ãî ÷åðâíÿ ö. ð. 
ïåðøå âçàãàë³ óêðà¿íñüêå 
â³÷å ïðè ÷èñëåíí³é ó÷àñòè 
ãðîìàäÿí, ìóùèí ³ æ³íîê 
ÿê ç ñàìèõ Ïîìîðÿí, 
òàê ³ ç äîâîîëè÷íèõ ñ³ë: 
Áîãóòèí, Á³áùàíè, Êàëüíå, 
Êðàñíîïóùà ³ Ðîçãàä³â.
«Ä³ëî», 27 ÷åðâíÿ 1926 ðîêó

ПОЖЕЖА І ПОСУХА
 Ó Ñàäæàâêàõ íà Ïîä³ëë³ 
(êîëî Òîâñòîãî, ïîâ³ò 
Ñêàëàò) â ñóáîòó 18 ÷åðâíÿ 
â ñàìå ïîëóäíå âîãîíü ³ 
çíèùèâ 16 ãîñïîäàðñòâ. 
Ëþäè ñêîðî çá³ãëèñÿ ç 
ïîëÿ íà ãîëîñ äçâîíó, 
àëå âîãîíü ïåðåêèäàâñÿ 
íà äàëüø³ õàòè. Ïîë³ö³ÿ ç 
Òîâñòîãî ñòÿãíóëà â äóæå 
êîðîòê³ì ÷àñ³ ê³ëüêàíàöÿòü 
ñèêàâîê, îäíà÷å ÷åðåç 
äîâãó ïîñóõó íå áóëî 
äîñèòü âîäè â êåðíèöÿõ, 
à ç äàâíîãî ïîò³÷êà íåìà 
âæå é ñë³äó.
«Ä³ëî», 25 ÷åðâíÿ 1927 ðîêó

МОЯ ВІДПОВІДЬ
 Ìîÿ â³äïîâ³äü 
Ñâ. Ñèíîäîâ³ Ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè… Àðñåíü 
Ð³÷èíñüêèé.
Ñòàâèòüñÿ ìåí³ â âèíó 
çáèðàííÿ ï³äïèñ³â ñåðåä 
ãðîìàäÿíñòâà çà âèñâÿ÷åííÿ 
íà Âîëèíü ïðàâëÿ÷îãî 
ºïèñêîïà, ç ïîõîäæåííÿ 
óêðà¿íöÿ… Êèíóëîñÿ âñ³ì 
ó â³÷³, ùî äîêè éøëà ìîâà 
ò³ëüêè ïðî óêðà¿í³çàö³þ 
áîãîñëóæ³íü, òî ìèòðîïîë³ÿ 
ñÿê-òàê òîëåðóâàëà 
óêðà¿íñüêèé öåðêîâíèé 
ðóõ, àëå çðàçó â³äïîâ³ëà 
íàéâèùèìè êàðàìè, ÿê 
ò³ëüêè ìè çàæàäàëè äëÿ 
âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ îêðåìîãî 
àðõ³ºðåÿ, êîòðèé æèâ áè 
íà ì³ñö³, — áî öå âæå 
òîðêíóëîñÿ ìàòåð³àëüíèõ 
³íòåðåñ³â âèùèõ öåðêîâíèõ 
äîñòîéíèê³â.
«Ä³ëî», 29 ÷åðâíÿ 1929 ðîêó

P.S. Ó ðóáðèö³ «Ñòàð³ 
íîâèíè» ìè çáåð³ãàºìî 
ñòèë³ñòè÷í³ òà ãðàìàòè÷í³ 
îñîáëèâîñò³ òåêñò³â ñòàðèõ 
ãàçåò.

КОРОТКОКОРОТКО

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìè ïðîäîâæóºìî ðîçïîâ³äàòè 
³ñòîð³þ «êóëüòîâèõ» çàêëàä³â Òåð-
íîïîëÿ, ÿêèõ âæå íåìàº. ßê ïî-
÷èíàëàñÿ ³ñòîð³ÿ «Êîçè», ðîçïîâ³â 
îäèí ç³ ñï³ââëàñíèê³â çàêëàäó ²ãîð 
Ìàìóñ.

Ìàëî õòî ïàì’ÿòàº, ç ÷îãî ïî-
÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ «Êîçè».

— Öå áóâ ïðîñò³ð ðåñòîðàíó 
«Øèíîê», äå ìè ðîáèëè êîí-
öåðòè, íà ÿêèõ âèñòóïàëè â³äîì³ 
ãóðòè, íà êøòàëò, «Ïåðêàëàáè», 
ÑÊÀÉ, Nameless òà ùå ðÿäó 
òåðíîï³ëüñüêèõ ãóðò³â, — êàæå 
ïàí Ìàìóñ. — Âîíè âèñòóïàëè 
â «Øèíêó» ³ âñå áóëî ÷óäîâî. Òà 
ï³çí³øå â íàñ ïî÷àëè ïðîâîäèòè 
ë³òåðàòóðí³ ïîä³¿. Ñïî÷àòêó âîíè 
áóëè â ï³äâàë³, à äåõòî õîò³â çðî-
áèòè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çàêëàäó.

Ñêëàäíîù³ ïî÷àëèñÿ òîä³, êîëè 
²ãîð Ìàìóñ ç êîëåãàìè çðîçóì³ëè, 
ùî âàæêî ïîì³ñòèòè â çàêëàä îä-
íîãî ôîðìàòó ë³òåðàòóðí³ çàõîäè 
³ â³äïî÷èíîê çà ñòîëîì.

— Êîëè õòîñü ïðîâîäèòü ëåê-
ö³þ ïðî ìèñòåöòâî, à äåõòî êàæå 
òîñò, â³äáóâàºòüñÿ ïåâíà ñóïå-
ðå÷êà ³äåé. Òîìó ìè âèð³øèëè 
â «Øèíêó» çàëèøèòè ìóçèêó òà 
ãóëÿííÿ, à â íîâîìó áàð³ ïðîâîäè-
òè êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ ïîä³¿, — 
ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê.

ЯК ВИНИКЛА НАЗВА «КОЗА»?
Ó ïîøóêàõ ³äå¿ äëÿ íàçâè çàêëà-

äó ï³äáèðàëè äåê³ëüêà âàð³àíò³â. 
Àëå çóïèíèëèñÿ ñàìå íà «Êîç³».

— ×îìó ñàìå öÿ íàçâà? Â Òåð-
íîïîë³ öÿ òâàðèíà íåñå ïåâíèé 
ñèìâîë³çì. Ïðî íå¿ òóò º áàãàòî 
ïðèêàçîê, â ì³ñöåâ³é òâîð÷îñò³ 
â³ä³ãðàº âàãîìó ðîëü. Òà é ïîâå-
ä³íêà ¿¿ äîñèòü ö³êàâà, âîíà ðî-
áèòü òå, ùî õî÷å ³ éäå êóäè õî÷å. 
Êîçà íåçàëåæíà ³ ÷èìîñü ñõîæà 
íà íàñ, — ïîÿñíþº ²ãîð Ìàìóñ.

À âæå çãîäîì, 15 ðîê³â òîìó, 
â³äêðèëè ñëàâíîçâ³ñíó «Êîçó» 
íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 
Â çàêëàä³ áóëà îäíà ê³ìíàòêà ç³ 
ñï³ëüíèì òóàëåòîì ³ç ñòîìàòîëî-
ã³÷íèì êàá³íåòîì.

— Ñïî÷àòêó â çàêëàä³ çðîáèëè 
áàð, ÿêèé ðîçä³ëèëè íà äâ³ ÷à-
ñòèíè. Â ïåðø³é ïèëè ÿê³ñü êîê-
òåéë³, êàâó, àëêîãîëü, à íà äðóã³é 
ïîëîâèí³ ìè ðîáèëè ñòðàâè, ïðî-
áóâàëè ðîáèòè áóòåðáðîäè, ïðî-
äàâàòè ðóêîëó, ñàëàòè. Ùî êîçà 
¿ñòü? ßêóñü çåëåíü, òîìó ïðîäà-
âàëè ñàìå òàê³ ñòðàâè, — ïðèãàäóº 
ñï³ââëàñíèê.

ПРО ПОПУЛЯРНУ «ЦИЦЬКУ» 
Ç ÷àñîì âèíèêëà ³íøà ³äåÿ 

ñòâîðåííÿ ñòðàâ ³ çàêëàä ñòàâ 
îð³ºíòóâàòèñÿ íà ìåêñèêàíñüêó 
ñòðàâó — áóð³òî.

ВЛАШТОВУВАЛИ ВИСТАВКИ 
ТА ПОДАВАЛИ «ЦИЦЬКУ»
Культові заклади  Арт-бар «Коза» 
довгий час радував відвідувачів своєю 
незвичайною концепцією та «культовими» 
стравами. Чого тільки вартий десерт 
під назвою «Цицька», який став 
однією з фішок закладу 

Àëå íàéóëþáëåí³øîþ ñòðàâó 
â³äâ³äóâà÷³â «Êîçè» ñòàâ äåñåðò 
«Öèöüêà». Ð³÷ ó ò³ì, ùî â çàêëà-
ä³ íå áóëî ï³÷êè, ùîá ãîòóâàòè 
ñêëàäí³ ãàðÿ÷³ äåñåðòè, òîìó 
øóêàëè âàð³àíòè òàêèõ ñîëî-
äîù³â, ÿê³ ìîæíà ïðèãîòóâàòè 
áåç íå¿.

— ß çíàéøîâ ðåöåïò äåñåðòó, 
êóäè ïîòð³áíî äîäàâàòè ïå÷èâî, 
áàíàíè, âåðøêè, çãóùåíå ìîëîêî 
³ ³íø³ ôðóêòè çà ñìàêîì, à ïî-
ò³ì ëèø çì³øàòè, — çãàäóº ²ãîð 
Ìàìóñ.

Äîâãèé ÷àñ ñòðàâó ïîäàâàëè 
ó êîíóñíèõ ñêëÿíêàõ. Àëå òàêó 
íàçâó âèãàäàëè íå îäðàçó.

— Îäíîãî ðàçó ÿ ñèä³â çà ñòîëè-
êîì, ïðîñòî ïîñòàâèâ äâ³ ñêëÿí-
êè ç äåñåðòîì ïîðÿä ³ â³äïîâ³äíà 
íàçâà îäðàçó ñïàëà íà äóìêó, — 
ïðîäîâæóº ñï³ââëàñíèê.

ЗАКЛАД ДЛЯ ТВОРЧИХ 
Çàêëàä õîò³ëè çðîáèòè òàêèì, 

ùîá ëþäè íå ðîçäóìóâàëè, ÷è 
çàõîäèòè âñåðåäèíó. Ùîá ó â³ä-
â³äóâà÷³â íå çâåðòàëè óâàãó íà òå, 
ÿê îäÿãíåí³, à ïðîñòî îòðèìóâà-
ëè çàäîâîëåííÿ â³ä ïåðåáóâàííÿ 
â «Êîç³».

Öå áóâ çàêëàä äëÿ òâîð÷èõ, 
íåîðäèíàðíèõ ëþäåé, ÿê³ íå äè-
âëÿòüñÿ íà òå, ÿê ïîâîäÿòüñÿ ³íø³ 
â³äâ³äóâà÷³, ïîÿñíèâ ïàí Ìàìóñ. 
Òàêèìè æ áóëè ³ ñòðàâè «Êîçè».

Ï³äòðèìóþ÷è çàãàëüíèé êîí-
öåïò â àðò-áàð³ ïðîâîäèëè íåçâè÷-
í³ âå÷³ðêè òà çàõîäè. Çîêðåìà, 
âå÷³ðêà ï³ä íàçâîþ «Òðóñè».

— ×îìó ñàìå òàêà íàçâà? Òîìó 
ùî âèð³øèëè çðîáèòè âèñòàâêó 
ö³º¿ á³ëèçíè. ßê ¿¿ ìîæíà íîñèòè, 

ÿê³ òðóñè ìîæíà íîñèòè, — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèê.

À îäíîãî ðàçó â àðò-áàð³ ïðî-
õîäèâ êîíêóðñ íà íàéäîâøèé 
ïîö³ëóíîê. Ïðèç ó 1000 ãðèâåíü 
äîâåëîñÿ ðîçä³ëèòè äâîì ïàðàì, 
àäæå ö³ëóâàëèñÿ âîíè ïîíàä äâ³ 
ãîäèíè ³ í³õòî íå õîò³â ïðîãðà-
âàòè.

Çàãàëîì, çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ 
â ïðîñòîð³ «Êîçè», âðàõîâóþ÷è 
ð³çí³ âèñòàâêè, êîíöåðòè, ôåñ-
òèâàë³, îðãàí³çóâàëè îð³ºíòîâíî 
5 000 ïîä³é.

ЧОМУ «КОЗУ» ЗАКРИЛИ 
ТА ЧИ ЗНИКЛА ВОНА?

Ïðè÷èí çàêðèòòÿ çàêëàäó ïàí 
Ìàìóñ íàçâàâ äâ³. Ïåðøà — ïè-
òàííÿ âèãîäè. Òàê, íà îäíîìó 
ç çàõîä³â, íà ÿêèé îðãàí³çóâàëè 
â³ëüíèé âõ³ä, âäàëîñÿ ïðîäà-
òè ëèøå äåê³ëüêà áîêàë³â ïèâà. 
Íå âñ³ êîíöåðòè áóëè óñï³øíèìè.

Äðóãà ïðè÷èíà — óïðàâë³íñüêà 
êðèçà. Ç’ÿâèëèñÿ çàêëàäè, äå ð³-
âåíü îáñëóãîâóâàííÿ áóâ ë³ïøèì.

— Ìè ïðîáóâàëè ç öèì áîðîòè-
ñÿ. Ñòàâèëè â çàêëàä³ àäì³í³ñòðà-
òîð³â, ïðîâîäèëè íàâ÷àííÿ. Àëå 
ïåðåëàøòóâàòèñÿ íå çìîãëè, ïðè 
òîìó, ùî ïðàãíóëè äî öüîãî, — 
ïîÿñíèâ ñï³ââëàñíèê.

Àëå ïîïðè öå, «Êîçà» ïðîäîâ-
æèòü ñâîº ³ñíóâàííÿ. Òåïåð öå 
áóäå «Êîçà íà ïîøò³» ³ ðîçòàøî-
âóâàòèìåòüñÿ â ³íøîìó çàêëàä³ — 
«Íà ïîøò³».

— Öå áóäå ³íøà «Êîçà», ç 
íàéêðàùèìè ñòðàâàìè «ñòàðî¿» 
«Êîçè» òà íîâèìè ïîçèö³ÿìè, íà-
ïðèêëàä, ñîëîíîþ «Öèöüêîþ», — 
êàæå ïàí Ìàìóñ.

«Коза» радувала поціновувачів цікавих та незвичних 
закладів довгих 15 років 

«Цицька» був найпопулярнішим десертом в «Козі» 
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«ß çíàéøîâ ðåöåïò 
äåñåðòó, êóäè ïîòð³áíî 
äîäàòè ïå÷èâî, áàíàíè, 
âåðøêè, çãóùåíå 
ìîëîêî, ôðóêòè — 
³ âñå çì³øàòè»
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СЕРЕДА, 23 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Роздивись 
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»
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
11.30 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. Спогади 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30 Нашi грошi 
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
19.55 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Погода 
04.10 Д/ф «Клiтка для двох» 

1+1
05.35, 09.25, 10.20, 03.15 «Жит-
тя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
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 Т/с «Анка з Молдаванки»
01.35 Х/ф «К-9: Собача робота» 

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Французький 
поцiлунок»
14.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час»
23.50 Т/с «Третього не дано» 
01.40 Х/ф «Женя, Женєчка та 
«катюша»» 
04.25 «М/ф»

ICTV
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дiтей 
04.15 Факти 
04.35, 14.05 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.15 Х/ф «Код да Вiнчi»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 03.15 Секретний фронт 
22.50 Т/с «Заклятi друзi»
03.55 Скарб нацiї 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Як довго 
я на тебе чекала»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 08.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
08.05 «Орел i решка» 

10.00 Т/с «Грiмм»
11.00 Х/ф «Земля тролiв» 
13.05, 19.00, 20.00 «Аферисти 
в сiтях»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Погана компанiя»
23.35 Х/ф «Конвоїри»
01.40 «Improv Live Show»
02.25 «Служба розшуку дiтей»
02.30 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Бiлоснiжка» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Iгри Приколiв 
01.15 Рятiвники 
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.45 Х/ф «Бенджамин Фальк 
и Призрачный Кинжал»
08.45 Х/ф «В поисках сокро-
вищ нибелунгов»
11.10 Х/ф «Галактика Юрского 
периода»
12.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.30 Т/с «Братья по крови-2»
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.55 «Деньги 2020»
02.55 «Видеобомба-2»
04.00 «102 Полиция» 
04.40 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 24 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 17.20 Роздивись 
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, 11.30 Край пригод 
08.20, 11.50 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
19.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.30, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05, 05.05 Погода 
04.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

1+1
05.35, 09.25, 10.20, 03.40 «Жит-
тя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
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 Т/с «Анка з Молдаванки»
01.45 Х/ф «Навколо свiту 
за 80 днiв» 

IНТЕР
05.05, 04.55 «Телемагазин»

05.35, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого 
зайвого»
14.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджуючи 
час»
23.50 Т/с «Третього не дано» 
01.40 Х/ф «Тi, що зiйшли з 
небес» 
04.25 «М/ф»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Факти 
04.40, 14.05 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
11.05, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Х/ф «Ангели i 
демони»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
22.50 Т/с «Заклятi друзi»
03.10 Анти-зомбi 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
16.00, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Як довго 
я на тебе чекала»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм»
11.00 Х/ф «Земля тролiв: У по-
шуках золотого замку» 
13.00, 19.00 «Аферисти в сiтях»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Грошi вирiшують 
все» 
22.50 Х/ф «Метро»
01.10 «Improv Live Show»
02.10 «Служба розшуку дiтей»
02.15 «Вар'яти»
03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Iгри Приколiв 
01.15 Рятiвники 
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Х/ф «Восходящее 
солнце»
08.45 Х/ф «Шанхайский 
полдень» 
10.50 Х/ф «Медовый месяц 
в Вегасе»
12.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Секретные материалы» 
(дайджест)
20.30 Т/с «Братья по крови-2»
22.10, 00.00 Т/с «CSI: Место 
преступления»

01.50 «Деньги 2020»
02.50 «Видеобомба-2»
04.00 «102 Полиция» 
04.40 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины 

П`ЯТНИЦЯ, 25 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 17.20 Роздивись 
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, 11.30 Край пригод 
08.20, 11.50 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA: Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Анатолiй Гнатюк 
17.30 Перша шпальта 
18.50, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк»
19.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 #ВУКРАЇНI
01.30 Суспiльна студiя. Головне 
03.05 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу «Зворотний вiдлiк» 
04.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05, 10.20, 03.50, 09.25 «Жит-
тя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 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 Х/ф «Кiнґсмен: Золоте 
кiльце»
01.10 Х/ф «Iнша жiнка»
03.05 «Розсмiши комiка»

IНТЕР
05.25, 23.30 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Вiд сiмТї не втечеш» 
14.35, 01.15 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Золоте око» 
02.45 «Жди меня. Україна»
03.55 «Україна вражає»
04.20 «Орел i решка. Морський 
сезон» 

ICTV
04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20, 01.15 Факти 
04.40, 14.40 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.40, 13.15, 00.15 Скетч-шоу 
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Пес»
16.10 Х/ф «Iнферно»
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем'єра 
01.40 Х/ф «Оверлорд»
03.40 Я зняв!
03.50 Скарб нацiї 

СТБ
05.25 Т/с «Один обман на двох»
09.30 Т/с «Життя прекрасне»
14.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»

20.15, 22.50 Т/с «Коханка у спадок»
01.10 Х/ф «Смерть їй личить»

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 «Абзац!»
06.00, 07.50 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i решка» 
10.05 Т/с «Грiмм»
11.00 «Хто проти блондинок?»
13.00 «Аферисти в сiтях»
15.00 Х/ф «Принц Валiєнт» 
16.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски 
часу»
19.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 
21.15 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник»
23.10 Х/ф «Новi мутанти»
01.00 «Improv Live Show»
02.00 «Служба розшуку дiтей»
02.05 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Красуня» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Iгри Приколiв 
01.15 Рятiвники 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.40 Х/ф «Врата воинов»
08.45 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун»
11.00 Х/ф «Падение Лондона»
12.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Джек Хантер. В по-
исках сокровищ Угарита»
21.20 Х/ф «Джек Хантер. Про-
клятие гробницы Эхнатона»
23.20 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда»
01.20 «Деньги 2020»
02.35 «Видеобомба-2»
03.35 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.00 «102 Полиция» 
04.40 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины 

СУБОТА, 26 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.00, 
03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 14.35 Д/ц «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго» 
08.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15, 01.50 #ВУКРАЇНI
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Книга Буття. Ство-
рення свiту»
13.35 Таємницi Папи Iвана 
Павла 
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. ВIА «Кобза» 
17.00 Мiста та мiстечка 
17.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
17.50 Т/с «Римська iмперiя»
19.30 Х/ф «Сватання на Гон-
чарiвцi» 
21.25 Пишемо iсторiю. На шля-
ху до Незалежностi 
21.50 Пишемо iсторiю. Чий 
насправдi Крим 
22.05 Пишемо iсторiю. Скiфи. 
Воїни степiв 
22.20 Пишемо iсторiю. Україна 
1919 рiк 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. Пор-
трети». Марiя Стюарт — коро-
лева Францiї та Шотландiї 
01.25, 05.05 Д/ц «Дикi тварини» 
02.20 Д/ф «Гiдра»
04.55 Роздивись 
05.30 Погода 

1+1
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 03.45 «Життя 
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»
16.10, 17.20 Т/с «Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.10 «Жiночий квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Темнi уми»
02.10 «Одруження наослiп 7»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
06.20 «М/ф»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.00 Х/ф «Мiй друг мiстер 
Персиваль» ПремТєра 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «А зорi тут тихi…» 
14.30 Х/ф «Завтра була вiйна» 
16.15 Х/ф «Офiцери» 
18.10 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики»» 
20.00, 02.20 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс»
22.10 Т/с «Плата за порятунок» 
(12+) 1–4 сс. Заключна 
02.50 Х/ф «Дама з папугою» 
04.20 Х/ф «Мiльйон у шлюбно-
му кошику» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Факти 
04.50 М/ф «Зоряний десант: 
Вторгнення»
06.40 Х/ф «Зоряний десант-3: 
Мародер»
08.40 Х/ф «С. В. О.Т: В облозi»
10.25, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «План втечi»
21.35 Х/ф «План втечi-2»
23.25 Х/ф «План втечi-3: 
Диявольська станцiя»
01.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин»
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.35, 10.55 Т/с «Папаньки»
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок»
17.05 «СуперМама»
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
23.10 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 «Вар'яти»
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Смурфики 2» 
10.05 «Орел i Решка. Земляни» 
11.10 «Орел i Решка. Чудеса 
свiту» 
12.10 «Орел i решка» 
14.20 М/ф «Коко» 
16.20 Х/ф «Крiстофер Робiн» 
18.35 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя»
21.00 Х/ф «Анна»
23.10 Х/ф «Червоний горо-
бець»
02.10 «Improv Live Show»
03.00 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.10 М/ф «Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi» 
10.55 Х/ф «Бiлоснiжка» 
12.05 Х/ф «Алоха» 
14.05 Х/ф «Экипаж»
16.50 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Х/ф «Авiатор»
01.15 Панянка-селянка 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

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

12.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
14.20 Х/ф «Охранник»
16.30 Х/ф «Травля»
18.40 Х/ф «3 дня на убийство»
21.00 Х/ф «Конец света»
23.20 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее»
01.50 Х/ф «Винная война»
03.10 «Видеобомба-2»
03.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.30 Телемагазины 

НЕДIЛЯ, 27 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 
03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.30, 03.30, 05.30 По-
года 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 13.55, 14.10 Незвiдана 
Україна. Холодний Яр 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Концерт. Хорея Козацька 
17.20, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.50 Т/с «Римська iмперiя»
19.30 Д/ф «Весiльний спадок» 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00, 22.30 Тi, що змiнили свiт. 
Iван Пулюй 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.35 Х/ф «Сватання на Гон-
чарiвцi» 
02.00 #ВУКРАЇНI
02.30 Перша шпальта 
03.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
04.55 Роздивись 

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 03.30 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 Х/ф «Шпигунка»
23.20 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш»
01.45 Х/ф «Iнша жiнка»

IНТЕР
05.50 «М/ф»
06.15 Х/ф «Мiй друг дельфiн 
Ехо» ПремТєра 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
13.00 «Речдок. Випереджуючи 
час»
17.30 Х/ф «007: Золоте око» 
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки 
«старики»» 
23.55 Х/ф «Офiцери» 
01.50 «Речдок»

ICTV
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!

04.55 Факти 
05.20 Не дай себе обдурити 
07.10 Бiльше нiж правда 
08.00 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
11.00, 13.00 Х/ф «Ной»
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману»
16.10 Х/ф «Iлюзiя обману-2»
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Термiнатор-5: 
еенеза»
23.10 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин»
01.30 Х/ф «Зоряний десант-3: 
Мародер»
03.10 Я зняв!

СТБ
05.30 Т/с «Папаньки»
12.50 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.55 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 01.25 «Вар'яти»
06.20 «Таємний агент»
07.40, 09.10 «Kids time»
07.45 М/с «Том i Джеррi» 
08.05 М/ф «Том i Джеррi: 
Загублений дракон» 
09.15 М/ф «Коко» 
11.20 М/ф «Монстри на канiку-
лах»
13.00 М/ф «Монстри на канiку-
лах 2» 
14.45 М/ф «Монстри на канiку-
лах 3» 
16.40 Х/ф «Анна»
19.00 Х/ф «Агент Єва»
21.00 Х/ф «Падiння Олiмпу»
23.30, 00.25 «Improv 
Live Show»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.50 М/ф «Риф 3D: Приплив» 
12.20 М/ф «Втеча з джунглiв» 
14.00 Х/ф «Фокстер i Макс» 
15.40 М/ф «Iсторiя iграшок» 
17.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Х/ф «Забути Сару 
Маршал»
00.00 Панянка-селянка 
02.05 Щоденники Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00 «Джедаи 2020»
08.55, 01.05 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Копье судьбы»
16.10 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» 
18.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 
20.55 Х/ф «Робин Гуд» 
23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить»
02.10 «Видеобомба-2»
02.55 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.35 «Лучшее»
04.40 «Злоумышленники»
05.30 Телемагазины 
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ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМИІЇ 

Ïðîôåñ³ÿ âåá-äèçàéíåðà 
â³äíîñíî íîâà íà ðèíêó ïðàö³, 

àëå äîâîë³ ïîïóëÿðíà. Ïî÷àòîê äàíîãî 
íàïðÿìó ðîçïî÷àâñÿ â 90-õ. Íà òîé ÷àñ âñ³ 
âåá-ðåñóðñè ì³ñòèëè â ñîá³ ò³ëüêè òåêñò, 
áåç êðàñèâèõ òà ÿñêðàâèõ êàðòèíîê, ð³ç-
íèõ çà ðîçì³ðàìè øðèôò³â, ñïëèâàþ÷èõ 
ñëàéäåð³â òà ³íøèõ «ñïåöåôåêò³â». Àëå 
âñå çì³íèëîñü ï³ñëÿ 1996 ðîêó, ïîñòóïîâî 
ç'ÿâëÿëèñÿ íà ²Ò-ðèíêó íîâ³ òåõíîëîã³¿, 
ÿê³ äàëè ïîøòîâõ òà ðîçâèòîê ïðîôåñ³¿ 
âåá-äèçàéíåðà.

Íå äèâëÿ÷èñü, ùî ïðîôåñ³ÿ âåá-äè-
çàéíåðà íàáèðàº âñå á³ëüøå îáåðò³â, 
íàâêîëî íå¿ íå îäèí äåñÿòîê ñòåðåîòèï³â.

Âåá-äèçàéí — öå ïðîñòî. Á³ëüø³ñòü 
ââàæàº, ùî äàíà ïðîôåñ³ÿ íå ïîòðåáóº 
îñîáëèâèõ çóñèëü, ìàëþºø êàðòèíêè 
â Photoshop òà é íà öüîìó âñå. Íàñïðàâ-
ä³, âñå ãëèáøå, í³æ çäàºòüñÿ íà ïåðøèé 
ïîãëÿä. Ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî îçíàéîìè-
òèñü ç âèìîãàìè çàìîâíèêà, âèçíà÷èòè, 
ñê³ëüêè ïîòð³áíî ÷àñó íà ðåàë³çàö³þ, îö³-
íèòè ö³ëüîâó àóäèòîð³þ òà ùå äåê³ëüêà 
âàæëèâèõ ìîìåíò³â. Òàêîæ íå çàéâèì 
áóäå âì³òè ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè ³ëþ-
ñòðàòîðàìè, à íå ò³ëüêè â Photoshop, 
ìàòè ðîçóì³ííÿ òà íàâè÷êè â âåðñòö³. 
ßê áà÷èìî, íàñïðàâä³ ïðîôåñ³ÿ ö³êàâà 
òà ìóëüòèçàäà÷íà.

Ùîá ñòàòè âåá-äèçàéíåðîì, ïîòð³á-
íî ìàòè íàâèêè õóäîæíèêà. Âèíèêàº 
ò³ëüêè îäíå ïèòàííÿ — íàâ³ùî âì³-
òè äîáðå ìàëþâàòè, ÿêùî ïðàöþâàòè 

ïîòð³áíî íå íà ïàïåð³ ç ìîëüáåðòîì, 
à â ôîòîøîï³ ÷è ³íøèõ ñó÷àñíèõ ³ëþ-
ñòðàòîðàõ. Ãîëîâíà ì³ñ³ÿ âåá-äèçàéíåðà 
âì³òè ïðàöþâàòè ç åôåêòàìè, øàðàìè, 
øðèôòàìè òà ³íøèìè «ñïåöåôåêòàìè», 
à íå â³äòî÷óâàòè ñâî¿ õóäîæí³ òàëàíòè 
ç ïåíçëèêîì â ðóêàõ.

Âåá-äèçàéíåðè íå áåðóòü ó÷à-
ñò³ ó âèð³øåíí³ á³çíåñ-çàäà÷ ïðîºêòó. 

Ïðè ñòàðò³ áóäü-ÿêîãî ïðîºêòó âàæëè-
âà äóìêà êîæíîãî ó÷àñíèêà êîìàíäè, ³ 
âåá-äèçàéíåð íå º âèíÿòêîì. Â³í âèçíà-
÷àº, äå ³ ÿê³ åëåìåíòè áóäóòü ðîçòàøî-
âàí³, ÿê âîíè áóäóòü îôîðìëåí³, ÿêèì 
÷èíîì íà åêðàí³ êîìï'þòåðà (íîóòáóêà, 
òåëåôîíó) áóäå â³äîáðàæàòèñÿ âçàºìîä³ÿ 
êîðèñòóâà÷à ç åëåìåíòàìè ñàéòó. Íàïðè-
êëàä, ÿê çì³íèòüñÿ êíîïêà ó ôîðì³ ïðè 

íàâåäåíí³ êóðñîðó òà ³íøå.
Çà ñëîâàìè âèêëàäà÷à Â³ííèöüêî¿ 

²Ò-Àêàäåì³¿ Âîëîäèìèðà ×óáàòþêà, 
ïðîôåñ³ÿ âåá-äèçàéíåðà ìàº áàãàòî ïå-
ðåâàã: ö³êàâà òâîð÷à ðîáîòà, ìîæëèâ³ñòü 
îáèðàòè ì³ñöå ðîáîòè â³ääàëåíî ÷è â ìà-
ëüîâíè÷îìó îô³ñ³ ç áóäü-ÿêîãî êóòî÷êó 
ñâ³òó, ìîæëèâ³ñòü îáèðàòè ïðîºêòè, ìîæ-
ëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ, äîñòîéíà 
çàðîá³òíà ïëàòà.

ДЕ НАВЧАТИСЬ, ЩОБ ОПАНУВАТИ 
ПРОФЕСІЮ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА?

Ìè ðàäèìî îáðàòè ñïåö³àë³çàö³þ 
«ÂÅÁ-äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê ³íòåð-
ôåéñ³â (UI/UX)» â³ä íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì — 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

Çà 12 ì³ñÿö³â ³íòåíñèâíîãî êóðñó, 
âè îïàíóºòå îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîáîòè 
âåá-äèçàéíåðà ³ ïðîéäåòå øëÿõ â³ä ³äå¿ 
ïðîºêòó äî éîãî ðåàë³çàö³¿ ç äîïîìîãîþ 
äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â. Ïðî-
òÿãîì íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó îâîëîä³ºòå 
íåîáõ³äíèìè «õàðä ñê³ëàìè» òà íàâ÷èòåñü 
ïðàöþâàòè ç îñíîâíèìè ³íñòðóìåíòàìè 
âåá-äèçàéíåðà.

Íå âàãàéñÿ ³ äîëó÷àéñÿ äî ìîòèâîâà-
íî¿ êîìàíäè àéò³øíèê³â, ÿê³ ñòâîðþþòü 
ÿê³ñí³ ²Ò-ïðîäóêòè!

Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: 
online.ita.in.ua 
òåëåôîíóé: 067– 431-19-21 

Веб-дизайн — це просто!
БЛОГ

РЕКЛАМА



27RIA ïëþñ, 23 ÷åðâíÿ 2021

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №24

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

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 
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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.
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ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿. 
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ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Äóáîâåöüêà, 1-Á
(êîëèøí³é áóäèíîê îô³öåð³â). Ïðàöþºìî 9.00-18.00.
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Òåëåôîíè ðåäàêö³¿: 
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Лікар говорить пацієнтці:
— Ваш випадок, голубонько, збага-
тить медицину.
— А мені говорили, що ви призна-
чаєте помірну ціну…

***
Дочка директора їдальні з ранньо-
го дитинства знала, де святкувати-
муть її весілля.

***
Справжній ентузіаст праці на робо-
ту не ходить, а бігає. Потім відпо-
чиває до обіду. Але з палаючими 
від ентузіазму очима.

***
Причина — це те, кого ти бачиш 
в дзеркалі.

Наслідок — це те, що бачиш в га-
манці.

***
Чоловік іде пустелею, знемагаючи 
від спеки й спраги, раптом бачить, 
лампа лежить. Він її потер, а звідти 
джин вилітає:
— Що накажеш, мій пане?
— Хочу додому!
— Ну пішли…
— Ні, ти не зрозумів, я швидко 
хочу!
— Ну, тоді побігли!

***
Начальник вичитує підлеглого:
— Чому ви дозволили собі напити-
ся в робочий час?

— Що значить дозволив собі напи-
тися в робочий час?! Я взагалі-то 
в обід напився! А обід — це мій 
особистий час, як хочу, так ним і 
розпоряджаюся!

***
Миколо Петровичу, а можна мені 
двох міцних студентів?
— Звичайно, Лідіє Іванівно, вам, 
напевно, потрібно щось перенести?
— Так… Розлуку…

***
У таксі на заднє сидіння сідають 
два інтелігентного вигляду чолові-
ки й починають вести між собою 
діалог:
— Жах! Вони горілку і коньяк роз-

ливали в одні й ті ж чарки!
— І не кажи! І ножі однакові під 
м'ясо і рибу поклали!
Таксист слухав, слухав їх, не витри-
мав і каже:
— Панове, нічого, що я до вас 
спиною сиджу?

***
Економив на всьому. Навіть на-
вчався на чужих помилках.

***
У пивному барі:
— Вибачте, а ви не могли б види-
хати дим в інший бік?
— Якби я міг видихати дим 
у зворотну сторону, я б виступав 
у цирку!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН У другій половині 
червня вам вдасться зробити 
все те, що вдавалося раніше. 

Ви зможете досягти рівня комфорту, 
отримати підвищення, повністю 
себе розкрити і знайти своє місце 
під Сонцем. Формуються сприятливі 
обставини, надаються прекрасні 
можливості для задоволення потреб. 
Третя декада місяця сприятлива для 
активних дій і закладання чудового 
фундаменту на майбутнє.

ТЕЛЕЦЬ Якщо є проблеми в 
особистих взаєминах, то в 3-й 
декаді червня ви зможете все 

виправити, домогтися прихильності 
бажаного партнера. Ви особливо 
привабливі для представників проти-
лежної статі.

БЛИЗНЮКИ У третій декаді 
червня настає довгоочіку-
ваний спокій, з'являється 

впевненість у собі, своїх вольових 
зусиллях, ви здатні домогтися багато 
чого. Перешкодити вам може різкість 
у взаєминах, а також підвищена 
вимогливість до представників проти-
лежної статі.

РАК Третя декада червня 
сприятлива для пошуку і 
влаштування на нову роботу, 

початку довгострокового проєкту.

ЛЕВ Марс, планета сили, 
активності, посилить ваші 
лідерські якості, допоможе 

в досягненні назначеної мети. Третя 
декада червня — дуже інтенсивна. 
Скористайтеся цим періодом і зробіть 
те, на що не вистачало рішучості і 
впевненості в попередні місяці.

ДІВА До кінця місяця можна 
очікувати впорядкування і 
стабілізації у всіх життєвих 

сферах. Події, що відбуваються в 
червні, нададуть серйозного впливу 
на довгий період часу.

ТЕРЕЗИ Зовнішнє середови-
ще до вас більш доброзичли-
ве, з'являються шанси і мож-

ливості добитися уваги симпатичного 
вам представника протилежної статі, 
відновити дорогі вам стосунки. Ваша 
здатність реалізації мети, розумова 
рухливість значно підвищуються до 
кінця місяця.

СКОРПІОН У другій половині 
червня легше долати пере-
шкоди, але енергійно братися 

за роботу варто після 23 червня, і тоді 
до кінця місяця ви зможете вирватися 
вперед.

СТРІЛЕЦЬ Після 23 червня 
все нормалізується, фінансові 
операції будуть доведені до 

успішного завершення, домовленості 
досягнуті.

КОЗЕРІГ До кінця місяця 
обставини складаються для 
вас сприятливо, тому не 

упустіть сприятливих можливостей 
і шансів.

ВОДОЛІЙ Змінюється 
оточення, способи отримання 
інформації, усталене і звичне 

вже не цікаве. Поняття краси зазнає 
змін. Важливо створити режим, 
раціоналізувати свої дії, вчинки, 
знайти для себе діяльність, де ваші 
зусилля будуть найбільш ефективні. 
Може статися переоцінка цінностей — 
те, що раніше було для вас важливо, 
вже не сприймається вами настільки 
значуще. Якщо є актуальним питання 
зміни роботи, добре цим зайнятися в 
третій декаді червня.

РИБИ Вам необхідно відо-
кремити складне від простого, 
стабільне і довгострокове 

від того, що потрібно поміняти. Ви-
користовуйте червень для глибин-
ного аналізу і змін. Керуйтеся своїми 
потребами і бажаннями. Третю декаду 
місяця можна охарактеризувати як 
розв'язку сюжету.

Гороскоп удачі 
і стосунків

АНЕКДОТИ

Жіноча логіка завжди 
залишить слід на чоловічій 
психіці.

***
— Ой, дівчатка, уявляєте! 
Люська все-таки вийшла 
заміж! Я там була: вона — вся 
така в білому, а він — весь 
такий шокований!

***
— Іване, а може подарувати 
тобі на день народження 
папугу?
— Олено, папуга у мене вже є, 
тридцятий раз питаєш!

***
Дівчата схильні шукати собі 
чоловіків, схожих на їхніх 
батьків, тому мені потрібен 
хлопець, який приїде до мене 
раз на місяць, дасть грошей і 
поїде.

***
Бахіли придумали ледачі 
прибиральниці…

***
Якщо у вас немає грошей 
на стрижку, то на питання: 
«Чому не стрижешся?» слід 
відповідати: «Мій перукар 
захворів», І ось ви вже 
не зарослий лісник без 
грошей, а успішна людина з 
особистим перукарем.

***
— Я зрозумів, що я в тебе 
не перший…
— А я зрозуміла, що 
не останній!

***
З якого боку від тарілки 
повинен лежати телефон 
згідно з етикетом?

***
— Сусіде, що за фігня, з 
вашою квартирою натирач 
впорався за два дні, а з нашою 
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Погода у Тернополі
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РЕКЛАМА

КІНОТЕАТР «УКРАЇНА»

ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО

З одного ракурсу

Де любили відпочивати 
тернополяни 

БУЛО:
Раніше замість трейлерів фільмів 
перед основним показом крутили 
пропагандистські радянські 
кіножурнали

СТАЛО:
За роки будівля змінилась. 
Тепер там не кінотеатр, 
а торговий центр

БУЛО:
Колись тут працювало популярне 
кафе «Муза». На першому поверсі 
будинку на розі вулиці був 
книжковий магазин з іноземною 
літературою

СТАЛО:
У наші часи вуличка обвішана 
рекламними вивісками, тут 
облаштовують літні майданчики 
ресторани

квартирою хлопчина возиться 
вже другий тиждень?
— Ха, так у мене донечці 
два роки, а вашій 
вісімнадцять!

***
— Але ж є великі справи, за які 
варто віддати життя.
— Ні, немає таких справ! 
Тому що життя у тебе одне, 
а великих справ як собак 
нерізаних.
— О боги, як же можна жити з 
такою філософією?
— Довго!

***
— Жінка схожа на Інтернет: 
в ній багато спаму.
— А чоловік?
— Чоловік — це хакер, 
якого постійно тягне 
на несанкціонований доступ.


