
КОНФЛІКТ З ПОЛІЦІЄЮ 
ЧЕРЕЗ МАСКУ

РЕКЛАМА

СЕРЕДА
30 червня 2021 №26 блок

1

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

TE.20MINUT.UA

с. 2

У СКІЛЬКИ ВЛЕТІЛИ 
ПРОЄКТИ МІСТУ с. 8

ЗНЯЛА ПЕРУКУ ЧЕРЕЗ 14 РОКІВ с. 9

 У Тернополі продавати алкоголь 
після 22.00 у магазинах не можна. 
За порушення – штраф. Але чи 
дотримуються заборони? Журналісти 
«RIA плюс» провели експеримент і 
перевірили, чи справді всі виконують 
це рішення

 Як повідомили у міськраді, 
від початку року працівники 
муніципальної інспекції 
оформили шість протоколів про 
адмінправопорушення. З початку 
року шість? Ви серйозно? Ми за дві 
ночі знайшли стільки ж… с. 3

ТОРГУЮТЬ АЛКОГОЛЕМ ВНОЧІ

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ХТО ПОРУШУЄ ЗАБОРОНУ — МИ ПЕРЕВІРИЛИ
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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

ИН»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Ïîä³ÿ òðàïèëàñÿ áëèçüêî 
23.00 ó íåä³ëþ, 27 ÷åðâíÿ. ×îëî-
â³ê áåç ìàñêè ïåðåáóâàâ â îäíî-
ìó ç ïðîäóêòîâèõ ñóïåðìàðêåò³â 
×îðòêîâà. Êîëè ïîë³öåéñüê³ çðî-
áèëè éîìó çàóâàæåííÿ, â³í ðàçîì 
ç ä³â÷èíîþ ïî÷àâ âåñòè çéîìêó 
íà òåëåôîí³. Â³äåî îïóáë³êóâàëà 
ñï³ëüíîòà «Ï³äñëóõàíî ó ×îðòêîâ³» 
ó ñîöìåðåæ³. Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» 
îòðèìàëà äîçâ³ë íà êîï³þâàííÿ 
ìàòåð³àë³â.

Íà â³äåî âèäíî, ÿê ïðàâîîõîðîí-
ö³ ê³ëüêà ðàç³â ïðîñèëè ÷îëîâ³êà 
îäÿãíóòè ìàñêó, àëå òîé â³äìîâ-
ëÿâñÿ. Â³í ÷åêàâ àðãóìåíò³â, ÷îìó 
ïîâèíåí öå ðîáèòè. Ïðàâîîõîðîíö³ 
ïîêàçóâàëè Ïîñòàíîâó Êàáì³íó òà 
íàãîëîøóâàëè ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ. Çðåøòîþ, éîãî ñè-
ëîþ âèâåëè ç ìàãàçèíó.

НА ЗАУВАЖЕННЯ НЕ РЕАГУВАВ 
Ïîäàºìî ä³àëîã ïðàâîîõîðîíö³â 

ç ïîêóïöåì ³ç â³äåî:
— Îäÿãàºòå ìàñî÷êó, ³ ïèòàíü 

äî âàñ íåìàº. Àáî ³äåìî äî ñëóæ-
áîâîãî àâòîìîá³ëÿ ³ ñêëàäàºìî 
íà âàñ àäì³í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè. 
Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³.

— ß íå çîáîâ’ÿçàíèé âàì íà-
äàâàòè ñâî¿ äàí³, ó ÷îìó ïðè÷èíà 
çâåðíåííÿ äî ìåíå? 

— Âè íå âèêîíóºòå ïîñòàíîâó 
Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â òà çíàõîäèòåñü 
â áóä³âë³ áåç ìàñêè. ß âàì äâà ðàçè 
çðîáèâ çàóâàæåííÿ, âè ìåí³ ðîç-
êàçóºòå, ùî íå ïîòð³áíî.

— À ùî ìåíå çîáîâ'ÿçóº ìàñêó 
íîñèòè? Íåìà òàêîãî, âæå… Âè 
ìåíå ïðèìóøóºòå çðîáèòè òå, ùî 
íå âêàçàíî. Öå íåïðàâèëüíî. Âè 
ìåí³ ñêàæ³òü, äå òàê º?

— ß âàì òðè ðàçè ñêàçàâ: Ó Ïî-
ñòàíîâ³. Âè â³äìîâëÿºòåñü, çíà÷èòü, 
áóäåòå çàòðèìàí³.

— Íå áóäó ÿ ç âàìè éòè. Õî÷å-
òå, ñêëàäàéòå, ùî õî÷åòå. ß øòðàô 
ïëàòèòè íå áóäó. Ç âàìè í³äå íå ¿äó.

«ШО ВИ, Д… БИ, РОБИТЕ? 
ЗА ШО?» 

Äàë³ íà â³äåî ÷óòè ñì³õ çà êàäðîì. 
Î÷åâèäíî, ïîñì³õàëàñü ä³â÷èíà, ÿêà 
â òîé ìîìåíò áóëà ³ç öèì ÷îëîâ³êîì 

ПРИНЦИПОВО НЕ ВДЯГАВ МАСКУ: 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИВЕЛИ СИЛОЮ 
Конфлікт  Чоловік звинувачує 
правоохоронців у перевищенні 
повноважень, бо його хотіли змусити 
одягнути маску в магазині. Чи мають 
правоохоронці право затримати вас 
у громадському місці, якщо відмовляєтесь 
одягати маску? Чи маєте право не коритися?

òà âåëà çéîìêó. Ïîêóïåöü, ÿêèé æå 
äîâãî ñïåðå÷àâñÿ ç ïîë³öåéñüêèìè, 
â òîé ìîìåíò ïðîñòî ³äå ãåòü. Ïðà-
âîîõîðîíö³ ïðîñÿòü çóïèíèòèñÿ ³ 
ïðîéòè äî ñëóæáîâîãî òðàíñïîðòó, 
ùîá ñêëàñòè ïðîòîêîë. Ï³ñëÿ ùå 
ê³ëüêîõ õâèëèí ñóïåðå÷êè ïîë³öåé-
ñüê³ çàëàìóþòü ðóêè õëîïöåâ³ òà 
ñèëîþ íàìàãàþòüñÿ éîãî âèâåñòè 
³ç çàëè. ×îëîâ³ê ÷èíèòü îï³ð…

— Øî âè ðîáèòå? Çà øî? Ïðî÷è-
òàéòå ìåí³ ìî¿ ïðàâà, ÿêùî ÿ çàòðè-
ìàíèé. Ï³***, äîâáî..áè, — êðè÷èòü 
÷îëîâ³ê ç ï³äëîãè.

Ó ìàãàçèí³ ïîêóïö³ áóëè øîêîâà-
í³, õòîñü êðè÷àâ: «Òóò ä³òè, çàëèøòå 
éîãî», õòîñü íàìàãàâñÿ äàòè ìà-
ñêó õëîïöåâ³, àëå â³í â³äïîâ³â, ùî 
ïðèíöèïîâî ìàñêó íå îäÿãàòèìå.

— ß ùî, òåðîðèñò? Çà ìàñêó 
â÷åïèëèñü? Òè ùî ìåíå øòîâõà-
ºø! — êàæå ÷îëîâ³ê, ÿêîãî çðåø-
òîþ ïðàâîîõîðîíö³ ñèëîþ âèâåëè 
íà âóëèöþ.

СКЛАЛИ ДВА ПРОТОКОЛИ 
Ìè ðîçøóêàëè ó÷àñíèêà êîí-

ôë³êòó, éîãî çâóòü ²ãîð.
— Ó ìåíå áîëèòü ãîëîâà, ðóêà, 

áî äî ìåíå íåçàêîííî çàñòîñîâó-
âàëè ñèëó, òàê íîðìàëüíî «ïî-
òåðëè» ïî ï³äëîç³, — ãîâîðèòü 
â³í. — ß íàïèñàâ ñêàðãè â ÄÁÐ. 
Áóäó â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà â ñóä³. 
Áóäó ñêàðæèòèñü íà íåïðàâîì³ðí³ 
ä³¿ ïîë³öåéñüêèõ òà ïåðåâèùåííÿ 
ïîâíîâàæåíü, íà íåêîìïåòåíòí³ñòü.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â ïðî ñêëàäåí³  
àäì³íïðîòîêîëè.

— Ñêëàëè äâ³ àáñóðäíèõ, íà ìîþ 
äóìêó, ïîñòàíîâè çà òå, ùî ÿ íå ìàâ 
äîêóìåíò³â òà òå, ùî ÿ áóâ áåç 

ìàñêè. ß çíàþ, ùî öÿ Ïîñòàíîâà 
îñêàðæóºòüñÿ â ñóä³ «íà ³ç³», ³ öå 
ñóïåðå÷èòü ìî¿ì êîíñòèòóö³éíèì 
ïðàâàì, — êàæå ïàí ²ãîð. — Ìåíå 
ïèòàëè, ÷è íå ïðîñò³øå áóëî á ïðî-
ñòî îäÿãíóòè ìàñêó òà óíèêíóòè 
êîíôë³êòó, àëå òðåáà äàòè ïî÷àòîê 
ñêàñóâàííþ «ìàñêîâîãî ðåæèìó». 
Â³í íå ò³ëüêè ìåí³ íàäî¿â, â³í áà-
ãàòüîì íàäî¿â. 

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ÃÓÍÏ 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïðîêî-
ìåíòóâàëè ³íöèäåíò:

— Íàðàç³ çà äàíèì ôàêòîì 
ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâ³ðêà. Âñþ ³í-
ôîðìàö³þ ìè îïóáë³êóºìî çãîäîì 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³, — çàçíà÷èâ 

íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ 
ÃÓÍÏ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà.

Â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-
ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî ïàòðóëüíèìè 
áóâ çàòðèìàíèé ãðîìàäÿíèí òà 
äîñòàâëåíèé ó â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ 
äëÿ ñêëàäàííÿ àäì³íìàòåð³àë³â: 
çà äð³áíå õóë³ãàíñòâî (ïðîòîêîë 
çà ñò. 173 ÊÓïÀÏ), çà ïåðåáóâàí-
íÿ áåç ìàñêè â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³ 
(ïîñòàíîâà çà ÷. 2 ñò. 44–3 ÊÓ-
ïÀÏ), çà ïåðåáóâàííÿ áåç äîêóìåí-
ò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó (ïðîòî-
êîë çà ÷. 1 ñò. 44–3 ÊÓïÀÏ). Â³ää³ë 
ìîí³òîðèíãó óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ïðîâîäèòü ñëóæáîâó ïåðå-
â³ðêó ³íöèäåíòó.

У коментарях до відео, опублі-
кованого в спільноті, свою думку 
висловили чимало очевидців по-
дій. Одні захищають Ігоря, інші — 
поліцейських.
«Проблема на рівному місці, 
вдінь маску і всі питання, так ні, 
треба щось показувати. Поїдь 
у Німеччину, Польщу чи іншу 
цивілізовану країну, розкажи 
поліцейському, що ти не будеш 
вдягати маску. І скільки можна 
говорити: «Вдягайте маски», а їм 
нас*ати на всіх. Правду говорять: 
мудрі вже всі виїхали, полиша-
лись отакі-от персонажі», — пише 
користувачка Ірина.
Чортків'янка Марта обурена тим, 
що у залі було і чимало інших 
людей без маски, але їм ніхто 

зауважень не робив.
Дехто вважає, що поліцейські 
діяли в межах закону.
«От не розумію, чого всі на полі-
цію гонять, він не правий, ше й 
бикує, правила є для того, щоб 
їх виконували, хоч як я не люблю 
нашу поліцію, але факт в тому, 
що вони праві, і хлопцеві гро-
зить адміністративний штраф», — 
пише чортків'янин Тарас.
Є і ті, хто незадоволений по-
ведінкою коментаторів та оче-
видців.
«Молодь, яка так страшно го-
ворить, знімають відео, ви ж 
не праві, ПОЛІЦІЯ спілкувала-
ся спокійно і до вас з повагою, 
а ви?! Що ви показуєте? Типу ви 
круті?» — пише Ірина.

Без масок у магазині було багато людей?

МАРІЯ БОЧАН, 

ЮРИСТКА:

Відповідно до ст. 
9 КУпАП, адміні-
стративним право-
порушенням (про-
ступком) визнаєть-
ся протиправна, 

винна (умисна або необережна) 
дія чи бездіяльність, яка посягає 
на громадський порядок, влас-
ність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управ-
ління і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність.
Частиною 1 ст. 44–3 КУпАП пе-
редбачена відповідальність за по-
рушення правил щодо карантину 
людей, санітарно-гігієнічних, сані-
тарно-протиепідемічних правил і 

норм, передбачених ЗУ «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», 
іншими актами законодавства, 
а також рішень органів місцевого 
самоврядування з питань боротьби 
з інфекційними хворобами.
На території України продовжено 
до 31 серпня 2021 року дію каран-
тину. Відповідно до пункту 22 ви-
щезазначеної Постанови, на тери-
торії України з 17 червня 2021 р. 
встановлюється «зелений» рівень 
епідемічної небезпеки, відповідно 
до якого забороняється:
 перебування в громадських бу-
динках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих респі-
раторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно;

 перебування на вулицях без до-
кументів, що посвідчують особу.
Бачимо, що обмежувальні захо-
ди діють, незважаючи на перехід 
країни у «зелену» зону.
Як роз'яснив Кабмін, «наявність 
у людини документів дозволить 
перевірити, чи не мусить вона 
бути на самоізоляції, або в обсер-
вації. А також це дасть можливість 
органам правопорядку застосо-
вувати адмінвідповідальність для 
порушників правил карантину». 
Обов’язковий масковий режим 
потрібний «заради безпеки всіх 
нас». Рівність усіх перед зако-
ном — основоположне правило 
справедливого правозастосуван-
ня. До слова, чоловік має право 
оскаржити постанови.

Чоловік вчинив адміністративне правопорушення 

Чортківські патрульні на відео говорять, що кілька разів 
робили зауваження покупцеві, але той їх ігнорував
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 

ВАДИМ ЄПУР, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Êóïèòè âíî÷³ àëêîãîëü ó Òåð-
íîïîë³ — ì³ñ³ÿ íå òàêà âæå ³ 
íåçä³éñíåííà. Ìè ïåðåâ³ðèëè, äå 
³ íàñê³ëüêè äîðîæ÷å ìîæíà êóïè-
òè àëêîãîëüí³ íàïî¿, ÷è ìàñêóþòü 
ÿêîñü òîâàð ³ êîìó ïðîäàþòü.

Ïåðåä ïåðåâ³ðêîþ ìè ïðîâåëè 
àíàë³ç ì³ñöü, äå ìîæóòü ðåàë³çó-
âàòè ñïèðòíå. Çàïèòàëè ïðî öå 
ó òåðíîïîëÿí òà âèîêðåìèëè äëÿ 
ñåáå äåñÿòü ìàãàçèí³â ó ð³çíèõ ëî-
êàö³ÿõ ì³ñòà.

Ïåðåâ³ðêó çä³éñíþâàëè äâà 
äí³ — ó í³÷ ç 16 íà 17 òà ç 
17 íà 18 ÷åðâíÿ. Êóïóâàëè àëêî-
ãîëü ò³ëüêè ï³ñëÿ 22.00. Íà ï³ä-
òâåðäæåííÿ öüîãî ìàºìî íà êîæ-
íîìó ôîòî âêàçàí³ äàòó òà ÷àñ 
çä³éñíåííÿ ïîêóïêè. Íàçâè êðàì-
íèöü íå íàçèâàºìî, àáè íå ðîáèòè 
¿ì ðåêëàìè. 

ПАКУЮТЬ У ЧОРНИЙ ПАКЕТ 
Çàáîðîíà íà ïðîäàæ àëêîãîëü-

íèõ òà ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â 
ó Òåðíîïîë³ ä³º ùå ç 8 êâ³òíÿ 
2011 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 
ñåñ³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Îòîæ, ó ì³ñò³ íå ìîæíà ïðîäàâàòè 
ïèâî (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), ñëà-
áîàëêîãîëüíèõ òà àëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â ó òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ ì³ñòà, 
çà âèíÿòêîì çàêëàä³â ðåñòîðàííî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, ç 22.00 ãîäèíè.

Äëÿ æóðíàë³ñòñüêî¿ ïåðåâ³ðêè 
îáèðàºìî 10 ìàãàçèí³â ó ð³çíèõ 
ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà.

16 ÷åðâíÿ ñòàðòóºìî ç ìàñèâó 

«Äðóæáà». Ò³ ìàãàçèíè, ÿê³ ðàí³øå 
ïðàöþâàëè ö³ëîäîáîâî, ³ äå ìîæ-
íà êóïèòè àëêîãîëü, òåïåð ï³ñëÿ 
22.00 çà÷èíåí³.

À îò â öåíòð³ ì³ñòà îäèí ³ç ìà-
ãàçèí³â, ÿêèé íàì «ïîðàäèëè» 
òåðíîïîëÿíè, ³ äàë³ ïðàöþº ö³-
ëîäîáîâî. Òà, ÿê ïåðåêîíàëèñÿ, 
êîðèñòóºòüñÿ íåàáèÿêîþ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ ó â³äâ³äóâà÷³â. Òàê, çà-
â³òàâøè ñþäè î 23.13, ïîì³òèëè 
÷èìàëó ÷åðãó — ïîíàä äåñÿòü 
ëþäåé. Ïåðåâàæíî ñòîÿëè ìîëîä³ 
ëþäè, õëîïö³ òà ä³â÷àòà. Ïîêóïö³ 
ïåðåä íàìè êóïóâàëè ïèâî, à îäèí 
ç ÷îëîâ³ê³â — ïëÿøêó ãîð³ëêè.

Ïðîäàþòü òóò ó í³÷íèé ÷àñ 
ò³ëüêè ÷åðåç â³êîíå÷êî, ï³äõî-
äèìî, êóïóºìî ïèâî. Áåç âàãàíü 
ïðîäàâåöü ³äå äî õîëîäèëüíèêà, 
áåðå ïëÿøêó ç íàïîºì, ïàêóº éîãî 
â ÷îðíèé ïàêåò ³ äàº íàì.

Îï³âíî÷³ ïðÿìóºìî äî ùå 
îäíîãî ïîïóëÿðíîãî ì³ñöÿ, äå 
çà ñòâåðäæåííÿì òåðíîïîëÿí 
âíî÷³ ïðîäàþòü àëêîãîëü, — äî ö³-
ëîäîáîâîãî ìàãàçèíó á³ëÿ çàë³ç-
íè÷íîãî âîêçàëó. Òóò, äî ðå÷³, 
ìè çóñòð³ëè ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ 
âèõîäèëè ç ìàãàçèíó, ìîæëèâî, 
ïåðåâ³ðÿëè çàêëàä. Ó ðóêàõ í³÷îãî 
íå òðèìàëè.

Ùî ñïîñòåð³ãàºìî äàë³? Ëþäè, 
ÿê³ ïðÿìóâàëè äî ìàãàçèíó, çóïè-
íèëèñÿ á³ëÿ âõîäó òà ïî÷åêàëè, 
ïîêè ïîë³öåéñüê³ ï³äóòü. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ò³ â³ä³éøëè, ïîêóïö³â 
á³ëÿ ìàãàçèíó ïîá³ëüøàëî. Êóïó-
ºìî ïèâî, ³ çíîâó í³ÿêèõ ïðîáëåì 
ç öèì íå âèíèêàº. Ïðîäàâ÷èíÿ 
ö³êàâèòüñÿ, ÷è º ó ùî ïîêëàñòè 
àëêîãîëü. Ìàºìî ðþêçàê. 

ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ? ХТО ВІЛЬНО 
ПРОДАЄ АЛКОГОЛЬ ВНОЧІ 
Експеримент  У Тернополі продавати 
алкоголь після 22.00 у магазинах 
не можна. За порушення — штраф. Це 
знають і продавці, і покупці. Але чи 
дотримуються заборони? Журналісти «RIA 
плюс» провели експеримент і перевірили, 
чи справді всі виконують це рішення

— Çðîçóì³ëî, ùî òóò êóïóþòü 
àëêîãîëü. Çíàþ, ï’ÿí³ ëþäè âíî÷³ 
ìîæóòü çðîáèòè áàãàòî ïîãàíèõ 
ðå÷åé, à ïîò³ì ïðî öå ïèøóòü 
â íîâèíàõ, — êàæå íåçíàéî-
ìåöü. — Ìè òåæ êóïóºìî òóò, àëå 
âè ìåíå íå çí³ìàéòå.

ЧИ Є КУДИ ПОКЛАСТИ?
Ïðîäîâæóºìî ïåðåâ³ðêó çàêëà-

ä³â ³ î 00.32 öüîãî æ äíÿ ï³äõîäè-
ìî äî ìàãàçèíó, ùî ðîçòàøîâàíèé 
â ðàéîí³ ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Ïðî-
äàþòü àëêîãîëü ÷åðåç â³êîíå÷êî. 
Ïðîáóºìî ïðèäáàòè ñïèðòíå. Ïî-
ðÿä ç íàìè ùå ê³ëüêà ìîëîäèõ 
ëþäåé êóïóþòü àëêîãîëü. Ïðîäà-
âåöü áåç çàéâèõ ïèòàíü ïðèíîñèòü 
õì³ëüíèé íàï³é, ìè ðîçðàõîâóº-
ìîñÿ ³ éäåìî.

Íàñòóïíà òî÷êà ïðîäàæó àëêî-
ãîëþ — ìàãàçèí, ùî íà âóëèö³ 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Íà ãîäèííèêó — 
ïåðøà íî÷³. Ïðîäàâåöü íàäâîð³.

— Âè äî ìåíå? — çàïèòóº â³í.
— Äî âàñ, — â³äïîâ³äàºìî.
Ïèòàºìî, ÷è º ïèâî, ïðîäàâåöü 

â³äêðèâàº äâåð³ ìàãàçèíó ³ ïîâåð-
òàºòüñÿ âæå ç ïëÿøêîþ.

— Ìàºòå êóäè éîãî êèíóòè? — 
ö³êàâèòüñÿ â³í.

— Òàê, êèíåìî â ðþêçàê, — â³ä-
ïîâ³äàºìî ìè.

² çíîâó áåç æîäíèõ ïðîáëåì ìè 
ïðèäáàëè àëêîãîëü.

Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ â ìàãàçèí³ 
íà ïðîñïåêò³ Ñòåïàíà Áàíäåðè. 
Ï³äõîäèìî äî â³êîíå÷êà î 1.36. 
Ñòàðàºìîñÿ çíÿòè ìîìåíò ïî-
êóïêè, ï³äí³ìàºìî òåëåôîí äî â³-
êîíå÷êà. Ïðîäàâ÷èíÿ òÿãíåòüñÿ 
çà ïèâîì, ïîì³÷àº òåëåôîí ³ ï³ä-
õîäèòü äî íàñ.

— À òóò ùî ìàºòå? Ùîñü çí³ìà-
ºòå? — ñõâèëüîâàíî çàïèòóº âîíà.

— Òà í³. Ñë³äêóºìî çà ÷àñîì, — 
â³äïîâ³äàºìî ¿é ³ ïîêàçóºìî åêðàí 
ç ãîäèííèêîì.

ДЕ СПИРТНЕ НЕ ПРОДАЛИ?
Øîñòà êðàìíèöÿ, äå íàì áåç 

ïðîáëåì ïðîäàëè àëêîãîëü ó í³÷-
íèé ÷àñ, — íåâåëèêèé çàêëàä 
íà áóëüâàð³ Ñèìîíà Ïåòëþðè. 
Êóïóâàëè òóò î 23.44. Á³ëÿ âõîäó 
áà÷èìî ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ âèõî-

äÿòü ç ìàãàçèíó. Çàõîäèìî, êóïó-
ºìî âèíî. Â³ääàþòü éîãî îäðàçó 
â ÷îðíîìó ïàêåò³. Ðîçðàõîâóºìîñÿ 
òà âèõîäèìî.

Áóëè ñåðåä òîðãîâèõ çàêëàä³â ³ 
òàê³, äå àëêîãîëü ïðîäàâàòè â³äìî-
âèëèñÿ. Ìîæëèâî, òàì ðåàë³çóþòü 
ïðîäóêö³þ äëÿ ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â, 
à ìîæå, ³ ñïðàâä³ íå ïîðóøóþòü 
çàáîðîíó.

Îòæå, íàì íå ïðîäàëè ñïèðòíå 
ó ö³ëîäîáîâèõ ìàãàçèíàõ, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ íà âóëèöÿõ Êè¿âñüêà, Âà-
ñèëÿ Ñèìîíåíêà òà Ëåñÿ Êóðáàñà. 
Ïðîäàâö³ àáî ïðîñòî ãîâîðèëè, 
ùî àëêîãîëü íå ïðîäàäóòü, àáî 
ïðîïîíóâàëè áåçàëêîãîëüíå ïèâî.

ЛИШЕ ШІСТЬ ПРОТОКОЛІВ 
Êóäè æ äèâèòüñÿ ïîë³ö³ÿ òà 

ìóí³öèïàëüíà ³íñïåêö³ÿ? Ïåð³-
îäè÷íî ìè áà÷èìî îô³ö³éí³ ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ñêëàëè 

ïðîòîêîëè íà ïîðóøíèê³â. Àëå, 
ñóäÿ÷è ç òîãî, ùî áàãàòî ìàãàçè-
í³â ³ äàë³ ïðîäîâæóþòü òîðãóâàòè 
íàïîÿìè ç ãðàäóñîì, åôåêòèâí³ñòü 
¿õ ðîáîòè äîñèòü ì³çåðíà.

Óïðàâë³ííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ³í-
ñïåêö³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿº ìà-
ãàçèíè òà ¿õ ïðàö³âíèê³â ùîäî 
ïðîäàæó àëêîãîëþ ï³ñëÿ 22.00, 
çàïåâíÿº ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè 
Ìàð’ÿíà Çâàðè÷.

— Ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ â³äïðà-
öþâàíü íåðåãëàìåíòîâàíà, òîáòî 
íåìàº ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ïåðåâ³ðîê íà ì³ñÿöü, — êàæå 
ïàí³ Çâàðè÷. — Íàêàç íà ïåâíó 
ê³ëüê³ñòü ïåðåâ³ðîê ôîðìóþòü 
çàëåæíî â³ä ñêàðã, ùî íàäõîäÿòü 
â³ä ìåøêàíö³â. ßêùî º â³äïî-
â³äí³ çâåðíåííÿ, çàÿâè, à òàêîæ 
â³ä ãðàô³êà íàâàíòàæåííÿ ïðà-
ö³âíèê³â, îá’ºìó ðîáîòè. Çà âè-

ÿâëåí³ ïîðóøåííÿ — øòðàô â³ä 
6 800 äî 13 600 ãðèâåíü. Â³ä ïî÷àò-
êó ðîêó ïðàö³âíèêè ìóí³öèïàëü-
íî¿ ³íñïåêö³¿ âæå îôîðìèëè ø³ñòü 
ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ç ïî÷àòêó ðîêó ø³ñòü? Âè ñåð-
éîçíî? Ìè çà äâ³ íî÷³ çíàéøëè 
ø³ñòü ïîðóøåíü. À âîíè ç ïî÷àòêó 
ðîêó, ìàéæå çà ø³ñòü ì³ñÿö³â — 
ñò³ëüêè æ. Æóðíàë³ñòè óòî÷íèëè 
ó ðå÷íèö³ Ìàð'ÿíè Çâàðè÷, ÷îìó 
òàê ìàëî ïðîòîêîë³â ³ ñê³ëüêè 
ïåðåâ³ðîê çä³éñíèëè ïðàö³âíè-
êè ìóí³öèïàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ çà ï³â 
ðîêó. Îäíàê êîìåíòóâàòè öå âîíà 
â³äìîâèëàñÿ, ìîâëÿâ, óñå ÷åðåç 
îô³ö³éíèé çàïèò. Êîëè îòðèìà-
ºìî â³äïîâ³äü — îáîâ'ÿçêîâî âàì 
ïðî öå ðîçêàæåìî.

Ó ùîð³÷íîìó çâ³ò³ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ³íñïåêö³¿, ÿêèé ìè 
çíàéøëè ó â³ëüíîìó äîñòóï³, 
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ³íñïåêòîðè 
çà 2019 ð³ê ñêëàëè 38 ïðîòîêî-
ë³â. Ó 2018 ðîö³ — 27 ïðîòîêîë³â. 
Ó 2017–23 ïðîòîêîëè. Óñ³ âîíè, 
ÿê ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ñêëàäåí³ 
íà ïðîäàâö³â.

ПОЛІЦІЯ НЕ ПИЛЬНУЄ 
À îò â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ 

ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè — í³÷í³ ðåé-
äè ùîäî ïðîäàæó àëêîãîëþ ï³ñëÿ 
22.00 ïàòðóëüí³ íå ïðîâîäÿòü.

— ßêùî íàì íàäõîäÿòü ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ â³ä 
ãðîìàäÿí, òî åê³ïàæ âè¿æäæàº 
çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, — ïîÿñ-
íþº ðå÷íèöÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Êàòåðèíà Áàñàëèãà.

Ï³äñóìóºìî. Æóðíàë³ñòàì âäà-
ëîñÿ ïðèäáàòè àëêîãîëü ó øåñòè 
ìàãàçèíàõ ç äåñÿòè. Äåÿê³ ïðîäàâ-
ö³ áåç îñòðàõó ïðîäàþòü ñïèðòíå, 
äåõòî æ ïðîñèòü õîâàòè ïðèäáàíå 
â ðþêçàê, àáî ïðîäàº àëêîãîëü 
âæå ç ÷îðíèì ïàêåòîì.

Ùîäî ö³í íà àëêîãîëü, òî â äå-
ÿêèõ ìàãàçèíàõ âîíè âèù³ íà äâ³-
ï’ÿòü ãðèâåíü â³ä äåííî¿ âàðòîñò³ 
öüîãî òîâàðó â ³íøèõ òîðãîâåëü-
íèõ çàêëàäàõ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
âàðò³ñòü íàïî¿â ó öèõ æå ìàãà-
çèíàõ âäåíü òà âíî÷³, òî, ÿê ìè 
ïåðåêîíàëèñÿ, âîíà º îäíàêîâîþ.

Ó äåÿêèõ çàêëàäàõ 
íà ïåðñïåêòèâó 
÷èìàëîãî øòðàôó 
íå çâàæàþòü. Ñïîê³éíî 
âèäàþòü ñïèðòíå 
ó ÷îðíèõ ïàêåòàõ

Під час перевірки нам вдалося придбати 
алкоголь у шести магазинах

До деяких закладів за алкоголем 
вишиковуються великі черги
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ЯК ЖИВУТЬ СЕЛА ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ 
Децентралізація  Загалом десять сіл 
перебувають у підпорядкуванні Тернопільської 
міської громади. Чи зазнали якихось змін після 
об’єднання? Що вже зроблено за цей час у селах, 
а що планується, ми запитали у їхніх старост 

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.

COM, 096– 286-68-23 

 Ïðîôåñîð, äîêòîð åêîíîì³÷íèõ 
íàóê ³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåíåäæ-
ìåíòó, ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà 
ïåðñîíàëó ÇÓÍÓ (Çàõ³äíîóêðà-
¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó — ïðèì. ðåä.) Ìèõàéëî 
Øê³ëüíÿê ãëèáîêî ïðîàíàë³çóâàâ 
òà ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ, ÿêà 
çàðàç â³äáóâàºòüñÿ ç ðåôîðìîþ äå-
öåíòðàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³, âèñëîâèâ 
ñâîþ òî÷êó çîðó ïðî îá'ºäíàííÿ 
ñ³ë ç ì³ñòîì òà ïðî áðàê ôàõ³âö³â 
íà ì³ñöÿõ, ÿê íàéáîëþ÷³øå ïè-
òàííÿ ðåôîðìè.

— Äåöåíòðàë³çàö³ÿ — öå ÿâèùå 
ïîçèòèâíå. ² íå ò³ëüêè â îö³íö³ 
îðãàí³â íàøî¿ äåðæàâè, àëå ³ 
â îö³íö³ ì³æíàðîäíèõ åêñïåð-
ò³â, — êàæå ïðîôåñîð.

Ìèõàéëî Øê³ëüíÿê çàóâàæóº, ùî 

äåöåíòðàë³çàö³ÿ — öå íå ò³ëüêè ïå-
ðåäà÷à êîøò³â òåðèòîð³àëüíèì ãðî-
ìàäàì, çàëèøåííÿ ïåâíèõ êîøò³â, 
çàðîáëåíèõ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè, 
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, à é äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü 
òà, ãîëîâíå, ïåðåäà÷à âåëè÷åçíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñóòü äåöåíòðà-
ë³çàö³¿, ùîá âëàäà áóëà áëèæ÷à 
äî íàðîäó, à íàðîä — äî âëàäè. 
Òîáòî, êîæåí ìåøêàíåöü ïîâèíåí 
îòðèìàòè ïîñëóãè, êîòð³ ïîòð³áí³ 
éîìó äëÿ æèòòÿ, ÿêíàéøâèäøå ³ 
íàéåôåêòèâí³øå, à òàêîæ ç ìàëèìè 
çàòðàòàìè ÷àñó. 

Ìèõàéëî Øê³ëüíÿê íàãîëîøóº, 
ùîá âèêîíàòè îñíîâíó çàïîâ³äü 
äåöåíòðàë³çàö³¿, ïîòð³áí³ ï³äãî-
òîâëåí³ êàäðè.

— Ìè ñï³ëêóºìîñÿ ç òåðèòîð³-
àëüíèìè ãðîìàäàìè, ïðîâîäèìî 
äëÿ íèõ ðÿä çàõîä³â, ìàºìî ïðàê-

òèêó ³ äîñâ³ä ï³äãîòîâêè ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
ïðîâîäèìî ñåì³íàðè äëÿ äåïó-
òàò³â ãðîìàä. Íà æàëü, ðîáîòà ç 
äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì ÷àñòî çà-
ëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ. Äåïóòàòè 
ìàþòü çðîçóì³òè ñâîº ì³ñöå, ðîëü, 
çíà÷èì³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, òîìó 
ùî çà êîæíîãî äåïóòàòà õòîñü ãî-
ëîñóâàâ, — ï³äêðåñëþº ïðîôåñîð.

Ïðîôåñîð â³äâåðòî ä³ëèòüñÿ, 
ùî ñüîãîäí³ â òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàäàõ, îñîáëèâî â ñ³ëüñüê³é 
ì³ñöåâîñò³, äóæå ìàëî ï³äãîòîâëå-
íèõ êàäð³â, ÿê³ çíàþòü ìåõàí³çìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïðîôåñîð ââàæàº, ùî ïèòàííÿ 
ùîäî îá'ºäíàííÿ ì³ñòà ç ñåëîì 
äîñèòü íåîðäèíàðíå.

— ß ñòàâëþñÿ äî öüîãî ç íàñòî-
ðîæåí³ñòþ. Ïî-ïåðøå, ñïðîìîæ-
í³ñòü ì³ñüêèõ á³ëüøèõ ³ ìåíøèõ 

òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ÿâíî º, òîìó 
âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷îìó âîíè õî-
÷óòü äîºäíàòè ùå é îêðåì³ ñåëà. 
Ðàö³îíàëüí³øå, íà ìîþ äóìêó, 
áóëî á ï³ä’ºäíóâàòè äî ì³ñüêèõ ãðî-
ìàä ò³, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ìåæóþòü 
ç ì³ñòîì. Ïî ïåðèìåòðó. À íå òèõ, 
ùî íà â³ääàë³ äî 15–20 êì. Ìè æ 
áà÷èìî ïî Òåðíîïîëþ ðÿä ãðî-
ìàä, ÿê³ ìåæóþòü ç ì³ñòîì, àëå 
íå ââ³éøëè äî ì³ñüêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè. Íàðàç³ äî Òåð-
íîïîëÿ ïðèºäíàí³ îêðåì³ ñåëà ç 
³íøèõ, êîëèøí³õ ðàéîí³â, — âè-
ñëîâëþº ñâîþ ïîçèö³þ â³í.

Ïàí Øê³ëüíÿê ðîçïîâ³äàº ïðî 
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä».

— Êîëè ïîòð³áíî îòðèìàòè ÿêóñü 
ïîñëóãó, òî äîáèðàòèñÿ ç îá'ºäíà-
íèõ ñ³ë çà 28 ê³ëîìåòð³â äî ì³ñòà 
íå ðàö³îíàëüíî. Òîìó ñóñ³äí³ ãðî-

ìàäè ìîæóòü óêëàäàòè óãîäè ì³æ 
ñîáîþ ïðî íàäàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ 
ïîñëóã, àëå çà ïëàòó. Çàêîí º, éîãî 
òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè, — êàæå â³í.

Ìèõàéëî Øê³ëüíÿê çàçíà÷àº, 
ùî çàðàç â Óêðà¿í³ ñêëàëàñÿ ïàðà-
äîêñàëüíà ñèòóàö³ÿ, àäæå ïðîöåñè 
äåöåíòðàë³çàö³¿ âèéøëè çà ìåæ³ 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Â³äòàê, 
ïðîôåñîð ïîÿñíþº, ùî Çàêîíè 
«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ» 
³ «Ïðî ì³ñöåâ³ àäì³í³ñòðàö³¿» ùå 
íå ïðèéíÿò³. Çàêîí «Ïðî ñëóæ-
áó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ» — çàñòàð³ëèé. Íåìàº 
òàêîæ Çàêîíó «Ïðî óïðàâë³ííÿ 
êîìóíàëüíèì ìàéíîì», ÿêèé 
âêðàé ïîòð³áåí, áî àáñîëþòíà 
á³ëüø³ñòü êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
ñêîíöåíòðîâàíà ñàìå â òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàäàõ, â òîìó ÷èñë³ 
³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ.

Що каже фахівець про децентралізацію?

Äî ñêëàäó Ìàëàøîâåöüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè âõîäÿòü äâà ñåëà:
 ñåëî Ìàëàø³âö³ (íàñåëåííÿ — 

295 îñ³á) 
 ñåëî ²âàíê³âö³ (íàñåëåííÿ — 

410 îñ³á) 
Ñòàðîñòà Ìàëàøîâåöüêî¿ ñ³ëü-

ñüêî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Êîðíóòÿê 
ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ ç 
Òåðíîïîëåì ó ñåëàõ âñå ïîêðàùè-
ëîñÿ. Òîìó æîäíèõ ïðåòåíç³é â³í 
íå ìàº. Ó ñòàðîñòè ìè çàïèòàëè 
ïðî ð³çí³ ñôåðè æèòòÿ ñ³ë.

Áþäæåò. Òåðíîï³ëü íà áþäæåòí³ 
çàïèòè ðåàãóº äóæå øâèäêî. Êî-
ëèñü ïîòð³áíî áóëî ÷åêàòè ìàéæå 
ð³ê — äî ê³íöÿ ðîêó, çàðàç íå òàê. 
Ïðîâîäèòüñÿ áóä³âíèöòâî äîð³ã: 
öüîãî ðîêó çðîáèëè ïðèáëèçíî 

180 ìåòð³â äîðîãè ó ñ. ²âàíê³âö³, 
êàæå Âîëîäèìèð Êîðíóòÿê.

— Öå äóæå ãàðíà äîðîãà, ÿ, ÿê 
ñòàðîñòà, ö³ºþ äîðîãîþ äóæå çà-
äîâîëåíèé. Ãðîìàäà òàêîæ. Çà-
ïðîøóþ âàñ ïðè¿õàòè ³ ïîäèâè-
òèñÿ, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèê.

Îñâ³òà. Ó ñ. ×åðíèõ³â º ñåðåäíÿ 
øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â, ïðè ÿê³é 
â³äêðèòèé ñàäî÷îê. Ó íüîìó íà-
ë³÷óºòüñÿ 31 äèòèíà.

Ìåäèöèíà. Ìåøêàíö³ ñ³ë çàêð³-
ïëåí³ çà äðóãîþ ì³ñüêîþ ë³êàð-
íåþ, ¿õ îáñëóãîâóþòü íà âèñîêîìó 
ð³âí³. Íåâäîâç³ ó ñ. Ìàëàø³âö³ 
ìàþòü â³äêðèâàòè ãåð³àòðè÷íèé 
öåíòð.

Êóëüòóðà. Â îáîõ ñåëàõ ïðàöþ-
þòü êëóá ³ á³áë³îòåêà.

Äî ñêëàäó ×åðíèõ³âñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè âõîäÿòü òðè ñåëà:
 ñåëî ×åðíèõ³â (íàñåëåííÿ — 

702 îñîáè) 
 ñåëî Ãëÿäêè (íàñåëåííÿ — 

272 îñîáè) 
 ñåëî Ïëåñê³âö³ (íàñåëåííÿ — 

185 îñ³á) 
Áîãäàí Òàòàðèí — ñòàðîñòà ñ³ë 

êàæå, ùî áóâ ãîëîâîþ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè ³ äî îá’ºäíàííÿ ç ì³ñòîì. 
Òîìó êåð³âíèê ìîæå ðîçïîâ³ñòè, 
ÿê çì³íèëèñÿ áþäæåòè ó ñåëàõ. 
Ó ñòàðîñòè ìè ä³çíàëèñÿ ïðî ð³çí³ 
ñôåðè æèòòÿ ñ³ë.

Áþäæåò.
— Ãðîø³ îòðèìàòè òåïåð ö³ëêîì 

ðåàëüíî. Íàðàç³ ðîáèìî 400 ìå-
òð³â äîðîãè, ÿêðàç ïðîõîäèòü 
¿¿ ðåìîíò. Á³ëÿ øêîëè çðîáèëè 
â³äìîñòêó, â êëóá³ çàì³íèëè äâå-
ð³, çðîáèëè ÔÀÏ (Ôåëüäøåð-
ñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò — ïðèì. 
ðåä.), — êàæå ñòàðîñòà.

Ñòàðîñòà ä³ëèòüñÿ, ùî ï³ñëÿ 
îá’ºäíàííÿ ç ì³ñòîì ïî÷àëèñÿ 
ñåðéîçí³ çðóøåííÿ — ñòàíîâèùå 
ïîêðàùèëîñÿ. Òîìó íà äàíèé ÷àñ 
Áîãäàí Òàòàðèí íå âáà÷àº ì³íóñ³â 
ó òàêîìó îá’ºäíàíí³.

Îñâ³òà. Ó ñòàðîñòè ñ³ë ìè 
ç’ÿñóâàëè, ùî øêîëà ²-²²² ñòó-
ïåí³â áóëà äî îá’ºäíàííÿ. Ïëà-
íóþòü çàïóñêàòè áàçîâó øêîëó 

íà 350 ì³ñöü, ÿêà âæå áóëà ïî-
áóäîâàíà. Ó 2019 ðîö³ ó ×åðíèõîâ³ 
â³äêðèëè íîâèé äèòÿ÷èé ñàäî÷îê.

Ìåäèöèíà. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
ÔÀÏ (Ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé 
ïóíêò — ïðèì. ðåä.) ó ñ. Ãëÿäêè. 
Æèòåë³ öèõ ñ³ë çàêð³ïëåí³ çà ì³ñü-
êîþ ë³êàðíåþ ¹ 2 ³ îòðèìóþòü 
òàì óñ³ íåîáõ³äí³ ïîñëóãè.

Êóëüòóðà. Ó ñ.×åðíèõ³â Áóäèíîê 
êóëüòóðè ôóíêö³îíóº íîðìàëüíî: 
º äèðåêòîð, õóäîæí³é êåð³âíèê, 
êîíöåðòìåéñòåð, õîðåîãðàô. Äâà 
ãóðòêè, õîð ³ òàíöþâàëüíèé êî-
ëåêòèâ. Ó ñ. Ãëÿäêè òàêîæ º êëóá 
òà îäèí êîëåêòèâ. Êóëüòóðà òàêîæ 
ïðîãðåñóº.

МАРІЯ БОЧАН, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, MARIIA.

BOCHAN@GMAIL.COM, 096– 286-68-23 

Ïèòàííÿ íåîáõ³äíîñò³ îá’ºäíàííÿ òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íåîäíîðàçîâî ïî-
ðóøóâàëîñü ïðîòÿãîì ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ 

Óêðà¿íè. Òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é íà áàçî-
âîìó ð³âí³ (ñåëà, ñåëèùà ³ ì³ñòà), ÿêèé 
³ñòîðè÷íî ñêëàâñÿ â Óêðà¿í³ ³ â³äð³çíÿºòüñÿ 
çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ íåâåëèêèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, íå â³äïî-
â³äàâ ºâðîïåéñüêèì íîðìàì òà ïðàêòèö³.

Ó 2014 ðîö³ Óðÿä Óêðà¿íè ðîçïî÷àâ ðåàë³-
çàö³þ øèðîêîìàñøòàáíî¿ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àº 
ïåðåäà÷ó á³ëüøèõ ïîâíîâàæåíü â³ä öåíòðàëü-
íî¿ âëàäè îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðîçøèðåííÿ ¿õ ðåñóðñíî¿ áàçè òîùî.

Êîæåí ìåøêàíåöü ñåëà ÷è ì³ñòà ìàº ïðàâî 
íà ñó÷àñíó ìåäèöèíó é îñâ³òó, äîñòóïí³ òà 
ÿê³ñí³ àäì³í³ñòðàòèâí³, êîìóíàëüí³, ñîö³àëüí³ 
ïîñëóãè, ãàðí³ äîðîãè, ÷èñò³ é îñâ³òëåí³ âó-
ëèö³. Àëå ëþäè ìîæóòü âïëèâàòè íà ÿê³ñòü 
öèõ ïîñëóã ëèøå òîä³, êîëè â³äïîâ³äàëüí³ çà ¿õ 
íàäàííÿ çíàõîäÿòüñÿ áëèçüêî. Íàéáëèæ÷îþ 
äî ëþäåé âëàäîþ º îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ: ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³ ì³ñüê³ ðàäè òà ¿õí³ 
âèêîíêîìè. Îòæå, ñàìå âîíè ïîâèíí³ ìàòè 

øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ ³ äîñòàòíüî êîøò³â, 
ùîá áóòè ñïðîìîæíèìè âèð³øóâàòè óñ³ ì³ñ-
öåâ³ ïèòàííÿ ³ íåñòè çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Äëÿ öüîãî â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ äå-
öåíòðàë³çàö³ÿ — ïåðåäà÷à ïîâíîâàæåíü 
òà ô³íàíñ³â â³ä äåðæàâíî¿ âëàäè ÿêíàé-
áëèæ÷å äî ëþäåé — îðãàíàì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, — ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé 
ñàéò äåöåíòðàë³çàö³¿.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çàïèòàëè ó ñòà-
ðîñò ñ³ë Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, 
÷è çàäîâîëåí³ âîíè ïðèºäíàííÿì äî ì³ñòà 
Òåðíîïîëÿ. Íàøèìè ãîëîâíèìè êðèòå-
ð³ÿìè îïèòóâàííÿ ñòàëè áþäæåò, îñâ³òà, 
ìåäèöèíà ³ êóëüòóðà — òå, ùî âàæëèâå äëÿ 
íîðìàëüíîãî æèòòÿ ìåøêàíö³â.

Малашівці: запрошують на відкриття 
геріатричного центру

Чернихів: дороги і ремонт фельдшерського пункту 
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З ТЕРНОПОЛЕМ. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ?

Äî ñêëàäó Ãîðîäèùåíñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè âõîäÿòü ñåëà:
  Ãîðîäèùå (íàñåëåííÿ — 

129 îñ³á) 
  Íîñ³âö³ (íàñåëåííÿ — 

136 îñ³á) 
Ñòàðîñòà Ãîðîäèùåíñüêî¿ ñ³ëü-

ñüêî¿ ðàäè Ðóñëàí Êîøóë³íñüêèé 
êàæå, ùî ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ ñ³ë 
äî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ ëþäè â³ä-
÷óëè çíà÷í³ ïîêðàùåííÿ. Ïî÷à-
ëè ïðîâîäèòè êàï³òàëüí³ ðåìîí-
òè íà ð³çíèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ 
îá’ºêòàõ. Òàê, äî ñåëà Ãîðîäèùå 
ïëàíóþòü â³äðåìîíòóâàòè äîðî-
ãó, à ÷åðåç ð³÷êó Ñåðåò — ì³ñò. 
Îêð³ì òîãî, â Ãîðîäèù³ â³äêðè-
ëè ÖÍÀÏ, öå çíà÷íî åêîíîìèòü 
÷àñ ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü âèð³øèòè 
çåìåëüí³ ïèòàííÿ, àäæå ¿ì âæå 
íå ïîòð³áíî ¿õàòè â Çáîð³â ÷è 

Òåðíîï³ëü.
Áþäæåò. Êàæå, â Òåðíîïîë³ 

øâèäêî ðåàãóþòü íà âñ³ çàïèòè 
ùîäî âèä³ëåííÿ êîøò³â.

— Ç íàìè ñï³ëêóþòüñÿ òà óçãîä-
æóþòü ãëîáàëüí³ ïèòàííÿ äåïóòà-
òè ì³ñüêðàäè. Öå äóæå âàæëèâèé 
ôàêòîð, àäæå äóìêîþ ñåëÿí ö³-
êàâëÿòüñÿ. Â íàñ ä³º «Êàðòêà òåð-
íîïîëÿíèíà», ïåíñ³îíåðè ¿çäÿòü 
àâòîáóñîì çà êîøòè ì³ñüêðàäè, — 
êàæå ñòàðîñòà.

Îñâ³òà. Øêîëÿð³ Ãîðîäèùåí-
ñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íàâ÷àþòüñÿ 
ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ Êîáçàð³âêà. 
Íà íàâ÷àííÿ ¿çäÿòü øê³ëüíèì 
àâòîáóñîì, ÿêèé êóðñóº äâ³÷³, 
à ³íêîëè ³ òðè÷³ íà äåíü.

Ìåäèöèíà. Íà äâà ñåëà ïðàöþº 
ôåëüäøåð. Ïàí Êîøóë³íñüêèé 
ðîçïîâ³â, ùî êîëè ñåëî íàëåæàëî 

äî Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó, ì³ñöå-
âà âëàäà ï³äí³ìàëà ïèòàííÿ ïðî 
ñêîðî÷åííÿ ïîñàäè ôåëüäøåðà. 
Òîä³ âèð³øèëè âèä³ëÿòè çàðïëàòó 
ôåëüäøåðó ç áþäæåòó ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè.

Êóëüòóðà. Â ñåëàõ º äâà êëó-
áè òà îäíà á³áë³îòåêà. Â êëóáàõ 
ïëàíóþòü ðåìîíò, à á³áë³îòåêó 
ðåãóëÿðíî ïîïîâíþþòü íîâèìè 
êíèæêàìè. Çàðàç òàì íàðàõîâóþòü 
3 000 êíèã.

— Çíîâó æ òàêè, êîëè íàëåæàëè 
äî Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó, á³áë³î-
òåêó õîò³ëè çàêðèòè. Ìè áóëè 
ïðîòè, à çàðàç íå ò³ëüêè çáåðåãëè 
¿¿, àëå é àêòèâíî äîïîâíþºìî, — 
êàæå ñòàðîñòà.

Íà æàëü, ç³ ñòàðîñòîþ ñ³ë Êîáçà-
ð³âêà ³ Âåðòåëêà íàì íå âäàëîñÿ ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ, áî âîíà ó â³äïóñòö³.

Äî ñêëàäó Êóð³âåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè âõîäèòü ëèøå ñåëî Êóð³âö³ 
(íàñåëåííÿ — 710 îñ³á).

Ñòàðîñòà ãðîìàäè Îëüãà Êóçüìà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ñëÿ ïðèºäíàí-
íÿ äî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ æèò-
òÿ â ñåë³ ò³ëüêè ïîêðàùèëîñÿ. 
Ðàí³øå, êîëè Êóð³âö³ íàëåæàëè 
äî Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó, íà ñåëî 
íå çâåðòàëè óâàãè ³ ïîçèòèâíèõ 
çðóøåíü áóëî ìàëî. Òà çàðàç 
çà ê³ëüêà ðîê³â ó öüîìó íàñåëå-
íîìó ïóíêò³ âñòèãëè áàãàòî ÷îãî 
â³äðåìîíòóâàòè òà ïîáóäóâàòè.

Áþäæåò.
— Ïîêðàùåííÿ áëàãîóñòðîþ 

â ñåë³ â³äáóëîñÿ äóæå øâèäêî, 
çîêðåìà, çàâäÿêè çðîñòàííþ 
áþäæåòó. Êîëèñü â Êóð³âöÿõ 
îñâ³òëþâàëàñÿ ëèøå öåíòðàëüíà 
äîðîãà, òåïåð æå — êîæíà âóëè÷-
êà òà ïðîâóëîê. Â ñåë³ ïîñòàâèëè 

ñì³òòºâ³ áàêè ³ çä³éñíèëè ðåìîíò 
ãîëîâíî¿ àäì³íáóä³âë³, äå çíàõî-
äèòüñÿ á³áë³îòåêà, ìåäïóíêò, ïîø-
òà, ÖÍÀÏ òà êëóá, — ãîâîðèòü 
ñòàðîñòà.

Îñâ³òà. Â Êóð³âöÿõ º îäíà øêî-
ëà. Ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ äî Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
â í³é çä³éñíèëè ïåðåêðèòòÿ äàõó.

Îêð³ì òîãî, öüîãîð³÷ ïëàíóþòü 
â³äêðèòè ³ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê â ãî-
ëîâí³é àäì³íáóä³âë³.

Ìåäèöèíà. Â ñåë³ ôóíêö³îíóº 
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé 
ïóíêò.

— Íàéïåðøå, ùî çðîáèëè ï³ñ-
ëÿ ïðèºäíàííÿ — â³äðåìîíòóâàëè 
ÔÀÏ, — ãîâîðèòü ñòàðîñòà.

Êóëüòóðà. Â ñåë³ òàêîæ º êëóá. 
Òàì âæå çðîáèëè êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò ³ ïëàíóþòü â³äðåìîíòó-
âàòè ñöåíó.

МАРІЯ БОЧАН,  MARIIA.BOCHAN@GMAIL.

COM, 096-286-68-23

 Òåðíîï³ëü ç³ âñ³õ ñòîð³í ïî ïåðè-
ìåòðó îòî÷óþòü ñåëà, ÿê³ ó ïîðÿäêó 
ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ íå îá’ºä-
íàëèñÿ ç Òåðíîïîëåì, õî÷à ìàëè 
øàíñ: Á³ëà, Âåëèêà Áåðåçîâèöÿ, 
Ï³äãîðîäíº òà ³íø³. Ùî êàæóòü ¿õí³ 
ñòàðîñòè: æàë³þòü ÷è í³, òà ÷îìó? 
Ùî âæå çðîáëåíî çà ÷àñ îá’ºäíàí-
íÿ ó ãðîìàäàõ, à ùî – ó ïëàíàõ?

БІЛЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА

«Ìè çàäí³õ íå ïàñåìî»
 Ê³ëüê³ñòü îá'ºäíàíèõ ðàä: 7
 Ïëîùà ãðîìàäè: 137,3 êì2

 Íàñåëåííÿ: 10943
Ãîëîâà ÎÒÃ Äìèòðî Ìàëèê êàæå, 

ùî íå îá’ºäíàëèñÿ ç Òåðíîïîëåì, 
áî ìàþòü ñâîþ ãðîìàäó. Â³í íàãî-
ëîøóº, ùî ïðàãíå ìàòè ç ì³ñòîì 
äîáðîñóñ³äñüê³ ñòîñóíêè. Ââàæàº, 
ùî áàãàòî ÷îãî âæå çðîáëåíî.

Áþäæåò. Ïðîáëåì ç áþäæåòîì 
íåìàº. Çðîáèëè àäì³íáóäèíîê 
ó ñ. Á³ëà òà âîäîã³í. Òîð³ê ó Ïëî-
òè÷³ â³äðåìîíòóâàëè îäíó äîðîãó 
ó Ãëèáî÷êó, à ó ×èñòèëîâ³ — äâ³.

Ìåäèöèíà. Ïðè îá’ºäíàí-
í³ ðàéîííà ë³êàðíÿ â³ä³éøëà ç³ 
âñ³õ íàâêîëèøí³õ ãðîìàä. ÍÑÇÓ 
îïëà÷óº êîøòè, ³ ìè áóäåìî çà ò³ 

êîøòè ë³êóâàòèñÿ. Àëå ãðîìàäà 
âêðàé íåçàäîâîëåíà, ùî ó íàñ çà-
áðàëè íàøó ðàéîííó ë³êàðíþ, âîíà 
ñïîêîíâ³êó íàëåæàëà ìåøêàíöÿì 
íàøèõ ñ³ë, — êàæå ãîëîâà ÎÒÃ. — 
Íåäàâíî Á³ëåöüêà ÎÒÃ ñòâîðèëà 
ñâîþ ïåðâèíêó.

Îñâ³òà. Ïîáóäóâàëè ñàäîê 
ó ñ. Á³ëà. Ïåðåêðèëè øêîëó 
ó ñ. Ïëîòè÷à. Çðîáèëè õàð÷îáëîêè 
ó øêîëàõ Ïëîòè÷³, ²ãðîâèö³.

Çàðàç ìè ïåðåêðèâàºìî øêîëó 
ó ñ. Âåëèêèé Ãëèáî÷îê ²-²²² ñòóïå-
í³â, — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Ìàëèê.

Êóëüòóðà. Â³äðåìîíòóâàëè êëóá 
ó ñ. ²âà÷³â Äîë³øí³é. Ïåðåêðèëè 
êëóá ó ñ. ²ãðîâèöÿ. Çà öåé ÷àñ 
íå çàêðèëè æîäíî¿ øêîëè, êëóáó 
÷è á³áë³îòåêè.

ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

«Ìè ïðàöþâàëè ó òóðáî-ðåæèì³»
 Ê³ëüê³ñòü îá'ºäíàíèõ ðàä: 10
 Ïëîùà ãðîìàäè: 205,0 êì2

 Íàñåëåííÿ ãðîìàäè: 21917
Ãîëîâà Âåëèêîáåðåçîâèöüêî¿ 

ÎÒÃ Àíäð³é Ãàëàéêî êàæå, ùî 
çàðàç ãðîìàäà íå æàë³ºòüñÿ, ùî 
íå îá’ºäíàëàñÿ ç ì³ñòîì. Ñôîð-
ìóâàëè óñ³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè: 
ñâ³é â³ää³ë îñâ³òè, â³ää³ë êóëüòóðè, 
â³ää³ë ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³ ñïîðòó òà ³íø³ 

óñòàíîâè.
Áþäæåò. Äîõ³äíà ÷àñòèíà çá³ëü-

øèëàñü, àëå é âèäàòêîâà òàêîæ. 
Ðîçïî÷àëè ðåìîíòóâàòè äîðîãè, 
íàïðèêëàä, ó Ïåòðèêîâ³. Âæå íà-
ñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ðîçïî÷èíàþòü 
ðåìîíò äîðîãè ó Âåëèê³é Áåðåçî-
âèö³. Òàêîæ çàïëàíîâàíèé ðåìîíò 
äîð³ã ó ñåëàõ Ìèøêîâè÷³, Íàñòàñ³â, 
Ìèðîëþá³âêà. Çàïëàíóâàëè òàêîæ 
ïîáóäóâàòè íîâèé ÖÍÀÏ.

Ìåäèöèíà. Äâ³ íîâ³ àìáóëàòîð³¿ 
ó Ìèøêîâè÷àõ òà ó Áåðåçîâèö³. 
Ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî òðåòüî¿ 
àìáóëàòîð³¿ ó ñ. Íàñòàñ³â. ÔÀÏè 
ïëàíóþòü îíîâèòè, â³äðåìîíòóâàòè. 
Âæå ó ëèïí³ ó ïëàíàõ ðåìîíò ÔÀÏó 
ó Ìèðîëþá³âö³ òà ó Âåëèê³é Ëóö³.

—Ç ìåäèöèíîþ ó íàñ âñå ãà-
ðàçä. Ìè óâ³éøëè â çàñíîâíèêè 
ðàéîííîãî Öåíòðó ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Çà-
ñíîâíèê — Âåëèêîáåðåçîâèöüêà 
ñåëèùíà ðàäà. Ïîñëóãè íàäàþòü 
íå ò³ëüêè æèòåëÿì íàøî¿ ãðîìà-
äè, à é ñóñ³äí³õ: Ï³äãîðîäíÿíñüêî¿, 
Á³ðê³âñüêî¿ ³ ÷àñòêîâî Á³ëåöüêî¿, — 
êàæå Àíäð³é Ãàëàéêî.

Îñâ³òà. Ðîçïî÷èíàþòü ðåìîíò 
äàõó ó øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â ñ. Áóö-
í³â. Ó Ìèøêîâè÷àõ çàïëàíîâàíî 
îíîâèòè õàð÷îáëîê. Âàæëèâå ïè-
òàííÿ äëÿ Âåëèêî¿ Áåðåçîâèö³ — 

öå ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, çàðàç ìè 
ïîäàëè äîêóìåíòè íà ñï³âô³íàí-
ñóâàííÿ, — ãîâîðèòü â³í.

Êóëüòóðà. Ó ãðîìàä³ ôóíêö³î-
íóþòü êëóáè, á³áë³îòåêè, ìóçè÷íà 
øêîëà, íàðîäí³ êîëåêòèâè.

Íàñàìê³íåöü Àíäð³é Ãàëàéêî 
çàóâàæóº, ùî ò³ ãðîìàäè, ÿê³ áóëè 
ñòâîðåí³ ó 2015 ðîö³, ìàëè ÷àñ 
íà «ðîçêà÷êó», ïîìàëó ñòâîðþâàëè 
ñâî¿ â³ää³ëè, óïðàâë³ííÿ, ïåðåáè-
ðàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ.

— Ìè æ çìóøåí³ áóëè çàïóñêàòè 
âñþ ñîö³àëüíó ñôåðó â òóðáî-ðå-
æèì³ ç 1 ñ³÷íÿ ³ òó ðîáîòó, ÿêó 
ïðîâîäèëè äåÿê³ ãðîìàäè çà ï’ÿòü 
ðîê³â, ìè çìóøåí³ áóëè çàïóñòèòè 
áóêâàëüíî ó ïåðø³ ì³ñÿö³ íàøî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Àëå ìè ñïðàâèëèñÿ, — 
êàæå ïàí Ãàëàéêî.

ПІДГОРОДНЯНСЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

«Ìè — ñàìîäîñòàòíÿ ãðîìàäà»
 Ê³ëüê³ñòü îá'ºäíàíèõ ðàä: 6
 Ïëîùà ãðîìàäè: 129,9 êì2

 Íàñåëåííÿ ãðîìàäè: 7386
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ï³ä-

ãîðîäíÿíñüêî¿ ÎÒÃ Âîëîäèìèð 
Îñÿäà÷ ââàæàº, ùî çàðàç ãðîìàäà 
º ñàìîäîñòàòíüîþ.

Ó ãðîìàä³ ñòâîðåíèé â³ää³ë îñâ³-

òè, êóëüòóðè, ìîëîä³ ³ ñïîðòó.
Áþäæåò. Íà ïåðâèííîìó åòàï³ 

ðîçâèòêó ãðîìàäè êîøò³â ó ãðîìà-
ä³ äîñòàòíüî. Çàïëàíóâàëè ðåêîí-
ñòðóêö³þ âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, 
ÿìêîâèé, ñåðåäí³é ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò äîð³ã. Ïàðàëåëüíî ïðàöþºìî 
íàä òèì, ùîá çá³ëüøèòè íàïîâ-
íåííÿ äî áþäæåòó: øóêàºìî çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ âèñòàâëÿºìî 
íà àóêö³îí, ïðàöþºìî ³ç ï³äïðè-
ºìöÿìè ç îôîðìëåííÿ ïðàö³âíèê³â 
íà ðîáîòó, ñåðåäí³é çàðïëàò³ òîùî. 
ß áà÷ó ïîòåíö³àë äëÿ íàïîâíåííÿ 
íàøîãî áþäæåòó, — êàæå Îñÿäà÷.

Ìåäèöèíà. Ïåðåéøëè íà ô³-
íàíñóâàííÿ ÍÑÇÓ. Âðàõîâóþ÷è 
òå, ùî ìè ïðàöþºìî ëèøå ø³ñòü 
ì³ñÿö³â, ³ äëÿ òîãî, ùîá îòðèìà-
òè ë³öåíç³þ ³ ñòâîðèòè ïåðâèííó 
ëàíêó ìåäèöèíè, íàáðàòè ïåðñîíàë 
òîùî ïîòð³áíî áàãàòî ÷àñó, òî ó íàñ 
çàðàç óêëàäåí³ äîãîâîðè ³ç Âåëè-
êîáåðåçîâèöüêîþ òà Êîç³âñüêîþ 
ðàéîííèìè Öåíòðàìè ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè. Òîìó ïåðâèííà 
ëàíêà ìåäèöèíè íàäàº ìåøêàí-
öÿì íàøî¿ ãðîìàäè ïîñëóãè òàì. 
Íàð³êàíü â³ä æèòåë³â ïî íàäàíèõ 
ïîñëóãàõ íåìàº, — êàæå çàñòóïíèê.

Îñâ³òà. Íàäàþòüñÿ îñâ³òí³ ïîñëó-
ãè. Êóëüòóðà. Ðîçâàæàëüí³ ïîñëóãè 
ôóíêö³îíóþòü.

Що кажуть громади, які вирішили не приєднуватися

Курівці: відремонтували багато 
важливих будівель 

Городище: відкрили ЦНАП та планують капітальні ремонти 
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ó ö³é ñïðàâ³, — ïîâ³äîìèëà ðå÷-
íèöÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ïðîêóðàòóðè Ëåñÿ Ãóðåöüêà. — 
Ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó ñóäîì çà-
âåðøåíî äîñë³äæåííÿ ïèñüìîâèõ 
äîêàç³â ó ñïðàâ³. Ï³ñëÿ ÷îãî ñòî-
ðîíîþ çàõèñòó çàÿâëåíî ï’ÿòü 
êëîïîòàíü. Íà ñüîãîäí³ çàçíà÷å-
í³ êëîïîòàííÿ ñóäîì âèð³øåíî.

Çà ÷àñ ðîçãëÿäó ×îðòê³âñüêèì 
ðàéîííèì ñóäîì áóëî ïðèçíà-
÷åíî 65 ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ç íèõ 
34 íå â³äáóëèñü ÷åðåç íåÿâêó 
ñòîðîíè çàõèñòó, çàïåâíèëà Ëåñÿ 
Ãóðåöüêà.

Íàñòóïíå ñóäîâå çàñ³äàííÿ ìàº 
â³äáóòèñü 25 ÷åðâíÿ — íàïåðåäî-
äí³ ÷åòâåðòî¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ âáèâ-
ñòâà âèïóñêíèö³. Ïðîòå íàâðÿä 
÷è âàðòî ñïîä³âàòèñü íà âèðîê 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Ïðîòå îäèí ç àäâîêàò³â Âàñèëÿ 
Ãíàòþêà êèâàº ó á³ê ïðîêóðàòó-
ðè ñàìå ÷åðåç ÷àñòèíó çàñ³äàíü, 
ùî íå â³äáóëèñü. Àíäð³é Ðóñèí 
ñòâåðäæóº: ó ñïðàâ³ ¿õ òðîº, ³ 
íå áóëî òàêîãî, ùîá óñ³ íå ç’ÿâ-
ëÿëèñü. Òðàïëÿëîñü òàêå, ùî ï³ä 
÷àñ ïàíäåì³¿ õòîñü ç ó÷àñíèê³â 
ïðîöåñó õâîð³â, íå âèõîäèëî 
êîìóñü ³ç ñóää³â ÷è ïðèñÿæíèõ. 

Òîä³ ïîâ³äîìëÿëè àäâîêàòàì, àáè 
íå ¿õàëè íà çàñ³äàííÿ, áî äàëåêî. 
Äâîº ç àäâîêàò³â — ç Â³ííèö³. 
Îäèí ç³ Çáàðàæà.

Âæå ÷îòèðè ðîêè Âàñèëü Ãíà-
òþê ïåðåáóâàº ï³ä âàðòîþ. ßêùî 
íàâ³òü éîãî çàñóäÿòü ³, ñêàæ³-
ìî, ñóä ïðèñÿæíèõ ïðèçíà÷èòü 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 10–12 ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ, òî âæå òðåòèíó 
òåðì³íó â³í ôàêòè÷íî â³äñèä³â. 
À ïîïåðåäó, ï³ñëÿ âèðîêó ñóäó ² 
³íñòàíö³¿, ùå àïåëÿö³ÿ òà êàñàö³ÿ 
ó Âåðõîâíîìó ñóä³. Íå ðàç Àí-
äð³é Ðóñèí ãîâîðèâ, ùî ï³äóòü 
òóäè, áî áà÷àòü, ùî íàâðÿä ÷è 
¿õíüîãî êë³ºíòà ñóä âèïðàâäàº. 
À Âàñèëü, ñòâåðäæóº Àíäð³é Ðó-
ñèí, — íå âèíåí.

— Íà ìîþ äóìêó, ÿêáè âñå 
áóëî äîáðå ïî äîêàçîâ³é áàç³ — 
âæå äàâíî áóâ áè âèðîê, — êàæå 
Àíäð³é Ðóñèí. — À òàê ó íèõ º 
ïðîáëåìè, ³ ïðîáëåìè ÷èìàë³.

Âîñòàííº «RIA ïëþñ» ïîâåð-
òàëàñü äî òåìè âáèâñòâà âèø-
í³âåöüêî¿ âèïóñêíèö³ áëèçüêî 
ðîêó òîìó. Çà öåé ÷àñ ó ñïðàâ³, 
êàæå Àíäð³é Ðóñèí, ìàéæå í³-
÷îãî íå çì³íèëîñü.

— Âàñèëþ âàæêî, äóæå âàæ-
êî, òî æ íå ñàíàòîð³é, — êàæå 
Àíäð³é Ðóñèí ïðî ñâîãî êë³ºí-
òà. — Â³í çà öåé ÷àñ äóæå ïîäî-

ÔÅÌ²ÄÀ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@

GMAIL.COM, 0–95– 875-33-60 

Ñóäè ó ñïðàâ³ âáèâñòâà âè-
ïóñêíèö³ ç Âèøí³âöÿ ²ðèíè 
Ìóêî¿äè òðèâàþòü âæå ïîíàä 
3,5 ðîêè. Öå ñâîºð³äíèé ðåêîðä 
ðîçãëÿäó òàêîãî ðîäó ñïðàâ.

Íàãàäàºìî, ò³ëî âèïóñêíè-
ö³ ²ðèíêè Ìóêî¿äè ç³ ñë³äàìè 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ âèÿâè-
ëè çðàíêó 26 ÷åðâíÿ 2017 ð. 
íà óçá³÷÷³ òðàñè ó ñìò Âèøí³-
âåöü Çáàðàçüêîãî ðàéîíó. Ï³ä-
îçðþâàíîãî, Âàñèëÿ Ãíàòþêà, 
çàòðèìàëè ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ 
âáèâñòâà. Éîìó ³íêðèì³íóþòü, 
îêð³ì âáèâñòâà, ç´âàëòóâàííÿ 
â íåïðèðîäíèé ñïîñ³á. Ïðèáëèç-
íî ï³âðîêó òðèâàëî ñë³äñòâî, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ñïðàâó ïåðåäàëè äî ñóäó.

Ï³äãîòîâ÷³ çàñ³äàííÿ â³ä-
áóâàëèñÿ â Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ì³ñüêðàéñóä³, äå, îêð³ì ³íøî-
ãî, îáðàëè ïðèñÿæíèõ. Çãîäîì 
ïåðåíåñëè ðîçãëÿä äî ×îðòêîâà, 
òàê âèð³øèëà êîëåã³ÿ àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó.

— Â³äïîâ³äíî äî ñò. 27 ÊÏÊ 
Óêðà¿íè, ñïðàâà ñëóõàºòüñÿ ó çà-
êðèòîìó ðåæèì³, òîáòî â ïðè-

ñóòíîñò³ ëèøå ó÷àñíèê³â êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè 
îáâèíóâà÷åíèì º íåïîâíîë³òí³é 
³ îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñóºòüñÿ çëî-
÷èí³â ïðîòè ñòàòåâî¿ ñâîáîäè òà 
ñòàòåâî¿ íåäîòîðêàíîñò³ îñîáè, — 
çàïåâíèëè ó ïðåññëóæá³ Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó.

Òîä³ ùå 16-ð³÷íîãî Âàñèëÿ 
Ãíàòþêà çâèíóâàòèëè â îñîáëèâî 
òÿæêèõ çëî÷èíàõ: çà ï. 10 ÷. 2 ñò. 
115 (óìèñíå âáèâñòâî, ïîºäíàíå 
³ç ç´âàëòóâàííÿì àáî íàñèëü-
íèöüêèì çàäîâîëåííÿì ñòàòå-
âî¿ ïðèñòðàñò³ íåïðèðîäíèì 
ñïîñîáîì) òà ÷. 3 ñò. 153 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(íàñèëüíèöüêå çàäîâîëåííÿ 
ñòàòåâî¿ ïðèñòðàñò³ íåïðèðîä-
íèì ñïîñîáîì, ùî ñïðè÷èíèëî 
îñîáëèâî òÿæê³ íàñë³äêè).

ЧИ БУДЕ ВИРОК 
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ?

Ç äíÿ âáèâñòâà ìèíàº 4 ðîêè, 
âèðîêó íåìàº äîñ³. Õòî çàòÿãóº 
ñïðàâó, íà ÿêîìó åòàï³ ðîçãëÿä 
³ êîëè ÷åêàòè íà âèðîê, ìè ïî-
ö³êàâèëèñü â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³.

— Òðèâàº ñóäîâèé ðîçãëÿä 

ВБИВСТВО ВИПУСКНИЦІ 
У ВИШНІВЦІ: ХТО ЗАТЯГУЄ СПРАВУ 
Суди  Чотири роки минає днями з 
дня резонансного вбивства у Вишнівці 
випускниці Іринки Мукоїди. Однак суд 
присяжних досі не назвав ім’я вбивці 
дівчинки. За час розгляду Чортківським 
районним судом було призначено 
65 судових засідань, з них 34 не відбулись 
через неявку сторони захисту 

ðîñë³øàâ — ó âñ³õ ñìèñëàõ öüîãî 
ñëîâà. Òîä³ éîìó áóëî 16. Çàðàç 
âæå 20. Ñóä íå çì³íþº éîìó ì³ðó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó íà äîìàøí³é 
àðåøò. Çâè÷àéíî, â³í íå ïåðå-
õîâóâàòèìåòüñÿ â³ä ñë³äñòâà ³ 
íå ò³êàòèìå — öå ñì³øíî. Ïðîòå 
ùîðàç, êîëè ìè çà öå ãîâîðèìî, 
ïðîêóðàòóðà ãîâîðèòü ïðî «ñî-
ö³àëüíó íàïðóæåí³ñòü ó ïðåñ³» 
ùîäî ö³º¿ òåìè. ² ÷åðåç öå ïðî-
äîâæóþòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

ХТО ОПЛАЧУЄ АДВОКАТІВ?
Çâ³äêè ðîäèíà Âàñèëÿ, íå íà-

ñò³ëüêè çàìîæíà, áåðå ãðîø³ 
íà îïëàòó ïîñëóã òðüîõ àäâîêà-
ò³â âæå ÷îòèðè ðîêè ïîñï³ëü, ìè 
òåæ ïîö³êàâèëèñü.

— Ìè, àäâîêàòè, ïðàöþºìî 
áåçêîøòîâíî. Öå ïðèíöèïîâî, — 
çàïåâíèâ Àíäð³é Ðóñèí. — Ìåí³ 
³ ìî¿ì êîëåãàì öå ïðèíöèïîâî, 
áî ÿê ìè éîãî (Âàñèëÿ — ïðèì. 
àâò.) íå çàõèñòèìî, à º äëÿ öüîãî 
ì³ëüéîí ï³äñòàâ, ùî âáèâñòâî 
ñêî¿â íå â³í, òî ÿê³ æ ìè àä-
âîêàòè?

Àíäð³é Ðóñèí ñòâåðäæóº, ùî 
â ³íòåðåñàõ àäâîêàò³â ÷èìøâèä-
øå çàê³í÷èòè öþ ñïðàâó. ² çà-
òÿãóâàííÿ ñóäîâîãî ïðîöåñó — 
ó öüîìó òî÷íî íå çàö³êàâëåí³.

Íå âèêëþ÷àþòü, ùî, êîëè 

ïðîéäóòü ³ àïåëÿö³éíó, ³ êàñà-
ö³éíó ³íñòàíö³¿, ïîçèâàòèìóòüñÿ 
äî äåðæàâè ïðî â³äøêîäóâàííÿ 
øêîäè Âàñèëåâ³ çà âòðà÷åí³ 
ó Ñ²ÇÎ ðîêè.

— Ìè ïðàâäó áóäåìî øóêàòè 
â êàñàö³éí³é ³íñòàíö³¿ — ó Âåð-
õîâíîìó ñóä³. Ïðèíàéìí³, áà-
÷èìî ç ïðàêòèêè, ùî äî öüîãî 
âñå éäå, — íå ðàç ãîâîðèâ Àí-
äð³é Ðóñèí æóðíàë³ñòö³ «RIA 
ïëþñ». — Áîðåìîñü, àëå ìàëî 
øàíñ³â âèãðàòè ñïðàâó â ñóä³ 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Áà÷èìî çààí-
ãàæîâàí³ñòü òà ìîæëèâèé òèñê 
íà ñóä.

Ñ²ÇÎ áóêâàëüíî ÷åðåç äîðîãó 
â³ä ×îðòê³âñüêîãî ðàéñóäó, òîìó 
Âàñèëÿ Ãíàòþêà äîïðàâëÿþòü 
íà âñ³ çàñ³äàííÿ. À îò ïîòåðï³ë³ 
ó ñïðàâ³, îï³êóíêà Îëüãà ßðåì-
÷óê, ÿêó ²ðèíêà íàçèâàëà ìàìîþ, 
òà ä³äóñü áåðóòü â çàñ³äàííÿõ 
ó÷àñòü â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåí-
ö³¿. Äëÿ öüîãî ùîðàç ïðè¿æäæà-
þòü äî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó. Ç 
Îëüãîþ ßðåì÷óê, íà æàëü, íàì 
íå âäàëîñü ïîñï³ëêóâàòèñü, õî÷à 
ìè é íàìàãàëèñü çâ’ÿçàòèñü ç 
æ³íêîþ. Ïðîòå, êîëè ãîâîðèëè 
âîñòàííº, ïàí³ Îëüãà áóëà ïå-
ðåêîíàíà, ùî ñïðàâà éäå äî çà-
âåðøåííÿ. Ç òîãî ÷àñó ìèíóâ 
ìàéæå ð³ê.
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«Âàñèëþ âàæêî, 
äóæå âàæêî, òî æ 
íå ñàíàòîð³é. Â³í 
çà öåé ÷àñ äóæå 
ïîäîðîñë³øàâ. Éîìó 
áóëî 16. Çàðàç óæå 20» 

Тіло випускниці Іринки Мукоїди зі слідами насильницької 
смерті виявили зранку 26 червня 2017 р. на узбіччі траси 
у смт Вишнівець Збаразького району

Вже чотири роки підозрюваний у вбивстві 
Василь Гнатюк перебуває під вартою. Йому інкримінують, 
крім вбивства, зґвалтування в неприродний спосіб
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ПРОЄКТИ, ЯКІ ВЛЕТІЛИ У КОПІЄЧКУ 
Ми перевірили  У місті вже кілька років реалізовують «Громадський бюджет». Тернополяни пропонують 
свої проєкти. Ті, які отримали достатню підтримку та набрали необхідну кількість голосів – втілюють у 
життя. На це виділяють кошти з міського бюджету. Ми перевірили, який вигляд мають останні реалізовані 
ініціативи. Чи дбайливо до них ставляться тернополяни та що найбільше потерпає від вандалів

ТРАНСФЕР-МІСТЕЧКО 
1 384 300 грн 

Íîâèé ñêâåð â³äêðèâàëè íà Äåíü ì³ñòà. 
Éîìó íåìàº ùå é ðîêó. Ñêâåð ìàº ð³çí³ 
çîíè â³äïî÷èíêó, ëàâêè, íåâåëèêó ñöåíó, 
ìîëüáåðòè äëÿ ìàëþâàííÿ òà äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê. Öå îäèí ç íàéäîðîæ÷èõ ïðîºêò³â 
ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ìèíóëîãî ðîêó.

Òàì âèñàäèëè íîâ³ íàñàäæåííÿ. Ñòàð³ 
äåðåâà, ÿê³ òàì ðîñëè, — íå ÷³ïàëè. Âñ³ åëå-
ìåíòè òðàíñôåð–ì³ñòå÷êà â ãàðíîìó ñòàí³. 
Ëèøå íà îäí³é ãîéäàëö³ ìè ïîì³òèëè, ùî 
ãóìîâèé åëåìåíò ãîéäàëêè â³ä³ðâàâñÿ. Â³í 
íåîáõ³äíèé äëÿ àìîðòèçàö³¿.

БЛАГОУСТРІЙ ДВОРУ ШКОЛИ №5 
1 411 310 грн 

Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ïðîºêò³â 
«Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó» — îáëàøòóâàííÿ 
äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, à òà-
êîæ áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é øê³ë. Ãîëîñè 
íà òàê³ øâèäêî çáèðàþòü. Ìèíóëîãî ðîêó 
â³äíîâèëè òåðèòîð³þ á³ëÿ øêîëè ¹ 5. ¯¿ 
âêëàëè áðóê³âêîþ, îáëàøòóâàëè êëóìáè, 
âñòàíîâèëè ëàâêè. Âñþ òåðèòîð³þ îáãî-
ðîäèëè ïàðêàíîì. 

Íà òåðèòîð³¿ âèñàäèëè êâ³òè, ¿¿ òðèìàþòü 
â ÷èñòîò³ òà ïîðÿäêó. Õî÷à ïî÷àëèñü ë³òí³ 
êàí³êóëè, á³ëÿ øêîëè íà ëàâêàõ â³äïî÷è-
âàþòü ó÷í³.

РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ 
ГІМНАЗІЇ ІМ. ФРАНКА 
1 447 388 грн 

Ùå îäèí ïðîºêò, ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàêëàäàìè 
îñâ³òè — ðåìîíò òåðèòîð³¿ á³ëÿ âõîäó â ã³ì-
íàç³þ ³ì. ² Ôðàíêà, ùî íà âóëèö³ Êîïåðíè-
êà. Òåðèòîð³þ òàêîæ îáãîðîäèëè. Ðàí³øå 
òàì íà ïåðåðâàõ â³äïî÷èâàëè ã³ìíàçèñòè, 
òåïåð æå íà ãàçîí íå ìîæíà. Âèñàäèëè íîâ³ 
äåðåâà. Òðîòóàð âêëàëè áðóê³âêîþ. Ìîæ-
ëèâî, òàì íå çàâàäèëî á âñòàíîâèòè ì³ñöå 
äëÿ ïàðêóâàííÿ âåëîñèïåä³â. Ìè ïîì³òèëè, 
ùî âåëîñèïåäè êð³ïëÿòü äî ñòîâï³â ïîðó÷.

ВУЛИЧНИЙ СПОРТЗАЛ 
231 520 грн 

Íîâèé ñó÷àñíèé òà ïåðøèé ó ñâîºìó 
ðîä³ ìàéäàí÷èê äëÿ âóëè÷íîãî âîðêàóòó 
îáëàøòóâàëè íà Êè¿âñüê³é, 1. Âóëè÷íèõ 
òðåíàæåð³â ó ì³ñò³ ÷èìàëî, îäíàê íà íèõ, ÿê 
êàæóòü ì³ñöåâ³, ñïðàâä³ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì 
âàæêî. Öå ðàäøå àòðàêö³îíè äëÿ ä³òåé ÷è 
òðåíàæåðè äëÿ ô³çêóëüòóðè.

Íà Êè¿âñüê³é æå îáëàøòóâàëè ñèëîâ³ 
òðåíàæåðè, âóëè÷í³ ãàíòåë³. Íàâàíòàæåííÿ 
íà òðåíàæåðè ìîæíà ðåãóëþâàòè, ïåðå-
ñòàâëÿþ÷è ñïåö³àëüí³ äèñêè.

— Çàðàç ñïåêîòíî, òîìó ëþäåé íà òðåíà-
æåðàõ íåìàº, àëå ââå÷åð³ ïðèõîäÿòü õëîïö³, 
ä³â÷àòà, ùîá çàéìàòèñü, — ðîçïîâ³â æèòåëü 
áóäèíêó ïàí Îëåã. — Ä³òè òåæ áàâëÿòüñÿ 
òóò, àëå ñòàðø³, ÿê³ ìîæóòü çàéìàòèñÿ. 
Â òåí³ñ ãðàþòü, ãàíòåë³ ï³äí³ìàþòü. Ç òîãî 
÷àñó, ÿê ¿õ âñòàíîâèëè, í³÷îãî, íà ùàñòÿ, 
íå âêðàëè, íå çëàìàëè.

Âñ³ òðåíàæåðè ïðàöþþòü. Îäíàê äåÿê³ 
ïî÷àëè ïîêðèâàòèñü ³ðæåþ.

Íà öåé ïðîºêò âèä³ëÿëè 300 òèñ. ãðèâåíü 
ç áþäæåòó, àëå âäàëîñü çðîáèòè äåøåâøå 
ìàéæå íà 70 òèñ. Ö³ êîøòè ïîâåðíóëè íà-
çàä äî áþäæåòó.

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК «АЛЯСКА» 
291 370 грн 

Íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê îáëàøòóâàëè 
íà Ñèìîíåíêà, 6. Â³í ïðèçíà÷åíèé äëÿ ìà-
ëåíüêèõ ä³òåé. Çà çàãîðîäæåííÿì ïîêëàëè 
øòó÷íó òðàâó, âñòàíîâèëè ÷îòèðè ãîéäàëêè, 
êàðóñåë³, ã³ðêó, ëàâêè. Ïîðó÷ ç íîâèì ìàé-
äàí÷èêîì º ùå é ñòàð³ ãîéäàëêè òà àòðàê-
ö³îíè ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.

Îäíàê ó ï³äñóìêîâîìó çâ³ò³ ïðî âèêîíàí-
íÿ ïðîºêò³â éøëîñü íå ëèøå ïðî äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê, à é ïðî âñòàíîâëåííÿ âóëè÷íèõ 
òðåíàæåð³â. ¯õ ìè íå çíàéøëè. 

— Í³, òðåíàæåð³â íå áóëî, ò³ëüêè ãîéäàë-
êè, — êàæå æèòåëüêà áóäèíêó ïàí³ Òåòÿíà. 

Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîÿñíèëè — äàíèé ïðî-
ºêò â³äíîñèâñÿ äî ìàëèõ. Âèä³ëåíèõ êîøò³â 
íà òðåíàæåðè íå âèñòà÷èëî. Ðåàë³çàö³þ ïî-
ãîäæóâàëè ç àâòîðîì.

— Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè º ùîì³ñÿ÷íèé 
ñòàí ðåàë³çàö³¿ ïðîºêò³â Ãðîìàäñüêîãî 
áþäæåòó, — ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè 
Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Äàíèé ïðîåêò â³äíî-
ñèâñÿ äî ìàëèõ ³ç áþäæåòîì 300 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Òå, ùî ïîäàþòü àâòîðè íà åòàï³ 
ïðîåêò³â ³ òå, ùî ðåàë³çîâóºòüñÿ, ³íîä³ ìîæå 
ð³çíèòèñÿ, âðàõîâóþ÷è îáìåæåíèé áþäæåò. 
Ïðîòå óñ³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ç ïîãîäæåí-
íÿì ç àâòîðîì. Â ìåæàõ êîøò³â, ÿê³ áóëè 
âèä³ëåí³ íà ðåàë³çàö³þ äàíîãî ïðîºêòó, ç 
àâòîðîì áóëî ïîãîäæåíî, ùî â³äáóäåòüñÿ 
âëàøòóâàííÿ «Ñïîðòèâíî-³ãðîâîãî äèòÿ÷îãî 
ìàéäàí÷èêà «Àëÿñêà» íà äàíó ñóìó. Òîìó 
íå áóëî âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â.

«ДОРІЖКА ЗДОРОВ’Я» 
292 005 гривень 

Âóëè÷í³ òðåíàæåðè, ñõîæ³ íà ò³, ùî âñòà-
íîâèëè íà Êè¿âñüê³é, òåïåð º ³ â ã³äðî-
ïàðêó «Òîï³ëü÷å». Ðîçòàøîâàí³ âîíè á³ëÿ 
öåíòðó çàãàðòîâóâàííÿ «Íåïòóí». Îäíàê 
öèì òðåíàæåðàì ïîùàñòèëî ìåíøå. Îäèí 
ç íèõ ïîíèùèëè âàíäàëè — çëàìàëè îäíó 
ç ïåðåêëàäèí. Àëå òðåíàæåð ïðàöþº.

²íø³ òðåíàæåðè â õîðîøîìó ñòàí³, àëå 
äåÿê³ ìåòàëåâ³ åëåìåíòè ïî÷àëè ïîêðè-
âàòèñÿ ³ðæåþ.

ДИТЯЧА «ЛАЗАНКА» 
249 652 грн 

Êàíàòíà «ëàçàíêà» ðîçòàøîâàíà 
íà òðàâ’ÿíîìó ïëÿæ³ â ïàðêó Øåâ÷åíêà. 
¯¿ âñòàíîâèëè ìèíóëîãî ðîêó. Âîíà ìàº 
ï³äñâ³òêó, ÿêîþ ìîæíà êåðóâàòè ç³ ñìàðò-
ôîíó, ïîðó÷ ë³õòàð ç äàò÷èêîì ðóõó. Òàêà 
çàáàâà ñïîäîáàëàñÿ ä³òëàõàì ³ âäåíü. Êîëè 
íå íàäòî ñïåêîòíî, òàì ãðàþòüñÿ ä³òè.

Êîíñòðóêö³¿ ùå íåìàº ³ ðîêó. ¯¿ âñòà-
íîâèëè ó ñåðïí³ 2020. Îäíàê çà öåé ÷àñ ¿¿ 
äîáðÿ÷å ïîíèùèëè âàíäàëè. Íàéá³ëüøå 
ïîñòðàæäàëè ð³çíîêîëüîðîâ³ ë³õòàðèêè. 
¯õ º äåâ’ÿòü ³ âñþäè ïîáèòå çàõèñíå ñêëî. 
Á³ëüø³ñòü ñâ³òëîä³îä³â íå ïðàöþþòü. Ëèøå 
÷îòèðè ë³õòàðèêè ïðàöþâàëè.

ІНКЛЮЗИВНИЙ МАЙДАНЧИК 
«МІСТО МРІЙ» 
1 390 942 грн 

Òàêèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì³ñò³ ìàëî. Àòðàê-
ö³îíè äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ º â ïàðêó 
Øåâ÷åíêà, á³ëÿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè. Íàé-
á³ëüøèé ñó÷àñíèé ìàéäàí÷èê îáëàøòóâàëè 
â ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ ó 2019 ðîö³. Îä-
íàê íå âñòèãëè éîãî äî ê³íöÿ îáëàøòóâàòè 
òà â³äêðèòè, ÿê éîãî çíèùèëè âàíäàëè. 
Îäðàçó ï³ñëÿ ñòàíîâëåííÿ âíî÷³ íåâ³äîì³ 
çëàìàëè ãîéäàëêó. ¯¿ â³äðåìîíòóâàëè.

Íàðàç³ íà ìàéäàí÷èêó ãðàþòüñÿ âñ³ ä³òè, 
íå ëèøå ç ³íâàë³äí³ñòþ. Âñ³ àòðàêö³îíè â õî-
ðîøîìó ñòàí³. À îò äåÿê³ ëàâêè çëàìàí³. ̄ õ 
ðåìîíòóâàëè. Íå â íàéêðàùîìó ñòàí³ äèòÿ÷à 
ï³ñî÷íèöÿ — âîíà ïî÷àëà ðîçâàëþâàòèñÿ. 
À çàõèñíèé ëàíöþã íà äèòÿ÷³é êàðóñåë³, 
íà ÿêó ìîæíà çà¿õàòè íàâ³òü íà ³íâàë³äíîìó 
â³çêó, îá³ðâàëè. Øòó÷íà òðàâà á³ëÿ ãîéäàëîê 
âæå ïðîòåðëàñÿ. Ï³ä íåþ ï³ñîê.

— Ââå÷åð³ òóò øàñòàþòü ð³çí³ ëþäè, — 
êàæå òåðíîïîëÿíêà Îëüãà. — Íà ìàéäàí÷èêó 
çðàíêó ³ ïëÿøêè ç àëêîãîëþ ëèøàþòü, ³ 
ñì³òòÿ. Òóò ïàðê, êàìåð íåìàº, ïàòðóë³ ð³äêî 
áóâàþòü, îò ³ ìàºìî, ùî ëàìàþòü òà íèùàòü.

ПАМ’ЯТНИК УЧИТЕЛЮ 
999 800 грн 

Öåé ïðîºêò 2018 ðîêó âèêëèêàâ ÷èìàëî 
äèñêóñ³é ñåðåä ì³ñöåâèõ. Íå âñ³ ðîçóì³-
ëè, íàâ³ùî ïîòð³áíî âèòðà÷àòè ãðîø³ ñàìå 
íà ïàì’ÿòíèê. Õòîñü õîò³â, ùîá â³í âèãëÿ-
äàâ ³íàêøå. Íå îá³éøëîñü ³ áåç ãóìîðó. 
Äåõòî ïðîïîíóâàâ âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê 
ìàéñòðó Éîä³ ç «Çîðÿíèõ â³éí», ùîá ïðè-
âàáëþâàòè òóðèñò³â.

Âðåøò³ ïàì’ÿòíèê âñòàíîâèëè. Îäíàê 
áàãàòî ëþäåé íå çðîçóì³ëè, ÷îìó çàì³ñòü 
â÷èòåëÿ — ïîñòàìåíò òà äâà ó÷í³.

Ïàì’ÿòíèê â õîðîøîìó ñòàí³. Ïîðó÷ 
âèñàäæóþòü êâ³òè. Òàì ôîòîãðàôóþòüñÿ 
ì³ñöåâ³. Äåÿê³ áðîíçîâ³ åëåìåíòè ïî÷àëè 
îêèñëþâàòèñÿ.

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, VADIMEV15@GMAIL.COM 
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Âòðàòà âîëîññÿ (ÿê ó ÷îëîâ³ê³â, 
òàê ³ æ³íîê) ìîæå ñòàòè ñèìïòî-
ìîì, ùî ñèãíàë³çóº ïðî ñåðéîçí³ 
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì. Òîìó íå ïî-
òð³áíî êóïóâàòè äîðîã³ øàìïóí³, 
à ë³ïøå — îäðàçó çâåðíóòèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî ìåäèê³â.

ДОВГО НОСИЛА ПЕРУКУ 
Çóïèíèìîñÿ ñàìå íà æ³íî÷îìó 

îáëèñ³íí³, ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî ³ ÿê 
áîðîòèñÿ. Ùå ð³ê òîìó ìè ðîçïî-
â³äàëè óí³êàëüíó ³ñòîð³þ æèòåëüêè 
Òåðíîï³ëüùèíè, ÿêà ôàêòè÷íî áóëà 
ëèñîþ. 25 ðîê³â íàâ’ÿçëèâèõ êîìï-
ëåêñ³â ³ ïðîáëåì, ìð³ÿ ðîç÷åñàòè 
ñâî¿ êîñè òà ïðîñòî íå ñîðîìèòèñÿ 
ñâîãî â³äîáðàæåííÿ â äçåðêàë³. Âè 
óÿâëÿºòå, ÿê öå áóòè ëèñîþ æ³íêîþ 
ðîêàìè?

— Âîëîññÿ ïî÷àëî ð³çêî âè-
ïàäàòè ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî ñòðåñó. 
Ðàííÿ âàã³òí³ñòü, âèêèäí³ — ³ îñü 
òàêèé ðåçóëüòàò. Âîëîññÿ âèïàäàëî 
æìóòàìè. Çàëèøèâñÿ ëèøå îäèí 
÷óá÷èê ççàäó, íà÷å â êîçàêà, — ðîç-
ïîâ³äàëà ïàí³ Ê. (ïîâí³ äàí³ â³äîì³ 
ðåäàêö³¿ — ïðèì. àâò.). Âèêîðèñòî-
âóâàëè ³ ìàç³, ³ íàñòîÿíêè, ³ íàðîäí³ 
çàñîáè — í³÷îãî íå äîïîìàãàëî. 
Áîÿëàñü âèéòè íà âóëèöþ, çàãî-
âîðèòè ç äðóçÿìè, áîÿëàñü ñâîãî 
â³äîáðàæåííÿ ó äçåðêàë³. ªäèíèé 
âèõ³ä âðÿòóâàòèñÿ â³ä çîâí³øíüîãî 
ñâ³òó — îäÿãíóòè ïåðóêó.

Ç 18 äî 43 (ñàìå ñò³ëüêè çàðàç 
æ³íö³) æ³íêà ìð³ÿëà ïðî ñâîº âî-
ëîññÿ. ² ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî ì³ñ-
öåâî¿ ë³êàðêè-òðèõîëîãà Îëüãè 
Òóãàðîâî¿, ¿¿ íàä³¿ ñòàëè âò³ëþâà-
òèñÿ ó æèòòÿ. Çà ð³ê ³íòåíñèâíîãî 
ë³êóâàííÿ ïàí³ Ê. ïîáà÷èëà íà ñâî-

¿é ãîëîâ³ ñâ³æ³ ïàñìà òà âïåðøå 
çà 25 ðîê³â çíÿëà ïåðóêó.

МРІЄ ПІТИ В ПЕРУКАРНЮ 
Íàñïðàâä³ æ ïðîáëåìà, ç ÿêîþ 

çóñòð³ëàñÿ ãåðî¿íÿ íàøî¿ ïîïåðå-
äíüî¿ ïóáë³êàö³¿, äîñèòü ïîøèðåíà.

Ïàí³ Ì. — òåðíîïîëÿíêà. ̄ é 41. 
Âîíà ïðàöþº ç ëþäüìè, àëå äóæå 
ñîðîìèòüñÿ, ùîá ¿¿ ³ñòîð³þ íå ä³ç-
íàëèñÿ çíàéîì³. Òîìó ïðîôåñ³þ 
íå âêàçóºìî.

— ß ìàñêóâàëàñÿ 14 ðîê³â. Êîëè 
æìóòàìè âèïàäàëî âîëîññÿ, ïðîñòî 
áîÿëàñÿ ëþäÿì â î÷³ äèâèòèñÿ. Äó-
ìàëà, ùî â ìåíå ðàê. Îáñòåæèëàñÿ, 
äÿêóâàòè Áîãó, çäîðîâà. Àëå… âî-
ëîññÿ âñå îäíî âèïàäàëî. Ãí³çäî-
âà àëîïåö³ÿ — òàê ìåí³ ñêàçàëè. 

ß øóêàëà ñïåö³àë³ñòà ³ â Òåðíîïîë³, 
³ â ³íøèõ ì³ñòàõ. Ïðîáóâàëà ³ ðàí³-
øå ë³êóâàòèñÿ, àëå òîëêó íå áóëî. 
×åñíî, íàâ³òü â³ñ³ì ì³ñÿö³â òîìó, 
êîëè ÿ ïðèéøëà äî Îëüãè Òóãà-
ðîâî¿, ó ìåíå áóëî äóæå ìàëî â³ðè 
â òå, ùî âîëîññÿ ç’ÿâèòüñÿ, — ç³-
çíàºòüñÿ æ³íêà.

«Áåç íàä³¿ ñïîä³âàþñü!» Ñàìå òàê 
ìîæíà îïèñàòè òå, ùî áóëî äàë³.

— Íå â³ðèëà ó åôåêò, ïîêè 
íå ïîáà÷èëà ïåðø³ âîëîñèíêè, ÿê³ 
ïî÷àëè ïðîáèâàòèñÿ íà øê³ð³. Âè 
óÿâ³òü, êîëè ÿ çí³ìàþ äîâãó ïåðóêó, 
à â äçåðêàë³ áà÷ó ñåáå, ôàêòè÷íî 
ïîâí³ñòþ ëèñó, äå-íå-äå ñòèð÷àòü 

14 РОКІВ ХОДИЛА У ПЕРУЦІ, 
ТЕПЕР — ЗІ СВОЇМ ВОЛОССЯМ 
Перевтілення  Кожна друга жінка 
стикається із втратою волосся. Така 
проблема може бути обумовлена 
генетично або виникнути внаслідок 
сильного стресу. Розповідаємо історії 
тернополянок, які відверто розповіли про 
свої комплекси, лікування та одужання

«ß áîÿëàñÿ ïîêàçóâàòè 
öå ÷îëîâ³êîâ³, ä³òÿì, 
ïîñò³éíî õîâàëàñÿ, 
òàêå âðàæåííÿ, ùî 
õîò³ëà âòåêòè â³ä 
óñüîãî ñâ³òó» 

ïàñìà! ß áîÿëàñÿ ïîêàçóâàòè öå ÷î-
ëîâ³êîâ³, ä³òÿì, ïîñò³éíî õîâàëàñÿ, 
òàêå âðàæåííÿ, ùî õîò³ëà âòåêòè â³ä 
óñüîãî ñâ³òó, — ïëà÷ó÷è ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Âîíà ³ äîñ³ õîâàº ïîãëÿä òà ùèðî 
ðàä³º íàâ³òü ñèâèì ïàñìàì âîëîññÿ 
³ ìð³º ïðî òå, ùî ñêîðî âïåðøå 
çà áàãàòî ðîê³â ï³äå â ïåðóêàðíþ.

ХВОРІЮТЬ НАВІТЬ ДІТИ 
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â âè-

ïàäêè îáëèñ³ííÿ ïî÷àñò³øàëè, 
ãîâîðèòü ë³êàð-òðèõîëîã Îëüãà 
Òóãàðîâà. Çà ïîðÿòóíêîì ïðèõî-
äÿòü íå ò³ëüêè æ³íêè, à é ìàìè ç 
ìàëåíüêèìè äîíå÷êàìè.

— Õëîï÷èêè â ìåíå áóâàþòü 
ð³äøå, à îò ä³â÷àòêà — ÷àñòî. 
Çàõâîðþâàííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ïîÿâîþ íà âîëîñèñò³é ÷àñòèí³ ãî-
ëîâè ð³çíèõ çà ðîçì³ðàìè ä³ëÿíîê 
îáëèñ³ííÿ. Íà ñüîãîäí³ íåâ³äîì³ 
ñïðàâæí³ ïðè÷èíè ãí³çäîâî¿ àëî-
ïåö³³, àëå âñå-òàêè ââàæàºòüñÿ, ùî 
îñíîâíèì ôàêòîðîì º ãåíåòè÷íà 
ñõèëüí³ñòü, — ãîâîðèòü ë³êàðêà.

ЧОМУ ВИНИКАЄ ОБЛИСІННЯ 
Àëîïåö³ÿ — ïàòîëîã³÷íå âèïà-

ä³ííÿ âîëîññÿ. ×àñò³øå ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ íà âîëîñÿí³é ÷àñòèí³ ãîëîâè 
³ íà îáëè÷÷³ (áîðîäà, áðîâè, â³¿), 
ð³äøå — íà òóëóá³, ïîÿñíþº äåð-
ìàòîëîã-òðèõîëîã Îëüãà Òóãàðîâà.

²ñíóº ê³ëüêà âèä³â àëîïåö³¿. 
Àíäðîãåíåòè÷íà — öå ñòàí, ïðè 
ÿêîìó ê³ëüê³ñòü âîëîññÿ íà ãîëîâ³ 
ïîñòóïîâî çìåíøóºòüñÿ. Âîëîññÿ 
ñòàº òîíøèì, ñâ³òë³øèì, ð³äøèì, 
ùî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè çàëèñèí 
â ëîáíî-ò³ì’ÿí³é ä³ëÿíö³ ó ÷îëî-
â³ê³â, ðîçøèðåííÿ öåíòðàëüíîãî 
ïðîä³ëó — ó æ³íîê.

Äèôóçíà — âîëîññÿ âèïàäàº á³ëü-
øå íîðìè ïåâíèé ïåð³îä. Ó öüîìó 
âèïàäêó æ³íêè, ÿê ïðàâèëî, ïàí³-

êóþòü, êîëè áà÷àòü ñâîº âîëîññÿ 
ó âàíí³é ³ ïî êâàðòèð³. Ãí³çäîâà — 
öå õðîí³÷íå çàïàëüíå çàõâîðþâàí-
íÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè çîí 
îáëèñ³íü. ª ùå ðóáöåâà — íåîáî-
ðîòíå ïîøêîäæåííÿ âîëîñÿíèõ ôî-
ë³êóë³â ³ ïîÿâà íà ¿õ ì³ñö³ ñïîëó÷íî¿ 
(ðóáöåâî¿) òêàíèíè.

— Ïî÷àòîê çàõâîðþâàííÿ ìîæå 
áóòè ó áóäü-ÿêîìó â³ö³, ³ íå ³ñíóº 
â³äîìî¿ çàëåæíîñò³ â³ä ðàñè ÷è ñòà-
ò³. Çàçâè÷àé âîëîñÿí³ ôîë³êóëè çà-
ëèøàþòüñÿ ³ çáåð³ãàºòüñÿ ïîòåíö³àë 
äëÿ â³äíîâëåííÿ ðîñòó âîëîññÿ, 
íàâ³òü ïðè òðèâàëîìó çàõâîðþ-
âàíí³. Ó âèïàäêó æ óí³âåðñàëüíî¿ 
àëîïåö³¿ (ÓÀ), òîáòî ïîâíîãî îáëè-
ñ³ííÿ, â³äíîâëåííÿ ìîæëèâå ëèøå 
ó ìåíø, í³æ 10% âèïàäê³â, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà Òóãàðîâà.

ЛІКУВАННЯ: ЩО ЦЕ ЗА ІН’ЄКЦІЇ?
Ë³êàð ïîâèíåí ïðîâåñòè îáñòå-

æåííÿ ³ ç³áðàòè ñ³ìåéíèé àíàìíåç.
— ß îáîâ’ÿçêîâî ïðèçíà÷àþ ðÿä 

êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ îáñòåæåíü òà 
ïðè ïîòðåá³ äîäàòêîâó êîíñóëüòà-
ö³þ ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â, àäæå ÷àñòî 
îáëèñ³ííÿ áóâàº íàñë³äêîì ãîðìî-
íàëüíîãî çáîþ, ïîðóøåííÿ â ðî-
áîò³ ùèòîâèäíî¿ çàëîçè òà ³íøèõ 
îðãàí³â òà ñèñòåì. ßêùî ç àíàë³çà-
ìè âñå íîðìàëüíî, ìè ïðèñòóïàºìî 
äî ë³êóâàííÿ, — ïîÿñíþº ìåäèê.

Äëÿ öüîãî ïàö³ºíòàì Îëüãà Òóãà-
ðîâà ïðèçíà÷àº ìàç³, êðåìè, ëîñü-
éîíè, à òàêîæ óêîëè, òàáëåòîâàí³ 

ïðåïàðàòè. Ó á³ëüøîñò³ ë³êàðêà 
ïðèçíà÷àº âíóòð³øíüî âîãíèùåâ³ 
³í’ºêö³¿ (ó ä³ëÿíêè âòðàòè âîëîñ-
ñÿ). Âèêîðèñòîâóº ñåðòèô³êîâàí³ 
çàêîðäîíí³ ïðåïàðàòè. 

×è áåçïå÷í³ òà íàñê³ëüêè áîë³ñí³ 
â³ä÷óòòÿ âèíèêàþòü? Çàïèòóºìî.

— Ö³ ³í’ºêö³¿ ñïðÿìîâàí³ íà òå, 
ùîá «çàñïîêî¿òè» ì³ñöåâó ³ìóí-
íó ñèñòåìó, ÿêà àòàêóº âîëîñÿ-
íèé ôîë³êóë ³ ñïðèéìàº éîãî, 
ÿê ÷óæîð³äíå ò³ëî, ùî ïðèçâî-
äèòü äî âòðàòè âîëîññÿ. Ìè öå 
âèïðàâëÿºìî. Çà îäíó ïðîöåäóðó 
ðîáèìî áàãàòî âêîëþâàíü. Ñêàæó 
÷åñíî, öå òðîõè áîëþ÷³ â³ä÷óòòÿ, 
àäæå àíåñòåç³¿ íå ðîáèìî. Äîäîìó 
ïðèçíà÷àþ ñïåö³àëüí³ ìàç³, êðåìè, 
ë³êóâàëüí³ ëîñüéîíè, — ïðîäîâæóº 
ñïåö³àë³ñòêà.

Êîëè º íåçíà÷í³ âîãíèùà óðà-
æåííÿ, òî ³ çà òðè ì³ñÿö³ âäàºòüñÿ 
äîñÿãíóòè ÷óäîâîãî ðåçóëüòàòó, íà-
ãîëîøóº ïàí³ Òóãàðîâà. À îò êîëè 
âæå º îáëèñ³ííÿ ïî âñ³é ä³ëÿíö³ ãî-
ëîâè òà íàâ³òü ³íøèõ ä³ëÿíêàõ ò³ëà, 
òî ïðàöþâàòè äîâîäèòüñÿ á³ëüøå. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ, ÿê ìè îïèñàëè 
âèùå, ë³êóâàííÿ çàéíÿëî â³ä ñåìè 
ì³ñÿö³â äî ðîêó ÷àñó, ³ åôåêò óæå 
ñóòòºâî ïîì³òíèé.

Çà ÷àñ, ÿêèé ïðîâîäèòü ç ïàö³-
ºíòêàìè, âîíè âæå ñòàþòü ð³äíè-
ìè, êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. Àäæå 
ñàìå ¿é âîíè äîâ³ðÿþòü òå, ïðî ùî 
áîÿòüñÿ ãîâîðèòè ³ ùî ñòàðàþòüñÿ 
ïðèõîâàòè â³ä óñüîãî ñâ³òó.

До і після. Такий вигляд мала голова жінки до звернення, і такого ефекту вдалося досягнути 
вже за сім місяців лікування. На жаль, облисіння у жінок спостерігається часто

Перш за все, у кожної людини во-
лосся випадає, і це нормально. 
Питання в іншому: скільки і як ча-
сто? Для цього потрібно завітати 
до лікаря. Після огляду трихоско-
пом, якщо очевидні порушення, 
спеціаліст скерує на обстеження. 
І лише після того розроблятиме 
тактику лікування.
Варто визначити, який саме у вас 
тип шкіри голови: жирний, су-
хий чи нормальний. Відповідно 
до нього і купувати засоби догля-
ду. Після миття використовуйте 

кондиціонери, маски олійки, які 
захистять ваше волосся, нададуть 
йому блиску і забезпечать легке 
розчісування.
На прилавках магазинів часто мож-
на зустріти шампуні проти випа-
діння волосся. За словами Ольги 
Тугарової, це просто вдалий марке-
тинговий хід і не більше. Шампуні 
проблему облисіння чи випадіння 
не вирішують! Адже вони не здатні 
так глибоко проникнути в шкіру. 
Не займайтеся самолікуванням — 
зверніться до лікаря!

Як доглядати за волоссям. Поради трихолога 

ДОВІДКА 

Ольга ТУГАРОВА 
Спеціалізується на захво-
рюваннях шкірних покри-
вів, нігтів та волосистої ча-
стини голови. Проводить 
складну діагностику та 

лікування. Володіє нави-
ками дерматоскопії ново-
утворень, видаляє папіло-
ми за допомогою кріоде-
струкції та радіохвильової 
терапії.
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ОКСАНА 

ІЛЬНИЦЬКА, 

КІНОЛОГ, ГРУМЕР І 

ЗАВОДЧИК СОБАК:

— Якщо чужий 
собака на вули-
ці почав гарчати, 
то щоб уникнути 

подальшого розвитку агресії 
у собаки, треба просто зупини-
тися і подивитися на подальшу 
реакцію собаки. Не тікати, не ма-
хати руками, якщо є сумка чи 
пакет, бажано ними затулитися. 
У жодному разі не провокувати 
тварину. Якщо собака вже почав 
бігти за людиною, так само треба 
виставити захист, коли є сумка чи 
пакет, можна взяти якусь палку. 
Тоді вже потрібно точно оборо-
нятися. Якщо собака побачить, 
що ви панікуєте і тікаєте, тобто 
у людини відбувається викид 
адреналіну — вона почне тран-
слювати страх, то собака напа-
датиме в будь-якому випадку.
Для собаки захист означатиме 

силу. Коли людина починає чи-
мось себе захищати, то собака 
може відійти. Але це залежить 
від собаки, якщо він вирішив 
напасти — нападе в будь-якому 
разі. Але хоча б є шанс його на-
лякати і показати, хто сильніший. 
Якщо ж собака почав нападати 
і кусати, потрібно покликати 
на допомогу, закрити голову, 
обличчя, аби важливі ділянки 
тіла найменше постраждали.
Але зауважте, що собаки просто 
так дуже рідко нападають. Має 
відбутися серйозна провокація 
тварини. Або таке може виник-
нути у зграї агресивних тварин. 
Це ж стосується і безпритульних 
собак, вони рідко нападають 
просто так.
Власникам хочу побажати просто 
вчити своїх улюбленців, займа-
тися ними. Тому що будь-який 
собака, навіть той, що важить 
кілограм, — це у першу чергу со-
бака. Його потрібно виховувати, 
вчити — це не «жива» іграшка.

Навіть собака, який важить кілограм, це собака 

ÏÐÎÁËÅÌÈ

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
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— Íà ìî¿õ î÷àõ ìàëåíüêèé ñîáà-
êà (éîðêøèðñüêèé òåð’ºð — ïðèì. 
ðåä.) ïî÷àâ ãàð÷àòè íà õëîï÷èêà 
ó äâîð³, à êîëè òîé âèð³øèâ á³ãòè 
ãåòü â³ä ñîáàêè, ñòàëîñÿ íåñïî-
ä³âàíå: ïåñ íàçäîãíàâ õëîï÷èêà 
³ çë³ñíî âï’ÿâñÿ ó éîãî øòàíè-
íó, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 
Ëþäìèëà. — Â³í ñèëüíî ïëàêàâ, ÿ 
ï³ëä³éøëà ³ îá³éíÿëà éîãî. 

Íà çàïèòàííÿ æ³íêè, ÷è ïðî-
êóñèâ ñîáàêà íîãó, ìàëèé â³äïî-
â³â, ùî ëèøå øòàíêó. Ó öåé ÷àñ 
âëàñíèöÿ ïñà äèâèëàñÿ íà öå áåç 
íàéìåíøîãî æàëþ òà ùå é çàÿâèëà: 
«Íåìàº ÷îãî ï³äõîäèòè äî ÷óæèõ 
ñîáàê». À ÷îìó òîä³ ö³, ç âèãëÿäó 
äóæå «ìèë³» ñîáàêè, á³ãàþòü ëþä-
íèì äâîðîì áåç ïîâ³äêà ³ íàãëÿ-
äó? Äî ÷óæî¿ äèòèíè — ïðåòåíç³¿, 
à äî ñâîãî ñîáàêè æîäíèõ çàóâà-
æåíü, — îáóðþºòüñÿ æ³íêà.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» âèð³-
øèëè ðîç³áðàòèñÿ ó ïðîáëåì³, ÿê 
ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ãî-
ñïîäàðÿ, ñîáàêà ÿêîãî çàâäàëà âàì 
øêîäè. Õòî â³äïîâ³äàòèìå çà óêó-
ñè áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê? ßê ïî-
âîäèòèñÿ, êîëè ñîáàêà ãàð÷èòü ÷è 
á³æèòü çà âàìè, ÷èì çàõèùàòèñÿ?

Ìè çàïèòàëè ÷èòà÷³â ó ñîöìåðå-
æàõ, ÷è ñòèêàëèñÿ âîíè ç âèïàä-
êàìè íàïàäó ÷è àãðåñèâíîãî ïî-

âîäæåííÿ ñîáàê íà âóëèöÿõ ì³ñòà, 
òà ÷èì çàâåðøóâàëèñÿ òàê³ ³ñòîð³¿? 
Îñü ùî â³äïîâ³äàëè òåðíîïîëÿíè:

НЕ БІЙТЕСЯ, НЕ ВКУСИТЬ 
Ìàð’ÿíà íàïèñàëà: «Íåäàâíî 

ãóëÿëà ç ä³òüìè á³ëÿ ôàáðèêè ìå-
áë³â «Íîâà». Òàì æå ïðîãóëþâà-
ëàñÿ ñ³ì’ÿ ó ñêëàä³ äâîõ äîðîñëèõ 
³ òðüîõ ä³òåé. Ç íèìè áóâ ñîáàêà 
ïîðîäè Äæåê-ðàññåë-òåð'ºð íà ïî-
â³äêó. Ïîáà÷èâøè 4-ð³÷íîãî ñèíà 
Ìàð’ÿíè, ïåñ ïî÷àâ âèðèâàòèñÿ, 
ãàð÷àòè ³ ãàâêàòè. Õàçÿéêà çàì³ñòü 
òîãî, ùîá âòèõîìèðèòè òâàðèíó, 
îäÿãíóòè éîìó íàìîðäíèê, ïî÷àëà 
êðè÷àòè íà ìîþ äèòèíó, ùî â³í 
çàøâèäêî éøîâ».

Íàòàë³ÿ ïèøå: «Ãóëÿëà ç ä³òüìè 
âäåíü â ïàðêó: äî 5-ð³÷íî¿ äè-
òèíè áåç ïîâ³äêà ³ íàìîðäíèêà 
ï³äá³ãëà òàêñà, ³ äàâàé ãàâêàòè ³ 
ãàð÷àòè. Ãîñïîäàð ñòîÿâ ³ ñïîñòå-
ð³ãàâ: íå êëèêàâ ïñà, íå ï³ä³éøîâ. 
ß êðèêíóëà: «Íåãàéíî çàáåð³òü», 
à ïî÷óëà: «Íå á³éòåñÿ, íå âêóñèòü». 
² òàê ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â. ßêùî 
ñîáàêà ó íàìîðäíèêó, â³í òî÷íî 
íå âêóñèòü. Ïîâàæàþ ñîáà÷íèê³â, 
â³äïîâ³äàëüíèõ çà óëþáëåíö³â».

Îêñàíà çàçíà÷èëà: «... ãóëÿëè 
â ïàðêó ç òðüîìà ä³òüìè. Æ³íî÷êà 
40-êà ðîê³â âèãóëþâàëà âåëèêîãî 
ñîáàêó áåç ïîâ³äêà ³ íàìîðäíèêà. 
Íà ìîº çàóâàæåííÿ, õî÷à á âçÿòè 
éîãî íà ïîâîäîê, íå â³äðåàãóâà-

ПОКУСАВ СОБАКА: ХТО ВІДПОВІСТЬ
Безпека  У Тернополі уже бували 
випадки, коли агресивні собаки нападали 
та кусали дорослих чи дітей прямо 
посеред вулиці. І мова йде не тільки про 
безпритульних собак, а й про домашніх: 
без повідка, без намордника, без нагляду. 
Яка відповідальність за недотримання 
правил вигулу, а яка — за укуси? Поради 
кінолога при нападі собаки і роз’яснення 
ваших прав — читайте у матеріалі 

ëà. Çàòå, êîëè ïåðåõîäèëà äîðîãó 
íà âèõîä³ ç ïàðêó, âçÿëà éîãî çà íà-
øèéíèê ³ ïåðåâåëà ÷åðåç äîðîãó. 
ß ðîçóì³þ, ùî ñîáàêè ìîæóòü áóòè 
ìèëèìè ³ õîðîøèìè. Àëå âîíè ìî-
æóòü ³ êèíóòèñÿ äî ìåíå/äèòèíè 
ïðîñòî ïîãðàòèñÿ ³ öèì íàëÿêàòè, 
ìîæóòü çàáðóäíèòè, ³ íå âñ³ì öå 
ïðèºìíî, à ìîæóòü ³ ãàð÷àòè/êè-
äàòèñÿ (òàêèé äîñâ³ä áóâ)».

ЗАФІЛЬМУЙТЕ, ЯК СОБАКА 
КОГОСЬ КУСАЄ 

Äàð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî îäíîãî ðàçó 
íà íå¿ íàïàëî òðè ñîáàêè, îòî÷èëè, 
ãàð÷àëè, à ïîò³ì çà íîãè ïîêóñàëè.

«Íàéñòðàøí³øå â ö³é ñèòóàö³¿ — 
íàø³ ëþäè: ÿ êðè÷àëà, ùîá õòîñü 
ïðèéøîâ íà äîïîìîãó, à ïåðåõîæ³ 
äèâèëèñü ³ éøëè ñîá³ äàë³. Òåïåð 
îáõîäæó ñîáàê äåñÿòîþ ñòîðî-
íîþ», — íàïèñàëà æ³íêà.

Ó ñóñ³äñüêîìó äâîð³ Ìàø³,  
íà âóë. Îñòðîçüêîãî, 62, óæå äðó-
ãèé ð³ê ïðèæèâñÿ ïåñ. Ëþäè ³ç 
òîãî áóäèíêó éîãî ãîäóþòü. Ñîáàêà 
áåç êë³ïñè, àãðåñèâíèé, ïîêóñàâ 
íå îäíó äèòèíó, êèäàºòüñÿ íà ïå-
ðåõîæèõ.

— Çâåðòàëèñü ó ñëóæáè, â³äïî-
â³äü îäíà: ìè ïðè¿äåìî, çàáåðåìî, 
ïðîñòåðèë³çóºìî ³ ïðèâåçåìî íàçàä. 
Àëå æ ç àãðåñ³ºþ ñîáàêè âîíè í³-
÷îãî íå çðîáëÿòü! Îò ùî ðîáèòè? 
×åêàòè, êîëè âîíî ñàìî â³äêèíåòü-
ñÿ ÷è õòîñü âçëîñòèòüñÿ ³ îòðàâèòü? 
Òà ñê³ëüêîõ âîíà ùå âêóñèòü?! — 
á³äêàºòüñÿ æ³íêà.

Æ³íêà äîäàº, ùî ñóñ³äè òåëåôî-
íóâàëè ó ì³ñüêðàäó çà äîïîìîãîþ. 
Íà ¿õíº çâåðíåííÿ â³äïîâ³ëè, ùî 
áàæàíî çàô³ëüìóâàòè, ÿê ñîáàêà 
êóñàº êîãîñü. Õ³áà öå çäîðîâèé 
ãëóçä? — çàïèòóº æ³íêà.

МАРІЯ БОЧАН, MARIIA.BOCHAN@GMAIL.
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 Íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ä³þòü Ïðàâèëà 
óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òà áåçïðè-
òóëüíèõ òâàðèí (ñîáàê òà êîò³â). 
Ùîäî áåçïåêè — îñîáà, ÿêà ñó-
ïðîâîäæóº ñîáàêó ó ãðîìàäñüêèõ 
ì³ñöÿõ, çîáîâ'ÿçàíà çàáåçïå÷èòè:
 íàÿâí³ñòü íà ñîáàö³ íàøèéíè-

êà, ïîâ³äêà, æåòîíà òà íàìîðäíèêà;
 ïðàâîïîðÿäîê, çîêðåìà ó òðàí-

ñïîðò³ — ñîáàêè ïîâèíí³ áóòè 
íà êîðîòêîìó ïîâ³äêó òà ó íàìîðä-
íèêó (äëÿ ïîð³ä ñîáàê, ïåðåë³÷åíèõ 
ó äîäàòêó ¹ 1 äî öèõ Ïðàâèë), 
à ìàëåíüê³ ñîáàêè ó — çàêðèòèõ 
êîíòåéíåðàõ àáî íà ðóêàõ ó âëàñ-
íèêà. Â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ 
ñîáàêè ìîæóòü áóòè íà â³ëüíîìó 

ïîâ³äêó. Ó âñòàíîâëåíèõ äëÿ âèãó-
ëó ì³ñöÿõ äîçâîëåíî â³ëüíèé âèãóë 
ñîáàê çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã.

Ïðè âèãóë³ ñîáàêè âëàñíèê ìàº: 
 âèêëþ÷èòè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî-

ãî, íåêîíòðîëüîâàíîãî ïåðåñóâàííÿ 
òâàðèíè ïðè ïåðåòèí³ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè äîðîãè, ïðèì³ùåííÿõ òà 
òåðèòîð³ÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, íà ìàéäàí÷èêàõ;
 íå âèãóëþâàòè òâàðèíó â ì³ñ-

öÿõ, äå º çíàê «Âèãóë çàáîðîíåíî».
Ñóïðîâîäæóâàòè äîìàøíþ òâà-

ðèíó ìîæå îñîáà ç 14 ðîê³â.
Çà øêîäó, çàâäàíó äîìàøí³ìè 

òâàðèíàìè, â³äïîâ³äàþòü ãîñïîäàð³.
Àäì³í³ñòðàòèâíà. Ó ðàç³ íåäî-

òðèìàííÿ âèùåíàâåäåíèõ Ïðà-
âèë, ïðèéíÿòèõ ì³ñüêîþ ðàäîþ, 
òîáòî, âèãóëþâàííÿ ñîáàê áåç ïî-

â³äê³â ³ íàìîðäíèê³â (êð³ì ñîáàê, 
ó ðåºñòðàö³éíèõ ñâ³äîöòâàõ íà ÿêèõ 
çðîáëåíî ñïåö³àëüíó â³äì³òêó) ÷è 
â íåâ³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ 
òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî 
øòðàô íà ãðîìàäÿí â³ä 17 äî 51 ãðí 
³ ïîïåðåäæåííÿ àáî øòðàô íà ïî-
ñàäîâèõ îñ³á — â³ä 51 äî 85 ãðí 
(ñò. 154 ÊÓïÀÏ).

Öèâ³ëüíà. Øêîäà, çàïîä³ÿíà 
îñîá³ ÷è ¿¿ ìàéíó, à òàêîæ øêîäà, 
çàïîä³ÿíà ìàéíó þðèäè÷íî¿ îñîáè 
òâàðèíîþ, ï³äëÿãàº â³äøêîäóâàííþ 
â ïîâíîìó îáñÿç³ ãîñïîäàðåì.

Ó ðàç³ ñïðè÷èíåííÿ ò³ëåñíèõ óø-
êîäæåíü òâàðèíîþ ïîñòðàæäàëèé 
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà â³äøêîäó-
âàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè:
 ñïðè÷èíåíî¿ âçóòòþ, îäÿãó (ñò.

ñò. 22, 1166 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó);

 âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ, ïðî-
òåçóâàííÿ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíå 
ë³êóâàííÿ, ùåïëåííÿ òîùî (ñò.ñò. 
1195 –1199 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó).

Êðèì³íàëüíà. Ìîæëèâå íåîáå-
ðåæíå òÿæêå àáî ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³ ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ â³ä óêó-
ñ³â ñîáàêè. Öå ñòàòòÿ 128 ÊÊÓ. Êà-
ðàºòüñÿ ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè 
íà ñòðîê 150 — 240 ãîäèí àáî 
âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê 
äî äâîõ ðîê³â, àáî îáìåæåííÿì âîë³ 
íà ñòðîê äî äâîõ ðîê³â, àáî ïîçáàâ-
ëåííÿì âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê. 
Ñòóï³íü óøêîäæåíü âèçíà÷àºòüñÿ 
ñóäîâî-ìåäè÷íîþ åêñïåðòèçîþ.

Ó ðàç³ ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî â³ä 
ñîáàêè, äëÿ âëàñíèêà òâàðèíè 
ïåðåäáà÷åíà êðèì³íàëüíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà ñò. 119 ÊÊÓ «Âáèâñòâî 

÷åðåç íåîáåðåæí³ñòü». Ãîñïîäàðþ 
òâàðèíè çàãðîæóº îáìåæåííÿ àáî 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ 
äî ï'ÿòè ðîê³â.

Ìîðàëüíà øêîäà. Òàêîæ ïî-
ñòðàæäàëà îñîáà ìîæå ðîçðàõîâó-
âàòè íà â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ 
øêîäè â³äïîâ³äíî äî ñò.ñò. 23, 
1167–1168 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó: 
çà ìîðàëüíó øêîäó â³ä ïåðåæèòèõ 
ñòðàæäàíü, ñòðàõó, áîëþ, íàÿâíîñò³ 
øðàì³â â³ä óêóñ³â, ÿê³ ïñóþòü çîâ-
í³øí³é âèãëÿä. Ó ðàç³ â³äìîâè âëàñ-
íèêà òâàðèíè â³äøêîäóâàòè øêîäó, 
íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ ç ïîçîâîì 
äî ñóäó.Çáèòêè â³ä áåçäîìíèõ òâà-
ðèí ìàþòü â³äøêîäîâóâàòè îðãàíè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïóíêòó, 
äå çàïîä³ÿíî øêîäó, — ðîç’ÿñíèâ 
Âåðõîâíèé ñóä.

«Íàéñòðàøí³øå â ö³é 
ñèòóàö³¿ — íàø³ ëþäè: 
ÿ êðè÷àëà, ùîá õòîñü 
ïðèéøîâ íà äîïîìîãó, 
à ïåðåõîæ³ äèâèëèñü 
³ éøëè ñîá³ äàë³»

Агресія у собаки найчастіше трапляється через брак 
виховання, кажуть кінологи

Що говорить закон про вигул тварин
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097–161-41-50 

Âîíà ìð³º âñòóïèòè ó ìåäè÷íèé 
óí³âåðñèòåò òà ðÿòóâàòè ëþäåé. ² 
ïåðø³ êðîêè äî öüîãî âæå çðîáëå-
í³. Â³êòîð³ÿ Êîñòåöüêà îòðèìàëà 
ìàêñèìàëüíèé ðåçóëüòàò çà ÇÍÎ 
ç ìàòåìàòèêè òà õ³ì³¿.

— Ö³ ïðåäìåòè çàâæäè áóëè 
ìî¿ìè óëþáëåíèìè. Ñàìå ¿õ 
ÿ çíàþ ïðàêòè÷íî äîñêîíàëî. 
Ùå ³ç 7-ãî êëàñó áðàëà ó÷àñòü 
â îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè, ô³-
çèêè, õ³ì³¿ òà îòðèìóâàëà ïðèçîâ³ 
ì³ñöÿ. Ó ìåíå ëþáîâ äî òåõí³÷-
íèõ íàóê ³ òî÷íèé ñêëàä ðîçóìó 
â³äì³÷àëè çàâæäè.

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî çäàâàëà 
ùå ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ òà àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâ, àëå òâîð÷³ çàâäàííÿ 
íà ìàêñèìóì áàë³â íàïèñàòè 
çíà÷íî âàæ÷å. Òóò ìîæå «ç³ãðà-
òè» ñóá'ºêòèâíà äóìêà â÷èòåëÿ.

À îò ç òî÷íèìè íàóêàìè ïðî-
ñò³øå, êàæå ä³â÷èíà.

ЗАВДАННЯ НЕСКЛАДНІ
×èìàëî âèïóñêíèê³â ñêàðæàòü-

ñÿ, ùî öüîãîð³÷ çàâäàííÿ ç ìàòå-
ìàòèêè áóëè îñîáëèâî ñêëàäíèìè. 
Àëå Â³êòîð³ÿ Êîñòåöüêà êàæå, ùî 
äëÿ íå¿ í³÷îãî ñêëàäíîãî ó çàâäàí-
íÿõ íå áóëî, ³ óñ³ âîíà âèêîíàëà 
ïðàâèëüíî.

— Äëÿ ìåíå çàâäàííÿ íå áóëè 
ñêëàäíèìè. Áóëî õâèëþâàííÿ 
ëèøå çà îñòàííº, ðîçâ'ÿçàííþ 
ÿêîãî ïðèä³ëÿëà íàéá³ëüøå óâàãè, 
àëå ³ ç íèì ÿ âïîðàëàñü, — ðîçïî-
â³äàº âèïóñêíèöÿ. — Òàê ç ³íøè-
ìè ïðåäìåòàìè. ß ïîð³âíþâàëà 
³ç çàâäàííÿìè ïîïåðåäí³õ ðîê³â ³ 
íå ìîæó ñêàçàòè, ùî áóëî âàæ÷å.

Ùîäî ÇÍÎ ç õ³ì³¿, òî ä³â÷èíà 
êàæå, ùî äåê³ëüêà çàâäàíü áóëè 
íåñòàíäàðòíèìè, àëå ³ ç íèìè 
âîíà âïîðàëàñÿ.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ГОТУВАЛАСЯ 
ßê ³ äëÿ á³ëüøîñò³ âèïóñêíè-

ê³â, äëÿ Â³êòîð³¿ 11-èé êëàñ áóâ 
íåïðîñòèì, àäæå ñàìå ³ñïèòè 
ïîêàçóþòü ðåçóëüòàò çà âñ³ ðîêè 
íàâ÷àííÿ.

— ß íàâ÷àëàñü ó êëàñ³ ç ìàòå-
ìàòè÷íèì íàõèëîì, ó ìåíå áóëî 
9 óðîê³â ìàòåìàòèêè íà òèæäåíü. 
Îñòàíí³é ð³ê äîäàòêîâî çàéìàëàñÿ 
ç ðåïåòèòîðîì. ²ç íèì ìè ðîçâ'ÿ-
çóâàëè íàéñêëàäí³ø³ çàâäàííÿ, 
ñàìà òåæ ðîçâ'ÿçóâàëà çàâäàííÿ 
ç ìèíóëîð³÷íèõ òåñòóâàíü, ùîá 
çðîçóì³òè, ÿêîãî òèïó ïèòàííÿ òà 
íà ùî çâåðòàòè óâàãó. Õ³ì³þ äî-
äàòêîâî â÷èëà ñàìà, àëå ÷åðåç òå, 
ùî ÿ çàâæäè áðàëà ó÷àñòü â îë³ì-
ï³àäàõ, ìàëà äîñòàòíüî çíàíü. ² 
ÿ ââàæàþ, ùî öå äàëî ñâî¿ ðå-
çóëüòàòè, — ãîâîðèòü âèïóñêíèöÿ.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ЗДАТИ ЗНО 
ІЗ ДВОХ ПРЕДМЕТІВ НА 200 БАЛІВ?
Успіх  Максимальний результат з 
хімії та математики на зовнішньому 
незалежному оцінюванні отримала 
випускниця Тернопільської гімназії 
ім. Івана Франка Вікторія Костецька

Íà òèæäåíü ëèøå äëÿ âèâ÷åííÿ 
ìàòåìàòèêè âîíà ïðèä³ëÿëà áëèçü-
êî 15 ãîäèí, ÿêùî âðàõîâóâàòè ùå 
é çàíÿòòÿ ó øêîë³.

— Ðàí³øå ÿ çàõîïëþâàëàñü 
ïëàâàííÿì, àëå êîëè ãîòóâàëà-
ñÿ äî ÇÍÎ, òî ÷àñó íà öå áðà-
êóâàëî. Òîìó ïîêè ÿ ïîêèíóëà. 
Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ÿ âåñü ÷àñ 
ñèä³ëà ò³ëüêè çà íàâ÷àííÿì, àëå 
íà ïðîãóëÿíêè ÷àñó áóëî íåáàãà-
òî. Ùîá çóñòð³÷àòèñÿ ç äðóçÿìè, 
òåæ äîâîäèëîñÿ øóêàòè ÷àñ, àäæå 
ìè âñ³ áóëè çàéíÿò³ ï³äãîòîâêîþ, 
òàêîæ çäàâàëè ³ñïèòè, — êàæå ä³-
â÷èíà. — Ùîá â³äìîâëÿòèñü â³ä 
ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè íà êîðèñòü 
íàâ÷àííÿ, òàêîãî íå áóëî, àäæå 

âñ³ ñòàðàëèñü çíàõîäèòè îïòè-
ìàëüíèé äëÿ óñ³õ ÷àñ.

БРАТ «ЗАДАВ ПЛАНКУ» 
Ïðî ìàêñèìàëüíèé ðåçóëüòàò ç 

³ñïèò³â Â³êòîð³ÿ ä³çíàëàñÿ âíî÷³, 
îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî îïó-
áë³êóâàëè.

— Ðåçóëüòàòè ç'ÿâëÿëèñü îï³â-
íî÷³. ² ÿ îíîâëþâàëà ñòîð³íêó, 
àáè ïîáà÷èòè ¿õ â òó æ õâèëèíó. 
Çâ³ñíî, íàïåðåäîäí³ ïåðåâ³ðÿëà 
â³äïîâ³ä³ ³ î÷³êóâàëà íà 200 áà-
ë³â, õî÷à õâèëþâàëàñÿ, ÷è óñå 
ïðàâèëüíî ïåðåíåñëà â áëàíê, ÷è 
íå áóäå òåõí³÷íèõ íåòî÷íîñòåé, — 
ä³ëèòüñÿ âîíà. — Çâè÷àéíî, êîëè 

Вікторія Костецька мріє вступити у медичний університет. 
Дівчина каже, що це її мрія ще з дитинства 

«Äëÿ ìåíå çàâäàííÿ 
íå áóëè ñêëàäíèìè. 
Áóëî õâèëþâàííÿ ëèøå 
çà îñòàííº, ÿêîìó 
ïðèä³ëÿëà íàéá³ëüøå 
óâàãè, òà ÿ  âïîðàëàñÿ» 
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Òðåòº — Àíäð³é Øóëüãà.
Ñï³âçàñíîâíèê ôåñòèâàëþ Áîã-

äàí Øîíü êàæå, ùî ôåñòèâàëü 
öüîãîð³÷ ðàä³ñíèé òà ñóìíèé îä-
íî÷àñíî, àäæå öå âïåðøå çà áàãàòî 
ðîê³â éîãî ïðîâåäóòü áåç äðóãà òà 
ñï³âîðãàí³çàòîðà ²ãîðÿ Öåïåíþêà, 
ÿêèé â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü ìèíóëîãî 
ðîêó. Öüîãî ðîêó çàñíóâàëè ³ êóáîê 
³ìåí³ ²ãîðÿ Öåïåíþêà ³ ìîæëèâî 
â³í ñòàíå òðàäèö³éíèì äëÿ öüîãî 
ñâÿòà.

— ²ãîð Öåïåíþê áóâ äîáðèì 
äðóãîì òà äóæå âì³ëèì ðèáàëêîþ. 
Ç 2001-ãî ðîêó â³í áóâ ïîñò³éíèì 
ó÷àñíèêîì «Ðèáàëüñüêèõ ïîñèäå-
íüîê». Öå áóëà õîðîøà ëþäèíà. 
Ð³çêèé ñëîâîì, àëå ñïðàâåäëèâèé. 
Óñå öå ïðî íüîãî. ² ìè õî÷åìî ïðî-
äîâæóâàòè ñïðàâó, ÿêó â³í ëþáèâ, — 
êàæå ó÷àñíèê ïàí Êîâàëèøèí.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ ÷åò-
âåðî ä³òåé. 6-ð³÷íèé Àðñåí íà ñâÿ-
òî ïðèéøîâ ç áàòüêîì, áðàòîì 
7-ð³÷íèì Ñâÿòîñëàâîì òà äðóãîì 

9-ð³÷íèì Òàäåºì. Òàòî õëîï÷èêà 
Òàðàñ Ñàâê³â ðîçïîâ³â, ùî ³ ñàì 
ðèáàëèòü ùå ç òîãî â³êó, â ÿêîìó 
çàðàç éîãî ñèí.

— Öå ãàðíèé â³äïî÷èíîê äëÿ 
äóø³, çàõîïëåííÿ, ÿêèì æèâó. 
Íà ôåñòèâàë³ ÿ âæå òðåò³é ðàç. Ç 
ä³òüìè çâ³ñíî ïîòð³áíà âèòðèìêà, 
àëå ÿ íàìàãàþñü ïåðåäàòè óñå, ùî 
çíàþ, à ä³òè ç çàõîïëåííÿì ñëóõà-
þòü òà ñàì³ ïðîñÿòü, ùîá ÿ ¿õ áðàâ 
ç ñîáîþ, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Çàðåºñòðóâàëàñü íà ñâÿò³ òàêîæ 
ºäèíà æ³íêà-ðèáàëêà. Îëüãà Êëå-
ïàê êàæå, ùî öèì çàíÿòòÿì çà-
õîïëþºòüñÿ âæå áëèçüêî âîñüìè 
ðîê³â.

«Ðèáàëüñüê³ ïîñèäåíüêè» ñòàëè 
âæå òðàäèö³ºþ äëÿ Òåðíîïîëÿ, 
êàæå Áîãäàí Øîíü.

— Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ôåñòèâàëþ 
áàãàòî ÷îãî çì³íèëîñÿ, àëå ëþäè 
ïðèõîäÿòü, ¿ì öå ïîäîáàºòüñÿ, 
ìàºìî ìîòèâàö³þ ïðîäîâæóâàòè  
ñïðàâó, — êàæå ïàí Øîíü.

ä³çíàëàñÿ ïðî âèñîêó îö³íêó, áóëà 
äóæå ðàäà.

Çà ï³äòðèìêó ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè ä³â÷èíà íàñàìïåðåä äÿ-
êóº ñâî¿ì áàòüêàì. Ðîçïîâ³äàº, 
ùî âîíè çàâæäè â³ðèëè â íå¿ 
òà íå äîçâîëÿëè îïóñêàòè ðóêè 
â ñêëàäí³ ìîìåíòè. Äÿêóº òà-
êîæ ³ óñ³ì â÷èòåëÿì, ÿê³ âêëà-
ëè çíàííÿ òà ïåðåäàëè ëþáîâ 
äî íàóêè.

— Âäîìà ó ìåíå âåëè÷åçíà 
ï³äòðèìêà, ³, çâ³ñíî, òàêîãî ðå-
çóëüòàòó íå áóëî á, ÿêáè íå ìî¿ 
áàòüêè. Ó ìåíå áóëè íàñòàíî-
âè: «Â³êî, òè çìîæåø. Òè öüî-
ãî çàñëóãîâóºø», — ðîçïîâ³äàº 
âèïóñêíèöÿ. — Ùå íàäèõíóëè 
ðåçóëüòàòè ÇÍÎ ìîãî ñòàðøîãî 
áðàòà. Â³í çàäàâ âèñîêó ïëàíêó, 
³ öå çìóñèëî ìåíå íå â³äñòàâàòè 
â³ä éîãî äîñÿãíåíü.

Смачна рибка та юшка: як фестивалили на Набережній

Фестиваль «Рибальські посиденьки» об'єднав 
рибалок різного віку. Наймолодшому учаснику — 6 років, 
найстаршому — 80 
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ñòàðøîãî — Ïåòðà Êàðïþêà. Ïðèç 
çà íàéá³ëüøó ðèáèíó îòðèìàâ ïàí 
Ãðå÷àíþê, à çà íàéìåíøó — Þð³é 
Ë³ñêîâ, çà ïåðøèé óëîâ — ïàí Ñî-
ëîíèê. Êð³ì òîãî, â³äáóâñÿ êîíêóðñ 
íà çíàííÿ Òåðíîïîëÿ. À ùå îáðàëè 

íàéêðàùó æ³íêó ñåðåä ðèáàëîê — 
Îëüãà Êëåïàê.

Ïåðåìîæåöü «Ðèáàëüñüêèõ ïîñè-
äåíüîê» Ãðå÷àíþê Ì.Ì ç Ëóöüêà, 
ðåøòà ïðèçåð³â — ³ç Òåðíîïîëÿ. 
Äðóãå ì³ñöå — Âîëîäèìèð Äàöêî. 

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Äåñÿòêè ðèáàëîê ç³ ñíàñòÿìè òà 
ãàðíèì íàñòðîºì ç³áðàëèñü íà Íà-
áåðåæí³é Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòàâó 
íà ôåñòèâàëü «Ðèáàëüñüê³ ïîñè-
äåíüêè-2021» çðàíêó 26 ÷åðâíÿ.

Ó ôåñòèâàë³ áðàëè ó÷àñòü 27 ðè-
áàëîê. Íàéìîëîäøèé — 6-ð³÷íèé 
Àðñåí Ìåë³ø. Íàéñòàðøîìó ó÷àñ-
íèêó — Ïåòðó Êàðïþêó — 80 ðîê³â. 
Áåç ïðèç³â íå çàëèøèâñÿ í³õòî.

ßê ðîçïîâ³äàþòü îðãàí³çàòîðè 
ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíîãî ñâÿòà — 
«Ðîòàð³ Êëóá ì³ñòà Òåðíîïîëÿ», 
óñ³ âæå âñòèãëè ñêó÷èòè çà òàêèì 
ôåñòèâàëåì, àäæå ìèíóëîãî ðîêó 
ñâÿòî íå âäàëîñü ïðîâåñòè ÷åðåç êà-
ðàíòèí. Òîæ óæå âäîñâ³òà 26 ÷åðâíÿ 
÷èìàëî ëþäåé ç³áðàëèñÿ íà Íàáå-
ðåæí³é.

Ïåðåìîæö³ ðèáàëüñüêèõ êîíêóð-
ñ³â îòðèìàëè ïðèçè â³ä ïàðòíåð³â 
êëóáó. Íàãîðîäèëè íàéìîëîäøîãî 
ðèáàëêó Àðñåíà Ìåë³øà òà íàé-



12 RIA ïëþñ, 30 ÷åðâíÿ 2021ÐÅÒÐÎ

ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА 

Òåðíîïîëÿíêà Ñâ³òëàíà Ãîð-
áàòþê ï³ä ñâ³òëèíîþ «Óêðà¿íè» 
ó äîïèñ³ Â³êòîðà Ìàäð³ ó Facebook 
ïðèãàäóº, ùî íà ì³ñö³ ê³íîòåàòðó 
êîëèñü áóâ òàá³ð öèãàí.

«À ÷è õòî ïàì’ÿòàº, ùî áóëî 
äî ê³íîòåàòðó? Ùå ÿê áóâ áàçàð, 
äå òåïåð ìóçåé, òî íà ïëîùàäö³, äå 
ê³íîòåàòð, ñòîÿâ òàá³ð öèãàí. ² ìè 
ìàë³ á³ãàëè äî öèãàí÷àò ãðàòèñü. 
ß íàâ³òü îäíó ä³â÷èíêó áóëî ïðè-
âåëà äîäîìó. Ìàìà äàëà ¿é ùîñü 
ïî¿ñòè. Öèãàíè äîâãî òàì íå çàëè-
øàëèñü, áî ¿õ íàïåâíî çâ³äòè âè-
ãíàëè. ² ùå ïàì’ÿòàþ, ùî éøëè òóò 
ç ìàìîþ ³ äî íàñ ï³ä³éøëà ìîëîäà 
öèãàíêà ïîâîðîæèòè, à ñòàðøà ¿¿ 
â³ä³ïõàëà ³ íå äîçâîëèëà», — ïèøå 
ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Òî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, êîëè æ 
áóâ çáóäîâàíèé ê³íîòåàòð «Óêðà¿-
íà», íà æàëü, íàì çíàéòè íå âäà-
ëîñÿ. Îäíàê, êðàºçíàâåöü Þð³é 
Êîâàëüêîâ, ³ç ÿêèì ìè ïîñï³ë-
êóâàëèñÿ, ïðèãàäóº, ùî êîëè â³í 
çàê³í÷óâàâ íàâ÷àííÿ ó ì³ñöåâîìó 
³íñòèòóò³ â 1974 ðîö³, òî ùå ðàí³-
øå äî öüîãî õîäèâ äî ê³íîòåàòðó 
ðàçîì ³ç îäíîãðóïíèêàìè. Îòæå, 
ðîáèòü âèñíîâîê ïàí Þð³é, çáó-
äóâàëè «Óêðà¿íó» äåñü íàïðèê³íö³ 
60-õ — íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â. Ïî-
áëèçó ê³íîòåàòðó áóëà àâòîáóñíà 
çóïèíêà, çâ³äêè â³äïðàâëÿëèñü 
ìàðøðóòêè ó Ïåòðèê³â, Ï³äãîðîäíº 

³ Âåëèê³ Ãà¿. Òîæ æèòåë³ öèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â, ÿê³ çàñèäæóâàëèñü 
â «Óêðà¿í³» äîï³çíà, ìîãëè äîáðà-
òèñÿ äîäîìó.

РАДЯНСЬКІ ОБМЕЖЕННЯ 
ßêèé âèãëÿä ìàâ ê³íîòåàòð çñå-

ðåäèíè?
— Íà òîé ÷àñ (70-ò³ ðîêè — 

ïðèì. àâòîðà) öå áóâ øèðîêî-
ôîðìàòíèé ê³íîòåàòð ç âåëèêèì 
åêðàíîì. Ï³çí³øå òóò ïîñòàâèëè 
õîðîøó ñèñòåìó çâó÷àííÿ, Dolby 
Digital íàçèâàëàñü. Ê³íîòåàòð ìàâ 
ïðîñòîðèé ³ õîðîøèé çàë, ñèä³í-
íÿ ï³ä³éìàëèñü í³áè â àìô³òåàòð³, 
òîìó áóëî çðó÷íî, àäæå ãëÿäà÷³, ùî 
ñèä³ëè ïîïåðåäó, íå çàâàæàëè òèì, 
õòî ïîçàäó. Â ôîéº ïðîäàâàëè ñîêè, 
ìîðîçèâî, íàïî¿, ïå÷èâî ³ ïèð³æêè. 
Óñå öå ìîæíà áóëî êóïèòè äî ïî-
÷àòêó ñåàíñó, çâ³ñíî. Íà ïðåì’ºðí³ 
ïîêàçè äî ê³íîòåàòðó âèøèêîâóâà-
ëàñü äîâãà ÷åðãà, òðåáà áóëî ïðèéòè 
çàçäàëåã³äü. Ó ÷åðç³ ì³ã ïðîñòîÿòè 
õâèëèí 30–40. Âñ³ õîò³ëè ìàòè ì³ñ-
öÿ íàéçðó÷í³ø³, áëèæ÷å äî ñåðå-
äèíè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê.

Îëåêñàíäð Ëàçàðåöü ï³ä äîïè-
ñîì Â³êòîðà Ìàäð³ ó Facebook 
ðîçïîâ³äàº, ùî âñ³ íîâ³ ô³ëüìè 
â Òåðíîïîë³ ñïî÷àòêó ïîêàçóâàëè 
â «Óêðà¿í³», à ïîò³ì âæå ó «Ïåðå-
ìîç³», «Êîìñîìîëüö³», íà Ôðàíêà 
³ íàñàìê³íåöü — ó «Ìèð³» (ïåðåë³-
÷åíî íàçâè òåðíîï³ëüñüêèõ ê³íîòå-
àòð³â — ïðèì. àâòîðà). Ïóáë³öèñò 

ЯКИМ БУВ КУЛЬТОВИЙ КІНОТЕАТР 
«УКРАЇНА» І ЧОМУ ЙОГО ЗАКРИЛИ
Історія  Наприкінці 70-х років 
минулого століття перед сучасною 
площею Героїв Євромайдану був 
кінотеатр «Україна». Що зараз є на місці 
улюбленого багатьма закладу? Чи 
можливий варіант відродження культової 
«України»? Відповіді на запитання 
шукайте у матеріалі «RIA плюс» 

îíëàéí-ìåä³à Pro.te.ua (ïð³çâèùà òà 
³ìåí³ íå âêàçàíî) ó ñâîºìó ìàòåð³à-
ë³ «×è íå ïðèéøîâ ÷àñ ó Òåðíîïîë³ 
ïåðåòâîðþâàòè áàçàðè íà ê³íîòå-
àòðè» â³äãóêóºòüñÿ ïðî «Óêðà¿íó» 
òàê: «Áóâ ó íàñ òàêèé ê³íîòåàòð. 
Íå ñêàæó, ùî êîæíîãî äíÿ ³ êîæ-
íîãî ñåàíñó òàì áóëè àíøëàãè, àëå 
òðàïëÿëèñü ìîìåíòè, êîëè êâèòêè 
ðîçêóïîâóâàëè çàçäàëåã³äü. Íàïåâ-
íî íåìàº òåðíîïîëÿíèíà, ÿêèé 
áè ó ÷àñè ôóíêö³îíóâàííÿ öüîãî 
çàêëàäó íå ïåðåãëÿíóâ òàì õî÷à á 
îäíå ê³íî». Íàéá³ëüøèìè ³ íàé÷àñ-
ò³øèìè ïåðåä áóä³âëåþ «Óêðà¿íè» 
áóëè ÷åðãè ëþäåé, îõî÷èõ ïîòðà-
ïèòè íà âå÷³ðí³ ñåàíñè. Îñòàíí³é 
ç íèõ ðîçïî÷èíàâñÿ î 22.00. 

ЯКІ ФІЛЬМИ ПОКАЗУВАЛИ 
ßê³ ô³ëüìè äåìîíñòðóâàëè â 

«Óêðà¿í³» òà ÷èì ùå áóâ îñîáëè-
âèì ê³íîòåàòð, ïðîäîâæóº Þð³é 
Êîâàëüêîâ.

— Òóò áàãàòî ô³ëüì³â ïîêàçóâàëè. 
Ìåí³ çàïàì’ÿòàëàñü ïðåì’ºðà ô³ëü-
ìó «Âîãíåì ³ ìå÷åì» çà ðîìàíîì 
ïîëüñüêîãî ïèñüìåííèêà Ãåíð³êà 

Ñåíêåâè÷à. Öÿ ê³íîñòð³÷êà áóëà ç 
ïîïåðåäí³ì îáãîâîðåííÿì. Ïàì’ÿ-
òàþ, ùî òóò íàâ³òü äåÿê³ ïàòð³îòè÷-
í³ îðãàí³çàö³¿ âèñòóïàëè ïðîòè ïî-
êàçó öüîãî ô³ëüìó. Äèâèëèñü ìè ³ç 
çàäîâîëåííÿì òàêîæ ïîâíîìåòðàæ-
íèé ô³ëüì «Àìáà» ïðî ïîïóëÿðíó 
øâåäñüêó ïîï-ãðóïó. ß íà öå ê³íî 
íàâ³òü ê³ëüêà ðàç³â õîäèâ, — êàæå 
êðàºçíàâåöü.

Ïàí Þð³é ïðèãàäóº, ùî, ÿê ïðà-
âèëî, ïåðåä ïî÷àòêîì áóäü-ÿêîãî 
ô³ëüìó äåìîíñòðóâàëèñÿ íîâèíí³ 
àáî ÿê³ñü ãóìîðèñòè÷í³ ê³íîæóð-
íàëè, ùî â ðàäÿíñüê³ ÷àñè áóëè 
ïîïóëÿðí³, íàïðèêëàä «Íîâîñòè 
äíÿ». Ïîêàç òàêèõ ê³íîæóðíàë³â 
òðèâàâ ïðèáëèçíî 10–15 õâèëèí 
ïåðåä êîæíîþ ñòð³÷êîþ.

Àíàòîë³é Êîøóëèíñüêèé 
ó Facebook ï³äòâåðäæóº ñëîâà 
Þð³ÿ Êîâàëüêîâà ³ óòî÷íþº îäíó 
êóìåäíó äåòàëü: «À ïàì’ÿòàºòå… 
ïåðåä ô³ëüìîì, íó, íàïðèêëàä, 
ç ìîº¿ ïàì’ÿò³ êîìåä³ÿ «Ïðèãîäè 
Ï³òê³íà â òèëó âîðîãà», çàâæäè 
êðóòèëè ÿêèéñü ïàðò³éíèé ê³íî-
æóðíàë ³ ÿêùî íà íüîãî íå âñòèãàâ, 
òî íà ô³ëüì ìîãëè íå ïóñòèòè».

²ç ê³íîòåàòðîì «Óêðà¿íà» â æèòò³ 
äåÿêèõ òåðíîïîëÿí ïîâ’ÿçàíî áà-
ãàòî âåñåëèõ òà ùàñëèâèõ ïîä³é. 
Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä ôîòîãðàô³ºþ ê³-
íîòåàòðó íà ñòîð³íö³ Â³êòîðà Ìà-
äð³ ó Ôåéñáóö³ ëþäè ðîçïîâ³äàþòü 
ð³çíå. Taras Ukr, íàïðèêëàä, õâà-
ëèòüñÿ ìàëåíüêîþ ïðèãîäîþ ³ç ñâî-
¿ì øê³ëüíèì òîâàðèøåì: «Â øêî-

Ê³íîòåàòð «Óêðà¿íà» 
ðàäóâàâ òåðíîïîëÿí 
õîðîøèìè ô³ëüìàìè 
ùå ç 70-èõ. Ïåðåä 
ê³íî çàâæäè êðóòèëè 
ïàðò³éíèé ê³íîæóðíàë

ëó íå ï³øëè, à íà ïåðøèé ñåàíñ 
íîâîãî ³íä³éñüêîãî ô³ëüìó âòåêëè. 
Çà 10 êîï³éîê!» À îò â Îëåêñàíäðà 
Ïàòîëè íàéÿñêðàâ³øèé ñïîãàä ïðî 
«Óêðà¿íó» òàêèé: «Ïëàíóâàëè ç äðó-
æèíîþ ñõîäèòè íà ô³ëüì î 21.45, 
â âåðåñí³ 1983 ðîêó, àëå íå ñêëà-
ëîñü… Äðóæèíà ïîäàðóâàëà íàì 
ñèíà! À ô³ëüì íàçèâàâñÿ «Äî ñêàð-
á³â àâ³àêàòàñòðîôè».

ПОХІД ДО КІНОТЕАТРУ — ЯК 
МАЛЕНЬКА СВЯТКОВА ПОДІЯ 

Íå ô³ëüìàìè ºäèíèìè «æèâ» ê³-
íîòåàòð «Óêðà¿íà». Ïîö³íîâóâà÷³ 
öüîãî êóëüòîâîãî çàêëàäó ïðèãà-
äóþòü, ùî òóò ïðîõîäèëè êîíöåð-
òè ÿê åñòðàäíèõ ñï³âàê³â ³ç ÓÐÑÐ 
òà ³íøèõ ðåñïóáë³ê Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó, òàê ³ ðîê- òà ïîï-ãóðò³â, 
ïîïóëÿðíèõ ó òîé ÷àñ. Êðàºçíàâåöü 
Þð³é Êîâàëüêîâ ðîçêàçóº, ùî òàê³ 
ä³éñòâà ñïðàâä³ âðàæàëè.

— Ïàì’ÿòàþ, ùî â «Óêðà¿í³» âè-
ñòóïàëà ãðóïà «No To Co» ç Ïîëü-
ù³. Òóò àïàðàòóðà áóëà òàêà ïîòóæ-
íà, ùî êîëè ãðàëè ãóðòè, òî ï³äëîãà 
õîäîðîì õîäèëà. Ãëÿäà÷³, ÿêèì 
ïîäîáàëàñü ìóçèêà, ïðèòóïóâàëè 
ó òàêò íîãàìè. Çâóê áóâ íåéìîâ³ðíî 
ãó÷íèé, — íàãîëîøóº â³í.

Þë³àí Âîëÿíñüêèé ó Facebook 
ðîçïîâ³äàº, ùî ñâîãî ÷àñó ³ç êîí-
öåðòàìè â ê³íîòåàòð³ áóëè Äæîðäæ 
Ìàð’ÿíîâè÷, þãîñëàâñüêèé ñï³âàê, 
Ðàäì³ëà Êàðàêëà¿÷, Âàëåð³é Îáîä-
ç³íñüêèé, «Ãîëóá³ ã³òàðè». Â³äâ³äàâ 
«Óêðà¿íó» íàâ³òü àðòèñò-åêñòðàñåíñ 
Âîëüô Ìåññ³íã, ÿêèé íà ïî÷àòêó 
70-õ, íåçàäîâãî ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ 
ê³íîòåàòðó, äåìîíñòðóâàâ òóò ñâî¿ 
ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äè. Ïåð³îäè÷-
íî ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ïðîâîäèëè 
òàêîæ ð³çíîìàí³òí³ ôîòîâèñòàâêè, 
à ùå âèñòàâêè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³.

Ïàí Þð³é ãîâîðèòü, ùî ê³íîòå-

àòð «Óêðà¿íà» áóâ äóæå ïîïóëÿð-
íèì ñåðåä ì³ñòÿí òà æèòåë³â îáëàñ-
ò³: «Íàâ³òü êîëè éøëè ó ê³íîòåàòð, 
îñîáëèâî ó ë³òí³é ÷àñ, òî íàìàãà-
ëèñÿ òð³øêè êðàùå îäÿãíóòèñÿ. 
Ïîõ³ä íà ô³ëüì — öå áóëî, çâ³ñíî, 
íå ãðàíä³îçíî. Îäíàê, ïðèíàéì-
í³, ÿêóñü ñâ³òëó ñîðî÷êó ÷îëîâ³êè, 
à ñóêíþ — æ³íêè, îäÿãàëè. Öå áóëà 
ïîä³ÿ, ìàëåíüêà, çâè÷àéíî, àëå ãàð-
íà, êóëüòîâà ïîä³ÿ äëÿ êîæíîãî».

ІЗ КІНОТЕАТРУ — У А-ЛЯ 
ТУРЕЦЬКИЙ ГРАНД БАЗАР 

Ê³íîòåàòð «Óêðà¿íà» óñï³øíî 
ïðàöþâàâ àæ äî ïî÷àòêó 2000-õ. 
«Çà Çáðó÷åì» ³ «Çàõ³äíà Óêðà¿íà 
News» ïèøóòü ïðî òå, ùî 18 ñ³÷íÿ 
2001 ðîêó ì³æ Äåðæàâíî-êîìóíàëü-
íîþ ê³íîìåðåæåþ ì. Òåðíîïîëÿ 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà îðåíäî-
äàâåöü) òà ÏÏ «Êðîìâåëü» (îðåí-
äàð) áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ (ê³íîòåàòð «Óêðà¿íà») 
ïî âóë. Ìàéäàí Ìèñòåöòâ, 4 â ì. 
Òåðíîïîë³ ïëîùåþ 1806,4 êâ. ì, 
ÿêèì áóëî ïåðåäáà÷åíî ïðàâî 
îðåíäàðÿ ç äîçâîëó îðåíäîäàâöÿ 
ïðîâîäèòè éîãî ðåêîíñòðóêö³þ. 
Àëå äîêóìåíòàö³þ ïðî ð³øåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè ïî÷àëè ïóáë³êóâàòè ëèøå ç 
2005 ðîêó, â³äïîâ³äíî, äàí³ â³äñóòí³. 
Äîãîâ³ð îðåíäè ïðèì³ùåíü ê³íî-
òåàòðó «Óêðà¿íà» áóâ óêëàäåíèé 
íà 49 ðîê³â. Çàñíîâíèêè ³ âëàñíèêè 
ÏÏ «Êðîìâåëü», ÿêå îðåíäóâàëî 
ê³íîòåàòð — Â³êòîð òà Îëåíà Äðîç-
äè, öå ï³äòâåðäæóº îíëàéí-ñåðâ³ñ 
«YouControl». Ãîëîâíèì «ïðîäàâ-
öåì» «Óêðà¿íè», çà ñëîâàìè òåð-
íîïîëÿí, áóâ åêñ-ìåð Àíàòîë³é 
Êó÷åðåíêî, îäíîïàðò³ºöü Â³êòîðà 
Äðîçäà. Äàí³ ïðî öå çíàõîäèìî 
ó çãàäàíèõ ìåä³à Òåðíîïîëÿ.

У 2001 році приміщення «України» взяли в оренду 
на 49 років 

Україну» збудували орієнтовно наприкінці 60-их — 
початку 70-их років
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СЕРЕДА, 30 червня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 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, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть»
11.35 Земля, наближена 
до неба 
11.50 Еко-люди 
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. Пiснi про 
кохання 
17.30 Спецпроєкт «Справа 
Тлявова» 
19.55 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої природи» 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.10 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.15 Д/ф «Сходи Якова» 

1+1
05.35, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45, 02.30 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Легковажна жiнка»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Чоловiк нарозхват»
14.30, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая 
время»
23.55 Х/ф «Огарьова, 6» 
01.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку» 
04.35 «М/ф»

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 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»
11.25, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин»
15.35, 16.15 Х/ф «Термiнатор-5: 
еенеза»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 02.50 Секретний фронт 
23.50 Т/с «Фантом»
03.35 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.55 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 «Список 
бажань»
01.05 Т/с «Торгашi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi — 
Шоу» 
07.20 «Орел i решка» 
09.25 Т/с «Грiмм»
11.15 Х/ф «Грошi вирiшують 
все» 
13.10, 19.00 «Аферисти в сiтях»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Обдурити всiх» 
23.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 
01.10 «Iмпрув Live Show»
02.10 «Служба розшуку дiтей»
02.15 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Т/с «Библиотекари-3»
08.20 Х/ф «Кон экспресс»
10.15 Х/ф «3 дня на убийство»
12.50, 19.25 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
20.35 Т/с «Братья по крови-2»
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Место 
преступления»
01.55 Т/с «Рекс» 
03.35 «Месть природы»
04.50 «102 Полиция» 
05.30 Телемагазины 

ЧЕТВЕР, 1 липня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 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, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть»
11.35 Земля, наближена 
до неба 
11.50 Еко-люди 
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. Хорея Козацька 
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.55 Д/ц «Супер — чуття» 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.10 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
05.35, 09.25, 10.20, 04.10 «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»
14.45, 02.40 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Чистоnews 2021»
20.38 «Проспорт»
20.40 Т/с «Свати» 

21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Iнша жiнка»

IНТЕР
05.25, 23.15 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Я — мiльярдер»
14.30, 15.35 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Опережая время»
00.10 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
02.05 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
04.50 «М/ф»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика!
04.20 Факти 
04.40 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф «План втечi»
16.50 Х/ф «План втечi-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Анти-зомбi Прем'єра 
00.00 Т/с «Фантом»
02.50 Анти-зомбi 
03.35 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
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»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Снайперка»
01.00 Т/с «Торгашi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi — 
Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм»
11.10 Х/ф «Учень чаклуна» 
13.15, 19.00 «Аферисти в сiтях»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
21.05 Х/ф «Голiвудськi копи»
23.40 Х/ф «Лiтак президента»
02.00 «Iмпрув Live Show»
02.50 «Служба розшуку дiтей»
02.55 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.40 Т/с «Библиотекари-3»
08.30 Х/ф «Аватар»
11.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 «Секретные материалы» 
(дайджест)
20.35 Т/с «Братья по крови-2»
22.20, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»

02.00 Т/с «Рекс» 
02.50 «Деньги 2020»
03.50 «Месть природы»
05.20 «102 Полиция» 

П`ЯТНИЦЯ, 2 липня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
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, 18.50 Т/с «Доктор Блейк»
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть»
11.35 Земля, наближена 
до неба 
11.50 Еко-люди 
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 
17.30, 04.10 Перша шпальта 
19.55 Д/ц «Супер — чуття» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої природи» 
23.00 #ВУКРАЇНI
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.40 Енеїда 

1+1
05.15 «Свiтське життя. 2021»
06.05, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.18 «Проспорт»
20.20 «Одруження наослiп 7»
22.20 Х/ф «Шпигунка»
00.40 Х/ф «Ледi-Бос»
02.40 Х/ф «Iнша жiнка»

IНТЕР
05.25, 23.20 «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 «Шеф Адам Джонс»
14.30, 15.35, 01.10 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 
случай»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре»
02.45 «Жди меня. Україна»
03.55 «Україна вражає»
04.15 «Орел i решка. Морський 
сезон» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 Факти 
04.55 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
11.35, 13.15, 00.20 Скетч-шоу 
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Х/ф «Король 
Ральф» 
17.00 Х/ф «Куленепробивний»
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем'єра 
01.45 Х/ф «План втечi-3»
03.10 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.35 Т/с «Коханка у спадок»
10.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою»
01.20 Х/ф «Велике весiлля»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том i Джеррi — 
Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
10.15 Т/с «Грiмм»
11.00 «Хто проти блондинок?»
15.00 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя»
17.00 Х/ф «Агент Єва»
19.00 Х/ф «Кров за кров»
21.10 Х/ф «22 милi»
23.05 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
ненна»
01.30 «Iмпрув Live Show»
02.20 «Служба розшуку дiтей»
02.25 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Принцеса Мален» 
10.15 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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, 02.00 Країна У 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Библиотекари-3»
07.50 Х/ф «Тринадцатый воин» 
09.50 Х/ф «Загадки Сфинкса»
11.45 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные материалы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Слезы солнца»
21.50 Х/ф «Клин клином»
23.50 Х/ф «Перекресток»
01.50 Т/с «Рекс» 
02.40 «Деньги 2020»
03.40 «Месть природы»
05.35 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 3 липня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.50, 
03.35, 05.35 Новини 
07.05 М/ф 
08.05, 14.35 Д/ц «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго» 
08.30, 05.05 Д/ц «Дикi тварини» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.10 #ВУКРАЇНI
10.35 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
14.00 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Iво Бобул 
17.20 Д/ц «Свiт дикої природи». 
Вiдкритий океан 
17.45 Х/ф «Легенда Карпат»
19.40 Х/ф «Веселi жабокричi» 
21.25 Пишемо iсторiю. Севас-
тополь — мiсто української 
слави 
21.50 Пишемо iсторiю. Визво-
лення Києва 
22.05 Пишемо iсторiю. Пово-
єнне вiдновлення України 
22.20 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
22.35 Д/с «Секрети iсторiї. Пор-
трети». Юлiй Цезар: слава Рима 
01.15, 02.30, 03.30, 05.30 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошу-
ках правди» 
01.20 Д/ф «Американська 
мрiя» 
02.35 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
04.55 Роздивись 

1+1
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя 
вiдомих людей»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт»
15.00, 16.05, 17.10 Т/с «Свати» 
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.10, 03.55 «Жiночий квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Ледi-Бос»
02.20 «Одруження наослiп»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
06.25 «М/ф»
06.50 «Слово Предстоятеля»
07.00 Х/ф «Мiа i бiлий лев» 
ПремТєра 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.05 «Позаочi»
12.00 Х/ф «Гостя з майбут-
нього» 
18.10 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс»
22.10 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» 
23.55 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
01.30 Х/ф «Все можливо» 
03.05 Х/ф «Бережiть жiнок» 

ICTV
04.20 Скарб нацiї 
04.30 Еврика!
04.35 Факти 
05.00 Х/ф «Невдахи» 
06.40 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
08.25 Х/ф «Пташка на дротi»
10.35, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Блейд»
21.40 Х/ф «Блейд-2»
23.55 Х/ф «Ласкаво просимо 
у Зомбiленд»
01.40 Т/с «Таємнi дверi»
03.15 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
07.00 Т/с «Проти течiї»
17.00 «СуперМама»
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
23.15 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар'яти»
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 М/ф «Смурфики: Загу-
блене мiстечко» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.10 М/ф «Заплутана iсторiя» 
16.05 Х/ф «Падiння Олiмпу»
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 2»
21.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 3»
23.40 Х/ф «Патрiот»
02.45 «Зона ночi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.20 Х/ф «Тiм Талер або 
Проданий смiх» 
13.20 Х/ф «Русалонька» 
15.00 Х/ф «Маленька чорна 
книжка»
17.00 Х/ф «Ранковий пiдйом»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Одного разу пiд Пол-
тавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00, 00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
06.35 «Угон по нашему» 
08.30 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Пик Данте» 
15.45 Х/ф «Аватар»
19.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
21.00 Х/ф «Ромео + 
Джульетта» 
23.20 Х/ф «Незнакомец»

01.10 Х/ф «Рейд в пустыню»
03.50 Т/с «Рекс» 
04.35 «Деньги 2020»
05.35 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 4 липня 

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, 00.30 Д/ф «Аме-
риканська мрiя. У пошуках 
правди» 
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 Незвiдана Україна. 
Волинь 
13.55 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
14.10 Незвiдана Україна. Гайсин 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Мiста та мiстечка 
16.30 Х/ф «Легенда Карпат»
18.05, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.45 Дуже милi тварини 
19.45 Пишемо iсторiю. Севас-
тополь — мiсто української 
слави 
20.05 Пишемо iсторiю. Визво-
лення Києва 
20.15 Пишемо iсторiю. Пово-
єнне вiдновлення України 
20.45 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Вiктор Глушков 
22.25 Тi, що змiнили свiт. Iван 
Пiддубний 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
02.05 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
02.35 Перша шпальта 
03.05 #ВУКРАЇНI
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, 01.30 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 Х/ф «Нiч у музеї» 
23.10 Х/ф «Персi Джексон i 
викрадач блискавок»

IНТЕР
05.10 М/ф «Зачарований 
хлопчик» 
05.50 Х/ф «Розправ крила» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
13.00 «Вещдок. Опережая 
время»
17.40 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 

23.55 Х/ф «Бережись авто-
мобiля» 
01.50 «Вещдок»

ICTV
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
07.00, 09.55 Секретний фронт 
07.55, 10.55 Громадянська 
оборона 
09.00 Анти-зомбi 
11.55, 13.00 Х/ф «Темна вежа»
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Блейд»
16.25 Х/ф «Блейд-2»
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Блейд-3: Трiйця»
23.00 Х/ф «Зомбiленд: Подвiй-
ний пострiл»
00.55 Т/с «Таємнi дверi»
02.40 Я зняв!

СТБ
04.50 Т/с «З вовками жити»
12.50 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
00.00 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Таємний агент»
07.00, 08.45 «Kids time»
07.05 М/ф «Angry Birds в кiно» 
08.50 М/ф «Angry Birds 
в кiно 2» 
10.50 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна»
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 2»
15.45 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 3»
18.15 Х/ф «Мiсiя Неможлива: 
Нацiя iзгоїв»
21.00 Х/ф «Вiйна свiтiв»
23.20, 00.20 «Improv Live Show»
01.15 «Вар'яти»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.05 М/ф «Життя комах» 
11.45 М/ф «Братик ведмедик» 
13.15 Х/ф «Маленька чорна 
книжка»
15.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2» 
17.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Мисливцi за скар-
бами»
00.30 Панянка-селянка 
02.35 Щоденники Темного
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.30 «Угон по нашему» 
09.10, 00.10 «Затерянный мир»
15.10 Х/ф «Обратная тяга»
18.00 Х/ф «Полицейские»
20.00 Х/ф «Веселые 
каникулы»
22.00 Х/ф «Возмездие»
02.20 «Месть природы»
02.55 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.35 «Лучшее»
04.40 «102 Полиция» 
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Новини пластичної хірургії: роби-
мо розумні зморшки на лобі.

***
— Днями відкрили пам'ятник 
вандалам.
— Вандали в розгубленості.

***
Скоріше б холоди, можна буде 
спокійно сидіти вдома. А то си-
диш вдома весь червень і якось 
неспокійно.

***
Якщо взяти з квитанції про 
квартплату графу «кап ремонт» і 
помножити цифру з неї на кількість 
квартир в під'їзді, виникає законо-
мірне питання: а де, власне, пар-

кет, вітражні вікна і швейцар, який 
привітно відчиняє вхідні двері?

***
— Я розумію, що ми вже розлучи-
лися, але я хочу розлучитися ще 
раз.

***
Сидить рибалка на березі. Одну 
вудку закинув у річку, а іншу 
в кущі. Підходить другий:
— Слухай, чому ти вудку в кущі 
закинув?
— Це мій секрет. Проходь далі. 
Річка велика.
— Слухай, ну, розкажи, я тобі чар-
чину налию.
— Гаразд, наливай.

Випив він і відповідає:
— Розумієш, я не знаю, що сьо-
годні зловлю на вудку, що в річці, 
а ось на цю — ти у мене вже 
п'ятий.

***
Завідувач заходить у відділення і 
починає вичитувати співробітників:
— Я сьогодні заходжу до вас втретє 
і втретє бачу, що ви нічого не роби-
те. Поясніть мені причину!
— Річ у тому, що ваші нові черевики 
мають дуже м'яку підошву.

***
— Студенти, ви знаєте, що таке 
наркоз?
— Ні.

— Наркоз — це кращий засіб 
уникнути порад пацієнта під час 
операції.

***
Ніхто сам по собі не здатний 
зробити надто вже багато дурниць. 
Для цього йому необхідна жінка.

***
— Чи правда, що результати IQ-тес-
ту враховуються при прийомі 
на роботу?
— Правда. Тих, у кого IQ вище, ніж 
у начальника — не беруть.

***
Коли нам обіцяють розіграш при-
зів, більшість людей чують слово 
«приз», а не слово «розіграш».

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН У галузі кар’єри 
не передбачається добрих 
новин до кінця місяця. Вам 

не вдається досягти своїх цілей, 
оскільки робоче середовище навряд 
чи буде підбадьорливим. Ви будете 
наполегливо працювати. Але плане-
тарні позиції не є сприятливими для 
отримання належних нагород. 

ТЕЛЕЦЬ За відсутності хоро-
ших перспектив ви можете 
зосередитись на вдоскона-

ленні своїх професійних можливо-
стей шляхом додаткового навчання. 
Планетарні позиції сприятливі для 
започаткування нових ініціатив. 
Інвестиції будуть дуже вигідними, 
якщо гроші вкладено в цінні папери.

БЛИЗНЮКИ Планетарні 
аспекти не є корисними 
для комерційних цілей, і це 

не допоможе розпочати нові ділові 
підприємства. Варто зосередитись 
на своїх професійних цілях. Ви 
не повинні загубитися в щасті, яке 
забезпечують любовні стосунки.

РАК Ви повинні збільшити 
свої шанси на професійне про-
сування в майбутньому, по-

кращуючи свій набір навичок. До кінця 
місяця — час не зовсім позитивний для 
ділових перспектив. Спостерігається 
відсутність співпраці з боку колег, а це 
дуже ускладнить ведення бізнесу. 

ЛЕВ Позиції зірок зроблять 
середовище на робочому 
місці досить гармонійним. 

За підтримки колег та старших колег 
ви зможете робити чудові справи 
у своїй кар’єрі. Для Левів зараз дуже 
сприятливий період для фінансів. Ви 
отримаєте невимовну підтримку колег. 

ДІВА Дівам прогнозують 
чудові можливості у кар’єрі. 
Позиції зірок призведуть 

до гармонійного робочого середови-
ща. Ви отримаєте підтримку ваших 
колег і заохочення керівництва. Це 
допоможе вам легко досягти постав-
лених цілей. Ви можете вдосконали-
ти свої професійні можливості. 

ТЕРЕЗИ Планетарні позиції 
сприятливі для досягнен-
ня гарного фінансового 

зростання. Оскільки клімат спри-
ятливий, ви можете починати нові 
ділові проєкти. Інвестиції принесуть 
хорошу віддачу, якщо інвестувати-
муться в надійні інструменти.

СКОРПІОН Вам допомагає 
гармонійне середовище 
на робочому місці, і досягти 

поставлених цілей буде набагато 
простіше. Це дасть вам більше 
вільного часу. Ви можете покращити 
свою професійну майстерність, про-
йшовши підвищення кваліфікації. 

СТРІЛЬЦІ Ви можете чекати 
хороших винагород за свою 
наполегливу працю. Ви 

також отримаєте можливості вдоско-
налити свої професійні можливості. 
Зоряні аспекти не є сприятливими 
для початку нової ділової діяльності. 

КОЗЕРІГ Розраховуйте лише 
на свої сили — ви не отри-
маєте жодної підтримки від 

свого соціального кола чи членів 
сім'ї для кар'єрного зростання. Зірки 
не сприятливі для нових ділових 
починань або інвестицій.

ВОДОЛІЙ Навколишнє се-
редовище на робочому місці 
буде сильно напруженим, 

і щоб досягти своїх професійних 
цілей, потрібно буде більше зусиль. 
Якщо ви багато працюєте, винаго-
рода не забариться. Загалом, місяць 
надзвичайно складний для фінансів.

РИБИ Зоряні аспекти 
негативні для ділових цілей, 
варто цей час використати 

для відпочинку. Інвестиції будуть 
неможливі, оскільки не буде над-
лишку грошей.

Гороскоп

АНЕКДОТИ

— Цилю, ти чула, що Сара і Яша 
вирішили одружитися?
— Та ну?! Але ж яка в них була 
любов!..

***
Моя колишня дружина тільки 
що знову написала мені: «Хочу, 
щоб ти був тут».
Вона робить це кожен раз, коли 
проходить по кладовищу.

***
Вибач, що взяв твої гроші. Вони 
виглядали точнісінько як мої.

***
Підвищили вік виходу на пен-
сію. Йдемо з подругою на ро-
боту — пам'ятаємо, що працює-
мо, але не пам'ятаємо — де…

***
Будинок — це місце, де збе-
рігається наше барахло в той 
час, поки ми перебуваємо поза 
домом, щоб добути більше 
барахла.

***
— Миколо, правда, що чолові-
ки люблять очима?
— Правда, Люсю.
— А навіщо ти темні окуляри 
начепив?
— Оберігаюсь!

***
Досвідчена людина не пов-
торює старі помилки, вона 
робить нові.

***
— Вибачте, мадам, але мої 
почуття до вас вже охололи…
— Вам підігріти?

***
— У тебе хоч крапля совісті є?!!
— Є. Тобі що, накапати?

***
Дівчата! Знайте! Якщо хлопець 
запросив вас у гості на тортик 
з чаєм, а після того, як ви при-
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Погода у Тернополі
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РЕКЛАМА

«ТЕМП»

«СНІЖИНКА»

З одного ракурсу

Як змінилися популярні кафе 
та ресторани Тернополя

БУЛО:
Відомою на всю Україну легендарна 
«закусочна» стала після виходу 
«Ревізора» у 2013 році

СТАЛО:
До наших часів заклад не дожив. 
Його зачинили у жовтні 2017 року. 
Тепер заклад пустує, вивіски зняли

«ЖЕНЯ–ЖЕНЄЧКА»

БУЛО:
Дитяче кафе було популярним 
серед місцевих через великий 
асортимент та невисокі ціни

СТАЛО:
Заклад вже зачинили. У 2012 році в 
міськраді представили проєкт нової 
п’ятиповерхової будівлі на місці 
кафе. Тепер там триває будівництво

йшли, дійсно поставив на стіл 
чай і торт, значить, ви й без 
спиртного красива!

***
Трохи втомився бути не мільяр-
дером.

***
Із дитинства не люблю слідува-
ти чиїмось правилами. Пам'я-
таю, бабуся поставила мене 
в кут, а я усі шпалери обдер. 
Більше мене ніхто не карав.

***
— Відчуваю себе як комп'ютер-
на миша: повзаю по килиму і 
в животі крутить.

***
— Вовочко, це, правда що тобі 
подобається хлопчик з нашого 
класу і що він тебе навіть поці-
лував?
— Маріє Іванівно, я списав твір 
у Марійки!

БУЛО:
Заклад працював з 80–х років і до 
початку нульових. Тернополяни 
пригадують смачне морозиво, яке 
там продавали

СТАЛО:
Коли «Сніжинка» зачинилась, 
там відкрили піцерію. 
Нині в закладі ремонт


