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 «Пропустіть мене, я хочу бачити 
лице цієї тв…рі», — мама збитої Наталі 
зверталась до Олега Струня. Останній 
лише через 15 років прийшов у 
поліцію і зізнався, що на смерть збив 
двох дівчат та втік. Одну з них ховали 
без голови, бо ту забрав водій 

 Моторошні подробиці: чи 
розраховує підозрюваний на 
закриття справи через термін 
давності. Чи зможе уникнути 
покарання? Що каже Закон?

с. 5

ВИЙДЕ СУХИМ ІЗ ВОДИ?

Передплачуйте газету
за телефоном 098-477-12-70

Номер для подання
оголошень 098-477-12-70

ЗБИВ НА СМЕРТЬ, А ЗДАВСЯ ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ
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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

Ì²ÑÒÎ

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Òåðíîï³ëüñüê³ âîä³¿ âñå ÷àñò³øå 
ñòàþòü æåðòâàìè êðàä³æîê øêî-
ëÿð³â. Êàæóòü, ò³ «ïðàöþþòü» 
ãðóïàìè. Ïîêè îäèí ñêðó÷óº 
êîâïà÷êè, ùå îäèí ÷è äâîº ïðè-
êðèâàþòü éîãî â³ä çàéâèõ ïîãëÿä³â 
òà äèâëÿòüñÿ, ÷è íå éäå ÷àñîì 
âëàñíèê ìàøèíè àáî ïåðåõîæèé.

СКРУЧУЮТЬ ВДЕНЬ І ВВЕЧЕРІ 
— Íåùîäàâíî â ìåíå âêðàëè 

êîâïà÷êè íà í³ïåë³. Ïîì³òèâ ïðî-
ïàæó ò³ëüêè íàñòóïíîãî äíÿ, — 
êàæå òåðíîïîëÿíèí Îëåêñàíäð 
Êðàóçå. — Íà ñòîÿíö³, äå çàëèøàþ 
ìàøèíó, ïðîéøîâ á³ëÿ ³íøèõ àâ-
òîìîá³ë³â ³ ïîì³òèâ, ùî êîâïà÷êè 
ëèøèëè ëèø ïëàñòèêîâ³. Ó ìîº¿ 
ïîäðóãè òàêîæ âêðàëè óñ³ ÷îòèðè. 
Íàâïðîòè ì³ñöÿ, äå ñòàâëþ ìà-
øèíó, çíàõîäèòüñÿ ìàãàçèí, òàì 
ïîñò³éíî áà÷ó êîìïàí³þ ï³äë³òê³â.

Âîä³¿ ðîçïîâ³äàþòü, ùî íàé-
÷àñò³øå ïîì³÷àþòü ôàêò ïðîïàæ³ 
êîâïà÷ê³â ëèøå íàñòóïíîãî äíÿ 
òà ïðèïóñêàþòü, ùî â³äêðó÷óþòü 
¿õ â³ä êîëåñà ï³çíî ââå÷åð³.

Õî÷ íåð³äêî øêîëÿð³ êðàäóòü 
êîâïà÷êè ³ âäåíü.

— Ïðè¿õàâ ç äðóæèíîþ òà äè-
òèíîþ ó Ã³äðîïàðê, àâòî ïîñòà-
âèâ á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè íà âóëè-

ö³ Ìèðó, 7. Êîëè ãóëÿâ ó ïàð-
êó, íà ïåéäæåð â³ä ñèãíàë³çàö³¿ 
ïðèéøîâ ñèãíàë, ùî ñïðàöþâàâ 
äàò÷èê óäàðó, ïîäóìàâ, ùî ìàøè-
íà íàãð³ëàñü íà ñîíö³, êîëè ïî-
âåðíóâñÿ íå çâåðíóâ óâàãè, à óæå 
êîëè ïðè¿õàâ íà ñòîÿíêó, ïîáà-
÷èâ, ùî êîâïà÷ê³â óæå íåìàº, — 
êàæå òåðíîïîëÿíèí Îëåêñàíäð.

² òàê³ âèïàäêè ó Òåðíîïîë³ âæå 
íå ð³äê³ñòü. Ñï³éìàòè þíèõ êðà-
ä³¿â, ÿê ³ çàô³êñóâàòè ôàêò ïðà-
âîïîðóøåííÿ, âàæêî. Øêîëÿð³ 
ñêðó÷óþòü êîâïà÷êè òîä³, êîëè 
í³êîãî ïîðÿä íåìàº.

ДЛЯ ЧОГО ВОНИ ЦЕ РОБЛЯТЬ?
Îäíà ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí — 

÷åëåíäæ íà ïëàòôîðì³ Ò³ê-Òîê. 
Â îñòàíí³ ì³ñÿö³ âñå ÷àñò³øå òàì 
ìîëîäü âèêëàäàº â³äåî, äå õâà-
ëèòüñÿ íàêðàäåíèì, à òàêîæ ä³-
ëÿòüñÿ ëàéôõàêàìè, ÿê³ êîâïà÷êè 
âàðòî ñêðó÷óâàòè, ÿê³ í³ òà ÿê öå 
çðîáèòè øâèäêî.

Êðàäóòü ïåðåâàæíî ìåòàëåâ³ 
àáî ò³, íà ÿêèõ çîáðàæåíà åìá-
ëåìà àâòî. Äî ñëîâà, âîíè æ º ³ 
äîðîæ÷èìè.

Êîâïà÷êè íà í³ïåëü — äîñèòü 
íåäåøåâå çàäîâîëåííÿ, îñîáëè-
âî, ÿêùî âîíè ô³ðìîâ³ òà ïðè-
äáàí³ â îô³ö³éíîìó ìàãàçèí³. ¯õ 
âàðò³ñòü â ³íòåðíåò³ ñòàðòóº â³ä 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ФЛЕШМОБ: 
ЧОМУ СКРУЧУЮТЬ КОВПАЧКИ 
Челендж  Абсурдний челендж 
в Україні дістався і до Тернополя. 
Діти, переважно молодшого та 
середнього шкільного віку, скручують 
ковпачки на ніпелі з колеса автомобілів 
і хваляться своїми «здобутками» 
на платформі Тік-Ток. Кому відповідати 
за дрібні крадіжки дітей? Які наслідки 
для водіїв? Розповідаємо про все 

60 ãðèâåíü çà çâè÷àéí³ ïëàñòèêîâ³ 
³ ìîæå äîõîäèòè äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü — çà ô³ðìîâ³.

×àñòî ³ òàê³ ïëàñòèêîâ³ äåòàë³ 
òåæ çíèêàþòü ç êîëåñà àâòîìî-
á³ëÿ, àäæå, îêð³ì ÿêîñò³ âêðà-
äåíîãî, øêîëÿð³ õâàëÿòüñÿ ùå é 
ê³ëüê³ñòþ.

ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ ВОДІЯМ 
Â³äñóòí³ñòü êîâïà÷ê³â íà í³ïå-

ë³ ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ ïðî-
áëåì ç àâòîìîá³ëåì, ðîçïîâ³äàº 
âëàñíèê àâòîñåðâ³ñó Îëåêñàíäð 
Àíîøê³í.

— Íà í³ïåëü, íà ñàìå êîëåñî 
ïîòðàïëÿº áðóä ³ ÿê íàñë³äîê, 
ìîæå óñêëàäíèòè ïðîöåñ øè-
íîìîíòàæó, — ïîÿñíþº ÷îëî-
â³ê. — Êîëåñî àâòîìîá³ëÿ, çâ³ñ-

íî, íå ñïóñòèòü, àëå âè ìàòèìåòå 
åêñïëóàòàö³éí³ ïðîáëåìè.

Çàëåæíî â³ä ïîãîäè ³ ñòàíó äî-
ð³ã, í³ïåëü ìîæå çàáðóäíèòèñÿ ÿê 
çà îäèí äåíü, òàê ³ çà òèæäåíü. 
Ïàí Àíîøê³í íå ðàäèòü íàêà÷ó-
âàòè êîëåñî, ÿêùî âè ïîì³òèëè 
áðóä íà í³ïåë³, òîìó ùî ðàçîì 
ç ïîâ³òðÿì â³í ìîæå ïîòðàïèòè 
äî êîëåñà, ³ âàì äîâåäåòüñÿ çí³ìà-
òè ùå ³ éîãî òà çì³íþâàòè í³ïåëü.

— Äåìîíòàæ, áàëàíñóâàííÿ, 
âñòàíîâëåííÿ òà ÷èñòêà êîëåñà 
êîøòóº â³ä 150 ãðèâåíü, — çàóâà-
æèâ ÷îëîâ³ê.

À îò â òå, ùî øêîëÿð³ ïðîäàþòü 
âêðàäåí³ í³ïåë³ â øèíîìîíòàæ 
÷è íà ÑÒÎ, Îëåêñàíäð Àíîøê³í 
íå â³ðèòü. Êàæå, öå åêîíîì³÷íî 
íåäîö³ëüíî òà íåâèã³äíî.

ВІТАЛІЙ ВІТІВ, 

ЮРИСТ:

— За законодав-
ством, це дрібна 
крадіжка. Оскільки 
вчиняють її непо-
внолітні, відпові-

датимуть батьки. На них можуть 
скласти протокол за невиконання 
батьківських обов’язків. Якщо ж 
вдасться довести, що купують ні-
пелі працівники на станціях шино-

монтажу, це можна розглядати як 
організовану крадіжку з залучен-
ням неповнолітніх. Через невелику 
вартість ніпелів, на шиномонтаж-
ки можуть також скласти адмін-
протокол.
Якщо зареєстровані в Тік-Ток і ба-
чите подібні відео від школярів 
про скручування ніпелів, поскар-
жтеся на них та відмітьте відео як 
поширення «незаконна діяльність 
і підакцизні товари».

Відповідатимуть батьки 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ПСИХОЛОГ:

— Будь-які розва-
ги молоді базу-
ються на бажанні 
самовиразитися і 
довести свою зна-

чущість, показати спроможність 
виконати якісь екстремальні 
речі, аби бути в кращому світлі 
перед друзями чи знайомими.
Або ж в молоді спрацьовує 

психологія мас, коли людина 
на підсвідомому рівні виконує 
ті речі, які їй нав’язує соціальна 
мережа.
Як поводитися батькам? Говоріть 
про небезпеку таких заходів і 
про те, що такі вчинки можуть 
травмувати дитину, або ж навіть 
призвести до смерті.
Варто знати, чим ваша дитина 
займається на дозвіллі. Якщо 
це спорт, танці, співи — діяль-

ність безпечна, коли ж дитина 
не займається нічим, старайтеся 
зацікавити її, аби дитина відві-
дувала якісь гуртки чи заходи. 
Привчайте її до хорошого.
Якщо ж ви побачили незнайо-
му дитину, що скручує ковпачки 
на вулиці, дивіться відповідно 
до ситуації. Якщо підлітків бага-
то, зверніться до правоохорон-
ців. Або ж якщо маєте можли-
вість, зробіть усне зауваження.

Говоріть про небезпеку такого челенджу 

Êîâïà÷êè íà í³ïåëü — 
äîñèòü íåäåøåâå 
çàäîâîëåííÿ, 
îñîáëèâî, ÿêùî âîíè 
ô³ðìîâ³ òà ïðèäáàí³ 
â îô³ö³éíîìó ìàãàçèí³

Красти ковпачки не соромляться і серед білого дня
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Переважно юні крадії працюють у парі
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ОСТАП ГРИЦИШИН 

Íàñïðàâä³ æ ó «ñïàëüíèõ» ì³êðîðà-
éîíàõ ³ç òóàëåòàìè ñïðàâæíÿ á³äà. Áî 
ÿêùî â ïàðêàõ ÷è â Öåíòð³ õî÷ ÿê³ñü º, 
òî íà áàãàòüîõ ³íøèõ ëîêàö³ÿõ íåìà êóäè 
ï³òè. Õ³áà ïðîñèòèñÿ ó êàôå òà ðåñòîðàíè.

ВБИРАЛЬНЯ В ПАРКУ «ТОПІЛЬЧЕ» 
Âáèðàëüíåþ â «Òîï³ëü÷å» ìîæíà êî-

ðèñòóâàòèñü áåçêîøòîâíî ç 9 ãîäèíè 
ðàíêó äî 17 ãîäèíè, ðåøòó ÷àñó âîíà 
çàêðèòà. Îêðåì³ ÷àñòèíè áóä³âë³ ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà äëÿ æ³íîê. 
ª õîëîäíà âîäà â ðóêîìèéíèêó, çëèâ 
ïðàöþº íîðìàëüíî. Ñì³òòºâ³ â³äðà 
â êàá³íêàõ ïîðîæí³, âñòåëåí³ ñâ³æèìè 
ñì³òòºâèìè ïàêåòàìè. Ãîëîâí³ íåäîë³êè 
òóàëåòó — â³äñóòí³ñòü ìèëà á³ëÿ ðóêî-
ìèéíèêà ³ òóàëåòíîãî ïàïåðó â êàá³í-
êàõ. Òàêà æ ñàìà ïðîáëåìà â á³ëüøîñò³ 
ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü ì³ñòà.

ВБИРАЛЬНЯ В ПАРКУ 
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Òóàëåò ó ïàðêó Øåâ÷åíêà, ùî ïîáëè-
çó Ñòàâó, òàêîæ áåçêîøòîâíèé. Òà â³í 
ìàº îñîáëèâ³ñòü, ÿêî¿ íå çíàéòè á³ëÿ 
³íøèõ âáèðàëåíü, — ì³ñöå äëÿ ïàðêîâ-
êè âåëîñèïåä³â ÷è â³çî÷ê³â. Ó êàá³íêàõ 
íåìàº òóàëåòíîãî ïàïåðó. ª õîëîäíà 
âîäà, íà ðàêîâèí³ ëåæèòü øìàòîê ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ìèëà, ùî íå çîâñ³ì â³ä-
ïîâ³äàº êàðàíòèííèì âèìîãàì. Òóàëåò 
äîñòóïíèé ç 9 äî 21 ãîäèíè.

ВБИРАЛЬНЯ В ПАРКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

Áåçêîøòîâíèé òóàëåò â ïàðêó Íàöâ³ä-
ðîäæåííÿ ðîçòàøîâàíèé ï³ä çåìëåþ. 
Öå â³ä÷óòòÿ çàãîñòðþºòüñÿ ÷åðåç òüìÿíå 
îñâ³òëåííÿ âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ. Äëÿ 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ñòàíäàðòíèé ðîçä³ë. 
Ó ïðèì³ùåíí³ äâà ðóêîìèéíèêè ç õî-
ëîäíîþ âîäîþ, àëå ïðàöþº ò³ëüêè îäèí 

ç íèõ. Ìèëà íåìàº, ÿê ³ òóàëåòíîãî ïà-
ïåðó. À ãîëîâíå — äîñ³ íåìàº äâåðåé 
ó êàá³íêàõ. ² òàê íîðìàëüíî? ßê ðàí³øå 
ïîÿñíþâàëè íàì, íå ìîãëè çðîáèòè, áî 
äîâåëîñü áè âñå ïåðåðîáëÿòè, à öå — ÷è-
ìàë³ ãðîø³. Òîæ ëèøèëè, ÿê º. Íó ÿêùî 
÷îëîâ³êàì íîðìàëüíî, òî æ³íêàì âçàãà-
ë³ ïðîáëåìàòè÷íî òóò ñõîäèòè â òóàëåò. 
Ïë³ñíÿâè íå âèäíî, ïîâ³òðÿ çàñòîÿíå.

ВБИРАЛЬНЯ БІЛЯ ФОНТАНУ 
«КУЛЬБАБА» 

ªäèíèé ïëàòíèé ñåðåä ïåðåâ³ðå-
íèõ — òóàëåò íà âóëèö³ ×îðíîâîëà, 
âõ³ä òóäè êîøòóº 5 ãðèâåíü. Ðîçä³ëó 
äëÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â ó ö³é âáèðàëüí³ 
íåìàº. Âñ³ çàõîäÿòü â îäíå ïðèì³ùåííÿ 
ïî ÷åðç³. Ó âáèðàëüí³ äâ³ êàá³íêè, àëå 
çàéòè ìîæíà ëèøå â îäíó. Êóïþðî-
ïðèéìà÷ îäí³º¿ ç íèõ ù³ëüíî çàêëå-
ºíèé áàãàòüìà øàðàìè ñêîò÷ó, äâåð³ 
çàêðèò³. Åëåêòðîííèé åêðàí, ùî ïîêà-
çóº ö³íó êîðèñòóâàííÿ, àáî ÷è çàéíÿòà 
êàá³íêà, ðîçáèòèé. Õî÷à âñå æ ïðàöþº. 
Á³ëÿ ³íøî¿ êàá³íêè åêðàí ðîçáèòèé 
òàêîæ, àëå ïîñëóãó îïëàòèòè ìîæíà. 
Çà 5 ãðèâåíü âè îòðèìàºòå 15 õâèëèí 
êîðèñòóâàííÿ ïðîñòîðèì ïðèì³ùåí-
íÿì, ÿêå êîìôîðòíî îáëàäíàíå äëÿ 
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè 
òà ñòîëîì äëÿ ïåëåíàííÿ íåìîâëÿò.

Ñò³ë, äî ðå÷³, ñêëàäåíèé, íà íüîìó 
íàïèñ: «ÍÅ ÏÐÀÖÞª». Òàêîæ öå ºäè-
íèé òóàëåò, äå º òðèìà÷ äëÿ òóàëåòíîãî 
ïàïåðó (ùîïðàâäà òîé çàê³í÷èâñÿ) ³ 
êîíòåéíåð ç ð³äêèì ìèëîì. Òàêîæ òóò 
º ïðàöþþ÷à ñóøêà äëÿ ðóê.

Ó ðóêîìèéíèêó õîëîäíà âîäà. Ñàì â³í 
íå äóæå çðó÷íèé ó âèêîðèñòàíí³, ÷åðåç 
íàäòî ìàëó â³äñòàíü ì³æ êðàíîì ³ ðàêî-
âèíîþ ðóêè ïðè ìèòò³ ïîñò³éíî á’þòüñÿ 
îá îñòàííþ. Íåïðèºìíîãî çàïàõó íåìàº, 
îäíàê íå âèäíî ³ ñë³ä³â ïðèáèðàííÿ, 
ï³äëîãà áóëà áðóäíà, ñì³òòºâå â³äðî çà-
ïîâíåíå. Ñò³íè ðîçïèñàí³ òåãàìè.

БЕЗ ДВЕРЕЙ У КАБІНКАХ, МИЛА 
І ПРАЦЮЮТЬ ЗА ГРАФІКОМ 
Громадські вбиральні  Журналіст «RIA 
плюс» побував у чотирьох міських туалетах, 
аби побачити, у якому вони стані. 
Три з них безкоштовні, один — за гроші 

У вбиральні в парку «Топільче» всередині чисто, видно нещодавні сліди 
прибирання, неприємного запаху немає

Туалет в парку імені Тараса Шевченка розділений для чоловіків і жінок, також 
неприємного запаху не відчули

У туалеті біля фонтану «Кульбаба» чисто та просторо 

У вбиральні в парку Нацвідродження досі немає дверей до кабінок
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097– 445-82-67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ïèòàíü áàãàòî — â³äïîâ³ä³ ö³-
êàâ³ ³, çäàºòüñÿ, ùèð³.

— ßê³ íàéá³ëüø³ äîñÿãíåííÿ ³ 
ïðîìàõè â ðîáîò³ ïîë³ö³¿?

— Âäàëîñÿ íàëàãîäèòè ³ ñòàá³-
ë³çóâàòè ðîáîòó íîâîñòâîðåíîãî 
ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó. Ïðèºì-
íî, ùî â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ 
íàéìåíøèé â Óêðà¿í³ íåêîìïëåêò 
ïîë³öåéñüêèõ, ïðèáëèçíî 8–9%. 
Çà ðîêè îïåðàòèâíà ñèòóàö³ÿ ñòà-
á³ëüíà, íåìà ñòðèáêà ó ñêîºíí³ 
âàæêèõ ³ îñîáëèâî âàæêèõ çëî-
÷èí³â. Çâ³ñíî, áåç íàäçâè÷àéíèõ 
ïîä³é íå îáõîäèòüñÿ, áî öå æèòòÿ, 
³ òàêå òðàïëÿºòüñÿ…

ЧИ СПРАВДІ ДОВІРЯЮТЬ 
— À ÿê âè îö³íþºòå ð³âåíü äîâ³ðè 

ãðîìàäÿí äî ïîë³ö³¿?
— ßêùî íà ïî÷àòêó ðîáîòè 

ìàëè 300 000 çâåðíåíü ó êîë-öåí-
òðè íà ð³ê, òî çàðàç ¿õ âæå ï³â 
ì³ëüéîíà. ßêáè ëþäè íå äîâ³ðÿëè, 
âîíè íå çâåðòàëèñü áè. Ñïîíóêàþ 
êîæíîãî ïðàö³âíèêà — ÿêùî ìî-
æåø ïîìîãòè ëþäèí³, äîïîìîæè. 
ßêùî íå ìîæåø, õî÷à á ïîÿñíè, 
÷îìó.

— ßêùî ãîâîðèòè ñàìå ïðî ïà-
òðóëüíó ïîë³ö³þ, òî ³ ñàì ì³í³ñòð 
êàçàâ ïðî òå, ùî ð³âåíü äîâ³ðè 
äî íå¿ äóæå çíèçèâñÿ. 

— Íà ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ ñàìå 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ ìàëà íàéá³ëü-
øèé ðåéòèíã äîâ³ðè ³ ïîïóëÿð-
íîñò³. Ó íàñ áóëî ïî 20 êàíäèäàò³â 
íà îäíå ì³ñöå ïàòðóëüíîãî. Àëå 
ò³, õòî éøëè ïðàöþâàòè ñþäè, 
äî ê³íöÿ íå ðîçóì³ëè, íàñê³ëüêè 
öå ðóòèííà ðîáîòà íà «ïåðåäîâ³é», 

³ç íå çîâñ³ì çàêîíîñëóõíÿíèìè 
ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ÷àñòî îáðàæà-
þòü ³ íàâ³òü á’þòü ïîë³ö³þ.

ДЕ ПОДІЛАСЯ СТАРА МІЛІЦІЯ 
— Íåêîìïëåêò ïðàö³âíèê³â ïà-

òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â îáëàñò³ ñêëàäàº 
ìàéæå 20%. Çâ³ëüíÿþòüñÿ ÷åðåç 
íèçüêó çàðîá³òíó ïëàòó?

— Ïëèí êàäð³â º çàâæäè. Íå âñ³ 
éäóòü ñàìå ÷åðåç çàðïëàòó. Îñ-
òàííÿ ñêëàäàº â³ä 11,5–12 òèñÿ÷ 
íà ì³ñÿöü ³ á³ëüøå, çàëåæíî â³ä 
âèñëóãè, çâàííÿ ³ òàê äàë³. Çâ³ñ-
íî, çàðïëàòà íå º âèñîêîþ, àëå 
÷óþ, ùî êåð³âíèöòâî ÌÂÑ ïëàíóº 
ï³äí³ìàòè ¿¿ ð³âåíü.

— Âè ãîâîðèëè, ùî ï³ñëÿ àòåñ-
òàö³¿ ç ëàâ ïîë³ö³¿ «â³äñ³ÿëèñÿ» 10–
15% ñòàðèõ ïðàö³âíèê³â. Îñíîâíèé 
ñêëàä ì³ë³ö³¿ çàëèøèâñÿ ïðàöþâàòè. 
Ùî çì³íèëîñÿ ó ¿õ ðîáîò³?

— Íàñïðàâä³, äåñü 50 íà 50. 
Ëþäè, ÿê³ ïðàöþâàëè ÿê³ñíî, 
âîíè ëèøèëèñÿ ³ ïðîäîâæóþòü 
âèêîíóâàòè ñâîþ ñïðàâó. Ò³, õòî 
íå çìèðèâñÿ ç íîâèìè âèêëèêàìè 
(íàïðèêëàä, ïðàö³âíèêè ÄÀ², ÿê³ 
õîò³ëè íàáèòè êèøåí³ ñîá³ ³ ñâî¿ì 
êåð³âíèêàì), ï³øëè. Çàðàç âèìîãè 
äî ïîë³öåéñüêèõ äóæå ñåðéîçí³. 
ßê³ñíî ïðàöþº ÄÁÐ, ÿêå ïåðåâ³-
ðÿº çàêîíí³ñòü ä³é ïðàâîîõîðîí-
ö³â. Öå çàñòåð³ãàº â³ä òîãî, êóäè 
íå ïîòð³áíî ë³çòè.

— ×è íå çëîâæèâàþòü ³ ñàì³ ãðî-
ìàäÿíè òèì, ùî ìîæóòü ïîñò³éíî 
ñêàðæèòèñÿ íà ïîë³ö³þ?

— Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðà-
âî íà ñêàðãó. À áåçï³äñòàâíèõ 
ñêàðæíèê³â ìàºìî ïðàâî òàêîæ 
ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
ª ëþäè, ÿê³ äçâîíÿòü íà ë³í³þ 
102 ïî 150 ðàç³â íà äåíü, º ñåðåä 

ГЕНЕРАЛ ПРО РОБОТУ ТА ОСОБИСТЕ
Відверто  До Дня нацполіції, який 
святкували 4 липня, ми підготували для 
вас велике ексклюзивне інтерв’ю (!!!) з 
начальником обласної поліції Олександром 
Богомолом. БЕЗ попереднього скидання 
запитань, БЕЗ «масок»!

íèõ ïñèõ³÷íî õâîð³, òîæ ìîæåìî 
íà äîáó çàáëîêóâàòè âõ³äí³ â³ä 
íèõ.

МУКОЇДА, ВАЩЕНКО, 
ПЕКЕЛЬНИЙ. ДЕ БУЛИ 
«КОСЯКИ»?

— Íàéá³ëüø ðåçîíàíñí³ ñïðàâè, 
çà ÿêèìè íåîäíîçíà÷íî îö³íþâà-
ëè ä³¿ ïîë³ö³¿ — âáèâñòâî ²ðèíêè 
Ìóêî¿äè, Â³òàë³ÿ Âàùåíêà, ñàìî-
çàõèñò Àíäð³ÿ Ïåêåëüíîãî òîùî. 
×è äîñòàòíüî êîìïåòåíòíèìè, 
íà âàøó äóìêó, áóëè ä³¿ ñë³ä÷èõ, 
ÿê³ çàéìàëèñÿ ðîçñë³äóâàííÿì öèõ 
çëî÷èí³â?

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî âáèâñòâî 
²ðèíè Ìóêî¿äè, òóò ìàëà áè áóòè 
ïîâíà òèøà, ÿê³ñíà ðîáîòà îïåðà-
òèâíèê³â, ñë³ä÷èõ, ñóää³â, àäâîêàò³â. 
Àëå ÷åðåç ïîòóæíèé åìîö³éíèé ðå-
çîíàíñ ìóñèëè âèêîíóâàòè íåòðà-
äèö³éí³ ð³øåííÿ, — ïðåä’ÿâëåííÿ 
îêðåìèõ ìàòåð³àë³â ðîçñë³äóâàííÿ 
ñóñï³ëüñòâó. Âáèâñòâî õëîïöÿ ó Òå-
ðåáîâë³ ïðè íàïàä³, ñàìîçàõèñò³ ÷è, 
ìîæëèâî, ïåðåâèùåíí³ ì³ðè ñàìî-
çàõèñòó. Ïîÿñíþ, êîëè ïðè¿æäæàº 
îïåðàòèâíà ãðóïà ³ áà÷èòü òðóï, 
à ÷îëîâ³ê ïîðó÷ êàæå, ùî â³í âáèâ 
ëþäèíó, òî ñë³ä÷èé çðîáèâ ïðà-
âèëüíî, ùî çàòðèìàâ éîãî, ò³ëüêè 
òîä³ â³í ìàº ïðàâî îïèòàòè ï³äî-
çðþâàíîãî ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà 
³ õî÷à á ïî÷óòè ïîçèö³þ ëþäèíè, 
ÿêà íàíåñëà ñìåðòåëüíèé óäàð. 
Çà ÿêèõ îáñòàâèí — öå âæå áóäå 
âñòàíîâëþâàòèñÿ.

НА ПЕНСІЮ ЧИ В КИЇВ?
— Êîëè îòðèìóâàëè ãåíåðàëüñüê³ 

ïîãîíè, ãîâîðèëè, ùî âîíè «íå äëÿ 
Áîãîìîëà, à äëÿ îñîáîâîãî ñêëàäó». 
ßê³ ïëàíè â êàð’ºð³? 

— Òðè ðîêè òîìó îòðèìàâ çâàí-
íÿ, ââàæàþ, ùî öå äîêàç òîãî, 
ùî ïîë³ö³ÿ ïðàöþº ÿê³ñíî. Òàê, 
º ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, àëå í³õòî 
¿õ íå çàêîïóº. Ñòàðàºìîñÿ âè-
ð³øóâàòè. Íå áóäå ïîòðåáóâàòè 
êåð³âíèöòâî ÌÂÑ ìîº¿ ðîáîòè 
â ïîë³ö³¿, ï³äó íà ïåíñ³þ. Ìàþ 
âèñëóãó ðîê³â.

— Õîò³ëè çàáðàòè â Êè¿â?
— ×åñíî, í³õòî íå ïðîïîíóâàâ. 

Çà òðè îñòàíí³ ðîêè º ê³ëüêà ³í-
ôîðìàö³é ïðî ïåðåâåäåííÿ â ³íø³ 
îáëàñò³. Íàâ³òü ãîëîâà Íàöïîë³-
ö³¿ ïèòàâ: «À ùî, òè ó Â³ííèöþ 
éäåø?» À ÿ â³äïîâ³äàþ: «ßê ìîæó 

ï³òè, ÿêùî âè ìåí³ öüîãî íå ïðî-
ïîíóºòå?» Ïîñì³ÿëèñÿ.

А ВДОМА ГЕНЕРАЛ ЧИ НІ?
— ßê ïîºäíàòè òàêó â³äïîâ³äàëü-

íó ðîáîòó ³ áóòè ãàðíèì ñ³ì’ÿíèíîì, 
áî âè — ùå ³ áàãàòîä³òíèé òàòî?

— Ç 5 ëèïíÿ ìàþ â³äïóñòêó. 
ßêðàç ³ç äðóæèíîþ çàïëàíóâàëè 
ðàçîì ç ìåíøèìè ä³òüìè ïî¿õàòè 
íà ìîðå. Áî ñòàðø³ óæå ìàþòü ñâî¿ 
ðîçâàãè, âîíè ñòóäåíòè.

— ßê ïðîâîäèòå ÷àñ ³ç ñèíàìè?
— Ç 7-ð³÷íèì ²ëëåþ ãðàºìî 

ó ôóòáîë. Õî÷à ÿ á³ëüøå âîëåéáî-
ë³ñò. Ìîëîäøèé Ìàðê³ÿí ³ãðàøêà-
ìè ùå áàâèòüñÿ. Ñòàðøèé ëþáèòü 
ñòàðîæèòíîñò³ ïîøóêàòè ç ìåòàëî-
øóêà÷åì, àëå âñå â ðàìêàõ çàêîíó. 
Äîíüêà îáîæíþº ñïîðò, àëå áåç òàòà.

— Ö³êàâî, ÷è ÷àñòî âï³çíàþòü 
ó ìàãàçèíàõ, íà âóëèöÿõ, ùî ïðî-
ñÿòü ëþäè? ßê ðåàãóºòå?

— ×àñòî âï³çíàþòü, ï³äõî-
äÿòü, ñï³ëêóºìîñü. Ïðèºìíî, ùî 
íå êðóòÿòü äóë³. Ëèøàþ íîìåð 
òåëåôîíà, áàãàòî ïèøóòü ÷åðåç 

ìåñåíäæåð, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü, 
çàâæäè ñòàðàþñü äîïîìîãòè. 
Ó ìàãàçèíàõ, íà ïëîùàõ ÷àñòî 
â³òàþòüñÿ, ñòàº ñîðîìíî, êîëè 
íå ìîæó çãàäàòè, çâ³äêè çíàþ öþ 
ëþäèíó. Íàâ³òü ï³ä ÷àñ êàðàíòè-
íó çä³éñíþâàâ ïðèéîì ãðîìàäÿí, 
êðàùå âèñëóõàòè, ùî íàêèï³ëî, 
í³æ ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè.

— À âäîìà âè — ãåíåðàë, ÷è 
äåëåãóºòå ïîâíîâàæåííÿ äðóæèí³?

— Ïðî ä³ì íå áóäó áàãàòî ãîâî-
ðèòè, àëå æ³íêà ÷àñòî ñêàðæèòüñÿ, 
ùî çàáàãàòî êåðóþ…

КУДИ ВИТРАЧАЄ ЗАРПЛАТУ 
— Âè çàðîáëÿºòå ïîíàä 60 òèñÿ÷ 

íà ì³ñÿöü. Íà ùî âèòðà÷àºòå?
— Çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé. Ï’ÿòåðî 

ä³òåé — ÷åòâåðî âëàñíèõ ³ ïàñè-
íîê. Òðîº ç íèõ — ñòóäåíòè, òîìó 
ðàçîì ç äðóæèíîþ ï³äòðèìóºìî 
¿õ. Ãðîø³ â á³ëüøîñò³ ðîçõîäÿòüñÿ. 

Çâè÷àéíî, º îêðåì³ çáåðåæåííÿ. 
Ìè áóäóâàëè áóäèíîê ðàçîì ç 
áàòüêàìè äðóæèíè, òîæ âåëèêà 
÷àñòèíà ãðîøåé ï³øëà íà öå.

— Ñàìå ïðî îá’ºêò íåçàâåðøå-
íîãî áóä³âíèöòâà ó Áàéê³âöÿõ. Çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà, äî ðå÷³, çàêð³ïëåíà 
çà âàøèì òåñòåì. Íàñê³ëüêè äîðîãî 
áóäóâàòèñÿ òåïåð?

— Äóæå äîðîãî, àëå áóäóâà-
òèñÿ ïîòð³áíî, áî ä³òåé áàãàòî. 
ß íå îòðèìóâàâ êâàðòèðó â³ä äåð-
æàâè. Íà ÷åðç³ íå ñòîþ. Ï’ÿòü 
ðîê³â òîìó îòðèìàâ ó ñïàäùèíó 
â³ä ìàìè 1/3 êâàðòèðè, òîæ ìåíå 
íà ï’ÿòü ðîê³â ïîñòàâèëè íà ïàóçó.

— Ó âàñ çàäåêëàðîâàí³ äâà àâòî, 
îäíå — ó âëàñíîñò³ äðóæèíè, 
³íøå — ó òåñòÿ. À âè áåç ìàøèíè?

— ß êîðèñòóþñÿ àâòîìîá³-
ëåì òåñòÿ — Volksvagen Passat, 
2012 ðîêó. Ùå º äâà ñëóæáîâèõ, 
ÿêèì êîðèñòóþñÿ ëèøå â ðî-
áî÷èõ ïèòàííÿõ. Toyota Camry, 
2004 ðîêó ³ Skoda Superb, 2019-ãî.

ХТО І ЧОМУ ПОГРОЖУВАВ 
ОЛЕКСАНДРУ БОГОМОЛУ?

— ×è îòðèìóâàëè âè àáî âàø³ 
ð³äí³ ïîãðîçè? ßê ðåàãóâàëè?

— Ð³äíèì — íå áóëî ïîãðîç, 
äîíüêà, ùîïðàâäà, ðàç ç³çíàëàñÿ 
ëèøå ÷åðåç ï³â ðîêó. Îòðèìàëà 
â³ä ìåíå «íàãàíÿé». Ìè ðîç³-
áðàëèñÿ, ïðîô³ëàêòè÷íó áåñ³äó 
øëÿõîì ïåðåãîâîð³â ³ç õëîï÷èíîþ 
ïðîâåëè. Ùîäî ìåíå, áóëî ê³ëüêà 
ïîãðîç ÿê íà Ôåéñáóê, òàê ³ ë³í³þ 
102. Ïîðóøåí³ òðè êðèì³íàëüí³ 
ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì ïîãðî-
çè íà÷àëüíèêó ÃÓÍÏ. ßêáè öå 
áóëè îñîáèñò³ ïîãðîçè äî ìåíå, 
ÿ ðîç³áðàâñÿ áè ñàì. À òàê ñïðàâè 
ðîçñë³äóâàëè ïðàö³âíèêè ÑÁÓ.

— Âàø³ ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè.
— Ìîÿ ñèëüíà ñòîðîíà, íå áóäó 

ñêðîìíèì, — öå ïðàöåçäàòí³ñòü. 
Öå ï³äòâåðäæåíî ïñèõîëîã³÷íèìè 
äîñë³äæåííÿìè. Ñëàáêà — ÿ çàâæ-
äè äàþ äðóãèé øàíñ, íàâ³òü êîëè 
õòîñü ïîìèëèâñÿ, îáìàíóâ. Àëå 
ââàæàþ öþ ñëàáê³ñòü ³ äîáðîþ 
ðèñîþ, àäæå ëþäÿì âàðòî äàòè 
øàíñ âèïðàâèòèñÿ.

ДИВІТЬСЯ 

ВІДЕОІНТЕРВ'Ю

Інтерв'ю з начальником поліції без узгодження і попереднього скидання запитань. 
Як він каже, це був експромт. І гадаємо, що він вдався, більше дивіться на відео

Олександр Богомол презентує подарунок своїх колег, 
де відзначені всі отримані ним нагороди
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«Ñïîíóêàþ êîæíîãî 
ïðàö³âíèêà — ÿêùî 
ìîæåø ïîìîãòè 
ëþäèí³, äîïîìîæè. 
ßêùî íå ìîæåø, 
õî÷à á ïîÿñíè, ÷îìó» 
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— Ïîäèâèñü íà ìåíå! Îòàê çà-
ðàç ìàëà âèãëÿäàòè ìîÿ ñåñòðà! — 
ó ÄÒÏ òîä³ çàãèíóëà Ñâ³òëàíà. ¯¿ 
ñåñòðà-áëèçíþ÷êà Çîðÿíà ïëàêàëà 
³ íå ñòðèìóâàëàñü, çâåðòàþ÷èñü 
äî óáèâö³ íàéð³äí³øî¿ ëþäèíè. 
À â³í, âòóïèâøèñü â îäíó òî÷êó 
ó ñêëÿí³é êë³òö³, ìîâ÷àâ ³ íàâ³òü 
íå ïîâîðóõíóâñÿ. — Òè íå âèéäåø 
çâ³äñè! Òè íå æèòèìåø, ÿê íå æèâå 
ìîÿ ñåñòðà…

Çîðÿíà òîä³ òåæ éøëà äîäîìó, 
ðàçîì ç³ Ñâºòîþ. Éøëà ç äðóçÿìè 
ïîçàäó. Ä³â÷èíà íå áà÷èëà, ÿê ñàìå 
Îëåã Ñòðóíü çáèâ ñåñòðó. Ëèøåíü 
çà ê³ëüêà õâèëèí ïîáà÷èëà íà çåìë³ 
¿¿ ò³ëî — íà÷å ñâîº â³äîáðàæåííÿ.

— Ïðîïóñò³òü ìåíå, ÿ õî÷ó áà-
÷èòè ëèöå ö³º¿ òâ… ð³, — ìàìà 
âáèòî¿ Íàòàë³ íå ñòðèìóâàëàñü 
³ íàìàãàëàñü ïðîáðàòèñü ïîïðè 
æóðíàë³ñò³â äî Îëåãà Ñòðóíÿ. — 
ßê òåáå çåìëÿ íîñèòü? Âáèòè 
äèòèíó, çàáðàòè ãîëîâó. Òðèìàòè 
òèæäåíü ó õîëîäèëüíèêó, à ïîò³ì 
ï³äêèíóòè… ß òèæäåíü íå ìîãëà 
ïîõîâàòè ñâîþ äèòèíó. Ùîá òåáå òà 
çåìëÿ íå íîñèëà. ß á³ëüøå í³÷îãî 
íå ìîæó ñêàçàòè…

¯¿ äèòèíà òîãî ðîêó áóëà âè-
ïóñêíèöåþ. Â ëèïí³ Íàòàëö³ 
âèïîâíèëîñü 16, à â æîâòí³ âîíà 
çàãèíóëà æàõëèâîþ ñìåðòþ. ×å-
ðåç 15,5 ðîêè ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ìàìà 
âïåðøå çóñòð³ëàñü ó çàë³ ç òèì, 

õòî ³ â³ä³áðàâ â ¿¿ äèòèíè æèòòÿ.
— Òàêèõ òðåáà ñàäèòè äîâ³÷íî, 

ÿ íå ìîæó çàðàç ñòðèìàòèñü, êðàùå 
ÿ ñàìà éîãî óáèëà á ³ ñ³ëà çà öå, — 
â³ä÷àé, êðèê äóø³ ìàòåð³ íåìîæ-
ëèâî áóëî ñëóõàòè. — ß îñë³ïëà ³ 
çàõâîð³ëà. ² òè íå æèòèìåø…

Ðîäè÷³â íàéá³ëüøå îáóðþº, ùî 
ñòðîê äàâíîñò³ çëî÷èíó ìèíóâ âåñ-
íîþ 2021 ð. ², ñêîð³ø çà âñå, Îëåã 
Ñòðóíü, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñë³äñòâà 
³ ñóäó, âèéäå íà âîëþ. Òîìó, âïåâ-
íåí³ îáèäâ³ ðîäèíè, â³í ³ ÿâèâñÿ 
äî ïîë³ö³¿ — ç êàÿòòÿì.

ПРИЙШОВ ДО ПОЛІЦІЇ САМ 
Íàãàäàºìî, 8 æîâòíÿ 2005 ð. ä³-

â÷àòà ïîâåðòàëèñü ç ì³ñüêî¿ äèñêî-
òåêè. Áóëî ïðèáëèçíî ï³â íà 11-òó 
âå÷îðà, êîëè íà ãðóïó ìîëîäèõ ëþ-
äåé íàñêî÷èâ øàëåíèé àâòîìîá³ëü. 
×óäîì á³äà îìèíóëà õëîïöÿ, ÿêèé 
ñóïðîâîäæóâàâ Ñâ³òëàíó ³ Íàòàëþ. 

Ìàøèíà âð³çàëàñÿ â ä³â÷àò íà âå-
ëè÷åçí³é øâèäêîñò³. Ò³ çàãèíóëè 
íà ì³ñö³. Ñâ³òëàíó ï³ñëÿ àâàð³¿ 
ó òåìðÿâ³ íàâ³òü íå â³äðàçó ïîáà-
÷èëè: ¿¿ ò³ëî çíàéøëè çà 30 ìåòð³â 
â³ä ì³ñöÿ, äå ëåæàëà ¿¿ ïîäðóãà.

ПОДИВИСЬ В ОЧІ МЕНІ, МАТЕРІ, 
ДИТИНУ ЯКОЇ ТИ ВБИВ І ВКРАВ ТІЛО!
Резонанс  Родичі загиблих у ДТП дівчат 
вперше майже за 16 років зустрілися з 
Олегом Струнем. У суд, де винуватцю аварії 
обрали міру запобіжного заходу, прийшли 
мама з вітчимом загиблої Наталі та сестра-
близнючка Світлани. Слухати крик вбитих 
горем родичів, дивитись на сльози і відчай 
було неможливо. Адже Олег Струнь після 
завершення слідства може вийти на волю і 
покарання не нестиме…

Òåðíîïîëÿíèíó òîä³ ³íêðèì³íó-
âàëè ÷. 3 ñò. 286 (ïîðóøåííÿ ÏÄÐ, 
ùî ñïðè÷èíèëè çàãèáåëü ê³ëüêîõ 
îñ³á) ÊÊÓ. Ïðèòÿãíóòè äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ íå ìîãëè, áî òîé âò³ê. 
Åêñ-ïîäàòê³âåöü ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä 
ñë³äñòâà ïîíàä 15 ðîê³â, ³ 29 ÷åðâíÿ 
2021 ð. ñàì ïðèéøîâ äî ïîë³ö³¿.

17-ð³÷íà Ñâ³òëàíà Êîçëþê ³ 
16-ð³÷íà Íàòàëÿ Ãíàò³ºâè÷ áóëè ïî-
äðóãàìè, ìàéæå ÿê ñåñòðè. Îáèäâ³ 
çàãèíóëè ó öåíòð³ ñåëà, çà ê³ëüêàñîò 
ìåòð³â â³ä áóäèíê³â, äå æèëè. Îáîõ 
ïîõîâàëè ó Ïåòðèêîâ³ — ïîðó÷.

ХОРОНИЛИ БЕЗ ГОЛОВИ 
Íàéæàõëèâ³øîþ æ äåòàëëþ 

òðàãåä³¿ ñòàâ íàñë³äîê ç³òêíåííÿ ç 
àâòîìîá³ëåì Íàòàë³ Ãíàò³ºâè÷: ¿¿ 
ãîëîâà âäàðèëàñÿ îá ëîáîâå ñêëî 
ç òàêîþ ñèëîþ, ùî ïðîáèëà éîãî. 
Óëàìêè ïåðåð³çàëè øèþ, ³ ãîëîâà 
ä³â÷èíè îïèíèëàñÿ â ñàëîí³ ìà-
øèíè. Òîä³ ðîäèíà äîâãî òÿãíóëà 
ç ïîõîðîíàìè ä³â÷èíè, ñïîä³âàþ-
÷èñü, ùî ãîëîâó â³äøóêàþòü. Ïðî-
òå òàê äîâåëîñü ³ õîâàòè. Ëèøåíü 
ï³ñëÿ ïîõîðîí³â ãîëîâó çíàéøëè ³ 
äîõîâàëè ó ìîãèëó äî Íàòàë³.

ЧОГО БОЯТЬСЯ ЛЮДИ 
У ПЕТРИКОВІ?

Çà äèâíèì çá³ãîì îáñòàâèí, Îëå-
ãà Ñòðóíÿ çâ³ëüíèëè ç ïîäàòêîâî¿ 

ùå 30 âåðåñíÿ — òàê áè ìîâèòè 
«çàäí³ì ÷èñëîì».

Ì³ñöåâ³ ïðèïóñêàþòü, ùî òîä³ 
Îëåã Ñòðóíü óò³ê äî Ìîñêâè, äå áóâ  
íà çàðîá³òêàõ éîãî áàòüêî. À Ìî-
ñêâà çëî÷èíö³â Óêðà¿í³ íå âèäàº. 

Ëþäè ó Ïåòðèêîâ³ äîâãî íå ìîã-
ëè îãîâòàòèñü ÷åðåç ñòðàøíó 
ÄÒÏ. Ëèøåíü ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
âñå ïî÷àëî çàòèõàòè, õî÷à ëþäè 
õâèëþâàëèñü, ùî âáèâöÿ äâîõ ä³òåé 
òàê ³ íå ïîí³ñ ïîêàðàííÿ. Òåïåð 
ñåëî çíîâó ñòðèâîæåíå. 

— Ì³ñöåâ³ äóæå õâèëþþòüñÿ ³ 
ïðèïóñêàþòü, ùî â³í ñàì çäàâñÿ, áî 
âèéøîâ òåðì³í ïðèòÿãíåííÿ éîãî 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíå, — 
êàæå ñòàðîñòà Ïåòðèêîâà Ìèõàéëî 
Ñïÿê. — Ëþäè äóæå áîÿòüñÿ, ùî 
éîãî òåïåð ïîìèëóþòü.

Äëÿ çëî÷èíöÿ ó Ïåòðèêîâ³ áàæà-
þòü íàéñóâîð³øîãî ïîêàðàííÿ, ÿêå 
ò³ëüêè ìîæëèâå ó öüîìó âèïàäêó. 
Àëå íàéá³ëüøå áîÿòüñÿ, ùî éîìó 
âäàñòüñÿ óíèêíóòè ïîêàðàííÿ.

«ВІДДАЙТЕ ЙОГО НАМ — 
МИ ПОРВЕМО» 

Íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Áîãîìîë ïîâ³äîìèâ «RIA ïëþñ», 
ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåáóâàº ï³ä 
âàðòîþ ³ éîìó âðó÷èëè ï³äîçðó — 
íå ëèøå ó ñêîºíí³ ñìåðòåëüíî¿ 

ÄÒÏ, à é çà çàëèøåííÿ ïîòåðï³ëèõ 
ó íåáåçïåö³. 1 ëèïíÿ ñóä îáðàâ äëÿ 
Îëåãà Ñòðóíÿ ì³ðó çàïîá³æíîãî çà-
õîäó — äâà ì³ñÿö³ â³ä ïåðåáóâàòèìå 
çà ãðàòàìè. 

— Ïîòåðï³ë³ ñèëüíî îáóðåí³ ³ êà-
æóòü, ìîâëÿâ, â³ääàéòå éîãî íàì — 
ìè ïîðâåìî, — êàæå Îëåêñàíäð Áî-
ãîìîë. — Ï³äîçðþâàíèé ç’ÿâèâñÿ 
äî ïîë³ö³¿ ñàì — éìîâ³ðíî, ðîçðà-
õîâóþ÷è, ùî ìèíóëî 15 ðîê³â (îñî-
áà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî ç ÷àñó â÷è-
íåííÿ çëî÷èíó ìèíóëî 15 ðîê³â), 
³ â³í çìîæå óíèêíóòè ïîêàðàííÿ. 

Ùîäî òîãî, äå ïåðåõîâóâàâñÿ 
15 ðîê³â, ïîêè ïîêàç³â îô³ö³éíî 
íå äàâàâ, ãîâîðèòü, ùî áóâ â Óêðà-
¿í³. Ó ïîë³ö³¿ íå íàäòî â³ðÿòü öèì 
ñëîâàì. À â «20 õâèëèí» º âëàñíà 
³íôîðìàö³ÿ, ùî Îëåã Ñòðóíü çà äî-
êóìåíòàìè íà ³íøå ïð³çâèùå íå ðàç 
áóâàâ çà ö³ 15 ðîê³â â Òåðíîïîë³.

— ×è òî â 2010 ÷è 2011 ðîö³ 
áóëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî â³í (Îëåã 
Ñòðóíü — ïðèì. àâò.) ïåðåáó-
âàº â Ðîñ³¿, òîä³ âèð³øóâàëîñü 
ïèòàííÿ ïðî éîãî åêñòðàäèö³þ 
äî Óêðà¿íè, àëå öüîãî íå â³äáó-
ëîñü, — êàæå Îëåêñàíäð Áîãî-
ìîë. — Íå âèêëþ÷àºìî ³ âåðñ³þ, 
ùî â³í ì³ã ïåðåéòè ÷åðåç çîíó 
ðîçìåæóâàííÿ. Ïîêè í³ÿêèõ ñâ³ä-
÷åíü, äå â³í áóâ, íå äàº.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
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 ×è º ó ö³º¿ ñïðàâè òåðì³í äàâ-
íîñò³? ² ÷è íå äîáðå ïðîäóìàíà 
öå ñõåìà — ç’ÿâèòèñü ÷åðåç ïîíàä 
15 ðîê³â, àáè óíèêíóòè ïîêàðàí-
íÿ? Êåð³âíèê îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë íå âèêëþ÷àº, 
ùî ñàìå òàê ³ º.

— ßê äîïîâ³äàëè ìåí³ ñïåö³à-
ë³ñòè Ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ, ñêî-
ð³ø çà âñå â³í ðîçðàõîâóº, ùî 
ìèíóëî 15 ðîê³â, ³ â³í íå íåñòèìå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, — êàæå ãîëîâ-

íèé ïîë³öåéñüêèé Òåðíîï³ëü-
ùèíè. — Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó 
ìè çàâåðøèìî ðîçñë³äóâàííÿ ³ 
íàïðàâèìî ñïðàâó äî ñóäó. Àëå 
êàæó ÿê º: ïðîñòî òàê â³í íå ïðè-
éøîâ çäàòèñü. ß äóìàþ, ùî â³í 
íàä³ºòüñÿ íà óíèêíåííÿ â³ä ïîêà-
ðàííÿ. Çà òå, ùî ïåðåõîâóâàâñÿ, 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, íà æàëü, íåìàº.

Ñï³êåð-ñóääÿ ì³ñüêðàéîííîãî 
ñóäó Àííà Ìîñòåöüêà ïîÿñíèëà 
ùîäî ñòðîê³â äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

— ×èííèì áóâ ³ íà ìîìåíò 

ñêîºííÿ çëî÷èíó, ³ çàðàç Êðè-
ì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè. Íèì 
âñòàíîâëåíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ä³ÿëüí³ñòü ³ ñòðîêè ïðèòÿã-
íåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, — ïîÿñíèëà Àííà 
Ìîñòåöüêà. — Ö³ íîðìè íå çì³-
íþâàëèñü â³ä 2002 ðîêó. Íàä³é-
äå ïðîâàäæåííÿ äî ñóäó, áóäå 
âèçíà÷åíèé ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ, 
³ â³í ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó. ×è 
áóäå îáâèíóâàëüíèé âèðîê, ÷è 
áóäå óõâàëà ñóäó ³ç çàñòîñóâàííÿì 
ñòðîê³â äàâíîñò³, çàðàç íå ìîæó 

âàì ñêàçàòè, áî öå ïåðåä÷àñíî.
Ùîäî ñòðîê³â äàâíîñò³, íå ä³-

þòü âîíè ëèøå â ê³ëüêîõ âèïàä-
êàõ. Íà æàëü, ñåðåä íèõ íåìàº 
âáèâñòâà ó ÄÒÏ äâîõ íåïîâíîë³ò-
í³õ ä³â÷àò, âòå÷ó ç ì³ñöÿ àâàð³¿ òà 
ê³ëüêàäåííå ïåðåõîâóâàííÿ ãîëî-
âè îäí³º¿ ç ïîòåðï³ëèõ.

— Ñòðîêè ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã ñò. 49 ÊÊÓ, íå çàñòîñîâó-
þòüñÿ äî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, 
äå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³, 

àáî äå îñîá³ ïðåä’ÿâëåíî îáâèíó-
âà÷åííÿ ç ïðèâîäó ïðàâîïîðóøåíü 
ó ñôåð³ íàöáåçïåêè, — ïîÿñíèëà 
Àííà Ìîñòåöüêà. — Öå òåðîðèñ-
òè÷íèé àêò, ó÷àñòü ó çáðîéíèõ 
êîíôë³êòàõ òîùî.

Çà ³íêðèì³íîâàí³ Îëåãó Ñòðóíþ 
çëî÷èíè ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ 
äî 10 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ, à íå äî-
â³÷íî. Â³í íå ñêîþâàâ òåðàêò³â 
÷è çëî÷èí³â ó ñôåð³ íàöáåçïå-
êè. Òîìó, ñêîð³ø çà âñå, âèéäå 
íà âîëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñë³ä-
ñòâà ³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ñóä³…

Що з терміном давності і чи буде покарання?

Ïðèòÿãíóòè Ñòðóíÿ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
íå ìîãëè, áî òîé 
âò³ê. Åêñ-ïîäàòê³âåöü 
ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä 
ñë³äñòâà ïîíàä 15 ðîê³â

 Коли рідні кричали у суді, винуватець ДТП схилив голову і не промовив ні звука 
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 Мультидисциплінарна реабі-
літаційна команда.
 Паліативна допомога — надаєть-
ся за місцем перебування дитини 
(вдома або в стаціонарі). У коман-
ду включені: невролог, ортопед, 
логопед, дефектолог, психолог, 
психотерапевт. Тут фахівці допо-
магають не лише фізичному, а й 
психологічному станам дитини.

 Фізіотерапія. Апаратна фізіо-
терапія, як додаткова терапія для 
фізичної реабілітації.
 Ранній розвиток дитини. Про-
філактика проблем, які можуть 
виникнути в дитини при народ-
женні і в подальшому. Кваліфі-
ковані працівники Центру під-
ходять індивідуально до усіх 
особливостей дитини.

У Центрі надають послуги у чотирьох напрямках

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОБОТУ 

МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

ÑÏ²ÂÏÐÀÖß

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüê³é äè-
òÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³, ùî íà âóë. 
Ôåäüêîâè÷à, 16, ä³º «Öåíòð ìå-
äè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïàë³àòèâíî¿ 
äîïîìîãè». Ó 2020-ìó ðîö³ òóò 
ïðîâåëè ðåìîíòí³ ðîáîòè, ïðè-
äáàëè íîâå äîäàòêîâå îáëàäíàí-
íÿ, ðîçøèðèëè øòàò ñïåö³àë³ñò³â. 
Êàï³òàëüíèé ðåìîíò òà çàêóï³âëþ 
îáëàäíàííÿ ïðîâåëè çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó ó ìåæàõ ïåð-
øî¿ ÷åðãè ðåìîíòó ïîë³êë³í³êè.

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
СТАНДАРТАМИ 

Äèòÿ÷èé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 
îáëàøòîâàíèé â³äïîâ³äíî äî íî-
âèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â, 
ó ÿêîìó ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà 
êîìàíäà ñïåö³àë³ñò³â íàäàº êîìï-
ëåêñíó ñîö³àëüíó, ô³çè÷íó, ïñèõî-
ëîã³÷íó, ïåäàãîã³÷íó òà ³íø³ âèäè 
ðåàá³ë³òàö³¿ çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òà 
ãðóïîâîþ ïðîãðàìàìè.

²äåþ ùîäî ðîçøèðåííÿ ïî-
ñëóã ç ðåàá³ë³òàö³¿ âèíîøóâàëè 
âæå äîñèòü äàâíî, ³ îò íàðåøò³ 
ìèíóëîãî ðîêó âäàëîñÿ ¿¿ âò³ëèòè 
ó ðåàëüí³ñòü, ðîçïîâ³äàâ ðàí³øå 
äèðåêòîð Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äèòÿ÷î¿ êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³ Àí-
äð³é Àðòèìîâè÷.

— Ìè ìàºìî ôîðìóâàòè çäîðî-
âó íàö³þ. Âèë³êóâàòè äèòèíó — öå 
ùå íå çíà÷èòü ïðèâåñòè ¿¿ ñòàí 
çäîðîâ'ÿ äî òîãî, ÿêèé áóäå ïî-
ñò³éíî íà äîáðîìó ð³âí³. Íàðàç³, 
íà æàëü, âòðà÷åíèé ïðèíöèï, ùî 
ä³òè ìàþòü ïðîéòè ùå ³ ðåàá³ë³-
òàö³þ. Òîìó íàì âêðàé âàæëèâî, 
àáè ä³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ãðîìàäè 
ìîãëè îòðèìàòè òàêó äîïîìîãó 
òóò, à íå øóêàòè ¿¿ äå³íäå. Ïîïèò 
íà öþ ïîñëóãó âåëè÷åçíèé, òîìó 

ä³òêè ³ ç ³íøèõ îáëàñòåé ïðè¿æä-
æàþòü äî íàñ ë³êóâàòèñÿ, — êàæå 
â³í.

Öå íå ïðîñòî îíîâëåíèé, à é 
òåõí³÷íî ìîäåðí³çîâàíèé çàêëàä. 
Îñê³ëüêè ñïîæèâà÷³ ïîñëóã — 
ïàö³ºíòè õî÷óòü îòðèìóâàòè ¿õ 
íà íàéâèùîìó ð³âí³, ìåäè÷í³ 
óñòàíîâè ïîâèíí³ ðîáèòè âñå, àáè 
ðîçâèâàòèñÿ òà áóòè óñï³øíèìè.

Îòæå, ó äèòÿ÷îìó ðåàá³ë³òàö³é-
íîìó öåíòð³ êàï³òàëüíî â³äðåìîí-
òóâàëè çàë äëÿ ë³êóâàëüíî¿ ô³ç-
êóëüòóðè ³ ìàñàæó, çàë ìóçè÷íî¿ 
òåðàï³¿, êàá³íåòè åðãîòåðàï³¿, òå-
ïëîë³êóâàííÿ, ë³êàðÿ-ïñèõîòåðà-
ïåâòà, ë³êàðÿ-ëîãîïåäà, ¿äàëüíþ, 
òóàëåòíó ê³ìíàòó. Îáëàøòóâàëè 
òàêîæ ñó÷àñíèé êîíôåðåíö-çàë, 
ùîá ë³êàð³ çà äîïîìîãîþ ìóëü-
òèìåä³éíîãî îáëàäíàííÿ ìîãëè 
ïðîâîäèòè äèñòàíö³éí³ êîíñóëü-
òàö³¿, ä³àãíîñòèêó òà ñïîñòåð³ãàòè 
çà æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ä³òåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà 
«Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ 
êîìóíàëüíî¿ ë³êàðí³» Àíäð³ÿ Àð-
òèìîâè÷à, ïðèäáàëè îáëàäíàííÿ 
äëÿ ðîáîòè ô³çè÷íèõ òà åðãîòå-
ðàïåâò³â, çîêðåìà ð³çíîìàí³òí³ 
ã³ìíàñòè÷í³ ñò³íêè ó ô³çêàá³íåò.

ЯКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬ 
Ó çàêëàä³ ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ 

êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ñïåö³àë³ñòè Öåíòðó íàäàþòü 

ïîñëóãè ç ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³éíî¿ äîïîìîãè òà ïàë³àòèâíî¿ 
äîïîìîãè çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: 
ô³çè÷íà òà ðåàá³ë³òàö³éíà ìåäè-
öèíà, äèòÿ÷à íåâðîëîã³ÿ, äèòÿ÷à 
îðòîïåä³ÿ, ô³ç³îòåðàï³ÿ, ïåä³àòð³ÿ, 
ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà, ñïåëåî-
òåðàï³ÿ, ïàë³àòèâíà äîïîìîãà 
ä³òÿì, êàòàìíåñòè÷íå ñïîñòåðå-

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТОК — 
БЕЗКОШТОВНО ТА ЯКІСНО 
Допомога  З кожною дитиною працює 
ціла команда лікарів, які визначають рівень 
порушень життєдіяльності організму 
дитини та підбирають дієве лікування

æåííÿ, ïîñòêîâ³äíà ðåàá³ë³òàö³ÿ, 
ðîçïîâ³äàº ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç 
ðåàá³ë³òàö³¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Ìàéÿ 
Ãîëÿê.

— Öåíòð íàäàº ïîñëóãè ðåàá³-
ë³òàö³¿ äëÿ ä³òîê ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè çà çàìîâëåííÿì 
ì³í³ñòåðñòâà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî 
âèñîêèé ð³âåíü ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïðîãðàì â çàêëàä³, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Ìè ïðàöþºìî çà ñó÷àñ-
íèìè ñòàíäàðòàìè. Ìóëüòèäèñöè-
ïë³íàðíà ðåàá³ëòàö³éíà êîìàíäà 
çàéìàºòüñÿ âèíÿòêîâî ìåäè÷íîþ 
ðåàá³ë³òàö³ºþ ïàö³ºíò³â. Ô³çè÷íèé 
òåðàïåâò, åðãîòåðàïåâò, ë³êàð ç 
ô³çè÷íî¿ ³ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäè-
öèíè, ô³ç³îòåðàïåâò, ë³êàð-ïåä³-
àòð, íåâðîëîã, îðòîïåä, ïñèõîëîã, 
ëîãîïåä. Çàëåæíî â³ä çàõâîðþâàí-

íÿ, ³ç ÿêèì çâåðòàþòüñÿ áàòüêè 
â çàêëàä, íåîáõ³äí³ ñïåö³àë³ñòè 
óæå âêëþ÷àþòüñÿ ó ðîáîòó.

Çà äîïîìîãîþ ìîæóòü çâåðíóòè-
ñÿ íå ò³ëüêè æèòåë³ Òåðíîïîëÿ, à ç 
óñ³º¿ Óêðà¿íè. Ïðèéìàþòü ä³òîê 
â³ä 0 äî 18 ðîê³â çà åëåêòðîííèì 
íàïðàâëåííÿì ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ, 
ïåä³àòðà, ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

УЛІТКУ ЗБІЛЬШИВСЯ ПОТІК 
Ïàö³ºíòè º ïîñò³éíî, à âë³ò-

êó ïîò³ê çá³ëüøèâñÿ, íàãîëîøóº 
Ìàéÿ Ãîëÿê. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, 
ùî â øêîëàõ êàí³êóëè, à îòæå, 
áàòüêè ìîæóòü ïðèä³ëèòè á³ëüøå 
÷àñó ðåàá³ë³òàö³¿ ñâî¿õ ÷àä.

— Áàãàòî ïàö³ºíò³â ïåðåâàæíî 
ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³þ àìáóëà-
òîðíî, ìàºìî ìîæëèâ³ñòü îäíî-
ìîìåíòíî îõîïèòè âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ä³òåé — äî 300–400. Òàêîæ 

ìîæå áóòè ïàêåòíå ë³êóâàííÿ, 
êîëè âîíè îòðèìóþòü äîïîìîãó 
ïî îðòîïåäè÷íèì ÷è íåâðîëîã³÷-
íèì ïàòîëîã³ÿì, àáî äîïîìîãà ìà-
ëþêàì äî 3-ð³÷íîãî â³êó. ßêùî 
ïàö³ºíòè ³íîãîðîäí³, òî ìîæåìî 
íàäàâàòè ³ ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ 
ç ìåäè÷íîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ. Äëÿ 
ä³òîê ç ³íøèõ ì³ñò çàáåçïå÷óºìî 
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ òà âè-
ñîêîñïåö³àë³çîâàíó äîïîìîãó, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Ãîëÿê.

Ó ìåäè÷íîìó öåíòð³ òàêîæ ïðî-
âîäÿòü ïîñòêîâ³äíó ðåàá³ë³òàö³þ. 
Êð³ì òîãî, íàäàþòü äîïîìîãó ä³-
òÿì, ÿê³ ìàþòü ï³äîçðó ÷è õâî-
ð³þòü íà ðîçëàäè àóòèñòè÷íîãî 
ñïåêòðó. Äëÿ íèõ ïåðåäáà÷åíà 
îêðåìà ïðîãðàìà ðåàá³ë³òàö³¿.

Óñ³ ñïåö³àë³ñòè º âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèìè òà ïîñò³éíî âäî-
ñêîíàëþþòü ñâî¿ íàâè÷êè, àïðî-
áóþòü íîâ³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ òà 
âèêîíóþòü ìåäè÷í³ ïðîòîêîëè 
ë³êóâàííÿ.

ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Çàâäÿêè çëàãîäæåíèì ä³ÿì âäà-

ºòüñÿ äîñÿãíóòè äîñèòü ïîçèòèâ-
íèõ ðåçóëüòàò³â, íàãîëîøóº ì³ñü-
êèé ïåä³àòð.

— Òàêèõ âèïàäê³â áàãàòî. Íà-

ïðèêëàä, çâåðíóëàñÿ äî íàñ ìàìà 
ç äèòèíîþ, ÿêà ìàëà ðîçëàäè àó-
òèñòè÷íîãî ñïåêòðó, áóëè ïåâí³ 
ïðîÿâè ó ïîâåä³íö³, ñï³ëêóâàíí³ 
ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì. Êîëè íàø³ 
ñïåö³àë³ñòè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ç 
äèòèíîþ, º ïîçèòèâíèé åôåêò. 
Êîëè ë³êàð³ ïðàöþþòü, à áàòüêè 
âäîìà ïðîäîâæóþòü âèêîíóâàòè 
ïîðàäè ñïåö³àë³ñò³â, öå çàâæäè 
äàº ãàðíèé ðåçóëüòàò, — àêöåí-
òóº Ìàéÿ Ãîëÿê. — Çâ³ñíî, º ð³çí³ 
ñèòóàö³¿. Îäíîãî êóðñó ðåàá³ë³òà-
ö³¿ çàçâè÷àé íåäîñòàòíüî. Òîìó 
ïîòð³áíî íàáðàòèñÿ òåðï³ííÿ ³ 
ïðîéòè ê³ëüêà êóðñ³â, àáè áà÷è-
òè ïðîãðåñ.

ßêùî âè ïðîæèâàºòå íå â Òåð-
íîïîë³ ÷è íå çíàºòå, äî êîãî çâåð-
íóòèñÿ çà äîïîìîãîþ, çàâæäè 
ìîæíà íàïðÿìó çàòåëåôîíóâàòè 
ó Öåíòð ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Òóò 
çàâæäè ï³äêàæóòü, äàäóòü â³äïîâ³ä³ 
íà âñ³ ïèòàííÿ òà äîïîìîæóòü.

ДОВІДКА 

Звертатися за адресами: вул. Федько-
вича, 16 та вул. Клінічна, 1 а, м. Тер-
нопіль. Контактний номер телефону: 
0673610225, 0955011569.

Для ЦЕНТРУ придбали обладнання для роботи 
фізичних та ерготерапевтів, зокрема, різноманітні 
гімнастичні стінки у фізкабінет

Це не просто оновлений, а й технічно модернізований заклад
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«Ïðèéìàºìî ä³òîê 
â³ä 0 äî 18 ðîê³â 
çà íàïðàâëåííÿì 
ë³êóþ÷îãî 
ë³êàðÿ, ïåä³àòðà, 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ» 



7RIA ïëþñ, 7 ëèïíÿ 2021ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Òîð³ê ìåäèêè î÷³êóâàëè, ùî âë³ò-
êó áóäå ñïàä ïàíäåì³¿ ó çâ’ÿçêó ç 
ïîòåïë³ííÿì. Îäíàê òîä³ ïðîãíîçè 
íå çáóëèñÿ. Öüîãî ðîêó ñèòóàö³ÿ 
³íøà — ç íàñòàííÿì òåïëà ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ ³ñòîòíî çíèæóºòüñÿ.

ХВОРИХ МЕНШАЄ 
Óïðîäîâæ îñòàííüîãî òèæíÿ 

â îáëàñò³ òà ì³ñò³ ìåäèêè ñïîñòå-
ð³ãàþòü ïîçèòèâíó äèíàì³êó çàõâî-
ðþâàíîñò³. 29 ÷åðâíÿ íå âèÿâèëè 
æîäíîãî íîâîãî õâîðîãî. Ó íàñòóï-
í³ äí³ â îáëàñò³ ùîäíÿ ô³êñóâàëè 
1–3 íîâèõ âèïàäêè, à 4 ëèïíÿ íî-
âèõ âèïàäê³â áóëî 12.

Äèíàì³êó çàõâîðþâàíîñò³ ìîæíà 
ïîáà÷èòè íà íàø³é ³íôîãðàô³ö³. 
Íàéá³ëüøèé ï³ê çàõâîðþâàíîñò³ 
ïðèïàâ íà 8 êâ³òíÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïîñòóïîâî ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â 
ïî÷àëà çìåíøóâàòèñÿ. Óæå íàïðè-
ê³íö³ òðàâíÿ çà äîáó íå âèÿâëÿëè 
á³ëüøå, í³æ 100 íîâèõ õâîðèõ. Ïðî-
òÿãîì îñòàííüîãî òèæíÿ ô³êñóþòü 
îäèíè÷í³ âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ. 
Òàêà äèíàì³êà áóëà ëèøå íà ïî-
÷àòêó êàðàíòèíó.

КОВІД ЩЕ НЕ ВІДСТУПИВ
Â³äîìèé ë³êàð–³íôåêö³îí³ñò, 

äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê òà ïðîôå-
ñîð Âàñèëü Êîï÷à, ÿêèé ç ïåðøèõ 
äí³â ïàíäåì³¿ ë³êóº õâîðèõ íà êîâ³ä, 
çàñòåð³ãàº — õî÷à ñèòóàö³ÿ íàðàç³ 
õîðîøà, öå ùå äàëåêî íå ê³íåöü 
ïàíäåì³¿.

— Ò³ ëþäè, ÿê³ âæå ïåðåõâîð³-
ëè, íàáóëè ³ìóí³òåòó, — ïîÿñíþº 
ìåäèê. — Ìè áà÷èìî, ùî â ë³òí³é 
ïåð³îä ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ³ñ-
òîòíî âïàâ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, 
ùî ëþäè ïîâèõîäèëè íà âóëèö³, 
à òàì ðèçèêè ³íô³êóâàííÿ äóæå 
ìàë³, òîìó íåìàº óìîâ äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³. Àëå êîëè 
áóäå ïîõîëîäàííÿ — êîâ³ä ïîâåð-
íåòüñÿ, àäæå ëþäè çíîâó áóäóòü 
êîíöåíòðóâàòèñÿ â çàêðèòèõ ïðèì³-
ùåííÿõ. Çàõâîðþâàí³ñòü î÷³êóâàíî 
çðîñòå. Òîìó íå òðåáà äóìàòè, ùî 
ç åï³äåì³ºþ ïîê³í÷åíî. ßêèé ñàìå 
áóäå ñïàëàõ — ìåíøèé ÷è íàâ³òü 
á³ëüøèé, í³æ ìè ìàëè, — íåâ³äîìî. 
Ïðîãíîçóâàòè ùîñü âàæêî.

Òàêîæ ñâ³é âïëèâ íà ïîêðàùåí-
íÿ ñèòóàö³¿ äàº òå, ùî çíà÷íà ÷à-
ñòèíà íàñåëåííÿ âæå ïåðåõâîð³ëà, 
à ÷àñòèíà — âàêöèíóâàëàñü.

У ЛІКАРНЯХ МЕНШЕ ХВОРИХ 
Ñèòóàö³ÿ â ë³êàðíÿõ òåæ çíà÷íî 

êðàùà. ßê êàæóòü ìåäèêè — ñàìå 
ñèòóàö³ÿ â ë³êàðíÿõ â³äîáðàæàº 
ñïðàâæíþ êàðòèíó.

Ó ìåäçàêëàäàõ Òåðíîïîëÿ, 
ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ, 17 õâîðèõ 
íà COVID-19. Ó ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè ïåðåáóâàº 9 õâîðèõ 
íà COVID-19. 5 õâîðèõ — íà êèñ-
íåâ³é ï³äòðèìö³ ÷åðåç ìàñêó. Ó ë³-
êàðí³ ¹ 2–8 õâîðèõ ç COVID-19. 
5 õâîðèõ — íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³ 
÷åðåç ìàñêó. 1 ëþäèíà ï³äêëþ÷åíà 
äî àïàðàòó ØÂË. 1 ïàö³ºíò ó ë³-
êàðí³ ç ï³äîçðîþ. Ó ë³êàðí³ ¹3 — ³ 
ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ — õâîðèõ 

ВАДИМ ЄПУР, 068– 066-80-96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ìàñîâà ³ìóí³çàö³ÿ âæå ðîçïî-
÷àëàñÿ â ðîáî÷èõ êîëåêòèâàõ. Äëÿ 
ïðîâåäåííÿ êîëåêòèâíî¿ âàêöèíàö³¿ 
ñïåðøó íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâêó. 
Öå ìîæå çðîáèòè êåð³âíèê ÷è â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà ùåïëåííÿ îñîáà.

ßê çàçíà÷èâ ãîëîâíèé ñàí³òàð-
íèé ë³êàð, äëÿ òîãî, ùîá çàïèñàòè-
ñÿ â ÷åðãó íà âàêöèíàö³þ, êîìïàí³ÿ 
ìàº âèêîíàòè ðÿä óìîâ:
 çàëèøèòè êîëåêòèâíó çàÿâêó 

÷åðåç êîíòàêò-öåíòð çà íîìåðîì: 
0 800 60 20 19;
 âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíó êîí-

òàêòíó îñîáó ç ïèòàíü âàêöèíàö³¿;
 ñêëàñòè ïî³ìåíí³ ñïèñêè áà-

æàþ÷èõ âàêöèíóâàòèñÿ;

 çàáåçïå÷èòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
âàêöèíàö³¿ òà ìåäè÷íîãî ñïîñòå-
ðåæåííÿ ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ çã³äíî 
ç âèìîãàìè ÌÎÇ;
 çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ñà-

í³òàðíèõ íîðì òà íàÿâí³ñòü çàñî-
á³â çàõèñòó ³ ñàí³òàéçåð³â ó ì³ñö³ 
âàêöèíàö³¿.

Íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè ñïèñîê ç 
îõî÷èõ âàêöèíóâàòèñÿ. ̄ õ ïîâèííî 
áóòè ùîíàéìåíøå 50.

Ùåïëþâàòèìóòü êîëåêòèâè 
â òîìó ïîðÿäêó, ó ÿêîìó ïîäàâà-
ëè çàÿâêè. 

Íàðàç³ íà Òåðíîï³ëüùèí³ âæå ïî-
äàëè çàÿâêè íà âàêöèíàö³þ ñâî¿õ 
ïðàö³âíèê³â ø³ñòü ï³äïðèºìñòâ.

— Öåé ïðîöåñ ùå òðèâàº, îñê³ëü-
êè êîëåêòèâè ùå çàïèñóþòüñÿ, 

ãîòóþòüñÿ, — ðîçïîâ³ëà êîîðäèíà-
òîðêà âàêöèíàëüíî¿ êàìïàí³¿ Òåð-
íîï³ëüùèíè Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà. — 
Öå ðîáëÿòü ÷åðåç öåíòðàëüíèé 
êîíòàêò–öåíòð ÌÎÇÓ. ßêùî êî-
ëåêòèâ ìàº 50 ³ á³ëüøå ëþäåé — 
âîíè çàëèøàþòü çàÿâêè. Íàðàç³ 
íàì íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ø³ñòü êîëåêòèâ³â â îáëàñò³. Ìè âæå 
ðîçïî÷àëè âàêöèíàö³þ, ³ ìèíóëî-
ãî òèæíÿ äâà êîëåêòèâè ïðîâàê-
öèíóâàëè. Áóäåìî ïðîäîâæóâàòè 
öþ ðîáîòó, ³ ïî ì³ð³ íàäõîäæåííÿ 
âàêöèíè ùåïëþâàòèìåìî ³íøèõ.

Äëÿ ³ìóí³çàö³¿ îðãàí³çîâàíèõ 
êîëåêòèâ³â âèêîðèñòîâóþòü Pfizer. 
Öèì çàéìàºòüñÿ 13 ìîá³ëüíèõ áðè-
ãàä. ßê ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà, 
ùå 13 áðèãàä ìîæóòü ïðàöþâàòè 

ç ³íøèìè âàêöèíàìè — êîðåé-
ñüêîþ AstraZeneka òà êèòàéñüêîþ 
Coronavac.

ßêùî æ â êîëåêòèâ³ íåìàº 
50 îñ³á, ¿õ òåæ ìîæóòü ùåïèòè.

— ßêùî êîëåêòèâ ìàëåíüêèé, 
àáî íåìàº ùîíàéìåíøå 50 îõî-
÷èõ — êåð³âíèêè îðãàí³çàö³é 
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî îáëàñíîãî 
Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà 
çàëèøèòè íàì ñâîþ çàÿâêó. Òîä³ 
ìîá³ëüíà áðèãàäà, êîëè öå áóäå 
ìîæëèâî, çìîæå ïðîâåñòè ³ìóí³-
çàö³þ, àëå âæå ç  Coronavac. Òàêîæ 
ìîæíà çàïèñàòèñÿ ÷åðåç «Ä³þ». 
Ó âèõ³äí³ îõî÷³ ìîæóòü ïðèéòè 
äî âàêöèíàëüíîãî ïóíêòó â öåíòð³ 
äîçâ³ëëÿ ³ì. Äîâæåíêà, íà âóë. Çëó-
êè, 45, — êàæå Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà.

Àëå ÷è âèñòà÷èòü âàêöèíè 
íà âñ³õ? Â Óêðà¿í³ âæå áóëè ñè-
òóàö³¿, êîëè ïîñòàâêè çðèâàëèñÿ. 
Íàðàç³ â îáëàñò³ âèêîðèñòîâóþòü 
òðè ïðåïàðàòè — Pfizer, Coronavañ 
òà AstraZeneka. Ó îáëàñíîìó Öåíòð³ 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ êàæóòü — 
íàðàç³ ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòðîëåì.

— Ìè ìàºìî çàëèøêè âàê-
öèíè, — êàæóòü â öåíòð³. — Pfizer 
âèêîðèñòîâóºìî ³ äëÿ äðóãîãî ùå-
ïëåíííÿ. Î÷³êóºìî íîâó ïîñòàâêó 
ç íàñòóïíîãî òèæíÿ. ¯¿ âèñòà÷àº. 
Ìè ìàºìî 2 òèñ. äîç Pfizer. Ùå º 
çàëèøîê AstraZeneka — 8 òèñ. äîç.

Âñ³ îõî÷³ ìîæóòü çàïèñàòèñÿ 
íà ³ìóí³çàö³þ çà äîïîìîãîþ äî-
äàòêó «Ä³ÿ» òà ïðèéòè íà ïóíêò 
íà ïðîñïåêò³ Çëóêè, 45 ó âèõ³äí³.

В області уже вакцинують колективи проти ковіду

ЧИ ЗАГРОЖУЄ НАМ «ДЕЛЬТА»?
Важливо  Уперше в області 29 червня 
не зафіксували жодного нового 
випадку захворювання на коронавірус. 
Упродовж кількох тижнів кількість 
хворих поступово знижуються. Однак чи 
не повернеться недуга знову? Що кажуть 
інфекціоністи та чим небезпечний новий 
штам «Дельта». Аналізуємо 

íà êîðîíàâ³ðóñ íåìàº. 

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ «ДЕЛЬТА» 
Ç’ÿâèâñÿ ³ íîâèé ñòðàõ — øòàì 

êîðîíàâ³ðóñó «Äåëüòà». Éîãî æ 
íàçèâàþòü ³íä³éñüêèì òà ïîðòó-
ãàëüñüêèì. Ñàìå öåé øòàì íàðàç³ 
ïîøèðåíèé íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, äå ê³ëüê³ñòü õâîðèõ îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ð³çêî çá³ëüøóºòüñÿ.

×è íå ñòàíå íîâèé øòàì ïðè-
÷èíîþ íîâîãî ñïàëàõó â Óêðà¿í³?

Åï³äåì³îëîã òà äîêòîð ìåäè÷íèõ 
íàóê Íàòàë³ÿ Âèíîãðàä ï³ä ÷àñ îä-
íîãî ç îñòàíí³õ ³íòåðâ’þ ðîçïîâ³-
ëà ïðî îñîáëèâîñò³ íîâîãî øòàìó, 
ÿêèé âæå âèÿâëÿëè â Óêðà¿í³.

— ×è âèêëè÷å íîâèé øòàì 
íîâó õâèëþ ïàíäåì³¿ — öå ïèòàí-
íÿ ñêëàäíå òà íå ìàº îäíîçíà÷íî¿ 
â³äïîâ³ä³, — êàæå ïðîôåñîðêà. — 
Óêðà¿íà âåëèêà, º âåëèê³ ïðîáëåìè 

â Ðîñ³¿, ³ ìè ðîçóì³ºìî, ùî ñõ³äí³ 
òåðèòîð³¿ ÷åðåç ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè 
º â çîí³ âèñîêîãî ðèçèêó ïîøè-
ðåííÿ. Äðóãà îáñòàâèíà, ÿêà ìîæå 
âïëèíóòè íà çì³íó åï³äåì³÷íî¿ ñè-
òóàö³¿, — öå ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè. 
Ëþäè ïîâåðòàþòüñÿ ç â³äïî÷èíê³â. 
Äóæå áàãàòî ç òèõ äåðæàâ ô³êñóþòü 
â ñåáå çàõâîðþâàííÿ.

Åï³äåì³îëîã êàæå — îñîáëèâ³ñòü 
íîâîãî øòàìó — ó øâèäêîñò³ ïî-
øèðåííÿ. Çàðàçèòèñÿ íèì ìîæíà 
äóæå øâèäêî.

— Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, ÿê³ 
îçâó÷èëè ôàõ³âö³ ÂÎÎÇ, ùîá ñòà-
ëîñü ³íô³êóâàííÿ ëþäèíè ïîïåðå-
äí³ìè øòàìàìè, òðåáà áóëî ïåðåáó-
âàòè â çîí³ çàðàæåííÿ 15 õâèëèí, 
òî íàðàç³, ìóòàö³¿ ïðèâåëè äî òîãî, 
ùîá ñòàëîñü çàðàæåííÿ íîâèì øòà-
ìîì, ïîòð³áíî 5–10 ñåêóíä, — ïî-
ÿñíþº Íàòàë³ÿ Âèíîãðàä. — Ó çîí³ 

ðèçèêó çàðàæåííÿ áóäóòü âñ³, õòî 
ïåðåáóâàº ïîðó÷ ç õâîðèì.

Ïðîôåñîð Êîï÷à êàæå, ùî ïî-
øèðåííÿ íîâîãî øòàìó â Óêðà¿í³ 
òà íà òåðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüùèíè — 
ñïðàâà ÷àñó, òà ïðèïóñêàº, ùî öåé 
øòàì ñòàíå äîì³íóþ÷èì âîñåíè ç 
ïðèõîäîì ïîõîëîäàííÿ.

— «²íä³éñüêèé» øòàì («Äåëüòà»), 
ÿêèé âæå íàçèâàþòü «ïîðòóãàëü-
ñüêèì», áî â³í òàì çàéíÿâ ëåâîâó 
÷àñòêó, áóâ î÷³êóâàíèé, — êàæå 
ë³êàð. — Â³ðóñ ïîñò³éíî ìóòóº òà 
áîðåòüñÿ òà àäàïòóºòüñÿ äî ì³í-
ëèâèõ óìîâ äîâê³ëëÿ. Íàéá³ëüø 
àäàïòîâàíèé â³ðóñ òîé, ÿêèé ìàº 
íàéìåíøó ³íô³êóâàëüíó äîçó. Òà-
êîæ ìè ñïîñòåð³ãàºìî, ùî çàðàç 
õâîð³þòü ïåðåâàæíî ìîëîä³ ëþäè. 
Òàêîæ íîâèé øòàì ìîæå ìàòè 
âèùó â³ðóëåíò³ñòü — õâîðîáà ïå-
ðåá³ãàº ó âàæ÷³é ôîðì³.

ЧИ Є ВІН В ТЕРНОПОЛІ — 
НЕВІДОМО

— Â³ðóñ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ äóæå 
øâèäêî, — êàæå ïðîôåñîð. — Òîìó 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³í áóäå ³ ó íàñ, 
ìîæëèâî, â³í âæå º òóò. Íà æàëü, 
â Óêðà¿í³ íåìàº ëàáîðàòîð³é, ÿê³ 
ìîæóòü äîñë³äæóâàòè òà âèçíà÷à-
òè øòàì â³ðóñó. Òîìó ìè ìîæåìî 

ëèøå ïðèïóñêàòè, ÿê³ ñàìå øòàìè 
âæå ìîæóòü öèðêóëþâàòè ó íàñ.

Îäíàê éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ïî-
ÿâà íîâîãî øòàìó âèêëè÷å íîâèé 
ñïàëàõ âë³òêó ìàëà, õî÷à ìåäèêè 
íå âèêëþ÷àþòü ³ òàêèé âàð³àíò 
ðîçâèòêó ïîä³é.

— Ëþäèíà ìîæå çàõâîð³òè 
âäðóãå ³ íàâ³òü âòðåòº, — ïîÿñíþº 
ïðîôåñîð. — Ó òåîð³¿, òàê³ ëþäè 
ïîâèíí³ ïåðåíîñèòè õâîðîáó ëåã-
øå ïðè ïîâòîðíîìó ³íô³êóâàíí³, 
áî â îðãàí³çì³ º àíòèò³ëà. Àëå ïðè 
êîðîíàâ³ðóñ³ öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü 
÷àñòî íå ñïðàöüîâóº, ³ ìîæíà 
õâîð³òè âäðóãå íàâ³òü òÿæ÷å. Íà-
ñïðàâä³ íîâèõ âèïàäê³â ïîâòîðíîãî 
çàõâîðþâàííÿ íà êîâ³ä íå òàê óæå ³ 
áàãàòî. Òîìó ùî ïîñò³íôåêö³éíèé 
³ìóí³òåò ìàº ñâ³é çíà÷íèé âïëèâ 
íà ³íôåêö³éíèé ïðîöåñ.

Òîìó íå çàáóâàºìî, ùî êàðàíòèí 
òðèâàº. Çâè÷àéíî, âñ³ âòîìèëèñÿ, 
àëå â³ä òîãî, ÿê ìè áóäåìî âèêî-
íóâàòè êàðàíòèíí³ âèìîãè, áóäå 
çàëåæàòè, ñê³ëüêè íàì ùå äîâåäåòü-
ñÿ æèòè ç ïàíäåì³ºþ. Òàêîæ ìåäè-
êè ðàäÿòü á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè 
íà âóëèö³, çì³öíþâàòè ³ìóí³òåò. 
Öå äîïîìîæå, êîëè çàõâîðþâà-
í³ñòü çíîâó ï³äå âãîðó. Õî÷åòüñÿ 
â³ðèòè, ùî êîâ³ä â³äñòóïèâ.

В ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 

ЗА ДОБУ ВИЯВИЛИ 
795 НОВИХ ВИПАДКІВ 

КОВІДУ 

Íîâèé øòàì â³ðóñó 
ìîæå ìàòè âèùó 
â³ðóëåíòí³ñòü, õâîðîáà 
ïåðåá³ãàòèìå ó âàæ÷³é 
ôîðì³. «Äåëüòà» áóäå 
â íàñ, öå òî÷íî
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ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ñâÿòî ïðîùàííÿ ç³ øêîëîþ äëÿ 
îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â ðîçïî÷à-
ëîñÿ ç òðàäèö³éíî¿ õîäè ì³ñòîì. 
Õëîïö³ òà ä³â÷àòà âèãóêóâàëè íàç-
âè ñâî¿õ øê³ë, ôîòîãðàôóâàëèñÿ, 
ñï³âàëè. À äåÿê³ êëàñè íàâ³òü ñó-
ïðîâîäæóâàëè ìóçèêàíòè.

Ó÷àñíèêè õîäè ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî íàéá³ëüøå õâèëþâàëèñü, ùîá 

çëèâè íå áóëî. ² ¿ì òàêè ïîùàñ-
òèëî ç ïîãîäîþ. 

Öå âæå äðóãèé âèïóñêíèé ó ÷àñ 
ïàíäåì³¿. Öüîãîð³÷ íàø³ æóð-
íàë³ñòè íå ïîáà÷èëè æîäíîãî 
âèïóñêíèêà ó ìàñö³. Î÷åâèäíî, 
êàðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè 
çíåõòóâàëè.

ЯК ВИГЛЯДАЛИ ВИПУСКНИКИ 
Âèøóêàí³ âå÷³ðí³ ñóêí³, òó-

ôë³ íà ï³äáîðàõ ó âèïóñêíèöü 

ВИПУСКНИЙ-2021: ЧИМ ВРАЖАЛИ 
Репортаж  Тернопільські випускники 
пройшли урочистою ходою від 
Надставної церкви до Центрального 
стадіону в п'ятницю, 2 липня. Медалістам 
вручали заслужені нагороди, традиційно 
провели конкурс вишиванок, 
а зранку всі зустріли схід сонця

òà ñòðîã³ êîñòþìè âèïóñêíèê³â. 
Ð³çíîáàðâ'ÿ ñòèë³â — àæ î÷³ ðîç-
á³ãàëèñÿ!

Öüîãî ðîêó òåðíîï³ëüñüê³ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³ çàêëàäè çàê³í÷èëè 
1522 âèïóñêíèêè. Íàéêðàùèõ íà-
ãîðîäæóâàëè çîëîòèìè é ñð³áíè-
ìè ìåäàëÿìè.

— Îêð³ì â³äçíàê çà óñï³õè 
â íàâ÷àíí³, à çîêðåìà, ò³, õòî 
çäàëè ÇÍÎ íà 200 áàë³â, îòðè-
ìàëè ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè, — êàæå 
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè Îëüãà Ïîõèëÿê.

Ñàì³ æ âèïóñêíèêè åìîö³é 
íå ñòðèìóþòü. Êàæóòü, ùî ïî-
áà÷èëè ðåçóëüòàò ðîáîòè çà âñ³ 
ðîêè íàâ÷àííÿ.

— ß íàáðàâ 199 áàë³â ç àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè, — êàæå âèïóñêíèê 
øêîëè 17 Ïåòðî Ïàíîâèê. — 
Íàñïðàâä³ ãîòóâàâñÿ îäèí âå÷³ð. 
Ìåí³ ëåãêî äàâàëàñü àíãë³éñüêà, 
ÿ äîáðå ¿¿ ðîçóì³þ. Áàãàòî êîíòåí-
òó äèâèâñÿ òà ñëóõàâ àíãë³éñüêîþ. 

Ìàþ ê³ëüêîõ ³íîçåìíèõ äðóç³â. 
Àëå íå î÷³êóâàâ, ùî çìîæó íà-
áðàòè òàêèé âèñîêèé áàë.

Ñâÿòî ñâÿòîì, à áåç ïîë³òèêè 
í³êóäè íå ïîä³òèñÿ. Êð³ì âèñòó-
ïó ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèê³â âëà-
äè, ÿê³ ãîâîðèëè äîâã³ ïðîìîâè, 
äî âèïóñêíèê³â çâåðíóëàñÿ ³ Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî. ßêðàç 2 ëèïíÿ âîíà 
çàâ³òàëà ó Òåðíîï³ëü.

КОНКУРС ВИШИВАНОК 
Óæå 13 ðîê³â ïîñï³ëü íàïåðåäî-

äí³ ñâÿòà âèïóñêíîãî â Òåðíîïîë³ 
ïðîâîäÿòü êîíêóðñ íà íàéêðàñè-
â³ø³ âèøèâàíêè. Öüãîð³÷ 10 âè-
ïóñêíèê³â òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë 
âçÿëè ó÷àñòü ó íüîìó. Âîíè ïðåä-
ñòàâèëè óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³ 
ñòðî¿ ó òðüîõ íîì³íàö³ÿõ: «×îëî-
â³÷à âèøèâàíà ñîðî÷êà», «Ä³âî÷à 
âèøèâàíà ñîðî÷êà» òà «Âèøèâàíå 
âå÷³ðíº ïëàòòÿ âèïóñêíèö³». Ïðî 
öå ðàí³øå ðîçïîâ³äàëà íà÷àëüíè-
öÿ ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

Îëüãà Ïîõèëÿê.
11 ÷åðâíÿ íà áóëüâàð³ Øåâ-

÷åíêà ç³áðàëèñÿ ó÷àñíèêè òà ¿õí³ 
áàòüêè, âîíè äåìîíñòðóâàëè òà 
ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâîº âáðàííÿ.

— ª ðÿä êðèòåð³¿â, ÿê³ ìè 
âðàõîâóâàëè, à ñàìå: â³äïîâ³ä-
í³ñòü íàðîäíèì òðàäèö³ÿì, îðè-
ã³íàëüí³ñòü, îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ 
íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, òåõí³êó 
âèêîíàííÿ ³ ö³ë³ñí³ñòü îáðàçó, — 
ãîâîðèëà Îëüãà Ïîõèëÿê.

Íàãîðîäæóâàëè ïåðåìîæö³â 
êîíêóðñó âèøèâàíîê ï³ä ÷àñ âè-
ïóñêíîãî, ÿêèé â³äáóâñÿ 2 ëèïíÿ. 
Âîíè îòðèìàëè ïðåì³¿.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè âèïóñ-
êíèêè â³äïðàâèëèñü íà ïðîäîâ-
æåííÿ ñâÿòêóâàííÿ â ðåñòîðàíè. 
À äàë³ — çóñòð³÷àòè ñõ³ä ñîíöÿ 
íà Íàáåðåæí³é.

Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» â³òàº óñ³õ 
òåðíîï³ëüñüêèõ âèïóñêíèê³â ³ç âàæ-
ëèâèì åòàïîì ó ¿õ æèòò³. Óñï³õ³â 
âàì.
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Не сукні, а зручні костюми!

Під пишні сукні багато дівчат одягали зручні 
кросівки, а не туфлі на високих підборах 

У окремих випускниць були відверті образи

Деякі хлопці вирішили одягнути не костюми, а 
звичайні футболки, штани чи навіть шорти

Дехто прийшов у вишиванці 

У багатьох дівчат були елегантні сукні 

Колона випускників дивувала розмаїттям образів та стилів Чоловічі образи доповнювали оригінальні окуляри

А
Р

Х
ІВ

 Р
Е

Д
А

К
Ц

ІЇ



9RIA ïëþñ, 7 ëèïíÿ 2021ÒÅÌÀ

ТЕТЯНА, ШКОЛА №24
— На щастя, погода була чудова. І 
настрій теж. Аж не вірилось, що вся 
ця підготовка вже минула і ось він, 
цей день. До свята готувалася зазда-
легідь. Плаття купила ще минулого 
року і дуже переживала, щоб свято 
не скасували через карантин.
Сукню обирала недовго. Купила 
ту, яку побачила першою, бо вона 
мені дуже сподобалась. Коштує 
вона 400 доларів. Також я ви-
рішила одягнути корону. Я вва-
жаю, що кожна дівчина всередині 
принцеска, була нагода, щоб це 
показати.

НАСТЯ, ШКОЛА №29
— Вбрання придбала два-три тижні 
тому, щоправда, побачила його на-
багато раніше. І все-таки купила. Коли 
ходила по інших салонах — перед очи-
ма була лише найперша. Чи боялась 
я, що залишусь без сукні? Ні, знала, 
що вона на мене чекає у магазині.
Загалом, підготовка до випускно-
го обійшлась десь у 15–17 тисяч 
гривень.
У день випускного спала чотири го-
дини: зранку зачіска, макіяж, потім 
готувала сукню, а також переодяган-
ня на вечір. Дуже багато емоцій, але 
всі вони дуже позитивні.

ТЕТЯНА, ШКОЛА №6
— Сукню вишила моя мама. Вона 
у мене рукодільниця, тож для мене 
це дуже символічно і я пишаюсь 
тим, що у вишиванці. Якщо говори-
ти про суму, у яку обійшлась сукня, 
то для мене робота мами безцінна 
(посміхається — прим. ред.). Плати-
ли ми лише за пошиття та тканину, 
звісно. Усе разом близько 10-ти 
тисяч гривень.
Настрій під час свята був чудовий, 
не віриться, що цей день так швидко 
прийшов. Стільки хвилювань, емо-
цій, і все це створило неймовірну 
атмосферу.

АНАСТАСІЯ, ШКОЛА №17
— Я дуже хвилювалась перед випус-
кним, адже це дуже відповідальний 
день для кожного з нас. Але одно-
часно, розумію, що це запам’ятаєть-
ся на усе життя: останній шкільний 
вальс, нагородження, час з людьми, 
які стали по-справжньому близьки-
ми за ці 11 років.
За пів року до випускного я вже 
знала, що одягатиму. Сукню замо-
вила з Італії. Коштує вона приблизно 
300 євро. Я замовляла її в одній з 
фабрик одягу. Образом задоволена. 
Здається, кожна з дівчат у цей день 
хотіла виглядати особливо.

АЛІНА, КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ
— Оскільки шлейф моєї сукні до-
сить довгий, впоратись з сукнею 
було непросто. Коли ішли на ході, 
наступала на нього чимало разів. 
Але вже на стадіоні звикла і навчи-
лась ним керувати.
Я знала, що не одна буду з таким 
довгим шлейфом, тому ми ви-
рішили не обрізати його. Сукню 
купувала, знайшла ту, яка підхо-
дить, тож вирішила, що краще 
придбати, а не шити, бо так ї ї 
можна поміряти одразу, а не че-
кати дуже довго. Обійшлась вона 
у 750 доларів.

НА ОБРАЗ — ТИСЯЧУ ДОЛАРІВ 
І БІЛЬШЕ. ТОП НАЙЯСКРАВІШИХ
Свято  На святі 11-класники 
демонстрували стильні луки та 
незвичайне вбрання. Чим дивували, 
дивіться на фото. Ми зробили власний 
рейтинг найяскравіших образів 
випускників. Скануйте QR-код

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50

Äåõòî ç âèïóñêíèê³â ùå çà ð³ê äî ñâÿ-
òà ïðîäóìàâ ñâ³é îáðàç. À õòîñü ïðèäáàâ 
îäÿã áóêâàëüíî çà òèæäåíü äî ä³éñòâà. 
Ó òðåíä³ ñåðåä æ³íî÷èõ îáðàç³â — íþ-
äîâ³ êîëüîðè, ñóêí³ ç áëèñê³òêàìè òà 
áðþ÷í³ êîñòþìè.

Õëîïö³ äîïîâíþâàëè îáðàçè êàïåëþ-
õàìè, ñîíÿ÷íèìè îêóëÿðàìè òà ñòèëü-

íèìè ìåòåëèêàìè àáî êðàâàòêàìè.
² õî÷à êîæåí áàæàâ âèä³ëèòèñü, äåÿê³ 

îáðàçè áóëî âàæêî íå ïîì³òèòè. Ìè ñêëà-
ëè âëàñíèé ðåéòèíã øîêóþ÷èõ ³ ñïðàâä³ 
âðàæàþ÷èõ ëóê³â. Äåòàë³ äèâ³òüñÿ íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí», â³äñêàíóâàâøè QR-êîä.

Îêð³ì òîãî, òðàäèö³éíî ìè çàïèòàëè 
ó âèïóñêíèöü, ó ñê³ëüêè îá³éøîâñÿ ñâÿò-
êîâèé îáðàç? ×è íå êîæíà ç ä³â÷àò õîò³ëà 
âèä³ëèòèñü ñåðåä ³íøèõ. ² ¿ì öå íåïîãàíî 
âäàâàëîñü. Àëå ñê³ëüêè æ öå êîøòóâàëî?

МАР’ЯНА, ШКОЛА № 6
— Ми усі переживали, що випускний 
можуть скасувати через карантин і дуже 
втішились, що ситуація покращилась. 
Найбільше переживали ще на початку 
цього року, коли хода була під питан-
ням, — розповідає випускниця.
Щодо сукні, то мені пощастило. 
Я пригледіла її ще минулого року, 
але тоді не купила. Впродовж двох 
місяців обирала вбрання. Зрештою, 
повернулась до цього варіанту. Зро-
зуміла, що це саме те, що треба. На-
багато довше я шукала взуття.
Загалом весь образ, з зачіскою, макія-
жем, аксесуарами… Не знаю, якщо по-
рахувати, приблизно тисячу доларів.

АНЯ, КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ
— Сукню обрала одразу. Перша, яку 
одягнула і одразу ж відчула, що це 
моє. До випускного готувалась май-
же рік маленькими кроками. Хоча 
щодо сукні, то роздумів не було. 
Сукня у мене з перлинками, тому 
серед аксесуарів обрала обруч та 
сережки у такому ж стилі.
Також думаю, що медаль мій образ 
доповнила. Я дуже тішусь, що отри-
мала її, адже це показало 11 років 
праці. Було непросто, але так поба-
чила результат наполегливої роботи.
У скільки обійшовся образ, сказати 
не можу, бо сама точно не знаю. Усе 
оплачувала не я. Ми склали власний рейтинг вражаючих луків. Деталі дивіться на сайті «20 хвилин»  
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ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Âæå ïîíàä ð³ê Ä³àíà Äîëà ïðà-
öþº äåðìàòîëîãîì-òðèõîëîãîì 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é ì³ñüêë³êàðí³ 
¹2. Êàæå, ùî çìàëêó ìð³ÿëà ðî-
áèòè ëþäåé êðàñèâ³øèìè òà çäî-
ðîâ³øèìè. Ñïî÷àòêó âîíà ñòàëà 
êîñìåòîëîãîì, à ïîò³ì çðîçóì³ëà, 
ùî ñêëàäí³ø³ âèïàäêè ö³êàâ³ø³, 
òîìó âèð³øèëà ðîçâèâàòèñÿ.

«RIA ïëþñ» ïðîäîâæóº ñåð³þ 
ïóáë³êàö³é ïðî ìîëîäèõ òåðíî-
ï³ëüñüêèõ ë³êàð³â.

РОБОТА ЛІКАРЯ — ЗАВЖДИ ЙТИ 
ВПЕРЕД 

— Â³òàþ, ïàí³ Ä³àíî. ×îìó îáðàëè 
öþ ïðîôåñ³þ òà äå íàâ÷àëèñÿ?

— ß íàâ÷àëàñü ó Â³ííèöüêîìó 
íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³-
âåðñèòåò³. ²íòåðíàòóðó ïðîõîäèëà 
ó Òåðíîï³ëüñüêîìó øê³ðâåíäèñïàí-
ñåð³. Äåðìàòîëîã³÷íó ñïåö³àëü-
í³ñòü îáðàëà òîìó, ùî ïðèáëèçíî 
ó 12 ðîê³â ñàìà ìàëà ïðîáëåìè 
äåðìàòîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. Áàòü-
êè ìåíå â³äâåëè äî ñïåö³àë³ñòà, ³ 
ÿ áóëà çàõîïëåíà ö³ºþ ïðîôåñ³ºþ. 
Ìåí³ ïðîñòî ïîäîáàºòüñÿ ðîáèòè 
ëþäåé çäîðîâ³øèìè òà êðàñèâ³øè-
ìè. Øê³ðà ³ âîëîññÿ — öå òå, íà ùî 
çâåðòàºìî óâàãó ó çîâí³øíîñò³ ëþ-
äèíè, ó ïåðøó ÷åðãó.

— ×è áóâàëî òàê, ùî ëþäè ç íåäî-
â³ðîþ ÷è óïåðåäæåíî íàëàøòîâàí³ 
äî âàñ ÷åðåç òå, ùî ìîëîäèé ë³êàð?

— Î òàê, ÷àñòî çàïèòóþòü, ñê³ëü-
êè ìåí³ ðîê³â? Êîëè ÷óþòü â³äïî-
â³äü, ÷àñòî ïðîñÿòü íàïðàâëåííÿ 
äî ³íøîãî ë³êàðÿ (ïîñì³õàºòüñÿ — 
ïðèì. ðåä.). Ïðîñÿòü ñòàðøîãî. Àëå 
íàñïðàâä³ ìîëîä³ ë³êàð³, ìîæëèâî, 
³ íå ìàþòü òàêîãî äîñâ³äó, àëå çíà-
þòüñÿ â ìåäèöèí³ íå ã³ðøå. À êð³ì 
òîãî, ìåäèöèíà íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, ³ 
ìîëîäü á³ëüø â³äêðèòà äî íîâ³òí³õ 
ìåòîä³â ë³êóâàííÿ.

— ßê âäàºòüñÿ ïîºäíóâàòè îáèäâ³ 
ñïåö³àëüíîñò³?

— Ñïî÷àòêó ÿ îòðèìàëà ñïåö³-
àëüí³ñòü «äåðìàòîëîã» ³ ïëàíóâàëà 
ïîâ’ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç êîñìåòîëî-
ã³ºþ, àëå ïîò³ì çðîçóì³ëà, ùî õî÷ó 
äîñêîíàë³øå ï³äõîäèòè äî ïðîáëå-
ìè, àäæå çäîðîâ’ÿ — öå êîìïëåêñ. 
Áàãàòî ïðîöåñ³â íå ìîãëà á ç’ÿñó-
âàòè. Òîìó ÿ ï³ñëÿ øåñòè ðîê³â 
íàâ÷àííÿ ó ìåäóí³âåðñèòåò³ òà äâîõ 

ðîê³â ³íòåðíàòóðè, ïðîéøëà áåçë³÷ 
êóðñ³â, ñåì³íàð³â òà îíëàéí-çàíÿòü. 
Ìåäèöèíà í³êîëè íå ñòî¿òü íà ì³ñ-
ö³, ³ ðîáîòà ë³êàð³â — öå çàâæäè 
éòè âïåðåä. ß áóëà ãîòîâà äî öüîãî.

— Çà â³ñ³ì ðîê³â íàâ÷àííÿ ðîáî-
òà, ìàáóòü, áóëà äóæå îìð³ÿíîþ. ×è 
âèïðàâäàëè ñåáå î÷³êóâàííÿ? ×è ç³-
éøëàñü òåîð³ÿ òà ïðàêòèêà?

— Êîëè òè ïðàöþºø — òî ñàìà 
â³äïîâ³äàºø çà ñâî¿ ä³¿. Ñïî÷àò-
êó áóëî âàæêî. Îñîáëèâî ïåðø³ 
ïðèéîìè. Çâ³ñíî, ÿ áà÷èëà, ÿê 
öå ðîáëÿòü ³íø³ ë³êàð³, àëå êîëè 
òè ñàì, òî âñå çîâñ³ì ïî-³íøîìó. 
Áóëè äîñèòü âåëèê³ ïåðåæèâàííÿ, 
âäåíü ÿ áóëà íà ïðèéîì³, à ââå÷åð³ 
ä³ñòàâàëà êíèãè, ÿê³ ïîòð³áí³ â òîìó 
÷è ³íøîìó âèïàäêó, òà øóêàëà ïî-
òð³áíå. Çíàºòå, äî âñüîãî íå ìîæíà 
áóòè ãîòîâèì. Â³ä ñêëàäíèõ âèïàä-
ê³â ÿ í³êîëè íå â³äìîâëÿëàñÿ. Ìîæ-
ëèâî, öå áóëî äåùî äîâøå ó ïëàí³ 
ï³äãîòîâêè, àëå ÿ îáîâ’ÿçêîâî âñå 
äîâîäèëà äî ê³íöÿ. Çàâæäè õî÷åòü-
ñÿ äîïîìîãòè ëþäèí³.

— ×è ìàºòå, äî êîãî çâåðíóòèñü 
çà ïîðàäîþ â ñêëàäíîìó âèïàäêó? Âè 
ºäèíà äåðìàòîëîã ó ö³é ïîë³êë³í³ö³…

— ×àñòî äåðìàòîëîã³÷í³ çàõâîðþ-
âàííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ³íôåêö³éíèìè, 
³íêîëè ïîòð³áíà äóìêà õ³ðóðãà àáî 
îôòàëüìîëîãà. Òîæ ìè ÷àñòî ðà-
äèìîñü ùîäî ë³êóâàííÿ â òîìó ÷è 
³íøîìó âèïàäêó. Áóâàëî é òàê, ùî 
çâåðòàëàñÿ çà äîïîìîãîþ äî ïðîôå-
ñîð³â ó Êèºâ³ ÷è ó Â³ííèö³.

У МІСЯЦЬ ПІВСОТНІ ПАЦІЄНТІВ 
— Âè ðàí³øå ïðàöþâàëè ó ñàëîí³ 

êðàñè. À ÿê ïåðåéøëè ó ë³êàðíþ?
— Äåÿêèé ÷àñ ÿ ïðàöþâàëà ó ñà-

ëîí³ êðàñè, äå íàäàâàëà êîñìåòî-
ëîã³÷í³ ïîñëóãè. Ïðîéøëà áåçë³÷ 
êóðñ³â ç ³í’ºêö³é, áîòóë³íîòåðàï³¿, 
êîíòóðíî¿ ïëàñòèêè. ß ³ çàðàç ñïå-
ö³àë³çóþñü íà öèõ ïîñëóãàõ. Àëå 
êð³ì òîãî, çðîçóì³ëà, ùî ìåí³ ö³êàâ³ 
ñêëàäí³ø³ âèïàäêè. ² òîìó äîñâ³ä 
ðîáîòè â ë³êàðí³ äóæå âàæëèâèé. 

— Ðîçêàæ³òü á³ëüøå ïðî êîñìå-
òîëîã³÷í³ ïðîöåäóðè. 

— Çàðàç ìè àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóºìî ïëàçìîòåðàï³þ. Ïëàçìîòåðà-
ï³ÿ — öå îäíà ç íîâ³òí³õ ìåòîäèê 
â îáëàñò³ êîñìåòîëîã³¿, ïðîöåäóðà 
çä³éñíþºòüñÿ ó äâà åòàïè: ó ïàö³-
ºíòà çàáèðàºòüñÿ âëàñíà êðîâ òà 
öåíòðèôóãóºòüñÿ ó ñïåö³àëüíîìó 
àïàðàò³. Çáàãà÷åíó ïëàçìó ââî-

äÿòü ïàö³ºíòó âíóòð³øíüîøê³ðíî 
ó íåîáõ³äíó ä³ëÿíêó îáëè÷÷ÿ, ò³ëà 
÷è âîëîñèñòó ÷àñòèíó ãîëîâè.

Òàêèì ÷èíîì çàïóñêàºòüñÿ á³îëî-
ã³÷íèé ìåõàí³çì ïðèðîäíîãî îìî-
ëîäæåííÿ øê³ðè. Òðîìáîöèòè, ÿê 
â³äîìî, ì³ñòÿòü ôàêòîðè ðîñòó, ùî 
â³äïîâ³äàþòü íå ò³ëüêè çà çãîðòàííÿ 
êðîâ³, à é çà çðîñòàííÿ ³ ðåãåíå-
ðàö³þ ìîëîäèõ òêàíèí. Ïëàçìîòå-
ðàï³þ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îìîëî-
äæåííÿ, ë³êóâàííÿ àêíå, ïîñòàêíå, 
äëÿ çìåíøåííÿ òà ë³êóâàííÿ ñòð³é. 
Öÿ òåðàï³ÿ áåçïå÷íà, àäæå íå âè-
êëèêàº àëåðã³÷íèõ ðåàêö³é, îñê³ëü-
êè öå âëàñíèé á³îìàòåð³àë.

— Ñê³ëüêè ïàö³ºíò³â ïðèéìàºòå? 
ßê ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè ëþäüìè?

— Ó ìåíå íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. 
Íà ì³ñÿöü ÿ ïðèéìàþ äåñü ï³âñîòí³ 
ïàö³ºíò³â. Ðîáîòà ç ëþäüìè — öå 
çàâæäè íåëåãêî. Çäåá³ëüøîãî, çâ³ñ-
íî, óñå äîáðå. Ëþäè ç ðîçóì³ííÿì 
ñòàâëÿòüñÿ äî òåáå, à òè äî íèõ. Àëå 
áóâàëî é òàêå, ùî ñò³ëüöÿìè êèäà-
ëèñü (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.).

БУВАЛО Й ТАКЕ, 
ЩО КИДАЛИ СТІЛЬЦЯМИ 

— ×åðåç ùî òàêå òðàïèëîñü?
— Çàçâè÷àé ëþäåé ñòðàøåííî 

äðàòóþòü íàïðàâëåííÿ. Öåé ÷îëîâ³ê 
ë³êóâàâñÿ â ìåíå, ñ³ìåéíèé ë³êàð 
äàâ éîìó íàïðàâëåííÿ ó øê³ðâåí-
äèñïàíñåð, àëå ùîá éîãî îòðèìàòè, 
ïîòð³áíî áóëî ùå ïðèéòè äî ìåíå. 
×îëîâ³ê ùîñü íå çðîçóì³â, öå áóëà 
çàéâà á³ãàíèíà, ³ ÷åðåç öå ïñèõî-
ëîã³÷íî ëþäè íå âèòðèìóþòü, õî÷à 
ÿ ó öüîìó íå âèííà.

— À áóâàëî òàêå, ùî ïðîïîíóâàëè 
õàáàð? ßê ÷èíèëè â òàêîìó âèïàäêó?

— Ëþäè «ñòàðî¿ çàêàëêè» çâè-
êëè, ìàáóòü, äî òàêîãî, àëå òîä³ 
ÿ ïîÿñíþþ, ùî ó íàñ áåçêîøòîâíà 
ìåäèöèíà, ³ í³ÿêèõ ãðîøåé íå ïî-
òð³áíî. ª ùå òàê³, ÿê³ ïðîïîíóþòü 
ïîäÿêó, àëå ÿ ïðîøó çðîçóì³òè, ùî 
íàéêðàùà âäÿ÷í³ñòü — öå äîáðå 
ñëîâî ³ ðîçóì³ííÿ, ùî òâîÿ ðîáî-
òà íå ìàðíà, ³ âîíà çì³íþº æèòòÿ 
ëþäåé íà êðàùå.

— ×àñòî ïðîÿâè äåðìàòîëîã³÷íèõ 
õâîðîá äîñèòü íåïðèºìí³ íà âèãëÿä, 
÷è íå âèêëèêàº ó âàñ öå â³äðàçè?

— Çà ðîêè íàâ÷àííÿ, ìåí³ çäà-
ºòüñÿ, ÿ áà÷èëà óñå. Òîìó í³ â³äðà-
çè, í³ ñòðàõó íåìàº. ×àñòî çíàéîì³ 
äèâóþòüñÿ: «ßê òè òàì ïðàöþºø, 
öå æ æàõëèâî», àëå äëÿ ìåíå öå 
íîðìàëüí³ ðå÷³. Ó ìåíå òåëåôîí 
«çàâàëåíèé» ôîòîãðàô³ÿìè, ÿê³ 
ïðèñèëàþòü ïàö³ºíòè: åêçåìè, âè-
ñèïêè, ãðèáêè íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ 
ò³ëà, ³íêîëè ó ïàõîâ³é çîí³. Àëå äëÿ 
ìåíå öå íîðìàëüíî. Öå ìîÿ ðîáîòà.

Лікар до 30  Чимало людей, які 
приходять у кабінет до цієї лікарки, 
одразу запитують, скільки їй років? Дехто 
з недовірою дивиться, мовляв, що ви, 
така молода, можете знати. Але зрештою 
Діана Дола, яка працює дерматологом-
трихологом у Тернопільській міській лікарні 
№ 2, допомагає навіть тим, хто роками 
оббивав пороги медичних кабінетів 

ЛІКАРКА ДО 30: ЯК РЕАГУЮТЬ 
ПАЦІЄНТИ НА МОЛОДИЙ ВІК

ПРОБЛЕМИ — РІЗНІ 
— Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè íàé÷àñ-

ò³øå çâåðòàþòüñÿ?
— Ïåðøå — öå àëåðã³÷íèé äåð-

ìàòèò. ×àñòî çâåðòàþòüñÿ ç àêíå 
(çàïàëüí³ âèñèïè íà îáëè÷÷³ ç ãí³é-
íèìè ïðèùàìè), àòîï³÷í³ äåðìà-
òèòè, ïñîð³àç, àëîïåö³¿ (ïðîáëåìè 
ç âèïàä³ííÿì âîëîññÿ).

— ×è áóâàþòü äóæå «çàïóùåí³ 
«âèïàäêè? 

— ×èì øâèäøå çâåðíóòèñü — 
òèì êðàùå ³ ëåãøå ë³êóâàòè. Íà-
ïðèêëàä, ÷îëîâ³ê äóæå â³äòÿãíóâ 
çâåðíåííÿ, ³ íà îáëè÷÷³ óòâîðè-
ëàñü ïîðîæíèíà, àæ äî ê³ñòîê. Òàê³ 
âèïàäêè, çâ³ñíî, âàæ÷å ë³êóâàòè. 
Òîìó â³äðàçó, ÿêùî â³ä÷óâàºòå á³ëü, 
àáî íàáðÿê, àáî ñâåðá³æ — êðàùå 
íå ãàÿòè ÷àñó.

— Âè êîíñóëüòóºòå òàêîæ ÿê 
òðèõîëîã. ßê³ ïðîáëåìè ç âîëîññÿì 
íàéïîøèðåí³ø³?

— Òàê, òðèõîëîã — öå ìîÿ äî-
äàòêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ. Âîëîññÿ — 
öå ïðèäàòîê øê³ðè. Òîìó áàãàòî 
ïðîáëåì ³ç íèì ïîâ’ÿçàí³ òàêîæ ç 
äåðìàòîëîã³ºþ. Íàé÷àñò³øå çâåð-
òàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèïàä³ííÿ 
âîëîññÿ. Íàéïîøèðåí³øèìè º äâà 
âèäè àëîïåö³¿ (âèïàä³ííÿ âîëîññÿ 
ïðèì.ðåä.) äèôóçíà òà àíäðîãåíå-
òè÷íà. Äðóãèé âèïàäîê — öå âèïà-
ä³ííÿ âîëîññÿ ó ÷îëîâ³ê³â. Ïðîáëå-
ìà ìîæå ïåðåäàâàòèñü ãåíåòè÷íî, 
à òàêîæ çóñòð³÷àºòüñÿ ³ â æ³íîê. 
²íø³ âèäè ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ 
ç äåô³öèòîì ïåâíèõ ðå÷îâèí.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ШКІРОЮ 
ТА ВОЛОССЯМ

— Êîëè âèïàä³ííÿ âîëîññÿ — öå 
íîðìà, à êîëè ïîòð³áíà äîïîìîãà?

— Ùîäíÿ ó ëþäèíè âèïàäàº 
áëèçüêî 100 âîëîñèí, öå çàëåæèòü 
â³ä ãóñòîòè. Äóæå ÷àñòî ïåð³îä íàé-
á³ëüøîãî âèïàä³ííÿ âîëîññÿ ïðè-

ïàäàº íà îñ³íü òà çèìó. À ùå ó îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä çìåíøóºòüñÿ 
êðîâîîá³ã íà øê³ð³ ãîëîâè, ñóäèíè 
çâóæóþòüñÿ, ³ âîëîññÿ òåæ âèïàäàº. 
×àñòî öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç 
íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ â³òàì³í³â 
â îðãàí³çì³. Òàêîæ ÷àñòî âîëîññÿ 
âèïàäàº âîñåíè ÷åðåç òå, ùî âë³òêó 
øê³ðà ãîëîâè çàçíàº ï³äâèùåíîãî 
óëüòðàô³îëåòîâîãî îïðîì³íåííÿ.

ßêùî âîëîññÿ âèïàäàº äîâøå í³æ 
ì³ñÿöü, à òàêîæ, ÿêùî âîíî äóæå 
ðÿñíå — òîä³ ïîòð³áíî çâåðíóòèñü 
äî òðèõîëîãà. 

— Ùî ïîòð³áíî ¿ñòè, ùîá âîëîññÿ 
áóëî çäîðîâèì òà íå âèïàäàëî.

— Ó ðàö³îí³ îáîâ’ÿçêîâî ìàº 
áóòè á³ëîê, çàë³çî. Ç äîäàòêîâèõ 
á³îäîáàâîê — â³òàì³í Ä. Òàêîæ 
íå çàáóâàéòå ïðî äîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü îâî÷³â, ôðóêò³â.

— ßêèì ìàº áóòè ùîäåííèé äî-
ãëÿä çà øê³ðîþ îáëè÷÷ÿ?

— Îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè ùî-
äåííå î÷èùåííÿ. Äîãëÿä ïîòð³á-
íî îáèðàòè çà òèïîì âàøî¿ øê³ðè. 
ßêùî, íàïðèêëàä, äëÿ æèðíî¿ øê³-
ðè âèêîðèñòîâóâàòè ë³í³þ äîãëÿäó 
äëÿ ñóõî¿ øê³ðè ³ íàâïàêè — ìîæ-
íà îòðèìàòè íåàáèÿê³ ïðîáëåìè. 
Ùîäíÿ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè 
ãåëü äëÿ âìèâàííÿ, äåìàê³ÿæ, òî-
í³ê, ÿêèì â³äíîâëþºòüñÿ Ph øê³ðè 
³ êðåì: äåííèé òà í³÷íèé. Ùîäî 
ì³öåëÿðíî¿ âîäè, íàãàäóþ, ¿¿ íåîá-
õ³äíî çìèâàòè îáîâ’ÿçêîâî. Âë³òêó 
íåîáõ³äíî îáèðàòè êðåì ³ç ñîöåçà-
õèñíèìè âëàñòèâîñòÿìè. ßêùî ç³ 
øê³ðîþ º ïðîáëåìè, ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ñèðîâàòêè, äîäàòêîâ³ 
òîí³êè òà ³íø³ çàñîáè. 

Â³ä ðåäàêö³¿: Õî÷åòå, àáè ìè 
ðîçïîâ³ëè ïðî âàøîãî ìîëîäîãî 
ë³êàðÿ, ÿêîìó ùå íåìàº é 30-òè, 
ïðîôåñ³îíàëà ñâîãî íàïðÿìêó — 
íàïèø³òü ïðî öå ó Facebook Íî-
âèíè Òåðíîïîëÿ íà 20 õâèëèí.

Ùîäíÿ ë³êàðêà 
ïåðåêîíóº, 
äåðìàòîëîã³ÿ — öå 
íå ëèøå ïðî êðåìè òà 
ìàç³, öå ïðî çäîðîâ’ÿ 
âñüîãî îðãàí³çìó

Діана Дола каже, що у роботі доводиться бачити 
чимало неприємних для пересічної людини патологій. 
Проте у неї відрази вони не викликають. Вже звикла 
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Отця Олексія Філюка знають у всій 
Україні. Він об'єднав десятки тисяч 
користувачів соцмереж у своєму 
блозі, де розповідає про себе, мо-
литься та готує різні смаколики.
Кількість онлайн-парафіян у свя-
щенника десятки тисяч, а сам 
він охоче ділиться щирістю та 
Словом Божим з людьми через 
соцмережі.
Парафіяни у церквах сіл Білозір-
ка та Шушківці, що у Лановець-
кому районі, священника бачать 

не лише на службах у церкві. 
Олексій Філюк приходить до них 
часто, щоб просто поспілкува-
тись, поспівати та допомогти 
у буденних справах.
Зараз священник є ще й соціаль-
ним менеджером села від одного 
із підприємств, що обслуговують 
пайовиків, та адміністратором 
спільноти у соцмережі Facebook 
«Моя Лановеччина», яку щоден-
но переглядають майже 100 ти-
сяч людей.

Хто такий о. Олексій Філюк?

ÐÅË²Ã²ß

ОЛЬГА ТУРЧАК, OLIATUR9@GMAIL.COM, 

097– 161-41-50 

Ïèòàííÿ î. Îëåêñ³þ ìè ïðî-
ñèëè çàëèøàòè íà íàøîìó ñàéò³. 
Êð³ì òîãî, ÷èìàëî ÷èòà÷³â ïèñàëè 
íàì ó ïðèâàòí³ ïîâ³äîìëåííÿ òà 
ïðîñèëè çáåðåãòè àíîí³ìí³ñòü. 
Îáðàëè íàéö³êàâ³øå ç òîãî. ßêùî 
âè ìàºòå, ùî çàïèòàòè, — ïèø³òü 
íà àäðåñó ðåäàêö³¿ àáî ó Ôåéñáóö³ 
íà ñòîð³íö³ Íîâèíè Òåðíîïîëÿ 
íà 20 õâèëèí.

— Îò÷å, ðîçêàæ³òü ïðî òà¿íñòâî 
øëþáó. Êîëè ìîæíà éîãî ïðèéìàòè 
³ ùî âîíî îçíà÷àº äëÿ ëþäåé?

— Íàéïåðøå, ùî âàðòî ñêàçàòè: 
òà¿íñòâî øëþáó ìàº áóòè äîáðå 
îáäóìàíå. Öå âèâàæåíå ð³øåííÿ 
äâîõ îñ³á, ÿê³ áàæàþòü ïîâ'ÿçàòè 
ñâî¿ äîë³. ² êîëè âîíè çâåðòàþòüñÿ 
çà òà¿íñòâîì äî Öåðêâè, äî ñâÿ-
ùåííèêà, òî º ÷àñè, êîëè ìîæíà 
áðàòè øëþá, à êîëè íå ìîæíà.

Îòîæ, òà¿íñòâî øëþáó, çã³äíî 
ç ïðàêòèêîþ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåð-
êâè íå âä³ëÿºòüñÿ ó Âåëèêèé ï³ñò, 
â Óñïåíñüêèé ï³ñò, ó Ïåòð³âêó òà 
â ÷àñ Ð³çäâÿíîãî ïîñòó. Ðàí³øå ³ 
ñóáîòí³é äåíü áóâ âèíÿòêîì. Õî÷à 
çàðàç ³ òîä³ ìîæíà â³í÷àòèñü.

Äâ³ îñîáè çâåðòàþòüñÿ äî Öåð-
êâè çà òà¿íñòâîì øëþáó. ² íàéãî-
ëîâí³øå, ùî ÿ ðåêîìåíäóþ ëþäÿì 
ï³ä ÷àñ öüîãî — ó âàøîìó äîì³ 
íà ñòîë³ ìàº áóòè Á³áë³ÿ. ßêùî 
âîíà áóäå òàì — ó ñ³ì'¿ áóäå ìèð 
³ ñïîê³é. Òàêîæ íàãîëîøóþ áàòü-
êàì: íå äàðóéòå ä³òÿì íà âåñ³ëëÿ 
äîðîã³ ïîäàðóíêè: êâàðòèðè, ìà-
øèíè. Äàðóéòå Á³áë³þ, äàðóéòå 

¿ì Ñëîâî Áîæå, ³ â ñ³ì'¿ íå áóäå 
âåëèêèõ ïðîáëåì.

— ×è ïîòð³áíî ïåðåä øëþáîì 
ïðîõîäèòè íàóêó? ßê ãîòóâàòèñü 
äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ?

— Öåðêâà ïðèä³ëÿº âåëèêó 
óâàãó ïèòàííþ ï³äãîòîâêè ëþäåé 
äî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. Ïàðà, ÿêà 
ìàº íàì³ð âçÿòè øëþá, ìàº ïðî-
éòè íàóêó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïîÿñíþ-
ºòüñÿ, ùî òà¿íñòâî øëþáó — öå 
íå ïðîñòî ôîðìàëüí³ñòü, à é âå-
ëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Áî-
ãîì, ïåðåä ³íøîþ ëþäèíîþ òà 
ñîáîþ. Ìîëîä³ ëþäè ïðîõîäÿòü 
òàêó íàóêó â õðàì³. ßêùî âè ñàì³ 
ìàºòå ÿê³ñü ïèòàííÿ ÷è òî ïåðåä 
øëþáîì, ÷è òî â ³íøèé ÷àñ, òàêå 
ùîñü, ùî âàñ òóðáóº — íå á³éòåñü 
éòè äî ñâîãî ñâÿùåííèêà ³ ïðîñè-
òè ïðî ðîçìîâó. Ñâÿùåííèê âàì 
í³êîëè íå â³äìîâèòü.

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷êè Àë³íè: 
Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó. Ó ìåíå áóëè 
ñòîñóíêè ç îäðóæåíèì ÷îëîâ³êîì… 
Â³í áóâ îäðóæåíèé äâ³÷³, ìàº òðîº 
ä³òîê. Êàçàâ, ùî äóìàâ ïðî ðîç-
ëó÷åííÿ ç äðóæèíîþ âæå äàâíî, ³ 
ÿ íå áóëà ïðè÷èíîþ ¿õíüîãî ðîçðè-
âó. Çàðàç ìè ðîç³éøëèñü ³ âçàãàë³ 
íå ñï³ëêóºìîñÿ, ÿ äóæå øêîäóþ ïðî 
ò³ ñòîñóíêè. Àëå â ïðîïîâ³ä³ îäíîãî 
ñâÿùåííèêà ïî÷óëà, ùî ãð³õ áëóäó 
º ñìåðòíèì ³ ï³ñëÿ éîãî ñêîºííÿ 
íå ìîæíà ïðè÷àùàòèñÿ 15 ðîê³â… 
Íà äàíèé ìîìåíò îñîáèñòå æèòòÿ 
íå êëå¿òüñÿ. ×è ñïðàâä³ ìåí³ òåïåð 
íå ìîæíà ïðè÷àùàòèñü ³ ÷è ïðî-
ùàºòüñÿ òàêèé ãð³õ?

— Òàê, áëóä º ãð³õîì âàæ-
êèì, àëå íàãîëîøóâàâ äåñÿòêè 

ПРО БЛУД, ЗРАДИ І ЦЕРКОВНИЙ 
ШЛЮБ. ВІДПОВІДАЄ ОТЕЦЬ ФІЛЮК
Родина  Що поєднав Бог на небі, нехай 
не роз'єднає на землі людина… Так каже Святе 
Письмо. Але у подружньому житті на людей 
чекає чимало перепон та складнощів. І 
багато людей за порадами в таких випадках 
звертаються до священників. Ми зібрали 
найцікавіші питання від читачів сайту 
20minut.ua, які стосуються таїнства шлюбу 
та священного інституту сім'ї. Їх передали 
священнику Олексію Філюку

ðàç ³ ïîâòîðþþ: Áîã º äîáðèì 
äî âñ³õ. Öåðêâà ìîæå çàáîðîíèòè 
ïðèéìàòè Ïðè÷àñòÿ ëþäÿì, ÿê³ 
çãð³øèëè ãð³õîì áëóäó, àëå Áîã 
äîâãîòåðïåëèâèé ³ ìíîãîìèëî-
ñòèâèé. Â³í ïðîùàº óñ³õ, õòî êà-
ºòüñÿ, áåç âèêëþ÷åííÿ. Ó òàêîìó 
âèïàäêó â êîæíîìó ñåë³ ÷è ì³ñò³ 
º äóõ³âíèê, ñâÿùåííèê. Ëþäèíà 
ï³äõîäèòü, ñïîâ³äàºòüñÿ, îòðèìóº 
ïîêóòó. Ó ïðàêòèö³ Ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè íåìàº ïðàêòèêè ïîçáàâ-
ëåííÿ â³ä Ñâÿòèõ Òà¿í, àäæå öå 
â³ää³ëÿº ¿¿ â³ä Ãîñïîäà. Êîæíó 
ñèòóàö³þ ñâÿùåííèê ðîçãëÿäàº 
ïî-ñâîºìó. ² ìàº áðàòè ïðèêëàä 
ç ²ñóñà, äî ÿêîãî ïðèõîäèëè áëóä-
íèö³, ãð³øíèêè, ³ Â³í âñ³ì ïðî-
ùàâ. Òàê ñàìî Öåðêâà, ÿêó Â³í 
çàëèøèâ ëþäÿì, º Öåðêâîþ äîáðà 
³ ìèëîñåðäÿ.

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷êè Îêñàíè: 
Îò÷å, ïîðàäüòå. ß êîõàþ îäðóæå-
íîãî ÷îëîâ³êà. Íå çíàþ, ÿê ìàþ 
ïîçáóòèñü öüîãî ñòàíó, îñê³ëüêè ìè 
äóæå ÷àñòî çóñòð³÷àºìîñü ç ïèòàíü 
ðîáîòè. Äóæå âàæêî, ðîçóì³þ, ùî 
â íüîãî º ñ³ì'ÿ ³ ùî íå ìîæíà âòðó-
÷àòèñü, êàðòàþ ñåáå, íåíàâèäæó 
ñåáå, çíàþ, ùî òàê íå ìîæå áóòè, 
àëå íàâ³òü íå óÿâëÿþ, ÿê âñå ìàº 
ñêëàñòèñÿ äàë³. Äóæå ïðîøó ïîðà-
äè, äîïîìîãè, ðîç'ÿñíåííÿ. Íàïåðåä 
äÿêóþ!

— Æèòòÿ ëþäèíè — öå áî-
ðîòüáà: ç ãð³õîì, ç³ ñïîêóñàìè, 
³ç ñàìèì ñîáîþ. ² ó âàøîìó âè-
ïàäêó òàêîæ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ. 
Áîðîòèñü ïðîòè ãð³õà áëóäó. Òàì 
º ñâîÿ ñ³ì'ÿ, ìè íå ìàºìî ïðà-
âà òóäè ë³çòè. Ìàáóòü, ó öüîìó 
âèïàäêó òðåáà ñåáå ïåðåñèëèòè ³ 
áîðîòèñü. Ëþáëÿ÷è, â³äïóñêàòè… 
²íøîãî íå äàíî.

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷êè ²ðèíè: 
×è ìàº ïðàâî äðóæèíà â³äìîâëÿòè 
÷îëîâ³êîâ³ ó áëèçüêîñò³? ßêùî âîíè 
ó öåðêîâíîìó øëþá³. Àäæå Öåðêâà 
êàæå, ùî äðóæèíà ó âñüîìó ìàº 
«êîðèòèñü» ÷îëîâ³êîâ³.

— Ñâÿòå Ïèñüìî ãîâîðèòü òàê: 
«Äðóæèíè, êîð³òüñÿ ñâî¿ì ÷îëî-
â³êàì, ÿê Ãîñïîäåâ³, áî ÷îëîâ³ê 
ãîëîâà äðóæèíè, ÿê ³ Õðèñòîñ Ãî-
ëîâà Öåðêâè, Ñàì Ñïàñèòåëü ò³ëà! 
² ÿê êîðèòüñÿ Öåðêâà Õðèñòîâ³, 
òàê ³ äðóæèíè ñâî¿ì ÷îëîâ³êàì 
ó âñüîìó. ×îëîâ³êè, ëþá³òü ñâî¿õ 
äðóæèí, ÿê ³ Õðèñòîñ ïîëþáèâ 
Öåðêâó, ³ â³ääàâ çà íå¿ Ñåáå» 
Äî Åôåñÿí 5:22–25 Òî º íàñòà-
íîâè, ÿê³ ìè ìàºìî âèêîíóâàòè. 
ª, çâ³ñíî, âîëüîâ³ æ³íêè. ª ÷î-
ëîâ³êè, ÿê³ íå ìîæóòü êåðóâàòè. 
Çíîâó æ òàêè, òðåáà óñå ðîáèòè 
ðîçóìíî, ùîá íå ïîðóøóâàòè Çà-

ïîâ³ä³ Ãîñïîäà. ª òðè ñëîâà, ÿê³ 
õî÷ó çàðàç ñêàçàòè: «Æèâè, çã³äíî 
ç ªâàíãåë³ºì». Á³ëüøå íå äîäàì 
í³÷îãî.

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷à Îëåãà: 
Îò÷å, ïîðàäüòå, ÿê ìåí³ áóòè. 
ß çãð³øèâ. ß çðàäèâ äðóæèí³. Ìè 
ïðîæèëè â øëþá³ äåâ'ÿòü ðîê³â, 
ìàºìî äîíå÷êó. Àëå ÿ ïîâ³âñÿ 
íà ñïîêóñíèöþ. Ùî ðîáèòè? ßê 
æèòè äàë³? ×è º ìåí³ ïðîùåííÿ? 
ßê çáåðåãòè ñ³ì'þ?

— Çâè÷àéíî, ùî ïðîùåííÿ º. 
Áîã äîáðèé, ³ ìè òàêîæ ìàºìî 
áóòè äîáðèìè îäíå äî îäíîãî ³ 
âì³òè ïðîùàòè êîãîñü òà ñåáå. 
Ó æèòò³ áóâàþòü âèïàäêè, êîëè 
ëþäèíà îñòóïàºòüñÿ. Êàæóòü: á³ñ 
ïîïëóòàâ. Ïåðåáîðîòè ïëîòñüê³ 
áàæàííÿ. Àëå â òàêîìó âèïàä-
êó — ³ä³òü â õðàì, ñïîâ³äàéòåñü, 
êàéòåñü, ïðîñ³òü ïðîùåííÿ â äðó-
æèíè. Ìè ìàºìî î÷èñòèòè äóøó ³ 
íå ñòàâàòè íà öþ íåïåâíó äîðîãó 
ãð³õà.

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷êè Ñâ³ò-
ëàíè: ß ç ÷îëîâ³êîì — ó ãðîìà-
äÿíñüêîìó øëþá³, áî öåðêîâíèé 
ó íüîãî âæå áóâ. Ùå äî îäðóæåííÿ 
â³í ãîâîðèâ, ùî â³çüìå öåðêîâíèé 
ðîçâ³ä. Òåïåð, êîëè ÿ éîãî ïðî 
öå ïèòàþ, ó â³äïîâ³äü — àãðåñ³ÿ, 
êàæå, ùî öå éîãî ñïðàâà, â³í âñå 
ñàì âèð³øèòü, àëå í³÷îãî äëÿ öüîãî 
íå ðîáèòü. Ó íàñ çà ì³ñÿöü âæå 
íàðîäèòüñÿ äèòèíêà, ³ ÿ äóæå õâè-
ëþþñü, ÿê ¿¿ ïîõðåñòèòè ³ ÿê âçàãàë³ 
âîíà áóäå íàðîäæåíà íå â øëþá³. 
Ùî ÿ ìîæó çðîáèòè äëÿ òîãî, ùîá 
ïðèøâèäøèòè öåé ïðîöåñ?

— Çâ³ñíî, ä³òîðîäæåííÿ ìàº 
áóòè ó øëþá³. Àëå êîæíà ëþäè-
íà ìàº ñâîþ âîëþ. Ìè íå ìîæå-
ìî ïåðåñèëèòè ñâîãî ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé íå õî÷å çàêîííî ïîâ³í÷àòèñü 
³ æèòè ó øëþá³. Àëå ìè ìîæå-
ìî ìîëèòèñü çà íüîãî. Öå íàì 

³ çàëèøàºòüñÿ. Äèòèíêó, çâ³ñíî, 
îõðåñòÿòü. ßêùî Áîã óïðàâèòü 
³ ïåðåì³íèòü éîãî ñåðöå, òî âñå 
áóäå äîáðå. Ìè íå ìîæåìî êî-
ãîñü ïðèìóñèòè áðàòè òà¿íñòâî 
øëþáó…

— Ïèòàííÿ â³ä ÷èòà÷êè Îëüãè: 
Ìè ç ÷îëîâ³êîì îäðóæåí³ äâà ðîêè, 
áðàëè øëþá. Ïåðåä òèì, ÿê âèéòè 
çà íüîãî çàì³æ, ÿ âæå ðîçóì³ëà, ùî 
ó íüîãî íåïðîñòèé õàðàêòåð, àëå 
ÿ ìàëà íàä³þ, ùî ñïðàâëþñü, ùî 
â³í çì³íèòüñÿ. Íàéá³ëüøà ïðîáëå-
ìà â òîìó, ùî â³í íå õî÷å õîäèòè 
äî Öåðêâè. Ùîäíÿ â³í âæèâàº 
àëêîãîëü, çíåâàæëèâî ñòàâèòüñÿ 
äî ìî¿õ áàòüê³â ³ íàâ³òü äî ñâî¿õ 
ð³äíèõ. Çîâñ³ì íå äîïîìàãàº ìåí³ 
ó ðîáîò³, ó íàñ íåìàº äóøåâíîãî 
ñï³ëêóâàííÿ, ñòîñóíêè ðîçëàäè-
ëèñü… ß ìð³ÿëà, ùî ìè îäðóæè-
ìîñü òà áóäåìî ïëàíóâàòè ä³òåé ³ 
âñå çì³íèòüñÿ, à ñòàº ò³ëüêè ã³ðøå. 
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í âçà-
ãàë³ ¿õ íå õî÷å. Ìåí³ 30 ðîê³â, éîìó 
33. Ñê³ëüêè ìàþ ÷åêàòè, ïîêè â³í 
äîðîñòå äî áàòüê³âñòâà? ×è ìîæíà 
óíåâàæíèòè øëþá â ìî¿é ñèòóàö³¿, 
îñîáëèâî, ÿêùî â³í íå çàõî÷å ä³òåé?

— Ó öüîìó âèïàäêó º îäíà 
ïîðàäà: ìîëèòèñü. Ìîëèòèñü 
çà òó ëþäèíó. ª ëþäè, ÿê³ õî-
÷óòü æèòè ïî-áîæîìó ³ æèâóòü. 
ª ëþäè, ÿê³ îäðóæèëèñü ³ ÷åðåç 
ïåâí³ ìåðêàíòèëüí³, êîðèñëèâ³ 
îáñòàâèíè. Êîæíà ëþäèíà º ð³ç-
íà. Êîëè æ³íêà ïåðåæèâàº òàêå, 
ó íå¿ º äâà âèõîäè: àáî æèòè ³ 
ìîëèòèñü çà íüîãî, à äðóãèé âè-
ïàäîê — ðîçëó÷åííÿ. ² â äðóãîìó 
âèïàäêó í³ äî ÷îãî äîáðîãî öå 
òåæ íå ïðèçâåäå, áî ðîçëó÷åííÿ — 
öå ðîç³ðâàííÿ îá³öÿíêè, ÿêó äàº 
ëþäèíà ïåðåä Áîãîì. Êîðåêòíó 
â³äïîâ³äü òóò âàæêî äàòè. ªäèíå, 
ùî ìîæó ïîðàäèòè: ìîë³òüñÿ… 
Ùèðî ìîë³òüñÿ.

«Äâ³ îñîáè 
çâåðòàþòüñÿ äî Öåðêâè 
çà òà¿íñòâîì øëþáó. 
ß ðåêîìåíäóþ — 
ó âàøîìó äîì³ íà ñòîë³ 
ìàº áóòè Á³áë³ÿ» 

— Не бійтеся йти до свого священника і просити про 
розмову. Він вам ніколи не відмовить, — каже о. Філюк
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СЕРЕДА, 7 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.20 Вiдтiнки України 
09.00 Божественна 
Лiтургiя Православної Церкви 
України 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA: Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Квартет 
Гетьман 
17.20, 05.05 Роздивись 
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер — чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. Крути 
22.00, 23.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 05.20 Погода 
04.15 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

1+1 
05.25, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.30 Т/с «СидОрен-
ки-CидорЕнки»
00.35 Х/ф «Три iкси-2: Новий 
рiвень»

IНТЕР 
05.25, 22.45 «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 «Три мушкетери: 
Помста мiледi» 
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Джентльмени 
удачi» 
00.35 Х/ф «Неймовiрнi приго-
ди iталiйцiв у Росiї» 
02.20 Х/ф «Випадковий запис»

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.15, 21.35 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Х/ф «Ти колись 
пробачиш менi?»
16.50 Х/ф «Темна вежа»
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 03.15 Секретний фронт 
00.20 Т/с «Фантом»
04.00 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
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 «Провина 
кохання»
01.25 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i решка» 
09.55 Т/с «Грiмм»
10.45 Х/ф «Клiтка»
13.00 «Вiд пацанки до па-
нянки»
15.15 Т/с «Надприродне»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
21.10 Х/ф «I прийшов павук»
23.30 Х/ф «Цiлуючи дiвчат»
01.50 «Improv Live Show»
02.35 «Служба розшуку дiтей» 
02.40 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Осляча шкура» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродирек-
тор» 
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-4»
08.20 Х/ф «Слезы солнца»
10.50 Х/ф «Пришелец»
12.45, 19.25 «Затерянный 
мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15 «Спецкор» 
18.50 «Джедаи» 
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.00 Т/с «Рекс» 
02.50 «Деньги 2020» 
03.55 «Месть природы» 
05.05 «Реал Бодрит-2» 

ЧЕТВЕР, 8 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, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.25 ЗаАрхiвоване 
08.30 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
11.35 Земля, наближена 
до неба 
11.50, 05.15 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA: Фольк. Спогади 
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi»
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер — чуття» 
21.45 Пишемо iсторiю. Авгус-
тин Волошин 
22.25 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
23.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 04.15, 05.20 Погода 
04.20 Д/ф «Три Iвани» 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 
03.40 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 

22.50 Т/с «СидОренки-Cидо-
рЕнки»
00.30 Х/ф «Вовк з Уолл-Стрiт»

IНТЕР 
05.00, 04.55 «Телемагазин» 
05.30, 23.00 «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 «Чотири мушкетери 
Шарло» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Дiамантова рука» 
00.45 Х/ф «Джентльмени 
удачi» 
02.20 Д/п «Легендарнi замки 
Закарпаття» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Факти 
04.40 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.20, 21.30 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.10, 16.15 Х/ф «Аполлон 13» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
22.55 Т/с «Перевiрка на мiцнiсть»
02.45 Анти-зомбi 
03.30 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
20.15, 22.50 Т/с «Снiг посеред 
лiта»
01.25 Т/с «Абонент тимчасово 
недоступний» 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.20 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.25 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм»
10.15 Х/ф «Вторгнення: Битва 
за рай»
12.30 «Вiд пацанки до па-
нянки»
15.15 Т/с «Надприродне»
16.55 «Хто зверху?»
19.00 «Аферисти в сiтях»
20.50 Х/ф «Тривожний 
виклик»
22.45 Х/ф «Пастка»
00.35 «Improv Live Show»
01.30 «Вар'яти»
02.55 «Служба розшуку дiтей» 
03.00 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродирек-
тор» 
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 Т/с «Библиотекари-4»
07.50 Х/ф «Высшая сила»
09.45 Х/ф «Пик Данте» 
11.50 «Затерянный мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15 «Спецкор» 

18.50 «Джедаи» 
19.25 «Секретные материалы» 
(дайджест) 
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.35, 00.10 Т/с «CSI: Место 
преступления»
02.00 Т/с «Рекс» 
02.50 «Деньги 2020» 
03.50 «Месть природы» 
05.05 «Реал Бодрит-2» 

П`ЯТНИЦЯ, 9 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
06.15, 11.35 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 03.40, 05.25 Новини 
07.05, 00.15 Т/с «Доктор 
Блейк»
08.25 Вiдтiнки України 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с «Гордiсть»
11.50, 17.25, 05.15 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10 UA: Фольк 
16.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
17.30, 04.20 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Супер — чуття» 
20.20 Д/ц «Дикi тварини» 
21.45 Пишемо iсторiю. Роман 
Шухевич 
22.00 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.15, 02.40 Суспiльна студiя. 
Головне 
02.35, 04.15, 05.20 Погода 
04.45 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 «Снi-
данок 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 «Нiч у музеї» 
00.30 Х/ф «Три iкси»
02.50 Т/с «СидОренки-Cидо-
рЕнки»

IНТЕР 
05.25, 23.30 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Четверо проти 
кардинала» 
14.30, 15.25, 01.15 «Речдок» 
16.25 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 02.50 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: I цiлого свiту 
мало» 
03.35 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.40 «Телемагазин» 

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.25 Факти 
04.45, 01.50 Т/с «Таємнi дверi»
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу
11.50, 13.20, 00.05 Скетч-шоу 
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Мордекай» 16+ 
Прем'єра 
16.20 Х/ф «Вбивство у Схiдно-
му експресi

18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На трьох-10» 
16+ Прем'єра 
03.25 Я зняв!

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.40 Т/с «Тiльки скажи»
09.40 Т/с «Двоє над прiрвою»
13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини» 
20.15, 22.50 Т/с «Кольоротера-
пiя кохання» 
01.30 Х/ф «Нестерпнi ледi»

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.20 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.25 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм»
10.15 «Аферисти в сiтях»
14.20 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Нацiя iзгоїв»
17.05 Х/ф «Вiйна свiтiв»
19.25 Х/ф «Нерв»
21.20 Х/ф «Смертельний 
лабiринт»
23.20 Х/ф «Параноя»
01.40 «Improv Live Show»
02.25 «Служба розшуку дiтей» 
02.30 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
10.15, 23.15 Т/с «Євродиректор» 
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 М/ф «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-4»
07.50 Х/ф «И грянул гром»
09.50 Х/ф «Миссия на Марс»
12.00 «Затерянный мир» 
17.55 «Секретные материалы» 
18.15 «Спецкор» 
18.50 «Джедаи» 
19.25 Х/ф «Деловая женщина» 
21.50 Х/ф «К-9: Собачья 
работа»
23.50 Х/ф «Не высовывайся» 
02.00 «Деньги 2020» 
02.55 «Месть природы» 
04.30 «Реал Бодрит-2» 
05.35 «Совершенно секрет-
но-2017» 

СУБОТА, 10 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.50, 05.35 Новини 
07.05 М/ф 
08.05, 14.35, 03.10 Д/ц «Дикi 
Дива. Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго» 
08.30, 02.45, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.10 #ВУКРАЇНI 
10.35 Х/ф «Свята Сiм'я»
15.00 UA: Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.55 Мiста та мiстечка 
17.25 Дикий Мадагаскар 
18.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
19.40 Х/ф «… Якого любили всi» 
21.25 Пишемо iсторiю. Павло 
Чубинський 
21.55 Пишемо iсторiю. Карпат-
ська Україна 
22.05 Пишемо iсторiю. Крути 
22.20 Пишемо iсторiю. Авгус-
тин Волошин 
22.35 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 
01.15 Д/ф «Северин Нали-
вайко»
03.30 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
04.55 Роздивись 
05.30 Погода 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.05 Т/с «Свати» 
20.15, 02.20 «Вечiрнiй 
квартал» 
22.10, 03.50 «Жiночий 
квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Три iкси-2: Новий 
рiвень»

IНТЕР 
05.10 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
07.00 Х/ф «Коннi та компанiя» 
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 
12.30, 04.30 Х/ф «Кавказька 
бранка, або Новi пригоди 
Шурика» 
14.10 Х/ф «Дiамантова рука» 
16.10 Х/ф «Гараж» 
18.10, 20.30 Х/ф «Службовий 
роман» 
20.00 «Подробицi» 
22.00 Х/ф «Екiпаж» 
00.50 Х/ф «Любов на ас-
фальтi»
02.50 Х/ф «Дежа вю» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.55 Факти 
05.20 Х/ф «Мордекай»
07.20 Х/ф «Вбивство у Схiдно-
му експресi
09.30, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Саллi» 12+ 
Прем'єра 
21.05 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння»
23.35 Х/ф «33» 16+ Прем'єра 
02.00 Т/с «Таємнi дверi»
03.45 Я зняв!

СТБ 
04.50 Т/с «Мiсто закоханих»
17.00 «СуперМама»
21.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
00.05 «Звана вечеря»

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 «Вар'яти»
06.30 «Хто проти блондинок?»
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Книга життя» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.10 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.10 «Орел i решка» 
14.15 М/ф «Лелеки» 
16.05 Х/ф «Автомонстри»
18.15 Х/ф «Викрасти за 60 се-
кунд»
20.50 Х/ф «Пророк»
22.45 Х/ф «Мендi»
01.05 «Improv Live Show»
02.05 «Зона ночi» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Життя комах» 
12.45 М/ф «Братик ведмедик» 
14.00 М/ф «Братик ведмедик 
2» 
15.30 Х/ф «Ранковий пiдйом»
17.15 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Мисливцi за скар-
бами»
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Бешеные гонки 2018» 
07.30 «Угон по нашему» 
09.10 «Затерянный мир» 
13.10 Х/ф «Время псов»
15.00 Х/ф «Выкуп»
17.10 Х/ф «Принц»

19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
20.55 Х/ф «Внезапная смерть»
23.05 Х/ф «Ночные ястребы»
01.05 Х/ф «Бог войны»
03.20 «Деньги 2020» 
04.15 «Совершенно секрет-
но-2017» 
04.40 «Месть природы» 

НЕДIЛЯ, 11 липня 

UA: перший 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.10, 03.35, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.25 Погода 
08.15 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. 
Сокирянщина 
13.55 Незвiдана Україна. Клеван 
14.10 Незвiдана Україна. 
Днiпропетровщина 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.15 Мiста та мiстечка 
16.30, 23.15 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.00 Проводи збiрної України 
на ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Амосов 
22.20 Тi, що змiнили свiт. Iван 
Пулюй 
23.00 Пишемо iсторiю. Роман 
Шухевич 
00.30 Х/ф «… Якого любили всi» 
01.40 #ВУКРАЇНI 
02.35 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.05 Перша шпальта 
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, 02.50 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї — 2» 
23.05 Х/ф «Персi Джексон: 
Море чудовиськ» 
01.10 Х/ф «Жах Амiтiвiлля»

IНТЕР 
05.45 «М/ф» 
06.10 Х/ф «Коннi та компанiя 
2: Таємниця Тi-Рекс» 
08.00 «Удалий проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.00 «Речдок. Випереджаючи 
час. Титова» 
17.30 Х/ф «007: I цiлого свiту 
мало» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Службовий роман» 
01.10 «Речдок» 

ICTV 
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика!

05.20 Факти 
05.45 Не дай себе обдурити 
06.40 Анти-зомбi 
07.40 Секретний фронт 
08.40 Громадянська оборона 
09.40 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння»
12.00, 13.00 Х/ф «Саллi»
12.45 Факти. День 
14.10 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Пункт призна-
чення»
21.05 Х/ф «Пункт призначен-
ня-3»
23.00 Х/ф «Пункт призна-
чення-2»
00.50 Т/с «Таємнi дверi»
02.35 Я зняв!

СТБ 
05.30 Т/с «Мiсто закоханих»
12.00 «МастерШеф. 
CELEBRITY»
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.55 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ 
05.20 «Таємний агент»
06.20, 08.00 «Kids time» 
06.25 М/ф «Том i Джеррi: Вiллi 
Вонка i шоколадна фабрика» 
08.05 М/ф «Лелеки» 
10.00 Х/ф «Пастка для 
батькiв» 
12.40 Х/ф «Автомонстри»
14.45 Х/ф «Викрасти за 60 се-
кунд»
17.05 Х/ф «Пророк»
19.00 Х/ф «Без обличчя»
22.00 Х/ф «Скажена їзда»
00.05 «Improv Live Show»
02.05 «Вар'яти»

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 М/ф «Бiлал» 
12.15 Х/ф «Залiзний Ганс» 
14.00 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка» 
15.30 М/ф «Iсторiя 
iграшок 3» 
17.15 М/ф «Вперед i вгору» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30, 23.00 Країна У 
23.30 Х/ф «Хапай i тiкай»
01.15 Панянка-селянка 
03.20 Щоденники Темного
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2 
06.00 «Бешеные 
гонки 2018» 
07.30 «Угон по нашему» 
09.05, 01.20 «Затерянный 
мир» 
15.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»
17.05 Х/ф «Бюро человеч-
ности»
19.00 Х/ф «Заложник»
21.10 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»
23.20 Х/ф «Вне закона»
02.25 «Месть природы» 
04.35 «Лучшее» 
04.40 «Реал Бодрит-2» 
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РЕКЛАМА

ÒÎ×ÊÀ ÇÎÐÓ

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМИІЇ 

Õòî ç íàñ íå ìð³ÿâ ïðî â³äïî-
÷èíîê íà ïîïóëÿðíîìó êóðîðò³ 
ñâ³òó, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîìî-
á³ëü, çðó÷íó ³ ïðîñòîðó êâàðòèðó 
òà îìð³ÿíó ðîáîòó çà ðàõóíîê 
ÿêî¿ ìîæíà ðåàë³çóâàòè âñ³ ìð³¿ 
â ðåàëüí³ñòü. Àëå ÷àñòî ìè òàê 
íå çä³éñíþºìî âëàñí³ ïëàíè, äó-
ìàþ÷è, ùî òàê³ ðå÷³ íàì ïðîñòî 
íå ï³ä ñèëó, ùî â ð³äí³é êðà¿í³ 
òàêèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çàðî-
á³òêó íå çíàéòè òà ç «á³ëîþ» 
çàçäð³ñòþ ñïîãëÿäàºìî íà çíàéî-
ìîãî àéò³øíèêà, ÿêîìó âäàëîñÿ 
ñòàòè óñï³øíèì â æèòò³.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çà-
ïåâíÿº, ùî â êîæíîãî º øàíñ 
ðåàë³çóâàòè ìð³¿, âò³ëèòè â æèò-
òÿ ñâî¿ ïëàíè òà çì³íèòè ïðî-
ôåñ³þ êàðäèíàëüíî, à çãîäîì ³ 
æèòòÿ, âàðòî ëèøå ñïðîáóâàòè 
òà çàðåºñòðóâàòèñÿ çà ñïåö³àë³-
çàö³ºþ Manual QA. ßêùî òîá³ 
ö³êàâî ïîñò³éíî ðîçâèâàòèñÿ 
òà âèâ÷àòè íîâ³ òåõíîëîã³¿, òè 
ââàæàºø ñåáå óâàæíèì äî äå-
òàëåé òà íå áî¿øñÿ ìîíîòîííî¿ 
ðîáîòè, âì³ºø áðàòè íà ñåáå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàò 
ñâîº¿ ðîáîòè, ãîòîâèé ïðàöþ-
âàòè â êîìàíä³. Òîä³ â ñòîðî-
íó ñóìí³âè òà ãàéäà äî íîâèõ 

çâåðøåíü â ²Ò-ñôåð³.
ßêùî êîðîòêî, òî ìàíó-

àëüíèé òåñòóâàëüíèê (manual 
QA) — ñïåö³àë³ñò ÿêèé ïåðåâ³-
ðÿº ïðîäóêò íà âèÿâëåííÿ äå-
ôåêò³â, áàã³â. Çà ñëîâà äîñâ³ä-

÷åíî¿ âèêëàäà÷êè Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿ Àíàñòàñ³¿ Êðàâåöü, 
ðîáîòà ðó÷íîãî òåñòóâàëüíèêà º 
ìóëüòèçàäà÷íîþ, êð³ì ïîøóêó 
áàã³â, íåîáõ³äíî:
 áðàòè ó÷àñòü ó ðåë³çàõ íî-

âîãî ôóíêö³îíàëó;
 àíàë³çóâàòè ïðîöåñ òåñòó-

âàííÿ, ïðîïîíóâàòè, ùî ³ äå 
ìîæíà ïîë³ïøèòè;
 âèâ÷àòè íîâ³ òåõíîëîã³¿ òà 

ï³äõîäè äî òåñòóâàííÿ;

 âì³òè ïðàöþâàòè ç ð³çíè-
ìè ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ ïîòð³áí³ 
â ðîáîò³ êîæíîãî ìàíóàëüíî-
ãî òåñòóâàëüíèêà, íàïðèêëàä, 
Jira, TestRails, Postman, Charles 
òà ³íø³ êîðèñí³ òà åôåêòèâí³ 
«øòóêè».

Äå íàâ÷àòèñü, ùîá îòðèìàòè 
íåîáõ³äí³ çíàííÿ äëÿ ïðîôåñ³¿ 
ìàíóàëüíîãî òåñòóâàëüíèêà?

Ðàäèìî îáðàòè ³íòåíñèâíèé 
êóðñ Manual QA â³ä Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿. Âèêëàäà÷³-ïðàê-
òèêè ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì 
äîïîìîæóòü ñèñòåìàòèçóâàòè 
çíàííÿ, à íàâ÷àííÿ íà ðåàëü-
íèõ ïðîºêòàõ ïðèøâèäøèòü 
ðåçóëüòàò â³ä îòðèìàíèõ òå-
îðåòè÷íèõ çíàíü. Ïðîòÿãîì 
íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó âè îòðè-
ìàºòå ïîâíèé êîìïëåêñ çíàíü 
òà íàâèê³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ êâà-
ë³ô³êîâàíî¿ ðîáîòè Manual QA 
Engineer.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Manual 
QA» òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ 
ïðîôåñ³îíàë³â ³ îòðèìàéòå ðî-
áîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

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

9 інтенсивних місяців навчання 
і ти працюєш тестувальником
БЛОГ
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У фрезерувальника на заводі 
беруть інтерв'ю:
— Ви любите подорожувати?
— Звісно! І дуже часто це роблю! 
Сьогодні відвідав їдальню — столи-
цю нашого заводу!

***
— Скільки коштує стрибок?
— 3 тисячі.
— Страшнувато, раптом парашут 
не розкриється.
— Ми повернемо вам гроші.

***
Лікарю, ну прямо біда, щовечора 
уві сні граю в футбол з ослами.
— Ну, це не проблема, зараз випи-
шу ліки й завтра вже ніяких ослів 

уві сні не побачите.
— Лікарю, а можна післязавтра, 
а то завтра фінальний матч?

***
— Що таке розумний ризик?
— Це коли хотів ризикнути й пере-
думав!

***
Рівень напруги й злоби в суспіль-
стві піднявся настільки, що добрий 
і привітний чоловік здається вже 
людиною "з привітом"…

***
Біля пивного ларька. Висовується 
продавщиця з віконця і кричить черзі:
— Мужики! Пиво тільки завезли, 
розбавити не встигла! Тому нали-

ваю по пів кухля!

***
Розмовляють дві бабусі на лавці 
в парку:
— Ти знаєш, я більше не їм черво-
ного м'яса.
— Що, тиск високий?
— Ні, пенсія низька.

***
У Таджикистані на перше поба-
чення замість дівчини приходять 
її брати, а замість юнака — батьки. 
Завдяки цьому звичаю у молодих 
на вечір є дві вільних хати.

***
Зустрічаються двоє друзів:
— Привіт, як справи?

— Нормально. Пів року вже ходжу 
в секцію карате.
— Ух ти, і як успіхи?
— Та так, за цей час вже двічі встиг 
отримати по шиї на вулиці, тричі 
в барі…
— Ого! А до цього?
— До цього жодного разу: якось 
завжди уникав конфліктів.

***
Хотілося б, щоб спокій в старості 
надійшов від мудрості, а не від 
маразму.

***
— Тату, тат, а тебе коли-небудь твоя 
мама била?
— Ні, Вовочко, тільки твоя!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Приємних вражень 
в особистому житті в липні 
буде достатньо. Для нових 

знайомств місяць середньої успіш-
ності. Деяким доля подарує цікаві 
зустрічі, які внесуть великі зміни у 
свідомість і життя.

ТЕЛЕЦЬ Після 10 липня 
буде дуже сприятливий 
період для контактів і 

зустрічей — ділових або любовних — 
коли стосунки можуть пройти стадію 
оновлення, стануть глибшими, 
серйознішими. У липні повернуться 
давні друзі, приятелі. Нові вдалі зна-
йомства вірогідні після 12 липня.

БЛИЗНЮКИ У партнерських 
стосунках, які були в стані 
невизначеності, випаде 

можливість все змінити так, як би 
вам того хотілося.

РАК У третій декаді липня 
рекомендуємо вам з обе-
режністю підходити до всіх 

питань освіти, спілкування як з роди-
чами, так і з колегами по роботі. Тому 
що можуть виникнути гострі момен-
ти, які вам захочеться прояснити.

ЛЕВ В особистому житті 
місяць виявиться вельми 
успішним і яскравим. Зро-

стає ваша привабливість і особиста 
чарівність, що допоможе в успіш-
ному розв'язанні різних питань. 
Цей час обіцяє багато для любові 
і романтики, але в першій декаді 
липня можливі і конфлікти, сварки 
на ґрунті ревнощів.

ДІВА Настає прекрасний 
період для творчості, для 
спілкування з друзями, 

подорожей і розваг. Ваш оптимізм 
і веселий запал може привести вас 
до нових горизонтів, допоможе 
знайти несподівані рішення у питан-
нях, які вас довгий час терзали.

ТЕРЕЗИ Вас очікує цілком 
успішний і легкий місяць. 
В особистому житті місяць 

принесе загострену чуттєвість. Це 
прекрасний час для любовних 
зустрічей. Нові знайомства більш 
вірогідні після 10 липня, а особли-
во порадують зустрічі з людьми 
здалеку, іноземцями або далекими 
родичами.

СКОРПІОН У липні вас за-
хлесне вир подій. Жага діяль-
ності і потреба в спілкуванні, 

що пробудилися, посилять ваше 
прагнення що-небудь змінити. Однак 
не забудьте співвіднести бажання і 
власні можливості. Липень розвине і 
зміцнить сімейні почуття. 

СТРІЛЕЦЬ У липні вам буде 
легко знайти спільну мову 
з оточуючими, і ви будете 

налаштовані на доброзичливе спілку-
вання. Вільно і швидко буде протікати 
робота розуму. Тому липень принесе 
вам велику кількість спілкування, 
причому з тими людьми, які будуть 
вам симпатичні і приємні. 

КОЗЕРІГ У липні вам краще 
даватиметься знаходження 
спільної мови і взаєморозу-

міння з людьми. При цьому, в спілку-
ванні з найближчим оточенням, у вас 
проявиться схильність до монологів і 
невміння слухати співрозмовника. 

ВОДОЛІЙ В особистому 
житті ви будете налаштовані 
вельми сентиментально. 

Захочеться нових романтичних 
стосунків, свіжих почуттів і вражень. 
Вибирайте партнера з найближчого 
оточення, зверніть увагу на переві-
рені дружні зв'язки. 

РИБИ У липні вас чекає море 
задоволень від життя у всіх 
його проявах. У спілкуванні 

стане більше щирості, відкритості, 
легкості. У стосунках вас будуть прива-
блювати не тільки інтимні зустрічі, а й 
можливість розділити спільні інтереси.

Гороскоп стосунків

АНЕКДОТИ

— Розо Марківно, мені реко-
мендували вас як досвідченого 
психотерапевта…
— І що нас турбує?
— Нудьга, ні з ким випити хере-
су, поговорити й заснути в позі 
ложок…
— Називайте мене просто Роза. 
Я за штопором.

***
В автобусі поруч з ефектною 
дівчиною з татушками май-
же всюди, стоїть бабуля і з 
подивом вдивляється в татушку 
на шиї.
Юна пані:
— Що, бабуню, у твій час тату 
не було? Що витріщаєшся?
Бабуся:
— Дівчинко, в мій час все було. 
Я 30 років провела в Азії. Потім 
викладала китайську в Інституті 
іноземних мов. Я ось просто 
не можу зрозуміти, чому у тебе 
на шиї написано "повторно 
не заморожувати".

***
Прокидається рано-вранці 
дівчина. Відкриває очі. Оглядає 
кімнату:
— Так, і кімната у нього теж 
маленька.

***
— Сьогодні вранці на опера-
тивці начальник зібрав у всіх 
телефони, нібито для установ-
ки бізнес-додатку, подивився 
у кожного, як ми його запису-
ємо і… в загальному, премії ні 
у кого не буде…

***
Подруги зібралися в ресторані. 
Одна інший каже:
— Ой, дівчата. Я так комплек-
сую з приводу своєї зовніш-
ності.
Інша їй у відповідь:

ÑÅÐÅÄÀ,
7 ËÈÏÍß

+18°Ñ     +28°Ñ +19°Ñ     +28°Ñ

×ÅÒÂÅÐ,
8 ËÈÏÍß

+19°Ñ     +30°Ñ +19°Ñ     +28°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß,
9 ËÈÏÍß

+19°Ñ     +30°Ñ +17°Ñ     +28°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ,
10 ËÈÏÍß

+20°Ñ     +30°Ñ +19°Ñ     +28°Ñ

ÍÅÄІËß,
11 ËÈÏÍß

+20°Ñ     +30°Ñ +19°Ñ     +28°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
12 ËÈÏÍß

+20°Ñ     +32°Ñ +19°Ñ     +31°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
13 ËÈÏÍß

+22°Ñ     +34°Ñ +17°Ñ     +23°Ñ

Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

РЕКЛАМА

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ «ПЕРЕМОГА»

ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН

З одного ракурсу

Тернопіль у 60-х роках: 
як змінилося місто

БУЛО:
На місці руїн житлових будинків 
звели культурно–мистецький 
заклад. «Перемога» став першим та 
найбільшим у місті кінотеатром

СТАЛО:
Тепер в українському домі 
«Перемога» проходять культурні 
заходи, мистецькі виставки, 
ярмарки, публічні обговорення та 
сесія міської ради

ВУЛИЦЯ РУСЬКА 

БУЛО:
Навпроти школи №6 працювало 
популярне в Тернополі 
кафе «Нептун». Сюди часто 
приходили місцеві

СТАЛО:
Стару будівлю ремонтують. Тепер 
тут буде сучасний торговий центр

— Ти чого!? Бери приклад з 
мене! Я ось взагалі не комплек-
сую з приводу твоєї зовніш-
ності.

***
Придумав нову дієту. Перед 
тим, як сісти за стіл, необ-
хідно віджатися від підлоги 
максимальну кількість разів. 
По-перше, пропадає апетит, 
а по-друге, трясуться руки й 
багато ними вже не наїси.

***
Якщо не можна прийняти 
людину такою, якою вона є, 
приймай такою, якою її немає.

***
Вечір. Проливний дощ. Дзвінок 
у двері. Зять відкриває і бачить 
за дверима тещу:
— Поліно Семенівно! Ну що ви 
робите в таку погоду на вули-
ці?! Ідіть швидше додому!

БУЛО:
Головною площею любили 
прогулюватися місцеві, 
хоча там не було ні розважальних 
локацій, ні кафе

СТАЛО:
Тепер на площі чимало кіосків з 
їжею, працюють дитячі атракціони 
та прокат дитячих велосипедів


