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ЗА «П'ЯНІ ДТП» НЕ КАРАЮТЬ?
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ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ с. 3

с. 6

 Цифри аварій з водіями напідпитку вражають. 
Особливо, коли врахувати, що за кожною з них 
– людські долі і горе. Але… Скоріш за все, водії 
можуть уникнути відповідальності

 Такого ще не було! Через правовий колапс 
багато винуватців можуть «вийти сухими з води». 
Патрульні складають протоколи за ст. 130 КУпАП, 
що втратила чинність. Що відбувається в судах?

с. 5

ЧИ УНИКНУТЬ ВИНУВАТЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу       52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ïàâîäîê 24 ÷åðâíÿ çàòîïèâ 
òðè íàñåëåí³ ïóíêòè Ìîíàñòè-
ðèñüêîãî ðàéîíó íà Òåðíîï³ëü-
ùèí³: ñ. Óñòÿ Çåëåíå, Êîðîïåöü 
òà Â³ñòðÿ. Íàéá³ëüøå çàòîïëåíèõ 
óã³äü áóëî â ñìò Êîðîïåöü. Òóò â³ä 
ñòèõ³¿ ïîñòðàæäàëî 42 äîìîãîñïî-
äàðñòâà. Íàéáëèæ÷ó äî Äí³ñòðà 
âóëèöþ ïîâí³ñòþ çàëèëî âîäîþ. 
Ïîíàä äîáó âîäà áóëà íà ð³âí³ 
â³êîí.

Ì³ñöåâ³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ¿ì 
íå çâèêàòè, àäæå ñåëî âæå çà-
òîïëþâàëî ó 2008-ìó, ïîò³ì — 
ó 2010-ìó.

БУДИНКИ СОХНУТЬ, ВОДИ 
НЕМАЄ 

ßê ðîçïîâ³äàº æèòåëüêà Êî-
ðîïöÿ, â ÿêî¿ çàòîïèëî õàòó, ïàí³ 
Ìàð³ÿ, íàðàç³ æîäíî¿ ãðîøîâî¿ 
êîìïåíñàö³¿ í³ âîíà, í³ ¿¿ îäíî-
ñåëü÷àíè íå îòðèìàëè.

— Çàðàç ìè íà ñåçîííèõ ðîáî-
òàõ â Êèºâ³, áî êîëè ó 2008-ìó 
íàì çàòîïèëî õàòó, òî òà êîì-
ïåíñàö³ÿ áóëà ì³çåðíîþ. À â õàò³ 

ïðîñòî æèòè íåìîæëèâî, áî òàì 
ãðèáîê, âñå öâ³òå, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Çàðàç òåæ â³ä äåðæàâè 
ìè äîïîìîãè íå îòðèìàëè. Õî÷à 
îá³öÿþòü, ùî ñêîðî ìàþòü äàâàòè.

Æèòåë³ Êîðîïöÿ êàæóòü, ùî 
âñå, ùî îòðèìàëè — öå äîïîìîãà 
ïðîäóêòàìè â³ä îäí³º¿ ç ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é îáëàñò³. Ãðîøåé æå íà-
ðàç³ íå äàëè í³êîìó. Äî ìèíóëîãî 
òèæíÿ â áóäèíêè ùå äîñòàâëÿëè 
ïèòíó âîäó. Çàðàç âæå âîäó ä³ñòà-
þòü êîæåí, äå ìîæå. Ç êðèíèöü 
¿¿ ïèòè ùå íå ìîæíà, áî ÷åêàþòü 
ðåçóëüòàò³â àíàë³ç³â âîäè.

— Ìè îòðèìàëè äîïîìîãó 
êîøòàìè â³ä ïðîôñï³ëêè ðàéî-
íó, — êàæå æèòåëüêà Êîðîïöÿ 
ïàí³ Ñí³æàíà. — Çàðàç ïîäàëè 
äîêóìåíòè â ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, 
çáèðàëà â³äîìîñò³ ³ êîì³ñ³ÿ ñ³ëü-
ðàäè, àëå êîøò³â ùå íå äàëè. Ìè 
çàðàç æèâåìî âñ³ â îäí³é ê³ìíàò³, 
äå áóëà âàãîíêà. Âñ³ ³íø³ ñîõíóòü: 
îäíà ïîëîâèíà õàòè êðàùå ñîõíå, 
³íøà — ïîâí³ñòþ ìîêðà, áî ³ç çà-
õ³äíî¿ ñòîðîíè.

Ñê³ëüêè ÷àñó òðåáà, ùîá ñò³íè 
â áóäèíêàõ âèñîõëè, ìåøêàíö³ 
íå çíàþòü.

ЖИТЕЛІ ЗАТОПЛЕНОГО КОРОПЦЯ 
ДОСІ ЧЕКАЮТЬ НА ОБІЦЯНІ ГРОШІ
Допомога  Декілька населених пунктів 
на Монастирищині постраждали від 
паводку наприкінці червня. Обіцяну 
компенсацію від держави людям досі 
не виплатили, а питну воду коропчани 
змушені діставати самі

ЗБИТКИ ОЦІНЮЮТЬ 
У 60 МІЛЬЙОНІВ 

Óñ³ äàí³ ïðî ïîñòðàæäàë³ äîìî-
ãîñïîäàðñòâà ïåðåäàëè ó Êàáì³í, 
ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê ãîëîâè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð Äåì'ÿí÷óê. 
Ïèòàííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìà-
þòü âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó äåííîãî 
òà ðîçãëÿíóòè íà íàéáëèæ÷îìó 
çàñ³äàíí³ óðÿäó.

— Íà ì³ñöÿõ áóëè ñòâîðåí³ 
ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿. Âîíè ñêëàëè 
ñïèñêè çáèòê³â. Óñ³ äàí³ ïåðå-
äàëè ó Êàáì³í. Îñòàíí³é ïàêåò 
äîêóìåíò³â â³äïðàâèëè ùå 9 ëèï-
íÿ, — êàæå ïàí Äåì'ÿí÷óê. — Ìè 
çðîáèëè âñå, ùî ìîæåìî. Íàðàç³ 
÷åêàºìî ð³øåííÿ óðÿäó. Ìîæåìî 
çàïåâíèòè, ùî ëþäè ñâî¿ êîìïåí-
ñàö³¿ îòðèìàþòü.

Çà äàíèìè ÎÄÀ, âíàñë³äîê 
íåùîäàâí³õ ï³äòîïëåíü Òåðíî-
ï³ëüùèí³ áóëî çàâäàíî çáèò-
ê³â íà 59,5 ìëí ãðí, çîêðåìà, 
íàñåëåííþ — íà 8,8 ìëí ãðí, 
àãðàð³ÿì — íà 19,3 ìëí ãðí, ùå 
íà 13,4 ìëí ãðí ïîøêîäæåíî ã³ä-
ðîòåõí³÷í³ ñïîðóäè.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå ï³ä ÷àñ 
ïðåñêîíôåðåíö³¿, ãîëîâà ÒÎÄÀ 
Âîëîäèìèð Òðóø çàñòåð³ã æèòåë³â 
ï³âäíÿ Òåðíîï³ëüùèíè â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ øàõðàéñüêèõ ñõåì äëÿ 
îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ çáèòê³â, 
çàâäàíèõ íåùîäàâí³ì ïàâîäêîì 

íà Äí³ñòð³. Àäæå ïîò³ì óñ³ àêòè 
ïåðåâ³ðÿòèìóòü ïðàâîîõîðîíö³.

ЗБИТКИ РІЗНІ, А КОМПЕНСАЦІЯ 
ОДНА?

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî êîì³ñ³ÿ âæå ïðàöþº, àëå ð³-
øåíü ùîäî â³äøêîäóâàííÿ íåìàº.

— Íà ôîí³ ö³º¿ ñèòóàö³¿ âæå 
º äóæå áàãàòî íàêëåï³â, ëþäè 
ðîçíîñÿòü ÷óòêè. Ó ñîöìåðåæàõ 

ïèøóòü âæå äóæå áàãàòî íå äóæå 
êîðåêòíèõ ðå÷åé ïðî ì³ñöåâèõ, — 
êàæå æèòåëüêà Êîðîïöÿ ïàí³ Ãà-
ëèíà. — Êîëè ñòàëîñü ï³äòîïëåí-
íÿ ó 2008-ìó ðîö³, òî îäíàêîâó 
êîìïåíñàö³þ äàëè òèì, â êîãî 
çàòîïèëî ä³ì ³ òèì, â êîãî âîäà 
áóëà ëèøå íà óã³ääÿõ. Òîìó ³ çàðàç 
º íàñòîðîæåí³ñòü äî òàêîãî. Àëå 
ÿê áóäå — íå çíàº í³õòî.

Â îáëàäì³í³ñòðàö³³¿ ïåðåêîíó-
þòü, ùî ñïåêóëÿö³é íà äîïîìîç³ 
íå äîïóñòÿòü. Õî÷à ëþäè ³ äàë³ 
ïðîáóþòü çíàéòè «õèòð³» ñïîñîáè 

îòðèìàòè äîïîìîãó â³ä äåðæàâè, 
íàâ³òü, ÿêùî º ò³, êîìó âîíà ïî-
òð³áíà á³ëüøå.

— ß ñàìà áóëà ñâ³äêîì òîãî, 
ùî ãîâîðèëè äâ³ ñóñ³äêè ùîäî 
öüîãî â³äøêîäóâàííÿ â ñòðàõî-
âèõ, — ðîçïîâ³äàº æèòåëüêà Êî-
ðîïöÿ ïàí³ Ìàð³ÿ. — Îäíà äî ³í-
øî¿ ñêàçàëà, ùî íå çìîæå íàäàòè 
ñòðàõîâ³é êîìïàí³¿ ôîòî â ÷àñ, 
êîëè áóäèíîê áóâ çàòîïëåíèì ³ öÿ 
çàïðîïîíóâàëà ó â³äïîâ³äü ôîòî 
ç³ ñâîãî áóäèíêó. Ìîæíà óÿâèòè 
òîä³, ÿê íàñïðàâä³ áóäóòü âèäàâàòè 
öþ êîìïåíñàö³þ.

Ó Ìîíàñòèðèñüê³é ÐÄÀ çàïåâ-
íÿþòü, ùî ïðî ñèòóàö³þ ³ç 2008-ãî 
çíàþòü ³ êîíòðîëþþòü ïðîöåñ â³ä-
øêîäóâàííÿ.

— Íàðàç³ ìè íå îòðèìàëè êî-
øò³â, — êàæå ãîëîâà Ìîíàñòè-
ðèñüêî¿ ÐÄÀ Ãàëèíà Ìîë÷àíî-
âà. — Àëå õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìè 
ïðîêîíòðîëþâàëè òå, ÿê ñêëàäà-
ëèñÿ ñïèñêè. Çàðàç ìè ïèøåìî 
ëèñò-çâåðíåííÿ äî Êàáì³íó ùîäî 
â³äøêîäóâàíü. ßê ò³ëüêè áóäå 
ÿêàñü ³íôîðìàö³ÿ, ìè ïîâ³äîìè-
ìî âàñ.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ñòåæàòü 
çà ñèòóàö³ºþ ³ç â³äøêîäóâàííÿì 
çáèòê³â ëþäÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
âíàñë³äîê ïàâîäêó. ßê ò³ëüêè 
ç'ÿâèòüñÿ íîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
êîøòè — ìè îïóáë³êóºìî ¿¿.
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«Çàðàç õòîñü âæå 
ïîâåðíóâñÿ äî áóäèíê³â, 
à õòîñü äîñ³ æèâå 
ó ðîäè÷³â, ÷è ò³ñíèòüñÿ 
â ê³ìíàò³, ùî âö³ë³ëà, áî 
³íø³ äîñ³ ñîõíóòü» 

Негода завдала збитків на 59,5 млн грн, зокрема, 
населенню — на 8,8 млн грн, аграріям — на 19,3 млн грн, 
ще на 13,4 млн грн пошкоджено гідротехнічні споруди

Жителі Коропця чекають на компенсацію від держави та розповідають, що вже є 
односельчани, які намагалися отримати кошти, що їм не передбачені
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õî÷à çàêîí ìàâ áè âñòàíîâèòè 
ïðàâèëà äëÿ ãðàëüíîãî á³çíåñó — 
íå âñ³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàðîáèëè 
íà íåëåãàëüíîìó á³çíåñ³ ì³ëüéîíè, 
ãîòîâ³ òàê ïðîñòî çäàâàòè ïîçèö³¿.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ? 
Ó íîâîìó çàêîí³ ÷³òêî ïðîïèñà-

í³ ïðàâèëà îáëàøòóâàííÿ êàçèíî. 
Çîêðåìà, ãðàëüí³ çàëè ìîæíà áóäå 
îáëàøòîâóâàòè ó ñïåö³àëüíèõ ãðàëü-
íèõ çîíàõ. Òàê êàçèíî ìîæíà îá-
ëàøòóâàòè â ï’ÿòèç³ðêîâèõ ãîòåëÿõ, 
äå º íå ìåíøå 100 íîìåð³â. Òàêîæ 
ïîâèíí³ çíèêíóòè íåâåëèê³ ãðàëüí³ 
çàëè. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 29 Çà-
êîíó, ó ãðàëüíîìó çàë³ ïîâèííî 
áóòè íå ìåíøå 5 ãðàëüíèõ ñòîë³â 
òà íå ìåíøå 20 ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. 
Îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè ùîíàéìåí-
øå îäèí ñò³ë ç ê³ëüöåì ðóëåòêè. Öå 
ñòîñóºòüñÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå 
æèâå ìåíøå, í³æ 500 òèñÿ÷ îñ³á.

Íåëåãàëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ îá-
ñëóãîâóâàëè çàëè ³ãðîâèõ àâòîìàò³â 
ðàí³øå, òåïåð íå ìàº áóòè. Á³ëü-
øå òîãî, ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â 
çà òðóäîâèì äîãîâîðîì, óêëàäåíèì 
ç îðãàí³çàòîðîì êàçèíî, íå ìîæå 
áóòè ìåíøîþ, í³æ 50 îñ³á. 

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êîëèøíüîþ 
ïðàö³âíèöåþ îäíîãî ç çàë³â ãðàëü-
íèõ àâòîìàò³â. Çàäëÿ ¿¿ áåçïåêè ìè 
çì³íèëè ¿¿ ³ì’ÿ. 

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîë³ö³ÿ «íà-
êðèëà» âñ³ ãðàëüí³ çàêëàäè, í³õòî 
ç ïðàö³âíèê³â íå çíàâ, ùî íàñ ÷å-
êàº, — ðîçïîâ³äàº êîëèøíÿ ïðàö³â-
íèöÿ îäíîãî ç çàë³â Îêñàíà. — Òîä³ 
ñïðàâä³ âñ³ áîÿëèñÿ — â³ä îïåðà-
òîð³â äî íàøèõ ìåíåäæåð³â. Ìè 
íàâ³òü íå ðîçðàõîâóâàëè îòðèìàòè 
çàðïëàòè, áî îäðàçó âñ³ òåëåôîíè 
íàøèõ ìåíåäæåð³â, ÿê³ íàéìàëè 
íàñ, áóëè ïîçà çîíîþ äîñÿæíîñò³. 
Àëå âñå æ ç íàìè ðîçðàõóâàëèñÿ. 
ßêáè íå ðîçðàõóâàëèñÿ, òî òîä³ á 
äî íèõ íà ðîáîòó í³õòî íå ï³øîâ áè.

ßê êàæå Îêñàíà, ñïåðøó âñ³ ðîç-
ðàõîâóâàëè, ùî ï³ñëÿ «ïîãðîì³â» 
òà çàêðèòò³â çàë³â ìèíå îäèí-äâà 
ì³ñÿö³, ³ âñ³ ïîâåðíóòüñÿ äî ðîáî-
òè. Îäíàê ìèíóëî ï³â ðîêó, äîêè 
ãðàëüíèé á³çíåñ íå ëåãàë³çóâàëè. 
Íàïåðåäîäí³ ïðèéíÿòòÿ çàêîíó 
ðîáîòîäàâö³ ïî÷àëè îáäçâîíþâàòè 
êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â.

— Äî íàñ ïî÷àëè òåëåôîíóâà-
òè íàø³ ìåíåäæåðè òà êàçàëè, ùî 
«íàêëüîâóºòüñÿ ðîáîòà», — êàæå 

æ³íêà. — Í³õòî íå íàçèâàâ òî÷íî¿ 
äàòè âèõîäó, àëå ÿ òàê ðîçóì³þ, ùî 
âîíè øóêàþòü ìîæëèâ³ñòü îá³éòè 
çàêîí, àáî áàíàëüíî âæå äîìîâè-
ëèñü ç òèìè, ç êèì òðåáà. 

ЗНОВУ АВТОМАТИ?
ßê ê³ñòêà ïîïåðåê ãîðëà ñòàâ äëÿ 

ãðàëüíîãî á³çíåñó íîâèé çàêîí, äå 
÷³òêî ïðîïèñàí³ âèìîãè äî âñ³õ 
ãðàëüíèõ çàë³â, îáëàäíàííÿ òà ñïî-
ñîá³â ãðè. Îäíàê äî áóêìåêåðñüêèõ 
êîíòîð âèìîãè íå òàê³ æîðñòê³. 
¯õ ìîæíà áóäå îáëàøòîâóâàòè 
ó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ.

Íà äóìêó êîëèøí³õ ïðàö³âíè-
ê³â — ñàìå áóêìåêåðñüê³ êîíòîðè 
ñòàíóòü ì³ñöÿìè, äå âñòàíîâëÿòü 
ãðàëüí³ àâòîìàòè.

— ßê ñàìå áóäóòü îáõîäèòè çà-
êîí — í³õòî ç íàñ íå çíàº, — êàæå 
Îêñàíà. — Ñêîð³øå çà âñå, íàä 
öèì ïðàöþþòü â ãîëîâíîìó îô³ñ³ 
â ñòîëèö³. Òàê çâàíà «Íàö³îíàëü-
íà ëîòåðåÿ» äàâàëà â îðåíäó ö³ âñ³ 
êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ äëÿ çàë³â. Öå âåëè÷åçí³ ãðîø³.

«ДОСІ ПЛАТЯТЬ ОРЕНДУ» 
Ïðî òå, ùî ðîáîòó íåëåãàëüíèõ 

çàë³â ãðàëüíèõ àâòîìàò³â ïëàíóâàëè 
â³äíîâèòè, ãîâîðèòü ³ òîé ôàêò, ùî 
ó áàãàòüîõ ïðèì³ùåííÿõ íå â³äêðè-
ëè í³÷îãî ³íøîãî.

— Ó Òåðíîïîë³ º ê³ëüêà íàéá³ëüø 
ïðèáóòêîâèõ òî÷îê, äå çàâæäè áóâ 
âèñîêèé ïîò³ê êë³ºíò³â, — êàæå 
Îêñàíà. — Âñ³ ïðèì³ùåííÿ îðåí-
äóâàëè äëÿ ãðàëüíèõ çàë³â. Àëå ï³ñëÿ 
çàêðèòòÿ çà äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ ïðî-
äîâæóþòü ïëàòèòè. Öå äîðîãî, àëå 
ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè ïðèáóòêàìè, 
ÿê³ ö³ ïðèì³ùåííÿ ìîæóòü äàòè — 
öå âçàãàë³ íå ãðîø³.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» îá³éøîâ 
êîëèøí³ íàéá³ëüø ïîïóëÿðí³ ì³ñöÿ, 
äå áóëè çàëè ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. 
Äåÿê³ ç íèõ óæå ïåðåòâîðèëèñü 
íà ìàãàçèíè, äåÿê³ ãîòóþòüñÿ äî â³ä-
êðèòòÿ íîâèõ çàêëàä³â, íà äåÿêèõ — 
âèâ³ñêà ïðî îðåíäó.

Àëå äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ ïðîñòî 
ñîá³ ÷åêàþòü íà «íîâèõ» ãîñïîäà-
ð³â. Âîíè í³ÿê íå çì³íèëèñü ï³ñëÿ 

«НАКЛЬОВУЄТЬСЯ РОБОТА»: ГРАЛЬНІ 
ЗАЛИ ЗНОВУ МОЖУТЬ ВІДКРИТИ
Схеми  Новий Закон про легалізацію 
грального бізнесу мав би «загнати» 
його в жорсткі рамки, а зали гральних 
автоматів, куди тернополяни несли 
останні гроші, зникнути з вулиць взагалі. 
Однак чи станеться це? Що кажуть 
колишні працівники та юристи — читайте

çàêðèòòÿ ãðàëüíèõ çàë³â. Îäíàê íà-
â³òü ÿêùî òàì ïëàíóþòü â³äíîâèòè 
àçàðòí³ ³ãðè, àáî ïîâ³ñèòè íà âõîä³ 
âèâ³ñêó «Áóêìåêåðñüêà êîíòîðà», 
âñå æ íå çðîçóì³ëî, ÿê öå îðãàí³-
çóþòü, àäæå ö³ ïðèì³ùåííÿ ðîçòà-
øîâàí³ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, à á³ëÿ 
äåÿêèõ ç íèõ º íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. 
À çà íîâèì çàêîíîì, ìàº áóòè çáå-
ðåæåíà äèñòàíö³ÿ äî çàêëàä³â îñâ³òè.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРЕНДА?
Ãðîø³, ÿê³ ïëàòÿòü çà îðåíäó öèõ 

ïðèì³ùåíü, íåìàë³. Âàðò³ñòü îðåí-
äè çàëåæèòü â³ä ïëîù³ ³ ðàéîíó. 
Ó Öåíòð³ îðåíäà çíà÷íî âèùà.

— Öå äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 
êàæå êîëèøíÿ ïðàö³âíèöÿ.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» çíàé-
øîâ îãîëîøåííÿ ïðî îðåíäó 
ïðèì³ùåíü, äå ðàí³øå áóëè çàëè 
ãðàëüíèõ àâòîìàò³â. Îðåíäà ïðè-
ì³ùåííÿ íåïîäàë³ê Öåíòðàëüíîãî 
àâòîâîêçàëó íà âóë. Æèâîâà êîø-
òóº 25 000 çà ì³ñÿöü. Ïðèì³ùåííÿ 
íà âóë. Ñèìîíåíêà, ïëîùåþ 78 ì2, 
êîøòóº 18 000 íà ì³ñÿöü. Òàì ùå 
íàâ³òü çàëèøèëèñü çàìàëüîâàí³ òà 
çàêëåºí³ ðåêëàìí³ âèâ³ñêè «ëîòå-
ðå¿». Íà Áåðåæàíñüê³é çà ïðèì³-
ùåííÿ ïëîùåþ 123 ì2 ïðîñÿòü 
15 000 íà ì³ñÿöü. Íà Ðóñüê³é îðåíäà 
ïðèì³ùåííÿ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 
áóäèíê³â âèñîêà. Ó ñåðåäíüîìó — 
1 ì2 ïðèì³ùåííÿ äëÿ êîìåðö³¿ 
êîøòóº 500–900 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЛИ 
НА НЕЛЕГАЛЬНИХ АВТОМАТАХ

Ñêàçàòè òî÷íó ñóìó, õòî ³ ñê³ëüêè 
çàðîáèâ íà «ëîòåðåÿõ», ôàêòè÷íî 
íåìîæëèâî. Íàâ³òü ò³, õòî ïðàöþ-
âàâ ó öèõ çàêëàäàõ, ãàäêè íå ìàþòü, 
ñê³ëüêè îðãàí³çàòîðè öüîãî á³çíåñó 
çàðîáèëè íà êàçèíî. 

— Ìè ìîãëè çà äåíü çàðîáèòè 
200 òèñ. ãðèâåíü, àëå íàñòóïíîãî 
äíÿ âèãðàâàëè çíà÷íî á³ëüø³ ñóìè, ³ 
ìè áóëè â ì³íóñ³, — êàæå êîëèøíÿ 
ïðàö³âíèöÿ. —Çâè÷àéíî, öå âñå êîí-
òðîëþâàëè ç îäíîãî îô³ñó ç Êèºâà 
÷è ³íøîãî ì³ñòà. ßê³ñü çàëè ñïåðøó 
ïðàöþâàëè íà âèãðàø, ïîò³ì «çàáè-
ðàëè» ãðîø³ ó êë³ºíò³â. Ìè ñï³ëêó-
âàëèñÿ ç íàøèì ³íêàñàòîðîì. Áóëî ³ 

òàêå, ùî â³í âîçèâ ãðîø³ íà âèãðàø³ 
ç çàêëàäó äî çàêëàäó. 

ХТО ГОЛОВНИЙ 
«КОНТИНГЕНТ» ЗАЛІВ 

ßê êàæå Îêñàíà, ÿêùî çàêîí çà-
ïðàöþº òàê ÿê òðåáà, ó âèãðàø³ áóäå 
³ äåðæàâà, ³ ïðàö³âíèêè çàêëàä³â. 
Öå, íà äóìêó êîëèøíüî¿ ïðàö³âíè-
ö³, âïëèíå ³ íà êîíòèíãåíò çàêëàä³â.

— Äî íàñ ïðèõîäèëè ³ ñòóäåíòè, 
³ ïåíñ³îíåðè, ³ ëþäè ñåðåäíüîãî 
â³êó, — êàæå ïðàö³âíèöÿ. — Á³ëü-
ø³ñòü — ö³ëêîì àäåêâàòí³ ëþäè, 
ÿê³ ïðèéøëè â³äïî÷èòè òà îòðè-
ìàòè ïîðö³þ àäðåíàë³íó. Äëÿ íèõ 
öå áóëî — ÿê ñõîäèòè â ê³íî. Àëå 
áóëè ³ íå äóæå ïðèºìí³ «êàäðè». 
Áóâàëî òàêå, ùî ïðèõîäèëè ³ ï’ÿ-
í³, ³ ï³ä íàðêîòèêàìè, ³ àãðåñèâí³ 
ëþäè. À â á³ëüøîñò³ çàë³â îõîðîíö³â 
íå áóëî — êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãà-
ìè ïðèâàòíèõ îõîðîíö³â òà ìàëè 
«òðèâîæíó êíîïêó». Òîìó êîíòðîëü 
òàêèõ çàêëàä³â ïîòð³áåí, ÿê öå ðî-
áëÿòü êàçèíî â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ, 
ùîá íå äîïóñêàëè äî ãðè ³ãðîìàí³â, 
ëþäåé â àëêîãîëüíîìó ñï’ÿí³íí³ ÷è 
ï³ä íàðêîòèêàìè.

ХТО ТЕПЕР УСЕ 
КОНТРОЛЮВАТИМЕ 

Íå ìåíø âàæëèâèì º ³ ïèòàííÿ 
êîíòðîëþ ãðàëüíîãî á³çíåñó. Êóäè 
ìîæóòü ïîâ³äîìëÿòè ãðàâö³ ïðî 
ïîðóøåííÿ? Öþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïîêëàäóòü íà Êîì³ñ³þ ç ðîçâèò-
êó òà ðåãóëþâàííÿ àçàðòíèõ ³ãîð. 
Ñàìå âîíà áóäå âèäàâàòè ë³öåíç³¿, 
êîíòðîëþâàòè ³ ïåðåâ³ðÿòè çàêëà-
äè. Çà íåîáõ³äíîñò³ ñàìå öåé îðãàí 
çâåðòàòèìåòüñÿ äî ñóäó ó ïîðÿäêó òà 
ñïîñîá³, âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì 
çàêîíîäàâñòâîì.

Ñàìå öåé îðãàí ðîçãëÿäàòèìå 
ñêàðãè ãðàâö³â íà ä³¿ îðãàí³çàòîð³â 
àçàðòíèõ ³ãîð òà âæèâàòèìå çàõîä³â 
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó ó ðàç³ 
âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü.Òàêîæ ñïå-
ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ çìîæå ïðîâîäèòè 
ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè.

ЧИ ЗАПРАЦЮЄ ЗАКОН?
Íà äóìêó òåðíîï³ëüñüêîãî 

þðèñòà Ðîñòèñëàâà Íåáåëüñüêî-

ãî, ðåãóëþâàííÿ ãðàëüíî¿ ñôåðè 
íåîáõ³äíå.

— Ãðàëüíó ñôåðó ÷³òêî îáìå-
æèëè òà âèçíà÷èëè, — çàçíà÷àº 
þðèñò. — Òåïåð áóäå çðîçóì³ëî, 
ùî âñå, ùî ïîçà ìåæàìè ãîòå-
ë³â — íåçàêîííî. Ðàí³øå âñ³ 
ãðàëüí³ çàëè, ÿê³ áóëè â ì³ñò³, 
áóëè íåçàêîíí³. Âîíè îáõîäèëè 
ñòàðèé çàêîí, àäæå êîëè éîãî 
ïðèéìàëè, ùå íå áóëî òàêîãî 
ðîçâèòêó òåõí³êè. Íîâèé çàêîí 
çìîæå çàïðàöþâàòè òîä³, êîëè 
áóäå çðîçóì³ëî, õòî º ó÷àñíèêîì 
öüîãî ðèíêó. Îñîáè, ÿê³ îòðèìó-
âàòèìóòü ë³öåíç³¿, ó ðàç³ ïîðóøåíü 
ïîâèíí³ ¿¿ âòðà÷àòè. Îäíàê íà-
ä³é, ùî Çàêîí çàïðàöþº òàê ÿê 
òðåáà — ìàëî. Äèâëÿ÷èñü íà òå, 
ÿê ïðàöþº íàøå çàêîíîäàâñòâî, 
ëèøàºòüñÿ ëèøå ñïîä³âàòèñÿ, ùî 
âñå áóäå äîáðå.

Íàãëÿä çà àçàðòíîþ ñôåðîþ ïî-
âèíåí áóäå çä³éñíþâàòè íîâèé 
îðãàí — Êîì³ñ³ÿ ç ðîçâèòêó òà 
ðåãóëþâàííÿ àçàðòíèõ ³ãîð. Îä-
íàê ÷è íå ñòàíå íîâèé ðåãóëþ-
þ÷èé îðãàí ùå îäíèì öåíòðîì 
êîðóïö³éíèõ ñõåì? Àäæå ãðàëüíèé 
á³çíåñ, íà äóìêó âèùîãî êåð³âíè-
öòâà äåðæàâè, ìàâ áè ïðèíåñòè 
â áþäæåò Óêðà¿íè ùîíàéìåíøå 
4 ìëðä ãðèâåíü íà ð³ê.

ЯК БОРОТИМУТЬСЯ 
З ІГРОМАНІЄЮ?

Äî ñëîâà, íîâèé çàêîí ïå-
ðåäáà÷àº, ùî ÷àñòèíà ïðèáóòêó 
â³ä ãðàëüíîãî á³çíåñó áóäå éòè 
íà ðîçâèòîê ìåäèöèíè, ñïîðòó òà 
êóëüòóðè. Ç ìåòîþ äîäàòêîâîãî 
ô³íàíñóâàííÿ ìåäèöèíè, ñïîðòó 
òà êóëüòóðè ó ñêëàä³ ñïåö³àëüíîãî 
ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà-
¿íè ñòâîðþºòüñÿ Ôîíä ï³äòðèìêè 
ìåäèöèíè, ñïîðòó òà êóëüòóðè, 
äîõ³äíà ÷àñòèíà ÿêîãî ôîðìóºòüñÿ 
çà ðàõóíîê ë³öåíç³éíèõ ïëàòåæ³â 
â ñôåð³ àçàðòíèõ ³ãîð. Òàê ÷àñòè-
íà êîøò³â ìàº éòè íà áîðîòüáó 
ç ³ãðîìàí³ºþ. Éòèìóòü ãðîø³ ³ 
íà ðîçâèòîê ë³êàðåíü, åêñòðåíî¿ 
ìåäèöèíè òîùî.

Òà ÷è áóäå òàê, ÿê îá³öÿþòü? 
Ïîêè ùî ïèòàííÿ — â³äêðèòå.

Більшість гральних залів уже відремонтували та почали переоблаштовувати
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— Í³õòî íå íàçèâàâ 
òî÷íî¿ äàòè âèõîäó, 
àëå ÿ òàê ðîçóì³þ, 
ùî âîíè øóêàþòü 
ìîæëèâ³ñòü îá³éòè 
çàêîí, — êàæå æ³íêà
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— Â³í íåéìîâ³ðíî äîáðèé òà 
æâàâèé õëîï÷èê, — êàæå ïðî 
Åä³êà éîãî áàáóñÿ Ëþäìèëà Ïàâ-
ëèê. — Íåäàâíî éîãî çàïèòàëè âî-
ëîíòåðè: «×îãî òè á õîò³â?», à â³í 
êàæå: «Áóòè çäîðîâèì, á³ãàòè, ÿê 
âñ³». ßê ìîæíà ñïîê³éíî äèâèòèñü 
íà òó äèòèíó? Íà éîãî äîëþ âæå 
âèïàëî ñò³ëüêè á³ä.

Áàáóñÿ õëîï÷èêà — æ³íêà äóæå 
ïîçèòèâíà òà â³äêðèòà. Âîíà äÿêóº 
çà äîïîìîãó óñ³ì íåáàéäóæèì.

— Ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé. 
ß äÿêóþ Áîãó, ùî çíàéøëèñü 
ëþäè, ÿêèì íåáàéäóæà äîëÿ 
ö³º¿ äèòèíè, — êàæå æ³íêà. — 
ß íå óÿâëÿþ, ùî á ìè ðîáè-
ëè, ÿêáè íå äîáð³ ëþäè. Ñàìà 
ÿ íå ìîæó éîìó äîïîìîãòè. Ìè 
æèâåìî íà îäíó ìîþ ïåíñ³þ — öå 
ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Õëîï÷èê âæå ìàâ îäíó âàæ-
êó îïåðàö³þ â Êèºâ³ ó 2017-ìó. 

Ó íüîãî áóëî ÷îòèðè âàäè ñåðöÿ, 
àëå çàðàç ³ç ñåðäåíüêîì âñå äîáðå. 
Ïåðåâ³ðÿëè ìèíóëîãî ðîêó, êàæå 
áàáóñÿ.

МАТИ ПОМЕРЛА. БАТЬКО 
ПОКИНУВ…

Ïàí³ Ëþäìèëà ðîçïîâ³äàº, ùî 
Åä³ê íàðîäèâñÿ ñåìèì³ñÿ÷íèì. 
Ùå òîä³ â íüîãî ä³àãíîñòóâàëè 
âðîäæåíó âàäó ñåðöÿ, àëå îïå-
ðàö³þ â³äêëàäàëè, áî íå õîò³ëè 
ìàëÿòêî êëàñòè ï³ä í³æ.

— Òðè ðîêè òîìó â ìîº¿ äîíü-
êè — â ìàìè Åä³êà — âèÿâèëè 
ðàê. Âîíà çãîð³ëà «íà î÷àõ», — 
êàæå áàáóñÿ õëîï÷èêà. — Ìè 
ïðîñòî íå çíàëè, êîãî ðÿòóâàòè 
³ ÿê æèòè âçàãàë³. Òî áóëî äóæå 
âàæêî. Òåïåð ÿ éîìó çà ìàìó ³ 
çà òàòà. Áî áàòüêî ïîêèíóâ éîãî. 
Íåçàäîâãî éîãî ïîçáàâèëè áàòü-
ê³âñüêèõ ïðàâ.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî òàòî Åä³-
êà ïîêèíóâ ñ³ì'þ, çàáðàâøè êàð-
òî÷êè íà äîïîìîãó â³ä äåðæàâè, 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

 Ïåíñ³îíåðêà Îêñàíà Ñ³ðåíêî 
áîðåòüñÿ ç âàæêîþ ôîðìîþ öó-
êðîâîãî ä³àáåòó. Ñòàí ¿¿ çäîðîâ'ÿ 
ùîäíÿ ïîã³ðøóºòüñÿ, à ÷åðåç 
óñêëàäíåííÿ â³ä õâîðîáè âîíà 
âòðà÷àº ç³ð. Ùîá âîíà ìîãëà 
áîäàé áà÷èòè, ïîòð³áíî ïðîéòè 
ñïåö³àëüíèé êóðñ òà îïåðàö³þ 
ç ïåðåñàäêè êðèøòàëèêà îêà.

Îêñàíà Ñ³ðåíêî æèâå ç ñè-
íîì íà ñâîþ ì³í³ìàëüíó ïåíñ³þ. 
×åðåç êàðàíòèí ñèí íå ìîæå 
ïðàöþâàòè, çàéìàºòüñÿ ï³äðî-
á³òêàìè.

Ïàí³ Îêñàíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
â 2016 ðîö³ âîíà ïîòðàïèëà 

ó ë³êàðíþ ç «ä³àáåòè÷íîþ ñòî-
ïîþ» — öå óñêëàäíåííÿ, ùî 
ñïðè÷èíÿº öóêðîâèé ä³àáåò. ¯é 
çðîáèëè îïåðàö³þ, àäæå íà íîç³ 
ëåäü íå ïî÷àëàñÿ ãàíãðåíà.

— Ç òîãî ÷àñó ó ìåíå ïîã³ð-
øèëîñÿ çäîðîâ'ÿ, — êàæå âîíà. — 
Ä³àáåò ðîç'¿äàº âñå, ùî ìîæíà. 
Òåïåð â ìåíå ç'ÿâèâñÿ âàðèêîç 
³ êàòàñòðîô³÷íî âïàâ ç³ð.

Ïåíñ³îíåðö³ âæå äâ³÷³ ðîáèëè 
îïåðàö³þ. Òåïåð âîíà ïîãàíî 
áà÷èòü íà ïðàâå îêî, à íà ë³âå 
íå áà÷èòü ìàéæå í³÷îãî. Ë³êàð³ 
êàæóòü, ùî òåðì³íîâî ïîòð³áíî 
ì³íÿòè êðèøòàëèêè, àäæå çâè-
÷àéí³ óêîëè âæå íå äîïîìîæóòü.

Ïåðåä îïåðàö³ºþ ïîòð³á-

íî ï³äãîòóâàòè î÷³. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíî ïðîéòè ñåàíñ ³í'ºêö³é 
êîøòîâíèìè ë³êàìè «Àéë³ÿ».

— Îäíà àìïóëà êîøòóº 24–
28 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äëÿ îäí³º¿ 
ëþäèíè öå — íåï³äéîìíà ñóìà, 
àìïóëó ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ÷î-
òèðè ³í’ºêö³¿. ßêùî, íàïðèêëàä, 
â³äãóêíóòüñÿ òà ñêèíóòüñÿ ÷î-
òèðè ëþäèíè, ÿêèì ïîòð³áíà 
òàêà æ äîïîìîãà, òî âèéäå äå-
øåâøå.

Ïàí³ Îêñàí³ ïîòð³áíî ïðîéòè 
ñïåö³àëüíèé êóðñ òà çðîáèòè 
ïî ï’ÿòü óêîë³â íà êîæíå îêî. 
Äî òîãî æ ï³ñëÿ öüîãî ¿¿ ÷åêàº 
îïåðàö³ÿ ç³ çì³íè êðèøòàëèê³â. 
Îäèí âàðòóº â³ä äåâ'ÿòè òèñÿ÷ 

ãðèâåíü. Ðàçîì ç îïåðàö³ºþ âè-
õîäèòü áëèçüêî 12 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü.

— Ä³àáåò ïðîãðåñóº, ³ ìåí³ 
ùîðàçó ã³ðøå. Òåïåð ç³ çì³íîþ 
òèñêó ó ìåíå ïî÷èíàþòüñÿ êðî-
âîâèëèâè â î÷àõ, — êàæå âîíà.

Îêñàíà Ñ³ðåíêî âäÿ÷íà âñ³ì, 
õòî âèð³øèòü ï³äòðèìàòè ¿¿ êîø-
òàìè. Íå áóäüìî áàéäóæèìè 
äî òèõ, õòî íå ìàº çìîãè ñàìî-
ñò³éíî âïîðàòèñÿ ç á³äîþ.

ЯК ДОПОМОГТИ 
Êàðòêà 4731 2191 1890 3685 
(ÏðèâàòÁàíê) 
Ñ³ðåíêî Ìèõàéëî 
Àíàòîë³éîâè÷ (ñèí)

«Я мрію знову бачити світ, але в мене обмаль часу»

Якщо якнайшвидше 
не зробити операцію, 
пенсіонерка Оксана Сіренко 
ризикує назавжди осліпнути 
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ЗА ТИЖДЕНЬ ЗІБРАЛИ 300 ТИСЯЧ, 
ЩОБ ВРЯТУВАТИ 10-РІЧНОГО ЕДІКА 
Допомога  Едіку Скороплясу з Кременця 
нещодавно виповнилось 10 років. 
Хлопчик втратив маму, його покинув 
батько, а лікарі поставили страшний 
діагноз. Якщо операцію не зробити вчасно, 
він втратить шанс нормально ходити 

ÿêó ïðèçíà÷èëè äèòèí³ çà âòðàòó 
ãîäóâàëüíèêà.

— Äèòèí³ òðåáà áóëî îôîðì-
ëÿòè äîêóìåíòè íà ³íäèâ³äóàëüíå 
íàâ÷àííÿ. ß çâåðíóëàñÿ â øêî-
ëó. À ìåí³ êàæóòü, ùî ÿ íå ìîæó 
í³÷îãî ï³äïèñóâàòè, áî ÿ íå îï³-
êóí, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü æ³í-
êà. — Ó áåðåçí³ ñóä ìåíå ïðèçíà-
÷èâ îï³êóíîì äèòèíè, à òàòî-
â³ ïðèçíà÷èëè âèïëàòó àë³ìåíò³â, 
àëå ð³øåííÿ íå íàáðàëî ÷èííîñò³ 
÷åðåç êàðàíòèí.

Çàðàç ÷îëîâ³ê íà çàðîá³òêàõ 
â Ïîëüù³. Âîëîíòåðè ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî òàòî õëîï÷èêà ïåðå-
äàâ áëèçüêî 35-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ë³êóâàííÿ õëîï÷èêà.

Áàáóñÿ êàæå, ùî ç äèòèíîþ ÷î-
ëîâ³ê íå áà÷èâñÿ, â³äêîëè ï³øîâ.

ДІАГНОЗ — СКОЛІОЗ 
— Îïåðàö³þ Åä³êó ïðèçíà÷èëè 

ùå òðè ðîêè òîìó, àëå ìè íå çíà-
ëè, êîãî ðÿòóâàòè, — êàæå ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Çàðàç õâîðîáà äóæå 
ïðîãðåñóº. Ìè ïî¿õàëè íà ïåðå-
â³ðêó â Êè¿â äåñü äâà òèæí³ òîìó ³ 
íàì äàëè âñüîãî äâà ì³ñÿö³, à äàë³ 
ñêàçàëè, ùî ãàðàíò³é íå äàþòü… 
Â³äë³ê òåïåð ³äå íà äí³.

Îïåðàö³ÿ êîøòóº 300 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. ¯¿ ìàþòü ïðîâîäèòè ó Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³. Äî òîãî 
òðåáà ãîòóâàòèñü áëèçüêî äâîõ 
òèæí³â. Îêð³ì òîãî, ãðîø³ òðåáà 
³ äëÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïåð³îäó.

— ß ïðîñòî íå óÿâëÿëà, õòî 
ìîæå äîïîìîãòè, àëå äÿêóþ ëþ-
äÿì, ÿê³ ìàþòü äîáðå ñåðöå, — 
êàæå ïàí³ Ëþäìèëà.

Ä³àãíîç õëîï÷èêà — ñêîë³îç. 
Â³í âæå äàâ íèçêó íåãàòèâíèõ 

çì³í íà âåñü îðãàí³çì õëîï÷èêà. 
Òîæ ðåàá³ë³òàö³ÿ áóäå òðèâàëîþ.

ОРГАНІЗОВУЮТЬ АКЦІЇ 
Çà äîïîìîãó ñ³ì'¿ âçÿëèñü ï³ä-

ïðèºìö³-âîëîíòåðè.
— Ìè íå ìîæåìî áóòè îñòî-

ðîíü òàêî¿ á³äè, — êàæå ãîëîâà 
ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â òà ïðîìèñ-
ëîâö³â Êðåìåíå÷÷èíè Â'ÿ÷åñ-
ëàâ Îíèøêåâè÷. — Çà òèæäåíü 
íàì âäàëîñü ç³áðàòè 205 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Îêðåìà ïîäÿêà äðóçÿì 
òà çíàéîìèì íå ëèøå ç Êðåìå-
íå÷÷èíè, à é ç Íåàïîëÿ, Êèºâà, 
Òåðíîïîëÿ, Ëóöüêà, ×îðòêîâà, 
Çáàðàæà, Ëàíîâåöü, Øóìñüêà, 
Ðàäèâèëîâà, Õìåëüíèöüêîãî, 
×åìåð³âåöü òîùî, ÿê³ ç ðîçó-
ì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî á³äè 
Åä³êà òà ³íòåíñèâíî äîëó÷èëèñü 
äî ðîáîòè ç³ çáîðó êîøò³â. Äÿêó-
ºìî ùèðî âñ³ì! Íàì ùå ïîòð³á-
í³ êîøòè, àäæå ¿õ íå âèñòà÷àº 

íà îïåðàö³þ òà ðåàá³ë³òàö³þ. 
Íå çóïèíÿéìî ñï³ëüíó áîðîòüáó 
çà æèòòÿ äèòèíè.

Ó Êðåìåíö³ äëÿ çáîðó êîøò³â 
íà îïåðàö³þ Åäóàðäó îðãàí³çóâàëè 
áëàãîä³éí³ àêö³¿. Òàê, Þë³ÿ Íåïî-
ìÿùà ïåðåãëÿíóëà òà âèð³øèëà 
ðîçïðîäàòè ÷àñòèíó ãàðäåðîáó, 
à êîøòè â³ääàëà íà ë³êóâàííÿ. 
Äðóæèíà ïàíà Â’ÿ÷åñëàâà Â³-
êòîð³ÿ Îíèøêåâè÷ îäíîäåííèé 
çàðîá³òîê â ñòóä³¿ êðàñè ïîâí³ñòþ 
ïåðåäàñòü íà ë³êóâàííÿ õëîï÷èêà. 
À êàôå «Ñòàðèé Äâîðèê» â öþ 
ï'ÿòíèöþ ðîçâàæàëî êðåìåí÷àí 
æèâîþ ìóçèêîþ òà âñòàíîâèëî 
ñêðèíüêè äëÿ çáîðó. 

Âæå 16 ëèïíÿ âîëîíòåðè ïîâ³-
äîìèëè ïðî òå, ùî ç³áðàëè íåîá-
õ³äíó ñóìó äëÿ îïåðàö³¿ õëîï÷èêà. 
Ïðîòå çá³ð ùå íå çàêðèâàþòü. Óñ³ 
êîøòè, ÿê³ âäàñòñÿ ç³áðàòè äî-
äàòêîâî, ï³äóòü íà ðåàá³ë³òàö³þ 
õëîï÷èêà.

«Ùîâå÷îðà õëîï÷èê 
ìîëèòüñÿ äî Áîãà òà 
ïðîñèòü ëèøå îäíîãî: 
çíîâó íîðìàëüíî 
õîäèòè ³ á³ãàòè, 
ÿê ³íø³ ä³òè»

Більше за все на світі хлопчик хоче бути здоровим. Не будьте байдужі 
до дитячої долі. Допомогти хлопчику ви можете, перерахувавши 
кошти на картку:
5168742729572408 
р/р 26205888664671 
IBAN UA 423052990000026205888664671 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
РНОКПП 2191004403 
На ім’я Павлик Людмила Олексіївна (бабуся) 
Телефон для довідок — 067–9-607–607 (В'ячеслав Онишкевич).

Як допомогти 

Зараз Едік живе з бабусею на єдину пенсію. Тому 
волонтери просять небайдужих долучитись до збору коштів
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ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ó ïèòàíí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êå-
ðóâàííÿ íàï³äïèòêó ä³º ïðàâîâèé 
õàîñ, ïåðåêîíàí³ òåðíîï³ëüñüê³ 
þðèñòè. ² êàæóòü — çàðàç áëàãîäàò-
íèé ÷àñ, àáè âîä³¿â, ÿê³ «ïîïàëèñü» 
ïîë³öåéñüêèì, — «â³äìàçàòè» ó ñóä³.

Íà Òåðíîï³ëë³ ó ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³ ÷åðåç ï'ÿíèõ âîä³¿â òðàïèëî-
ñÿ 175 ÄÒÏ. À ÷è ïîíåñóòü âîíè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ñóìí³âíî.

— Êåðóâàííÿ â ñòàí³ àëêîãîëü-
íîãî ÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ º 
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, â ÿêèõ 
íå ëèøå çàâäàþòüñÿ çáèòêè ìàéíó, 
à é ãèíóòü ëþäè, — ïîâ³äîìèâ íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ â îáëàñ-
ò³ Ñåðã³é Êðåòà. — Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 
ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè 956 âîä³¿â, ÿê³ 
ñ³ëè çà êåðìî íàï³äïèòêó.

ОТРИМАЛИ ПРОТОКОЛИ 
Âîä³¿, ÿê³ êåðóâàëè àâòî ï'ÿíèìè, 

â÷èíèëè 175 ÄÒÏ. Ó ðåçóëüòàò³ öèõ 
àâòîïðèãîä òðîº ëþäåé çàãèíóëè, 
32 — çàçíàëè òðàâì.

Öèôðè âðàæàþòü. Îñîáëèâî, 
êîëè âðàõóâàòè, ùî çà êîæíîþ ç 
íèõ — ëþäñüê³ äîë³ ³ ãîðå. Àëå… 
Ñêîð³ø çà âñå, òàê³ âîä³¿ ìîæóòü 
óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³. Óñå ÷å-
ðåç «êðèì³íàë³çàö³þ» ñòàòò³ çà êåðó-
âàííÿ íàï³äïèòêó â³ä 1 ëèïíÿ, à ÷å-
ðåç äîáó — ¿¿ «äåêðèì³íàë³çàö³þ».

34 âèïàäêè êåðóâàííÿ òðàíñïîðò-
íèìè çàñîáàìè íàï³äïèòêó ÷è ï³ä 
ä³ºþ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí âèÿâè-
ëè ïàòðóëüí³ Òåðíîï³ëüùèíè â³ä 
1 äî 16 ëèïíÿ.

Ïàòðóëüí³ é íàäàë³ ñêëàäàþòü 
ïðîòîêîëè çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ. 
Òàêà æ ³íôîðìàö³þ º íà Ôåé-
ñáóê-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

«Îïóáë³êîâàíî Çàêîí Óêðà¿-
íè ¹ 720-IX Ïðî âíåñåííÿ çì³í 
äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì 
Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
Óêðà¿íè ùîäî ñïðîùåííÿ äîñóäî-
âîãî ðîçñë³äóâàííÿ îêðåìèõ êàòåãî-
ð³é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü“ 
(Çàêîíîïðîºêò 3314)», — éäåòüñÿ 
ó äîïèñ³.

Äîêóìåíò âèêëþ÷àº ï³äïóíêò 
171 Çàêîíó ¹ 2617-VIII «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ñïðîùåííÿ äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îêðåìèõ 
êàòåãîð³é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïî-
ðóøåíü», ÿêèé ââîäèâ ó ÊÊ ñò. ñò. 
286–1 «Êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàð-
êîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî ñï'ÿí³ííÿ àáî 
ï³ä âïëèâîì ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, 
ùî çíèæóþòü óâàãó òà øâèäê³ñòü 
ðåàêö³¿».

«Îòæå, ñêàñîâóºòüñÿ êðèì³íàëüíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ â³äïî-
â³äíîãî ä³ÿííÿ ³ çàëèøàºòüñÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíà (ñò. 130 ÊÓïÀÏ), — 

ВОДІННЯ НАПІДПИТКУ: ПОКАРАТИ 
НЕ МОЖНА ПОМИЛУВАТИ?
Закон  За керування напідпитку притягнути 
до відповідальності надто проблематично. 
І водії, які сіли п’яними за кермо, часто 
уникають покарання через «правовий 
безлад». Патрульні складають протоколи 
за ст. 130 КУпАП, що втратила чинність

éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. — Öå çóìîâëåíî 
òèì, ùî ïðîöåäóðà äîêóìåíòóâàííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó º ïðîöå-
äóðíî çíà÷íî ñêëàäí³øîþ òà ïî-
òðåáóº á³ëüøå ÷àñó ó ïîð³âíÿíí³ ç 
äîêóìåíòóâàííÿì ôàêòó êåðóâàííÿ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³ çà ïðîöåäóðîþ 
àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ».

Çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ, ÿêà, íàãàäàº-
ìî, âæå íå ÷èííà, çáèðàþòüñÿ ïîêà-
ðàòè ³ âîä³ÿ, ÿêèé ïîáèâ âñ³ ðåêîðäè 
çà ñòóïåíåì ñï’ÿí³ííÿ çà êåðìîì. 
Âì³ñò àëêîãîëþ ó êðîâ³ âîä³ÿ — ïî-
íàä 5.00 ïðîì³ëå.

НА САЙТІ ВР ДОСІ «КРИМІНАЛ» 
Íå ìîæíà âíîñèòè çì³íè äî çà-

êîíó ïðî âíåñåíííÿ çì³í, ïîòð³áíî 

âíîñèòè çì³íè äî Êîäåêñ³â — êðè-
ì³íàëüíîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî, 
ïîÿñíþº êåðóþ÷èé ïàðòíåð Àäâî-
êàòñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñàìóëÿê òà 
ïàðòíåðè» Ìèõàéëî Ñàìóëÿê.

— Çàðàç ôàêòè÷íî ä³ºòüñÿ òàêå, 
ùî ìîæíà âèäàâàòè ÿê ïîñ³áíèê 
«ßê óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà êåðóâàííÿ àâòî â ñòàí³ ñï’ÿí³í-
íÿ, àáî ÿê çàï³çíåííÿ ç ï³äïèñîì 
çàêîíó Ïðåçèäåíòîì Âîëîäèìèðîì 
Çåëåíñüêèì ñïðè÷èíèëî ïðàâîâó 
íåâèçíà÷åí³ñòü â Óêðà¿í³», — êàæå 
Ìèõàéëî Ñàìóëÿê.

Íà ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè éäåòüñÿ, 
ùî â Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ äîñ³ º 
ñò. 286–1 «Êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíè-
ìè çàñîáàìè â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, 
íàðêîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî ñï’ÿí³í-
íÿ àáî ï³ä âïëèâîì ë³êàðñüêèõ 

ïðåïàðàò³â, ùî çíèæóþòü óâàãó 
òà øâèäê³ñòü ðåàêö³¿». À ç³ ñòàòò³ 
130 ÊÓïÀÏ âèêëþ÷åíî òðàíñïîðòí³ 
çàñîáè, ìîâà ³äå ëèøå ïðî ñóäíà. 
Çì³íè â àäì³í³ñòðàòèâíèé òà êðè-
ì³íàëüíèé êîäåêñè äîñ³ íå âíåñåí³.

— Ïåðåêîíàíèé, ùî ïðèòÿãóâà-
òè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âîä³¿â çàðàç 
ìîæóòü ëèøå çà ñò. 286–1 ÊÊÓ, 
à íå çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ. Âñå öå 
ñòâîðþº ïðàâîâó íåâèçíà÷åí³ñòü äëÿ 
ñóä³â Óêðà¿íè, ùî äîçâîëÿº ï’ÿíèì 
âîä³ÿì óíèêàòè â³äïîâ³äàëüíîñò³, — 
êàæå Ìèõàéëî Ñàìóëÿê. — Îñê³ëüêè 
äîòåïåð ïîë³ö³ÿ ñêëàäàº ïðîòîêîëè 
ñàìå çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ. Á³ëüøå òîãî, 
ñïðàâè, ÿê³ âæå ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóäà-
ìè çà ôàêòàìè êåðóâàííÿ àâòîìîá³-
ëÿìè â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ äî 1 ëèïíÿ 
2020 ðîêó, çàêðèâàþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ 
ï. 6 ñò. 247 ÊÓïÀÏ, ó çâ`ÿçêó ³ç ñêà-
ñóâàííÿì àêòó, ÿêèé âñòàíîâëþâàâ 
àäì³íâ³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Ó Äåðæðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü 
âæå º öüîìó ïðèêëàäè — çäåá³ëü-
øîãî ó Êèºâ³. À ùîäî Òåðíîï³ëü-
ùèíè â³ä 1 ÷åðâíÿ äî 16 ëèïíÿ ìè 
çíàéøëè ëèøå 5 ñïðàâ. Â îäí³é ñóä-
äÿ çàÿâèëà ïðî ñàìîâ³äâ³ä. ²íø³ ñêà-
ñîâóâàëè ÷åðåç ñóä ïîñòàíîâè ïîë³-
öåéñüêèõ çà êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó. 
Àáî ñóä ïðîäîâæóâàâ òåðì³í, ÿêèé 
ïîòð³áåí âîä³þ íà îñêàðæåííÿ.

ХОРОШИЙ ЧАС, ЩОБ КОГОСЬ 
«ВІДМАЗАТИ» 

Þðèñòè êàæóòü, ùî â ïèòàííÿõ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êåðóâàííÿ íà-
ï³äïèòêó çàðàç ä³º ïðàâîâèé õàîñ. 
² áëàãîäàòíèé ÷àñ, àáè âîä³¿â, ÿê³ 
«ïîïàëèñü» ïîë³öåéñüêèì — «â³ä-
ìàçàòè ó ñóä³».

— Í³õòî íå çíàº, ÿê ïðàâèëüíî 
â÷èíèòè, — êàæå Ìèõàéëî Ñà-
ìóëÿê. — Âîä³¿, íà ÿêèõ ñêëàëè 
ïðîòîêîëè çà ñò. 130 ÊÓïÀÏ ³ ÿê³ 
ïðîãðàþòü ñïðàâè ó ñóäàõ ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿, ìîæóòü çâåðòàòèñü â Êîí-
ñòèòóö³éíèé ñóä, àäæå öå ïîðóøó-
âàòèìå ¿õí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà. 

Âèñíîâîê: íåçðîçóì³ëî, ÿê çà êå-
ðóâàííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³ ìàþòü 
â³äïîâ³äàòè âîä³¿. Çà 130 ÊÓïÀÏ ¿õ 
ïðèòÿãíóòè íå ìîæóòü, àäæå àäì³í-
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåìàº. Âèõîäèòü, — 
ñïðàâó òðåáà çàêðèâàòè.

— ÂÐ ìàº âíåñòè çì³íè ñàìå 
â êîäåêñè — êðèì³íàëüíèé òà àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé, — ïåðåêîíàíèé 
Ìèõàéëî Ñàìóëÿê. — Ïðåçèäåíò 
ìàº öå ï³äïèñàòè ³ îïóáë³êóâàòè. ² 
ò³ëüêè ïîò³ì ñèòóàö³ÿ âèð³âíÿºòüñÿ.

Çàðàç âîä³¿, ÿê³ ïîïàëèñü íàï³ä-
ïèòêó çà îñòàíí³ 3 ì³ñÿö³ ³ ñïðàâè 
ÿêèõ ñëóõàþòüñÿ â ñóäàõ, ìàþòü 
øàíñ óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
÷åðåç «ïðàâîâèé êîëàïñ».

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Âåðõîâíà Ðàäà 13 ëèïíÿ óõâàëè-
ëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò 
2695, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîñèëåííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ äëÿ ï’ÿíèõ âîä³¿â. 
Íîâ³ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó çàïðàöþþòü ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê çàêîíîïðîºêò ñòàíå çàêî-
íîì òà áóäå îïóáë³êîâàíèé ó «Â³ñ-
íèêó Óêðà¿íè».

Çîêðåìà, çà íåòâåðåçå êåðóâàííÿ 
ïåðåäáà÷åíî øòðàô íà 20 400 ãðí 
àáî àäì³íàðåøò íà 15 ä³á ç ïîç-
áàâëåííÿì âîä³éñüêèõ ïðàâ íà òðè 
ðîêè òà äëÿ ³íøèõ îñ³á — íàêëàäåí-
íÿ øòðàôó 20 400 ãðí, àäì³íàðåøò 
íà 15 ä³á ÷è áåç òàêîãî; îïëàòíå âè-
ëó÷åííÿ òðàíñïîðòó ÷è áåç òàêîãî.

Âàæëèâî òå, ùî ïîêàðàííÿ çà ñò. 

130 ìîæå áóòè íàêëàäåíî ïðîòÿãîì 
ðîêó. Íèí³ ä³º íîðìà, ùî ñóä ìàº 
òðè ì³ñÿö³, ùîá ðîçãëÿíóòè ñïðàâó 
ïðî ï’ÿíó ¿çäó. Ïðîòÿãîì ñóäîâîãî 
ðîçãëÿäó âîä³é ìîæå ¿çäèòè íà ñâîº-
ìó àâòî ç òèì÷àñîâèì äîçâîëîì.

ЯКЕ ПОКАРАННЯ
Êð³ì òîãî, ï³ä íåòâåðåçèõ âîä³¿â 

ïåðåïèñóþòü 286 ñòàòòþ Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó. Çàêîíîäàâö³ ïðîïî-
íóþòü âñòàíîâèòè íîâ³ ïîêàðàííÿ:
 çà àâàð³þ, â ÿê³é ïîòåðï³ëîìó 

ñïðè÷èíèëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ñå-
ðåäíüî¿ òÿæêîñò³, âèíóâàòöÿ ìîæóòü 
óâ'ÿçíèòè äî 3 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì 
âîä³éñüêèõ ïðàâ íà 3–5 ðîê³â;
 ÿêùî æ ïîòåðï³ë³ îòðèìàëè 

òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ àáî çà-
ãèíóëè, òî òåðì³í îáìåæåííÿ âîë³ 
ñêëàäàòèìå â³ä 3 äî 8 ðîê³â ç ïîç-

áàâëåííÿì ïðàâ êåðóâàííÿ íà ñòðîê 
â³ä 5 äî 8 ðîê³â;
 ÿêùî çàãèíóëè ê³ëüêà ëþäåé, 

òî öå êàðàòèìåòüñÿ òþðìîþ íà òåð-
ì³í â³ä 5 äî 10 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì 
ïðàâ íà 6–8 ðîê³â.

Ùîäî â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ, 
òî ï’ÿíó ¿çäó õî÷óòü ïðèð³âíÿòè 
çà òÿæê³ñòþ äî êîðóïö³éíèõ çëî-
÷èí³â. Çîêðåìà, íå ñòàíå ïîì'ÿê-
øóâàëüíèì ôàêòîðîì â ñóä³ òå, ùî 
âîä³é ùèðî ïîêàÿâñÿ ó â÷èíåíîìó, 
ïðèìèðèâñÿ ç³ ñòîðîíîþ ïîòåð-
ï³ëèõ. Ï³äñóäíîãî ó íåòâåðåçîìó 
êåðìóâàíí³ íå ìîæíà áóäå âçÿòè 
íà ïîðóêè. Òàêó ëþäèíó íå çâ³ëü-
íÿòü â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ÿêùî «â÷èíåíå íåþ ä³ÿííÿ 
âòðàòèëî ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü 
àáî öÿ îñîáà ïåðåñòàëà áóòè ñóñ-
ï³ëüíî íåáåçïå÷íîþ».

Çàêîíîïðîºêòîì ïðîïîíóºòüñÿ, 
ùî ëþäèíó, ÿêó âæå âèçíàëè âèí-
íîþ â ñóä³, íå äîçâîëÿòü çâ³ëüíÿòè 
â³ä ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì 
òåðì³íîì òà íàâ³òü ï³ñëÿ â³äáóòòÿ 
ïîëîâèíè ñòðîêó, ïðèçíà÷åíîãî 
ñóäîì. À òàêîæ â ÊÊ ïðîïîíóþòü 
ïðîïèñàòè, ùî çàñóäæåí³ çà ï’ÿíó 
¿çäó íå ìàþòü ïðàâà íà ïîì’ÿêøåí-
íÿ íåâ³äáóòî¿ ÷àñòèíè ïîêàðàííÿ 
òà íà ïîâíó àìí³ñò³þ. Àëå ï³ñëÿ 
â³äáóâàííÿ ñòðîêó ñóäèì³ñòü ìî-
æóòü ñêàñóâàòè ÷åðåç ïîìèëóâàííÿ 
Ïðåçèäåíòà.

ГАНЕБНІ ДІРКИ ЗАКОНУ 
Ç³ 119 òèñÿ÷ îôîðìëåíèõ ïàòðóëü-

íèìè ó 2019 ðîö³ àäì³íïðîòîêîë³â 
çà ñò. 130 ÊóÏÀÏ — àëêî- ³ íàð-
êîñï'ÿí³ííÿ çà êåðìîì: 1457 îñ³á 
óíèêëè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåòâå-

ðåçå êåðóâàííÿ ÷åðåç ïåðåäàííÿ 
ñóäàìè ñïðàâè íà ðîçãëÿä òðóäî-
âèõ êîëåêòèâ³â òà ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é; 633 ñïðàâè áóëè çàêðèò³ 
ñóäàìè ÷åðåç «ìàëîçíà÷í³ñòü»; 
13 662 ñïðàâè çàêðèëè ñóäè ÷åðåç 
çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ðîçãëÿäó àä-
ì³íïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó 
êîìóí³êàö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè Àðòåì 
Øåâ÷åíêî.

— Çàêîíîïðîºêò 2695 ïðèéíÿ-
òèé ÂÐ ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ ç ³í³ö³-
àòèâè ÌÂÑ Óêðà¿íè, — ïîâ³äîìèâ 
Àðòåì Øåâ÷åíêî. — Ó ðàç³ çáåðå-
æåííÿ öèõ íîðì ï³ä ÷àñ äðóãîãî 
÷èòàííÿ, â³í çàêðèº ö³ òðè ãàíåáí³ 
ä³ðêè çàêîíîäàâñòâà. 

À ùå çà ï’ÿí³ ÄÒÏ ³ç äâîìà ³ 
á³ëüøå çàãèáëèìè âñòàíîâëþâàòè-
ìóòü ïîêàðàííÿ 7–12 ðîê³â òþðìè.

Хочуть на розгляд рік. Які ще зміни пропонують?

Âîä³¿, ÿê³ ïîïàëèñÿ 
íàï³äïèòêó çà îñòàíí³ 
3 ì³ñÿö³ ³ ñïðàâè ÿêèõ 
ñëóõàþòüñÿ â ñóäàõ, 
ìàþòü øàíñ óíèêíóòè 
â³äïîâ³äàëüíîñò³

1067
ДТП трапилося 

у 2019 р. 

на Тернопільщині

218
із потерпілими

27
людей — 
загинули

273
отримали 

травми

АВАРІЇ, ЩО СТАЛИСЯ 
З ВИНИ П’ЯНИХ ВОДІЇВ

175
ДТП

скоїли п'яні водії за І-е 
півріччя 2020 р.

3 людей — загинули

32 — зазнали травм
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó çàëèøèëîñÿ òð³øêè 
á³ëüøå ì³ñÿöÿ. Ïîêè òî÷àòüñÿ 
äèñêóñ³¿, ÷è ïî÷íåòüñÿ ð³ê òðà-
äèö³éíî ó øê³ëüíèõ êëàñàõ, ÷è 
ïåðåä ìîí³òîðàìè êîìï’þòåð³â 
âäîìà, â³äêðèòèì ëèøàºòüñÿ ³ 
ïèòàííÿ ïðîôîãëÿä³â. Àäæå ïåð-
øà÷êè, à òàêîæ ó÷í³ ³íøèõ êëàñ³â 
îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ïðîéòè îãëÿä 
ó ñïåö³àë³ñò³â òà îòðèìàòè ìåäè÷-
í³ äîâ³äêè ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ.

ЯК БУЛО РАНІШЕ?
Ìàéáóòí³ ïåðøîêëàñíèêè, ÿê 

³ ³íø³ ó÷í³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ìàþòü ïðîõîäèòè îáîâ'ÿçêîâèé 
ìåäè÷íèé îãëÿä. Éîãî çä³éñíþ-
þòü ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ó íèõ 
çàõâîðþâàíü, ¿õ ñïîñòåðåæåííÿ, 
ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ òà ðåàá³-
ë³òàö³¿ ³ çàïîá³ãàííþ ìàñîâèì 
³íôåêö³ÿì ó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³.

— Ñ³ìåéíèé ë³êàð âèäàº íà-
ïðàâëåííÿ íà îãëÿä âóçüêèìè 
ñïåö³àë³ñòàìè, êóäè âõîäÿòü 
â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó: îêó-
ë³ñò, õ³ðóðã, îðòîïåä, ñòîìàòîëîã, 
íåâðîëîã, — ïîÿñíþº ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð ç ïîë³êë³í³÷íî¿ ðîáîòè 
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äè-
òÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» Âîëî-
äèìèð Êó÷ìà. — Ó÷íþ âèäàþòü 
äîâ³äêó ôîðìè ¹ 086–1/î — öå 
Äîâ³äêà ôîðìè ¹ 086–1/î «Äî-

â³äêà ó÷íÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðî ðåçóëü-
òàòè îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî 
ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó». Òàêîæ 
øêîëÿðàì ïîòð³áíî ìàòè äîâ³äêó 
ôîðìè ¹ 063/î «Êàðòà ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ ùåïëåíü». Âîíà ì³ñòèòü 
³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ âàê-
öèíàö³¿ ÷è ðåâàêöèíàö³¿, à òàêîæ 
çä³éñíåííÿ òóáåðêóë³íîâèõ ïðîá. 

Ðàí³øå ó ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ 
ïî 15 æîâòíÿ ìàéáóòí³ ïåð-
øà÷êè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè 
ïðîôîãëÿä òà íàäàòè âñ³ äîâ³äêè 
ó çàêëàä, äå ïëàíóþòü çäîáóâàòè 
îñâ³òó. Çàçâè÷àé, êàæå Âîëîäè-
ìèð Êó÷ìà, äî ê³íöÿ òðàâíÿ âæå 
90% ó÷í³â ïðîõîäèëè îáñòåæåííÿ. 
Öüîãîð³÷ ñèòóàö³ÿ óñêëàäíèëàñÿ 
÷åðåç åï³äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó.

Íå çìîãëè òàêîæ â÷àñíî ïðîéòè 
îãëÿä ó ñïåö³àë³ñò³â ó÷í³ 5-õ êëà-
ñ³â, â³êîì 14–15 ðîê³â, ä³â÷àòà — 
ó 16 ðîê³â, õëîïö³ — ó 17 ðîê³â.

ПРОФОГЛЯДИ — ПІД 
ЗАБОРОНОЮ 

Ìåäè÷í³ çàêëàäè äî çàê³í÷åííÿ 
êàðàíòèíó ïðîôîãëÿä³â äëÿ ä³òåé 
íå ïðîâîäÿòü. Ïîêè ùî ÷åêàþòü 
ðîç’ÿñíåíü â³ä ÌÎÇ äî 31 ëèïíÿ, 
óòî÷íþº Âîëîäèìèð Êó÷ìà.

— Öå ïèòàííÿ âèð³øóþòü 
íà ð³âí³ ì³í³ñòåðñòâà, çãîäîì 
ìè ìîæåìî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ³ 
íà ì³ñöÿõ. Ìîæëèâî, ðîç’ÿñíåííÿ 
áóäóòü ðàí³øå, í³æ 31 ëèïíÿ, — 
ïðèïóñêàº ïàí Êó÷ìà.

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

 COVID-19 ïîñòàâèâ íà ïàó-
çó áàãàòî ñîö³àëüíî-âàæëèâèõ 
ñôåð æèòòÿ. Íà ïåð³îä êàðàíòè-
íó ïðèïèíèëè íàäàííÿ ïîñëóã ³ 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ 
â îáëàñò³. Ðîáîòó âñ³õ çàêëàä³â 
ïðèçóïèíèëè íà íåâèçíà÷åíèé 
ïåð³îä, à ïðèéîì ä³òîê, â³äïîâ³ä-
íî, íå ïðîâîäèëè. Ùî çì³íèëîñÿ 
çà ö³ ê³ëüêà ì³ñÿö³â òà êîëè ìàëå-
÷à íàðåøò³ çìîæå îçäîðîâèòèñÿ?

Äàòè ÷³òê³ â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïè-
òàííÿ ïîêè ùî íåìîæëèâî. Àäæå 
êàðàíòèí òðèâàº.

ЩО ВЖЕ ПРАЦЮЄ?
Ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàí-

íÿ — öå ìåäè÷íà äîïîìîãà, ùî 

çä³éñíþºòüñÿ ç ïðîô³ëàêòè÷íîþ, 
ë³êóâàëüíîþ àáî ðåàá³ë³òàö³éíîþ 
ìåòîþ. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè áëèçüêî 
äâîõ òèñÿ÷ ä³òîê ç îáëàñò³ ïðî-
õîäèëè îçäîðîâëåííÿ, á³ëüø³ñòü 
³ç íèõ — ç Òåðíîïîëÿ, ðîçïîâ³-
äàº ì³ñüêèé ë³êàð-ïåä³àòð ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à 
êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» Ìàéÿ Ãîëÿê.

— Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-å-
êîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é ïðè Òåðíîï³ëüñüê³é ÎÄÀ ç 
1 ëèïíÿ äîçâîëèëà ïðîâîäèòè ïðè-
éîì ä³òîê ó Çàë³ùèöüêîìó îáëàñíî-
ìó êîìóíàëüíîìó ðåàá³ë³òàö³éíîìó 
öåíòð³, Á³ëü÷å-Çîëîòåöüê³é ô³ç³î-
òåðàïåâòè÷í³é ë³êàðí³ ðåàá³ë³òàö³¿ 
òà â Ìèêóëèíåöüê³é ë³êàðí³. Òóäè 
ìîæóòü ïî¿õàòè ä³òêè ç ³íâàë³äí³-
ñòþ, ³ ò³, ÿê³ ìàþòü îðòîïåäè÷í³, 

íåâðîëîã³÷í³, êàðä³îòåðàïåâòè÷í³ 
òà ³íø³ ïàòîëîã³¿, — êàæå âîíà.

ßê ñêîðî â îáëàñò³ â³äíîâëÿòü 
ðîáîòó óñ³õ çàêëàä³â ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ, íà-
ðàç³ íåâ³äîìî. Öå çàëåæèòü â³ä 
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñòàíó 
çàõâîðþâàíîñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ 
ó ò³é ì³ñöåâîñò³, äå ðîçòàøîâàí³ 
ñàíàòîð³¿. Îö³íþþòü ãîòîâí³ñòü 
çàêëàä³â äî ðîáîòè, à â³äïîâ³äíî, 
³ íàäàþòü äîçâ³ë íà ¿õ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ðåã³îíàëüí³ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

УМОВИ ЗАПИСУ В САНАТОРІЇ 
Õâîðîáè, íà æàëü, íå ÷åêàþòü, 

ó íèõ íå ìîæíà ïîïðîñèòè â³äòåð-
ì³íóâàííÿ. ßêùî åï³äåì³îëîã³÷íà 

ñèòóàö³ÿ äîçâîëÿº, âàðòî çíîâó 
â³äêðèâàòè ö³ çàêëàäè, âïåâíåíà 
Ìàéÿ Ãîëÿê. 

Äåòàëüí³øå ïðî óìîâè çàïèñó 
ó ðåàá³ë³òàö³éí³ öåíòðè, ÿê³ âæå 
â³äíîâèëè ÷è ïëàíóþòü â³äíîâ-
ëþâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ìîæíà 
ä³çíàòèñÿ ó ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ ÷è ïåä³àòðà.

— Áàòüêè ïîâèíí³ éòè äî ñâî-
¿õ ä³ëüíè÷íèõ ïåä³àòð³â, — êàæå 
Ìàéÿ Ãîëÿê. — Àäæå áåç ¿õ åëåê-
òðîííîãî íàïðàâëåííÿ ó ñàíàòîð³é 
íå ïðèéìóòü. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíà 
áóäå òàêîæ ìåäè÷íà àìáóëàòîðíà 
êàðòà ïàö³ºíòà òà ïîòð³áíî ìàòè 
ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Êîæåí çàêëàä ìàº ñâî¿ 
âèìîãè — àáî öå ÏËÐ-òåñò, àáî 
²ÔÀ-òåñòóâàííÿ. 

ЧИ БУДУТЬ ПЕРШАЧКИ 
ПРОХОДИТИ МЕДОГЛЯД 
Вимоги  Здорові чи ні? Процедура огляду 
дітей перед школою має бути спрощена. Як 
саме видаватимуть довідки, чи потрібно 
буде проходити вузьких спеціалістів, 
розповіли у КНП «Тернопільська міська 
дитяча комунальна лікарня»

Чи можна пройти санаторне лікування

Äî ñëîâà, ì³í³ñòð îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ çàÿâèâ, 
ùî ä³òè ìàþòü ïðîéòè îáñòåæåí-
íÿ ó ïåâíèõ ë³êàð³â ïåðåä ïî÷àò-
êîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ², øâèäøå 
çà âñå, ïðîöåäóðà áóäå ñïðîùå-
íîþ. ßê óñå â³äáóâàòèìåòüñÿ?

— Ìîæëèâî, áóäå íàñòóïíèé 
âàð³àíò — áàòüêè çâåðòàòèìóòü-
ñÿ äî ïåä³àòð³â, ³ç ÿêèìè â íèõ 
óêëàäåí³ äåêëàðàö³¿. Ë³êàð³ îãëÿ-
äàòèìóòü äèòèíó òà âèäàâàòèìóòü 
äîâ³äêè íåîáõ³äíîãî çðàçêà äëÿ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðè ïîòðå-
á³ ïåä³àòðè ìîæóòü ñêåðîâóâàòè 
ó÷í³â äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â ÷è 
íà äîäàòêîâ³ îáñòåæåííÿ. Òàêèé 
ìåòîä ìîæå áóòè ö³ëêîì ïðèéíÿò-
íèì. Àäæå ìè çìîæåìî óíèêíóòè 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé ó ïîë³êë³í³êàõ.

ЧИ ВСТИГНУТЬ ОГЛЯНУТИ?
ßêùî âñå æ áóäå âêàç³âêà — 

ïðîâåñòè ïðîôîãëÿäè çà çâè÷íèì 
ñöåíàð³ºì, òî ÷àñó íà öå çàëèøà-

ºòüñÿ îáìàëü.
Ùîðîêó ì³ñüêà ïîë³êë³í³êà ïðè-

éìàº ïðèáëèçíî 2500–2700 ìàé-
áóòí³õ ïåðøà÷ê³â. Ó÷íÿì ³íøèõ 
êëàñ³â ïðèçíà÷àþòü îãëÿäè ïðîòÿ-
ãîì ðîêó â ð³çí³ ì³ñÿö³, àáè óíèê-
íóòè ÷åðã òà ñêóï÷åííÿ ëþäåé.

— Àëå íàâ³òü ïåðøà÷ê³â ìè 
íå çìîæåìî îãëÿíóòè çà òà-
êèé êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó, 
äî âåðåñíÿ. ×àñ îãëÿäó ó îäíîãî 
ñïåö³àë³ñòà íå ìîæå áóòè ìåí-
øå 10 õâèëèí. Íàâ³òü ÿêùî ìè 
áóäåìî ïðàöþâàòè ó äâ³ çì³íè, 
òî çà äåíü ñïåö³àë³ñòè çìîæóòü 
îãëÿíóòè íå á³ëüøå 70 ä³òåé. 
À çà ì³ñÿöü — ïðèáëèçíî ï³âòîðè 
òèñÿ÷³, à â íàñ ¿õ çíà÷íî á³ëüøå, — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Êó÷ìà.

Ñàìå òîìó âàð³àíò îãëÿäó ä³-
òåé ó ïåä³àòð³â ëèøàºòüñÿ ö³ëêîì 
ïðèéíÿòíèì. Àëå ÿê âñå â³äáóâà-
òèìåòüñÿ? Òî÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íàðàç³ 
íåìàº. ×åêàºìî äî 31 ëèïíÿ. Ïðî 
âñ³ çì³íè ïîâ³äîìèìî.

Як першачки підуть до школи та чи оглядатимуть їх вузькі 
спеціалісти? Питання наразі досі залишається відкритим. 
Тим часом, вони самі «провели» профогляди дорослим

ІФА-тестування 
 Ì³ñòî ïðîäîâæóº ñâîþ 
áîðîòüáó ç ïàíäåì³ºþ 
êîðîíàâ³ðóñó. Ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ ùîäî çàêóï³âë³ 
îáëàäíàííÿ äî ïðîâå-
äåííÿ ²ÔÀ-òåñò³â ä³òêàì 
ïåðåãóêóºòüñÿ ³ç çàãàëüíîþ 
ñèñòåìíîþ ðîáîòîþ, ÿêó 
âåäå ì³ñüêà ðàäà ó öüîìó 
íàïðÿìêó, çàçíà÷àº äèðåê-
òîð ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà 
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà 
ë³êàðíÿ» Àíäð³é Àðòèìî-
âè÷.
— Ïðîäîâæóþòüñÿ âèïëàòè 
ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì, 
âåëè÷åçí³ êîøòè âèä³ëèëè 
íà ïðèäáàííÿ àïàðàòóðè, 
ë³ê³â. Ìè éäåìî ùå äàë³ — 
ñèñòåìíèé ñêðèí³íã ñòàíó 
çäîðîâ'ÿ æèòåë³â Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ãðîìàäè. Çîêðå-
ìà, ïðèäáàëè ðåàêòèâè, ç 
äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà 
áóäå îáñòåæèòè ñòàí çäî-
ðîâ'ÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â 
îäíîãî ³ç çàêëàä³â ì³ñòà. 
Ðåàêòèâè ñêåðóâàëè ó ì³ñüêó 
äèòÿ÷ó ë³êàðíþ, áî ìè ìà-
ºìî â³äïîâ³äíå ëàáîðàòîðíå 
îáëàäíàííÿ. Ðåçóëüòàòè îá-
ñòåæåíü äîçâîëÿòü ïðîãíî-
çóâàòè, ÿê ïîøèðþºòüñÿ çà-
õâîðþâàííÿ ñåðåä ìåäè÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â. Àäæå ëåâîâà 
÷àñòèíà õâîðèõ — öå ñàìå 
ìåäèêè. Ïðàö³âíèêè äèòÿ÷î¿ 
ë³êàðí³, ÿê³ çàõâîð³ëè íà êî-
ðîíàâ³ðóñ, çàðàçèëèñÿ íèì 
íå íà ðîáîò³, à â ïîáóò³. Àëå 
îö³íþâàòè ñòàí ïîøèðåííÿ 
íåäóãè âêðàé âàæëèâî, — ãî-
âîðèòü ïàí Àðòèìîâè÷.
Çàâäÿêè öèì ðåàêòèâàì ìîæ-
íà áóäå âèçíà÷àòè äâà òèïè 
àíòèò³ë ùîäî êîðîíàâ³ðóñó. 
Òîæ ìîæíà âèçíà÷èòè, ÷è º 
ïàö³ºíò íîñ³ºì çàõâîðþâàí-
íÿ, ÷è ïåðåõâîð³â, à îòæå, º 
áåçïå÷íèì äëÿ ³íøèõ.

«Дякуємо 
за допомогу!» 
 Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ îòðèìàëà 
äîäàòêîâå îáëàäíàííÿ — 
äîçèìåòð äëÿ îö³íêè ð³âíÿ 
âèïðîì³íþâàííÿ îáëàä-
íàííÿ, ç ÿêèì ïðàöþþòü 
ìåäèêè.
— Öå ï³äâèùóº ð³âåíü áåç-
ïå÷íèõ óìîâ ðîáîòè ïåðñî-
íàëó òà çíèæóº ìîæëèâ³ñòü 
óðàæåííÿ âèïðîì³íþâàí-
íÿì ïàö³ºíò³â. Ìè âäÿ÷í³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðàö³â-
íèêàì ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè 
îáëàñò³, ÿê³ ç³áðàëè 100 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü òà ïîäàðóâàëè 
íàøîìó çàêëàäó öå óñòàòêó-
âàííÿ. Âîíî äîïîìîæå íàì 
íàäàâàòè ùå á³ëüø âèñî-
êîÿê³ñíó äîïîìîãó. Äóæå 
ïðèºìíî, ùî ïðàö³âíèêè 
äåðæàâíèõ îðãàí³â íàïðÿìó 
ñïðèÿþòü ïîêðàùåííþ çäî-
ðîâ'ÿ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â.
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 
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Òåðíîïîëÿíèí Þð³é ïðèäáàâ 

äëÿ ñ³ì'¿ åëåêòðîìîá³ëü, àëå ÷åðåç 
ñïîðòèâíó ï³äâ³ñêó àâò³âêè íåþ 
áóëî âàæêî ïåðåñóâàòèñÿ ì³ñòîì 
òà ïåðåñ³÷íîþ ì³ñöåâ³ñòþ. Òîìó 
â³í âèð³øèâ çðîáèòè ìàøèíó 
âèùîþ, çàì³íèâøè ïåâí³ äåòàë³.

ПІСЛЯ ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ 
ПОЧУВ СТУКІТ 

— ×åðåç òå, ùî àâòî ÿïîíñüêå, 
³ñíóþòü ñêëàäíîù³ ç ï³äáîðîì äå-
òàëåé, òîìó ÿ âèð³øèâ äîðó÷èòè 
öþ ðîáîòó ìàéñòðàì ç ñåðâ³ñíîãî 
öåíòðó, — êàæå â³í. — Îáðàâ àâ-
òîñåðâ³ñ «Á³îë» ç íèçêè ïðè÷èí, 
çîêðåìà, ÷åðåç òå, ùî òàì ïðàöþ-
âàâ ìåíåäæåðîì ì³é çíàéîìèé, 
à òàêîæ ÿ çíàâ, ùî ó âëàñíèêà 
ñåðâ³ñó òàêîæ º åëåêòðîêàð, öå 
ìåíå çàñïîêî¿ëî.

×îëîâ³ê íå çàõîò³â ì³íÿòè âñå 
îäðàçó, àäæå öå äîâîë³ äîðîãî, 
òîìó âèð³øèâ ñïî÷àòêó çàì³íèòè 
àìîðòèçàòîðè ñïåðåäó ìàøèíè, 
à ïîò³ì ççàäó.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà àâòîìîá³ëü 
ïîñòàâèëè íîâ³ ïåðåäí³ àìîðòè-
çàòîðè, â³í ä³éñíî ñòàâ âèùèì, 
ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê. Àëå âæå ï³ñëÿ 
ïðîáíî¿ ïî¿çäêè â³í ïî÷óâ äèâ-
íèé ñòóê³ò ó ìàøèí³, ÿêîãî ðàí³-
øå íå áóëî. Ïðî öå Þð³é îäðàçó 
ïîâ³äîìèâ ïðàö³âíèêàì ñåðâ³ñó.

— Ó ñåðâ³ñ³ ï³äòâåðäèëè, ùî 

ñòóê³ò º, — êàæå Þð³é. — Àëå 
çíàéòè ïðè÷èíó íå çìîãëè. Òîìó 
ïîïðîñèëè äåÿêèé ÷àñ ïî¿çäèòè, 
ìîâëÿâ, çâóê àáî çíèêíå, àáî 
ïðîÿâèòüñÿ á³ëüøå ³ ìîæíà áóäå 
âèçíà÷èòè òî÷íó ïðè÷èíó. ß ïî-
ãîäèâñÿ.

«ДЕТАЛЕЙ НЕ ЗАМІНЯТЬ, 
БО НЕМАЄ ГАРАНТІЇ» 

×åðåç êàðàíòèí ÷îëîâ³êó òà 
éîãî äðóæèí³ äåÿêèé ÷àñ áóëî 
íå äî ìàøèíè, àëå, êð³ì ñòóêó 
â àâòî, äî ïðîáëåì äîäàâñÿ ³ “õðó-
ñê³ò” ïðè ïîâîðîòàõ. À îñê³ëüêè 
çíàéîìèé ÷îëîâ³êà â «Á³îë³» âæå 
íå ïðàöþâàâ, â³í âèð³øèâ ñêîðè-
ñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ³íøîãî ñåð-
â³ñíîãî öåíòðó, àáè âèçíà÷èòè, 
÷îìó º òîé ñòóê³ò. Òàì ³ âèÿâèëè 
ïðîáëåìó â àìîðòèçàòîðàõ.

— ß çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðà 
«Á³îëó», ñêàçàâ, ùî ïðàö³âíèêè 
âèêîíàëè ðîáîòó íåÿê³ñíî. ß ïðî-
ñèâ çàì³íèòè ìåí³ çàï÷àñòèíè. 
Òîé â³äïîâ³â, ùî ï³ä ÷àñ çàì³íè 
ï³äâ³ñêè ç³ ñïîðòèâíî¿ íà çâè÷àé-
íó, ãàðàíò³ÿ íå íàäàºòüñÿ. Ìåíå 
ïðî öå íå ïîïåðåäæàâ í³õòî, — 
çàóâàæóº ïàí Þð³é.

Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ï³ñëÿ 
çâåðíåíü äî îô³ö³éíîãî ïðåä-
ñòàâíèöòâà âèðîáíèêà äåòàëåé 
â Êèºâ³, â àâòîñåðâ³ñ³ âñå æ ïîãî-
äèëèñÿ áåçêîøòîâíî íàäàòè íîâ³ 
àìîðòèçàòîðè òà çàì³íèòè ñòàð³.

×îëîâ³ê, ïîáîþþ÷èñü íåÿê³ñíî¿ 
ðîáîòè, âèð³øèâ çä³éñíèòè çá³ðêó 

ТЕРНОПОЛЯНИН СКАРЖИТЬСЯ НА 
РОБОТУ АВТОСЕРВІСУ. ЯК ДІЯТИ?
Авто  У редакцію «RIA плюс» 
звернувся тернополянин Юрій. Чоловік 
поскаржився, що на СТО «Біол» деталі 
в його машині поставили неправильно, 
а майстри відмовилися визнавати свою 
провину. Журналіст «RIA плюс» розібрався 
у конфлікті, а також з’ясував у юриста, як 
захистити свої права в таких випадках 

àìîðòèçàòîð³â ó àâòîðèçîâàíîìó 
ñåðâ³ñíîìó öåíòð³, à íå â àâòî-
ñåðâ³ñ³ «Á³îë».

— Êîëè ìàéñòðè â öåíòð³ ïî÷à-
ëè çä³éñíþâàòè çàì³íó, òî «ïðî-
çð³ëè», àäæå íà àìîðòèçàòîðàõ, 
ùî âñòàíîâèëè ó «Á³îë³», äåÿê³ 
äåòàë³ áóëè ïîñòàâëåí³ äîãîðè 
íîãàìè, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê, 
â³í ãîòîâèé íàäàòè â³äåîäîêàçè 
çàì³íè íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåíèõ 
äåòàëåé ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ 
â ³íøîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. — Öå 
ó ìàéáóòíüîìó ³ ñïðîâîêóâàëî á 
íàâ³òü àâàð³þ, àäæå ïðóæèíè 
àìîðòèçàòîð³â ìîãëè òð³ñíóòè, 
à êîëåñî — â³äïàñòè íà õîäó.

Ó àâòîñåðâ³ñ³ ñâîº¿ ïðîâèíè 
íå âèçíàþòü, çàïåâíÿº ïàí Þð³é, 
êàæóòü, ùî ÿêáè çàì³íó çä³éñíþ-
âàëè ñàìå ó íèõ, òî âîíè ìîãëè á 
ï³äòâåðäèòè öåé ôàêò. ×åðåç çà-
ì³íó â ³íøîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³, 
íå ìîæíà ñêàçàòè òî÷íî, ÷è ñàìå 
ïðàö³âíèêè àâòîñåðâ³ñó º âèíí³, 
àäæå ÷îëîâ³ê, êð³ì «Á³îëó», çâåð-
òàâñÿ ³ â ³íø³ öåíòðè, äå äåòàë³ 
òàêîæ ìîãëè çàì³íèòè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Þð³ÿ, ëèøå 
çà äåòàë³, áåç âðàõóâàííÿ ðîáîòè 
ìàéñòð³â íà àâòîñåðâ³ñ³ «Á³îë», 
â³í ñïëàòèâ ïîíàä 9 000 ãðèâåíü. 
Ó ðåçóëüòàò³ ïîâòîðíî¿ çàì³íè äå-
òàëåé âòðàòèâ ùå 3720 ãðèâåíü. 
Öÿ âàðò³ñòü ìîãëà áóòè á³ëüøà, 
ÿêáè ÷îëîâ³êó ïîâòîðíî äîâåëîñÿ 
êóïóâàòè àìîðòèçàòîðè. Àäæå ö³íà 
îäíîãî — 2060 ãðèâåíü.

ГОТОВІ БУЛИ ПОСТАВИТИ 
ДЕТАЛІ

Äèðåêòîð ÑÒÎ «Á³îë» Âîëîäè-
ìèð Êóçüì³íñüêèé êàæå, ùî ïàíà 
Þð³ÿ ïîïåðåäæàëè ïðî òå, ùî ãà-
ðàíò³þ éîìó âèäàäóòü ò³ëüêè ï³ñëÿ 
çàì³íè âñ³õ ÷îòèðüîõ àìîðòèçàòî-
ð³â, à íå äâîõ, ÿê â³í õîò³â. Â ³í-
øîìó âèïàäêó ãàðàíò³þ íà àâòî 
íå äàäóòü. Äî òîãî æ, ñòóê³ò â ìà-
øèí³ ì³ã áóòè âèêëèêàíèé òèì, 
ùî ïåðåäí³ àìîðòèçàòîðè áóëè 
íîðìàëüí³, à çàäí³ — ñïîðòèâí³.

— Ìåíå ïåðåêîíàëè äçâ³íêîì 
ç Êèºâà â³ä îô³ö³éíîãî ïðåäñòàâ-
íèêà âèðîáíèêà äåòàëåé, ñêàçàëè, 
ùî ë³ïøå â ÷îìóñü âòðàòèòè, àëå 
çàì³íèòè éîìó àìîðòèçàòîðè, — 
êàæå äèðåêòîð. — Ìîº ïðàâî áóëî 
öüîãî íå ðîáèòè. Ô³ðìà çàïëàòèëà 
ñâî¿ ãðîø³ çà ö³ äåòàë³.

Ïàí Âîëîäèìèð ïîÿñíèâ, ùî 
â «Á³îë» ãîòîâ³ áóëè çàì³íèòè 
äåòàë³ òåðíîïîëÿíèíó, àëå òîé 
íå çàõîò³â öüîãî òà ï³øîâ íà êîí-
ôë³êò, àäæå âèð³øèâ çàì³íèòè ¿õ 
â ³íøîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.

— Ìîº ïðàâî áóëî â³äìîâèòè 
éîìó ³ â öüîìó, àëå ìåíå òàêîæ 
âìîâèëè. Ó ìåíå º ãàðàíò³éíèé 
ëèñò ç Êèºâà â³ä ïðåäñòàâíèê³â, 
äå ñêàçàíî, ùî äî ìåíå ïðåòåíç³é 
âîíè ìàòè íå áóäóòü ïðè çàì³í³ 
äåòàëåé â ³íøîìó ñåðâ³ñíîìó öåí-
òð³, — êàæå äèðåêòîð.

Âîëîäèìèð Êóçüì³íñüêèé ïîÿñ-
íèâ, ùî â³í ïåðåäáà÷àâ ñèòóàö³þ, 
ÿêà â ðåçóëüòàò³ ³ ñêëàëàñÿ. Êîëè 
ïàí Þð³é çä³éñíèâ çàì³íó â ³í-
øîìó ì³ñö³, äèðåêòîð âæå íå áóâ 
âïåâíåíèé â òîìó, ùî ñàìå éîãî 
ïðàö³âíèêè çðîáèëè ïîìèëêó, 
àäæå ìàøèíà ïåðåáóâàëà â ³íøèõ 
ñåðâ³ñíèõ öåíòðàõ.

Àìîðòèçàòîðè, ÿê³ çíÿëè ç 
àâòî ïàíà Þð³ÿ, âæå â³äïðàâèëè 
íà åêñïåðòèçó â Êè¿â, ïîâ³äîìèâ 
ïàí Êóçüì³íñüêèé.

«ЗВЕРНУВСЯ В ОСТАННІЙ 
ДЕНЬ» 

Êîëèøí³é ìåíåäæåð àâòîñåðâ³-
ñó «Á³îë» Âîëîäèìèð Ñòàðèê ðîç-
ïîâ³â, ùî äîáðå ïàì'ÿòàº ñèòóàö³þ 
ç ïàíîì Þð³ºì. Çà éîãî ñëîâàìè, 
îäðàçó ï³ñëÿ çàì³íè àìîðòèçàòîð³â 
÷îëîâ³ê çä³éñíèâ ïðîáíèé çà¿çä 
òà ïîñêàðæèâñÿ íà çàéâèé ñòóê³ò. 
Ìàéñòðè íå çíàéøëè ïðè÷èíè.

— Ìè ïîðàäèëè éîìó ïî¿çäèòè 
òðîõè, ³ çâóê ì³ã àáî çíèêíóòè, 
àáî ëîêàë³çóâàòèñÿ, ùîá ìè çìîã-
ëè éîãî âèçíà÷èòè, — êàæå Âîëî-
äèìèð. — Ò³ëüêè ÷åðåç ï³â ðîêó 
ïàí Þð³é ç'ÿâèâñÿ íà àâòîñåðâ³ñ.

Âîëîäèìèð Ñòàðèê âèçíàº, ùî 
äåÿê³ äåòàë³ ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ 
àìîðòèçàòîð³â âñòàíîâèëè íåïðà-

âèëüíî, ³ öå âèíà ïðàö³âíèê³â. 
Àëå ³ ñàì âëàñíèê àâòî — ïàí 
Þð³é — çàíàäòî äîâãî ÷åêàâ, âàð-
òî áóëî ïðè¿õàòè øâèäøå.

— Ãàðàíò³þ íà àìîðòèçàòîðè 
äàâàëè òåðì³íîì íà ï³â ðîêó, 
à Þð³é ç ïðîáëåìîþ çâåðíóâ-
ñÿ ôàêòè÷íî â îñòàíí³é äåíü 
ãàðàíò³¿, — ïðîäîâæóº Âîëîäè-
ìèð. — ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó âîä³é 
â³äìîâèâñÿ â³ä ãàðàíò³éíî¿ çàì³-
íè íà «Á³îë³», ÿêà áè ïðîéøëà 
áåçêîøòîâíî. Çíàþ, ùî íà öüîìó 
àâòîñåðâ³ñ³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿, 
íàâ³òü ÿêùî ³ âèíèêàëè, òî âè-
ð³øóâàëèñÿ áåç ïðîáëåì.

ЗАВЖДИ УКЛАДАЙТЕ ДОГОВІР 
Þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé 

ââàæàº, ùî ïàí Þð³é îïèíèâñÿ 
ó âèãðàø³ âæå â³ä òîãî, ùî îòðè-
ìàâ áåçêîøòîâíî íîâ³ àìîðòèçà-
òîðè. ßêùî ÷îëîâ³ê çâåðíåòüñÿ ç 
öüîãî ïðèâîäó äî ñóäó, òî øàí-
ñ³â äîâåñòè ñâîþ ïðàâîòó ó íüîãî 
ìàëî. Â³í òàêîæ ìîæå çâåðíóòèñÿ 
â Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáó.

— Äóæå âàæêî äîâåñòè, ùî 
øêîäó â÷èíèëè ñàìå â öüîìó 
àâòîñåðâ³ñ³, — ãîâîðèòü þðèñò. — 
Â³äáóâñÿ ëàíöþã ä³é ³ íåâ³äîìî, 
íà ÿêîìó ñàìå åòàï³ âèÿâèëè ïî-
ìèëêó.

Ïàí Íåáåëüñüêèé ðàäèòü çàâæ-
äè óêëàäàòè äîãîâ³ð ï³ä ÷àñ ðå-
ìîíòó ìàøèíè. Öå äîçâîëèòü 
ï³äòâåðäèòè, ùî âàøå àâòî áóëî 
ñàìå â öüîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ³ 
ùîäî öüîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó 
çä³éñíèëè â³äïîâ³äí³ ðîáîòè ÷è 
çàì³íó äåòàëåé.

Фото амортизатора пан Юрій зробив одразу після того, 
як його вийняли з машини. За словами чоловіка, верхня 
металева деталь не має знаходитися зверху, через це машина 
працювала несправно

«Äóæå âàæêî äîâåñòè, 
ùî øêîäó â÷èíèëè 
ñàìå â öüîìó 
àâòîñåðâ³ñ³. Â³äáóâñÿ 
ëàíöþã ä³é. Äîâåñòè 
âèíó íåïðîñòî»

Виписка з автосалону «Біол» за виконані роботи
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На першому етапі оформлення 
приватизації до заяви, поданої 
в органи місцевого самовряду-
вання, необхідно додати:
 копію паспорта та ідентифіка-
ційного коду заявника;
 довідку з управління коопера-
тиву із викопіюванням зі схеми 
організації території кооперати-
ву, на якій зазначено місце роз-
ташування дачної ділянки, доку-
менти, що підтверджують участь 
у дачному кооперативі та видачі 
ділянки з певним номером;
  документ про користування 

ділянкою, виданий територіаль-
ним органом самоврядування;
 акт про погодження меж ді-
лянки землі.
У ході приватизації, заявнику 
потрібно буде сплатити послуги 
організацій, що займаються про-
веденням землевпорядних робіт 
у даному районі. Ціна на прива-
тизацію землі в Україні залежить 
від конкретної ситуації (розташу-
вання, розміри ділянки тощо), 
кажуть експерти. Розміри витрат 
на оформлення становлять від 
трьох до десяти тисяч гривень.

Які потрібні документи 

 Не повідомляйте особисту ін-
формацію Якщо шахраї потре-
бують копії ваших документів: 
паспорта, ідентифікаційного 
коду, — не погоджуйтеся їх пе-
редавати.
  Зберігайте в таємниці дані 
картки банку: PIN-код, CVV2-код, 
термін дії картки, а також паролі 
з СМС. Можете назвати покуп-
цям тільки 16-значний номер 
картки.
 Перевіряйте стан рахунку ва-
шої картки перед передачею 

покупцю товару.
Переконайтеся, що оплата то-
вару отримана, звернувшись 
до співробітника банку або через 
інтернет-банкінг.
 Відкрийте спеціальну картку 
для продажів і покупок в інтер-
неті.
Так ви зможете максимально 
захистити вашу основну картку, 
адже її номер та інші реквізити 
ніде не вказуються.
*За інформацією сайту 
DOM. RIA 

Правила безпечних продажів 

1. Уважно вивчайте оголошення:
Будьте пильні, якщо в оголо-
шенні:
  непідтверджений номер те-
лефону;
 підозріло низька ціна;
  немає фото товару; занадто 
мало інформації про товар або 

послугу.
2. Можна довіряти:
 Реальним об'єктам нерухомо-
сті від перевірених продавців;
 Оголошенням з підтвердже-
ним номером телефону про-
давця зі спеціальною відміткою 
в оголошенні.

Правила безпечних покупок 

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Âèáðàòè äà÷ó íåïðîñòî, àäæå 
íà ¿¿ ö³íó âïëèâàº áàãàòî ôàêòîð³â: 
ïëîùà áóäèíêó, ê³ëüê³ñòü ê³ìíàò, 
ïîâåðõ³â, ÷è º îïàëåííÿ, ÿêà ïëîùà 
äà÷íî¿ ä³ëÿíêè òîùî. Òðåáà äîáðå 
óñå ç³ñòàâèòè, àáè íå ïåðåïëàòèòè.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ç'ÿñó-
âàëè, äå ïðèäáàòè äà÷ó äåøåâøå 
òà ÿêó æ ö³íó íàé÷àñò³øå ïðîñÿòü 
â òîìó ÷è ³íøîìó íàñåëåíîìó 
ïóíêò³. Äëÿ çðó÷íîñò³ ìè ðîçä³ëèëè 
Òåðíîï³ëüñüêèé ðàéîí íà äâ³ çîíè: 
ïåðåäì³ñòÿ òà ðåøòà ñ³ë.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ДАЧІ 
В ПЕРЕДМІСТІ?

Çã³äíî ç äàíèìè ñàéòó 
DOM. RIA, ó ïåðåäì³ñò³ Òåðíîïîëÿ 
ñòàíîì íà 13 ëèïíÿ ëèøå â òðüîõ 
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïðîäàþòü äà÷í³ 
ä³ëÿíêè. Çàãàëîì íà ñàéò³ 49 îãî-
ëîøåíü ïðî ïðîäàæ áóäèíêó.

Òàê, ó Áåðåçîâèö³ ñåðåäíÿ ö³íà 

íà áóäèíîê ñêëàäàº 25 000 äîëàð³â. 
Òàì ïðîäàþòü â îñíîâíîìó äâîïî-
âåðõîâ³ äà÷³, òîìó é ö³íà äîâîë³ âè-
ñîêà. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ âîíà ìîæå 
äîõîäèòè äî 47 000 äîëàð³â.

Ó Ïåòðèêîâ³ â ñåðåäíüîìó çà äà÷ó 
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 12 000 äîëàð³â. 
Çäåá³ëüøîãî òàì ïðîäàþòü îäíî-
ïîâåðõîâ³ áóäèíêè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ùîíàéìåíøå êîñìåòè÷íîãî ðåìîí-
òó. Ö³íà ñòàðòóº â³ä 6 800 äîëàð³â òà 
äîõîäèòü äî 40 000 äîëàð³â.

ßêùî áàæàºòå ïðèäáàòè äà÷íèé 
áóäèíîê â Ñìèê³âöÿõ, äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè â ñåðåäíüîìó 18 000 äîëà-
ð³â. Çäåá³ëüøîãî áóäèíêè òóò îáæè-
ò³. Ö³íà íà íèõ — â³ä 12 000 äîëàð³â 
òà äîõîäèòü äî 28 000 äîëàð³â.

ДАЧІ В СЕЛАХ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Íå ó âñ³õ ñåëàõ Òåðíîï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ïðîäàþòü äà÷í³ áóäèíêè, 
ïðîòå çíàõîäèìî ïîíàä 100 îãî-
ëîøåíü.

Ó Áóöíåâ³, íàïðèêëàä, — áàãàòî 

ДАЧІ ПОБЛИЗУ ТЕРНОПОЛЯ: ДЕ 
ПРИДБАТИ ТА ЯК ПРИВАТИЗУВАТИ
Нерухомість  Часто дача для людини 
стає місцем відпочинку від міського 
галасу. Серед пропозицій: найдешевше 
придбати дачі в селах Курники, Ступки 
та Драганівка, а от найдорожче — 
у Підгородньому, Буцневі та Івачеві

äà÷íèõ áóäèíê³â «íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê». Ñåðåäíÿ ö³íà — 15 000 äî-
ëàð³â. Õî÷à ïî÷àòêîâà ö³íà íà áó-
äèíêè — 5 600 äîëàð³â. ×àñòî 
ìîæíà çóñòð³òè äà÷³, ùî ïðîäàþòü 
çà 7 000 äîëàð³â.

Â ²âà÷åâ³ ïðîäàþòü ëèøå äâà 
äà÷í³ áóäèíêè, îäèí ç ÿêèõ âàðòóº 
32 000 äîëàð³â.

Ó ñåë³ Îñòð³â äà÷íèé áóäèíîê 
ìîæíà ïðèäáàòè âæå â³ä 6 200 äî-
ëàð³â. Ñåðåäíÿ ö³íà — 10 000 äî-
ëàð³â.

Ó ñåë³ Ï³äãîðîäíº îäèí ç ïðåä-
ñòàâëåíèõ äà÷íèõ áóäèíê³â ïðî-
äàþòü çà 60 000 äîëàð³â.

ПОДРОБИЦІ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ДІЛЯНКИ 

Çã³äíî ³ç Çåìåëüíèì êîäåêñîì, 
êîæåí ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâî 
íà îòðèìàííÿ çåìë³ ó âëàñí³ñòü 
íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ ³ äà÷íèõ ä³ëÿíîê.

Ùîá ïðèâàòèçóâàòè ä³ëÿíêó, ùî 
óæå ïåðåáóâàº ó âëàñíîñò³, íåîá-
õ³äíî ïîäàòè çàÿâó äî ì³ñöåâî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ÷è ñåëèùíî¿ ðàäè, àáî 
â óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó.

Áóäü-ÿê³ ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ïî-
âèíí³ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ äàòè 
â³äïîâ³äü (ð³øåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ, 
íàêàç), àáî äîçâîëèòè ðîçðîáêó ïðî-
ºêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü, àáî ìîòèâîâàíî äàòè â³äìîâó 
â éîãî âèäà÷³. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ íàäñè-
ëàºòüñÿ çàÿâíèêó â ïèñüìîâ³é ôîðì³ 
àáî âðó÷àºòüñÿ îñîáèñòî ïðîòÿãîì 
3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó éîãî 
ïðèéíÿòòÿ. Ï³äñòàâîþ äëÿ â³ä-
ìîâè ó âèäà÷³ äàíîãî ð³øåííÿ 
ìîæå áóòè ëèøå íåâ³äïîâ³äí³ñòü 
ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç äàíèìè ñàéòó 
DOM. RIA, ó ïåðåäì³ñò³ 
Òåðíîïîëÿ, ñòàíîì 
íà 13 ëèïíÿ, äà÷í³ 
ä³ëÿíêè ïðîäàþòü 
ëèøå â òðüîõ ñåëàõ

Найдешевше придбати дачі в селах Курники, 
Ступки та Драганівка, а от найдорожче — 
у Підгородньому, Буцневі та Івачеві

Середня ціна на дачні будинки в передмістях 
Тернополя за даними сайту DOM. RIA станом 
на липень 2020 року. Ціна в дол. США

Середня ціна на дачні будинки в різних селах Тернопільського району 
за даними сайту DOM. RIA станом на липень 2020 року. Ціна в дол. США

БЕРЕЗОВИЦЯ ПЕТРИКІВ СМИКІВЦІ
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Ó ã³äðîïàðêó «Òîï³ëü÷å» åê-
ñòðèì-ìàéäàí÷èê êîðèñòóºòü-
ñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä ìîëîä³. 
Íàé÷àñò³øå òàì ìîæíà ïîáà÷èòè 
ï³äë³òê³â, ÿê³ êàòàþòüñÿ íà ñêåé-
òàõ, ñàìîêàòàõ, ðîëèêàõ òà âåëî-
ñèïåäàõ. Ìèíóëîãî ðîêó ó æîâòí³ 
ìàéäàí÷èê ðåìîíòóâàëè, îñê³ëüêè 
çíà÷íà ÷àñòèíà ôàíåðíîãî ïî-
êðèòòÿ áóëà âæå ïîøêîäæåíà. 
Ñïîðòñìåíè ñêàðæèëèñÿ, ùî êà-
òàòèñü òàì, îñîáëèâî íà ñêåéòàõ 
òà ñàìîêàòàõ, íåáåçïå÷íî. ßêùî 
êîë³ùàòêî ïîòðàïèòü ó ä³ðêó — 
ìîæíà ïîêàë³÷èòèñÿ. Ïðî öå ïè-

ñàëè ³ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ».
Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó ïîøêîäæåí³ 

ëèñòè ôàíåðè çàì³íèëè íà íîâ³. 
Íà äåÿêèõ êîíñòðóêö³ÿõ çàëèøè-
ëàñü óñå æ ñòàðà ôàíåðà. Äåÿê³ 
êîíñòðóêö³¿ çíîâó ïîòðåáóþòü 
ðåìîíòó. 

Ó ì³ñüêðàä³ êàæóòü: ó «Òîï³ëü-
÷å» ïëàíóþòü îíîâèòè ìàéäàí-
÷èê. Íàðàç³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè 
îáãîâîðþþòü. Îäíàê êîëè ñàìå 
òàì ç'ÿâëÿòüñÿ «ñâ³æ³» êîíñòðóê-
ö³¿, íåâ³äîìî. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿòü 
çãîäîì.

— Íà æàëü, ÷åðåç êàðàíòèí 
ìè ìàºìî ìåíøå ô³íàíñóâàííÿ, 
îäíàê âñå æ ïëàíóºìî îíîâèòè 
åêñòðèì-ìàéäàí÷èê ó «Òîï³ëü-

ЧИ БЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ДЛЯ ЕКСТРИМУ 
Відпочинок  Екстрим-майданчики 
у «Топільче» та на «Циганці» користуються 
популярністю серед місцевих. Вони 
потребують ремонту, скаржаться спортсмени. 
Коли їх відремонтують та оновлять?

÷å», — êàæå íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó 
ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ãàëèíà 
Ôåäîðîâè÷. — Ìè îáãîâîðþºìî 
ìîæëèâ³ âàð³àíòè ç³ ñïîðòñìå-
íàìè. Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà áóäå 
ãîâîðèòè ïðî âàðò³ñòü.

Ïðî çàì³íó ñòàðî¿ ôàíåðè 
íà íîâó íàðàç³ ìîâà íå éäå. 

— Ùîäî ïîøêîäæåíèõ ëèñò³â 
ôàíåðè — öå ä³éñíî º, — êàæå 
Ãàëèíà Ôåäîðîâè÷. — Àëå íà-
ðàç³ ïîòðåáè çàì³íÿòè ¿¿ íåìàº, 
îñê³ëüêè ö³ ïîøêîäæåííÿ íå º 
íåáåçïå÷íèìè.

Íà «Öèãàíö³» äåÿê³ åëåìåí-
òè åêñòðèì-ìàéäàí÷èêà ìàþòü 
ñåðéîçí³ ïîøêîäæåííÿ. Ó ì³ñü-
ê³é ðàä³ ïðî öå â³äîìî. Çàì³íè-
òè ïîøêîäæåíó ôàíåðó ïîâèíí³  
äî ê³íöÿ ëèïíÿ.

— Íà «Öèãàíö³» ðåìîíò åêñ-
òðèì-ìàéäàí÷èêà ïðîâîäèâñÿ 
ìèíóëîãî ðîêó, — ïîÿñíþº ðå÷-
íèöÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð'ÿíà Çâà-
ðè÷. — Ìàéäàí÷èê ñèñòåìàòè÷íî 
îãëÿäàþòü, òîð³ê áóëà ïðîâåäåíà 
³çîëÿö³ÿ. Ìàéäàí÷èê ïîôàðáîâà-

У «Топільче» на екстрим-майданчику зазвичай катаються діти 
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íèé. ×àñòêîâèé ðåìîíò ³ç çàì³íîþ 
çíîøåíèõ åëåìåíò³â ïîêðèòòÿ â³ä-
áóäåòüñÿ âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñòàðó ôàíåðó, 
ùîâå÷îðà íà «Öèãàíö³» çáèðà-
ºòüñÿ ÷èìàëî åêñòðåìàë³â. ßê 
êàæóòü ñïîðòñìåíè, õî÷ íà «Öè-

ãàíö³» ìàéäàí÷èê ³ ìåíøèé — 
òàì çíà÷íî êðàùå ïîêðèòòÿ. 
ßêùî ó «Òîï³ëü÷å» öå — àñôàëüò, 
òî íà «Öèãàíö³» — áåòîí. Ëþ-
áèòåë³ «âèêðóòàñ³â» ïîÿñíþþòü, 
ùî áåòîííå ïîêðèòòÿ êðàùå äëÿ 
ñêåéòåð³â, àí³æ àñôàëüòîâå.



10 RIA ïëþñ, 22 ëèïíÿ 2020ÎÑÂ²ÒÀ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Õî÷à ó Òåðíîïîë³ º ÷èìàëî âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, áàãàòî 
àá³òóð³ºíò³â ïîäàâàòèìóòü äîêó-
ìåíòè ³ â ³íø³ ì³ñòà. Õòîñü — ùîá 
ñïðîáóâàòè âñòóïèòè ó ïðåñòèæ-
í³øèé ÂÍÇ, õòîñü — ïåðå¿õàòè 
â ³íøå ì³ñòî ïîäàë³ â³ä áàòüê³â, 
à õòîñü — áî øóêàº äåøåâø³ çà-
êëàäè.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ «ВИВЧИТИ» 
ДИТИНУ

Ïåðøó âèùó îñâ³òó ìîæíà 
îòðèìàòè çà êîøòè äåðæàâíîãî 
áþäæåòó. Óñå çàëåæàòèìå â³ä 
ðåçóëüòàò³â ÇÍÎ àáî ªÂ². ×èì 
âèùèé áàë âäàëîñÿ íàáðàòè, òèì 
á³ëüøå øàíñ³â º äëÿ âñòóïó äî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó.

Îäíàê áàãàòî áàòüê³â òà âèïóñ-
êíèê³â, íàâ³òü ÿêùî âîíè äîáðå 
ñêëàëè ÇÍÎ, ïåðåéìàþòüñÿ, ùî 
ïðîõ³äíîãî áàëó íå âèñòà÷èòü, 
òîìó ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ðîçãëÿäàòè 
âàðò³ñòü êîíòðàêòó.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ÌÎÍ, ì³-
í³ìàëüíà âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ (³í-
äèêàòèâíà ñîá³âàðò³ñòü) âðàõîâóº 
äîõîäè ëþäåé ³ íå ìîæå áóòè 
âèùîþ çà òðè ñåðåäí³ çàðïëàòè 
â îáëàñò³.

— Ó 2020 ðîö³ ì³í³ìàëüíà ö³íà 
íàâ÷àííÿ íà êîíòðàêò³ íå ìîæå 
áóòè ìåíøîþ, í³æ 60% â³ä ô³-
íàíñóâàííÿ, ÿêå äåðæàâà âèä³ëÿº 
â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî ñòóäåí-
òà-áþäæåòíèêà â êîíêðåòíîìó 

óí³âåðñèòåò³, — çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà-
¿íè ªãîð Ñòàäíèé. — Öå ñòîñóºòü-
ñÿ ëèøå 38 íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé òà ïî÷íå ä³ÿòè 
äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ âñòóïàòèìóòü 
ó 2020 ðîö³, ³ íå âïëèíå íà òèõ, 
õòî âæå íàâ÷àºòüñÿ. Âëàñíå, íàâ³òü 
ñåðåä ìàéáóòí³õ ïåðøîêóðñíèê³â 
íîâîââåäåííÿ òîðêíåòüñÿ ìàêñè-
ìóì 16% öüîãîð³÷íîãî íàáîðó.

Ð³ê íàâ÷àííÿ çà êîíòðàêòîì 
â ñåðåäíüîìó êîøòóº 13–20 òèñ. 
ãðí. Òàê³ ðîçö³íêè ìàþòü 97 çà-
êëàä³â âèùî¿ òà ôàõîâî¿ ïåðåä-
âèùî¿ îñâ³òè, ùî ï³äïîðÿäêîâó-
þòüñÿ ÌÎÍ. ª ³ çíà÷íî äîðîæ÷³ 
óí³âåðñèòåòè, äå ð³ê íàâ÷àííÿ 
âàðòóâàòèìå â³ä 27 äî 39 òèñ. 
ãðí. Âñå çàëåæèòü â³ä êîíêðåò-
íîãî çàêëàäó òà ñïåö³àëüíîñò³. 
Äî ïðèêëàäó — ð³ê íàâ÷àííÿ 
íà áàêàëàâðà ó Êè¿âñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ êîøòóâàòèìå 35–39 òèñ. 
ãðèâåíü. Ìàã³ñòðè æ çàïëàòÿòü ïî-
íàä 47 òèñ. ãðèâåíü çà ð³ê.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ГУРТОЖИТОК

Íàâ³òü ÿêùî àá³òóð³ºíòó âäàñòü-
ñÿ âñòóïèòè íà áþäæåò — äîâå-
äåòüñÿ ïëàòèòè çà ïðîæèâàííÿ. Öå 
àáî ãóðòîæèòîê, àáî îðåíäîâàíà 
êâàðòèðà.

Ïðîæèâàòè â ãóðòîæèòêó — 
íàéäåøåâøèé âàð³àíò. Ï³ä ÷àñ 
âèáîðó óí³âåðñèòåòó äëÿ âñòó-
ïó âàðòî ä³çíàòèñÿ, ÷è íàäàþòü 
ñâî¿ì ñòóäåíòàì ë³æêî-ì³ñöÿ 

УНІВЕРСИТЕТ У ТЕРНОПОЛІ ЧИ 
ДЕІНДЕ: СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВЧИТИСЯ
Навчання  Випускники тернопільських 
шкіл вже обирають університет для 
навчання. Якщо потрапити на бюджет 
не вдасться — батькам за їхнє навчання 
доведеться викласти кругленьку суму. 
А якщо вступати у ВНЗ в іншому місті — 
потрібно буде готувати гроші ще й 
для проживання та переїзду

ó ãóðòîæèòêàõ. ßêùî ñòóäåíò 
íå ìàº ï³ëüã — âàðò³ñòü ïðîæè-
âàííÿ ñòàíîâèòèìå îð³ºíòîâíî 
400–600 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Òàê³ 
ðîçö³íêè ìàþòü á³ëüø³ñòü âóç³â. 
Îäíàê º ³ âèù³ ö³íè. Âñå çàëåæèòü 
â³ä óìîâ ïðîæèâàííÿ. Çà ì³ñÿöü 
ïðîæèâàííÿ ìîæíà çàïëàòèòè ³ 
äî 2 òèñ. ãðèâåíü.

— ß ïðè¿õàâ íà íàâ÷àííÿ 
ó Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³îíàëü-
íèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò ç 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, — êàæå ñòó-
äåíò Âîëîäèìèð. — Ó ìåíå ï³ëüã 
íåìàº, ³ ÿ ïëàòèâ çà 10 ì³ñÿö³â 
ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó áëèçü-
êî 5,5 òèñ. ãðèâåíü. Ñþäè âæå 
âõîäèòü âàðò³ñòü êîìóíàëêè, ïðî-
æèâàííÿ òîùî. Ùå ìè ïëàòèëè 
ñòðàõîâèé âêëàä áëèçüêî 150 ãðè-
âåíü íà ð³ê. Ó ìî¿õ çíàéîìèõ, 
ÿê³ æèâóòü ó ãóðòîæèòêàõ ³íøèõ 
óí³âåðñèòåò³â, ðîçö³íêè ïðèáëèç-
íî òàê³ æ. Ó ìîãî ñóñ³äà òàòî áóâ 
â ÀÒÎ, òîìó â³í ïëàòèòü ìåíøå. 
Õî÷ óìîâè ïðîæèâàííÿ õîò³ëîñü 

áè ìàòè êðàù³, àëå çà 550 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü — öå íå äîðîãî. 
Îñîáëèâî ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç 
âàðò³ñòþ îðåíäè êâàðòèðè.

Ð åé òèí ã  óí ³ â å ð ñè ò å ò ³ â 
«ÒÎÏ-200 Óêðà¿íà» 2020 ðîêó 
î÷îëèâ Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé 
óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè Êè¿âñüêèé 
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ì. ²ãîðÿ 
Ñ³êîðñüêîãî. Ì³ñÿöü ó ê³ìíàò³ 
ãóðòîæèòêó öüîãî çàêëàäó ïðè 
4-ì³ñíîìó ïîñåëåíí³, âðàõîâóþ÷è 
åêñïëóàòàö³éíî-ãîñïîäàðñüê³ ïî-
ñëóãè, ïðîæèâàííÿ òà êîìóíàëêó 
êîøòóâàòèìå 569 ãðèâåíü. Ïðè 
1-ì³ñíîìó ïîñåëåíí³ ì³ñÿöü ïðî-
æèâàííÿ îá³éäåòüñÿ â 1844 ãðèâí³.

Ä³çíàòèñÿ ïðî âàðò³ñòü ïðîæè-
âàííÿ â ãóðòîæèòêó êîíêðåòíîãî 
çàêëàäó ìîæíà íà ¿õíüîìó îô³ö³é-
íîìó ñàéò³ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçä³ë³.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПРОЇЗД
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó òàêîæ ìàº 

íåìàëå çíà÷åííÿ, àäæå ó âåëèêèõ 
ì³ñòàõ ãóðòîæèòêè òà íàâ÷àëüí³ 
êîðïóñè ðîçòàøîâàí³ â ð³çíèõ ÷à-
ñòèíàõ ì³ñòà ³ äîáðàòèñÿ äî íèõ 
ìîæíà ëèøå íà ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³. Îäíàê âàðòî âðàõî-
âóâàòè, ùî ñòóäåíòè çàçâè÷àé 
ìàþòü ï³ëüãè íà ïðî¿çä ó ì³ñü-
êîìó òðàíñïîðò³. Ó Òåðíîïîë³, 
äî ïðèêëàäó, ñòóäåíòè ìîæóòü 
áåçêîøòîâíî ¿çäèòè ó òðîëåéáóñàõ 
òà íîâèõ àâòîáóñàõ, îäíàê ëèøå 
â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíè ìà-

þòü «Ôàéíó êàðòêó». Ïðåä’ÿâèòè 
ñòóäåíòñüêèé êâèòîê äëÿ áåçêîø-
òîâíîãî ïðî¿çäó íå ìîæíà.

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó çàë³çíèöåþ 
òàêîæ ð³çíà. Ñòóäåíòñüêèé êâè-
òîê íàäàº ïðàâî ïðèäáàòè êâèòîê 
íà 50% äåøåâøå, îäíàê öå ñòîñó-
ºòüñÿ ëèøå êâèòê³â íà ì³ñöÿ ó çà-
ãàëüíèõ ³ ïëàöêàðòíèõ âàãîíàõ, 
âàãîíàõ äðóãîãî ³ òðåòüîãî êëàñó 
âñ³õ êàòåãîð³é ïî¿çä³â ì³æì³ñü-
êîãî ñïîëó÷åííÿ, à òàêîæ ó âñ³õ 
âàãîíàõ ðåã³îíàëüíèõ ïî¿çä³â òà 
â ïî¿çäàõ ïðèì³ñüêîãî ñïîëó÷åí-
íÿ. Îäíàê ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòè-
íîì áàãàòî íàïðÿìê³â çàë³çíèö³ 
íå ïðàöþþòü. Òàê ç Òåðíîïîëÿ 
äî Êèºâà âè íå çìîæåòå äî¿õàòè 
ïëàöêàðòîì. ª ëèøå ì³ñöÿ ó ëþê-
ñîâèõ âàãîíàõ, êóïå, ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ 
ó âàãîíàõ 1 òà 2 êëàñó. Òàêà æ 
ñèòóàö³ÿ ç á³ëüø³ñòþ íàïðÿìê³â. 
Ñàìå òîìó âàðòî çàâ÷àñíî ïðè-
äáàòè êâèòêè íàïåðåäîäí³ ïî÷àò-
êó ïîäà÷³ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â 
ó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.

ЧИ ПРЕСТИЖНО НАВЧАТИСЯ 
У ТЕРНОПОЛІ?

Õî÷à äåÿê³ àá³òóð³ºíòè òà ìàé-
áóòí³ ìàã³ñòðè õî÷óòü âñòóïàòè 
äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³íøèõ 
ì³ñò, òåðíîï³ëüñüê³ óí³âåðñèòåòè 
çàéìàþòü äàëåêî íå îñòàíí³ ì³ñöÿ 
â ðåéòèíãó óêðà¿íñüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü íîâèé 
ðåéòèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â «ÒÎÏ-200 Óêðà¿íà». Íà æàëü, 
â ïåðøó äåñÿòêó æîäåí òåðíîï³ëü-
ñüêèé çàêëàä íå ïîòðàïèâ. Îäíàê 
Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³îíàëüíèé 
åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ïîñ³â 
13 ïîçèö³þ â çàãàëüíîìó ðåéòèí-
ãó. Õîðîø³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè é 
³íø³ óí³âåðñèòåòè ì³ñòà. Òåðíî-
ï³ëüñüê³ ÂÍÇ óâ³éøëè ó ÒÎÏ-60 
çàãàëüíîãî ðåéòèíãó.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ У НАЙПРЕСТИЖНІШИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇНИ 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мінімальний розмір плати за 1 рік навчання за контрактом для денної 
форми здобуття вищої освіти, який заклад вищої освіти може встановити 

для осіб, зарахованих у 2020 році, для здобуття ступеня 

Молодший 
бакалавр

Бакалавр Магістр 

Національний технічний університет України 
Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського

23 301 грн 25 890 грн 33 657 грн 

Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка

28 051 грн 31 168 грн 40 519 грн 

Сумський державний університет 11 156 грн 12 395 грн 16 114 грн 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

17 817 грн 19 796 грн 25 735 грн 

Національний університет «Львівська 
політехніка»

20 453 грн 22 725 грн 27 813 грн 

За інформацією МОН 

Íàâ³òü ÿêùî âäàñòüñÿ 
âñòóïèòè íà áþäæåò — 
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè 
çà ïðîæèâàííÿ àáî 
â ãóðòîæèòêó, àáî 
îðåíäîâàí³é êâàðòèð³

Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського має 25 місце 
в «ТОП-200 Україна». З медичних ВНЗ він поступився лише Національному медичному 
університету ім. Данила Галицькогоу Львові
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— ß ïî÷àâ ðîáèòè â ñâîºìó 
äâîð³ àëüòàíêó, äå ìîæíà áóëî á 
â³äïî÷èòè ç äðóçÿìè, — ðîçïî-
â³äàº ßðîñëàâ ßðîøåâñüêèé. — 
Ñàì çìàéñòðóâàâ êàðêàñ àëüòàí-
êè, íàêðèòòÿ. Ïîò³ì âñòàíîâèâ 
êàì³í ³ ìàíãàë. Ùå çàõîò³â, ùîá 
òàì áóâ îðèã³íàëüíèé ñò³ë. Õî-
ò³ëîñÿ, ùîá íå ïðîñòî ê³ëüêà 
äîùîê áóëî. Ïî÷àâ øóêàòè â ³í-
òåðíåò³ âàð³àíòè, ÿê êðåàòèâíî 
éîãî ïðèêðàñèòè ³ ïîáà÷èâ, ùî 
ðîáëÿòü ñòîëè, çàäåêîðîâàí³ 
êðèøêàìè â³ä ïèâà.

Îñê³ëüêè â Òåðåáîâë³ íå òàêå 
âåëèêå ð³çíîìàí³òòÿ ïèâíèõ íà-
ïî¿â, òî âäàëîñÿ ç³áðàòè ëèøå 
ê³ëüêà äåñÿòê³â ð³çíèõ êðèøîê. 
Äëÿ äåêîðóâàííÿ öüîãî áóëî çà-
ìàëî. Òîæ ÷îëîâ³ê ïî÷àâ øóêàòè 
â ìåðåæ³, äå æ ìîæíà ïîïîâíèòè 
êîëåêö³þ.

— ß çíàéøîâ ïëàòôîðìè, äå ¿õ 
ïðîäàþòü òà îáì³íþþòü, — ïðî-
äîâæóº ðîçïîâ³äü ïàí ßðîñëàâ. — 
Âèÿâëÿºòüñÿ, öå — êîëåêö³éíèé 
ìàòåð³àë. Ïîðàõóâàâ, ùî äëÿ 
ñòîëó òðåáà ùîíàéìåíøå 170. 
Òî áóëà ïåðøà íåâåëè÷êà ìåòà. 
Øóêàâ âàð³àíòè, äå ¿õ ìîæíà ä³-
ñòàòè, áî æ õîò³â, ùîá óñ³ áóëè 
ð³çí³.

Çàðàç ðîáîòà íàä îñîáëèâèì 
ñòîëîì ìàéæå çàâåðøåíà. Ïî ïå-
ðèìåòðó ñòîëó — êðèøå÷êè, çà-
ëèò³ ñìîëîþ. Çàëèøèëîñü ëèøå 
ïîêðèòè çàõèñíèì ïîêðèòòÿì, ³ 
ìîæíà êëèêàòè ãîñòåé.

Є КРИШКИ ВІД УКРАЇНСЬКОГО 
ПИВА, Є — ВІД ЗАКОРДОННОГО 

— Äåñü äâà ðàçè ÿ êóïèâ òàê³ 
êðèøêè, ÿêèõ ó ìåíå íå áóëî, 
ó ³íøèõ êîëåêö³îíåð³â â Óêðà¿-
í³, — êàæå ÷îëîâ³ê. — À äàë³ â ³í-
òåðíåò³ çíàéøîâ êðóòèé ñàéò äëÿ 
êîëåêö³îíåð³â, äå ïðîñòî øèêàðíà 
áàçà äëÿ ð³çíîãî êîëåêö³éíîãî ìà-
òåð³àëó: êîðêè, åòèêåòêè â³ä ïèâà, 
â³ä øîêîëàäîê, îáãîðòêè â³ä öó-
êåðîê, êàëåíäàðèêè, ïàêåòèêè â³ä 
öóêðó, ìîíåòè òà ³íøå. Íà êî-
æåí âèä òàì äåñÿòêè òèñÿ÷ ð³çíèõ 
íàéìåíóâàíü. Íàïðèêëàä, êðèøîê 
òàì áóëî, çäàºòüñÿ, 60 òèñÿ÷ ð³ç-
íèõ ç êîæíî¿ êðà¿íè ñâ³òó. Äëÿ 
êîëåêö³îíåð³â öåé ñàéò ö³ííèé 
òèì, ùî òàì ìîæíà ðîçêàçàòè, 
ÿê³ åêñïîíàòè º â òåáå, ³ ÿêùî 
ó êîãîñü º ìîæëèâ³ñòü, âè ìîæåòå 
îáì³íÿòèñÿ.

Çàðàç â êîëåêö³¿ òåðåáîâëÿí-
öÿ — êðèøêè â³ä óêðà¿íñüêîãî 
ïèâà, ïîëüñüêîãî, í³ìåöüêîãî, 
ðîñ³éñüêîãî, ³çðà¿ëüñüêîãî òà ³í-
øèõ êðà¿í.

— Íà ìîìåíò, êîëè ÿ â³äêðèâ 
äëÿ ñåáå öþ îíëàéí-ïëàòôîðìó, 
ó ìåíå âæå íàçáèðàëèñÿ äåñÿòêè 
îäíàêîâèõ: â³ä «Ìèêóëèíåöüêî-
ãî», «Îï³ëëÿ», «Ëüâ³âñüêîãî» òà 
³íøèõ ïîïóëÿðíèõ ó íàñ ìàðîê, 
ÿ ïîâ³äçíà÷àâ, ùî ìîæó áåç ïðî-
áëåì íèìè îáì³íÿòèñÿ, — êàæå 
êîëåêö³îíåð. — Çãîäîì ìåí³ íà-
ïèñàâ ÷îëîâ³ê ç ²çðà¿ëþ, ùî ãîòî-
âèé â³í íà îáì³í. ß áóâ íîâà÷îê 
ó öüîìó, òî â³í ìåí³ âñå ðîçïîâ³â, 
ùî ³ ÿê ðîáèòè, ³ ìè çä³éñíèëè 
îáì³í 50 íà 50. ² ùå ïðèáëèçíî 

ТЕРЕБОВЛЯНЕЦЬ ЗІБРАВ КІЛЬКА 
СОТЕНЬ РІЗНИХ КРИШОК ВІД ПИВА 
Захоплення  Ярослав Ярошевський 
з Теребовлі про свою колекцію 
розповідає скромно. Каже, що не вважає 
її великою. У його збірці немає двох 
однакових кришок. І є чимало експонатів 
від закордонних напоїв 

60 ìîíåò. Äî ðå÷³, ó öüîãî ÷îëî-
â³êà, ç ÿêèì ìè ïðîâîäèëè îáì³í, 
º êîëåêö³ÿ ç 35 òèñÿ÷ òåëåôîííèõ 
êàðòîê.

«ПРОДАЮТЬ КІЛОГРАМАМИ» 
Ó Ïîëüù³ ìèíóëîãî ðîêó ïàí 

ßðîñëàâ ïðèäáàâ áëèçüêî òèñÿ-
÷³ êðèøîê, ÿê³ ïðîäàâàëè «íà 
âàãó». Áàãàòî ç íèõ áóëè ç³ãíóò³, 
àëå áëèçüêî 80 — ñòàëè ÷àñòèíîþ 
éîãî êîëåêö³¿. Íîâèõ ç íèõ áóëî 
ëèøå 35, ³íø³ — âæå áóëè ñåðåä 
ç³áðàíîãî.

— Îò òàê ÿ ïîòðîõó çáèðàâ 
êîëåêö³þ. Çàðàç àêòèâí³ñòü âæå 
íå òàêà, ùå é êîðîíàâ³ðóñ äîäàâ 
ïðîáëåì. Çíàþ, ùî íà óêðà¿í-
ñüêèõ àóêö³îíàõ, íàïðèêëàä, 
ñòàð³ êðèøêè â³ä ñòàðîãî «Ìè-
êóëèíåöüêîãî» ïèâà ïî÷àòêó 

2000-õ ðîê³â ìîæóòü êîøòóâà-
òè â³ä 200 ãðèâåíü. Ó êîæíîãî 
êîëåêö³îíåðà º ùîñü ñâîº, ÷èì 
âàðòî ïèøàòèñÿ. Ó ìåíå ïîêè 
ùî íå äóæå âåëèêà êîëåêö³ÿ, àëå 
ê³ëüêà ñîòåíü çíàéäåòüñÿ. Çâè÷àé-
íî, äîðîã³ íå áóäó êóïóâàòè ÷è 
âèì³íþâàòè, áî ìåí³ âîíî ïîêè 
ùî íå äóæå òðåáà, — ïîñì³õàºòüñÿ 
ïàí ßðîñëàâ.

Íà ñò³ë ç êîëåêö³¿ ÷îëîâ³ê âè-
êëàâ 210 ð³çíèõ êðèøå÷îê. Êð³ì 
òîãî, ó êîëåêö³¿ çàëèøèëîñü ïîíàä 
500 ³íøèõ, ³ âñ³ — ð³çí³. ² öå — áåç 
îáì³ííîãî ôîíäó.

ТИСЯЧНА КОЛЕКЦІЯ МОНЕТ 
Îêð³ì êðèøîê â³ä õì³ëüíîãî, 

òåðåáîâëÿíåöü êîëåêö³îíóº ³ ìî-
íåòè. Õî÷à öþ êîëåêö³þ òàêîæ 
ââàæàº ñêðîìíîþ.

— ß íå º çàòÿòèì êîëåêö³îíå-

ðîì ìîíåò. Ïîêè ùå áóëà çèìà, 
òî òðîõè á³ëüøå ìàâ íà öå ÷àñó. 
Õî÷à íàïåâíî òèñÿ÷à ìîíåò 
íàçáèðàºòüñÿ, — ãîâîðèòü ïàí 
ßðîøåâñüêèé. — Ïîïîâíþþ êî-
ëåêö³þ çäåá³ëüøîãî òàêèìè îáì³-
íàìè. Òðåáà ðîçóì³òè, ùî áóäü-
ÿêå êîëåêö³îíóâàííÿ — çàíÿòòÿ 
çàòðàòíå çà ÷àñîì ³ ïî ãðîøàõ. Ò³ 
ñàì³ ìîíåòè ÷è áàíêíîòè òðåáà 
ìàòè, íà ùî ¿õ ì³íÿòè ÷è çà ùî 
¿õ êóïèòè. Ç íóëÿ ïî÷àòè âàæêî. 
Ó ñâ³ò³ ïðîäàþòü ìîíåòè íà ê³-
ëîãðàìè.

Îäíîãî ðàçó ÷îëîâ³ê ïðèäáàâ 
çà 218 ãðèâåíü ê³ëîãðàì ìîíåò 
ç-çà êîðäîíó. Ó òóðèñòè÷íèõ 
ì³ñòàõ ³ç ôîíòàí³â ìîíåòè âè-
ãð³áàþòü ó ì³øêè, à ïîò³ì ê³-
ëîãðàìàìè ïðîäàþòü ó áàíêè. 
Çâ³äòè ¿õ ïåðåäàþòü ñïåö³àëüíèì 
ô³ðìàì, à ò³ — êîëåêö³îíåðàì 

«íà âàãó».
— ×àñòî â òàêèõ ì³øå÷êàõ ìîæ-

íà çíàéòè ³ çîëîò³ ìîíåòè, ³ ñð³á-
í³, — ãîâîðèòü â³í. — Áóëà çîëîòà 
ìîíåòà äåñü ³ç 1700-èõ ðîê³â. Áðè-
òàíñüêà ã³íåÿ. Ó ãàðíîìó ñòàí³, ¿¿ 
âàðò³ñòü — ïðèáëèçíî 500 äîëàð³â, 
ó òàêîìó ñòàí³, â ÿêîìó âîíà ïî-
òðàïèëà äî ìåíå, — áëèçüêî ñòà. 
Àëå êð³ì íå¿, äî êîëåêö³¿ çíàéøîâ 
äåñü 60 ð³çíèõ ìîíåò.

ßðîñëàâ ßðîøåâñüêèé êàæå, 
ùî êîæíà êîëåêö³ÿ — öå á³ëüøå, 
í³æ ïðåäìåòè, ÿê³ òè çáèðàºø. Öå 
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè ç ³íøèõ 
êðà¿í.

Äî ðå÷³, äî ñâîãî «ïèâíîãî» 
ñòîëó ïàí ßðîñëàâ âæå ïðèäó-
ìàâ íîâó îðèã³íàëüíó ³äåþ, àëå 
ïîêè ùî íåþ ä³ëèòèñÿ íå çàõîò³â. 
Ìîâëÿâ, áóäóòü íàïðàöþâàííÿ — 
áóäå ðîçìîâà.

Íà ñò³ë ÷îëîâ³ê âèêëàâ 
210 ð³çíèõ êðèøîê ç 
êîëåêö³¿. Çàëèøèëîñü 
ùå ïîíàä 500 ð³çíèõ 
êðèøîê. І öå — áåç 
îáì³ííîãî ôîíäó

Ярослав Ярошевський каже, що кожна колекція — 
це більше, ніж предмети, які ти збираєш. 
Це спілкування з людьми з інших країн

Окрім пивних кришок, чоловік має 
колекцію з майже тисячі монет

У теребовлянця ще залишається 
понад 500 кришечок від пива, 
однакових немає
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Êàòåðèíà Ìàòâ³é÷óê çàðàç æèâå 
ó Òåðíîïîë³ òà âèõîâóº 2-ð³÷íó 
äîíå÷êó ßðèíêó, ÿêó ïîøåïêè íà-
çèâàº äèâîì. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, 
ùî îäíîãî ðàçó êàïåëàí íà Ñõîä³ 
ñêàçàâ, ùî âîíà ïîäàðîâàíà ¿é 
ç ÷îëîâ³êîì çà âðÿòîâàí³ æèòòÿ.

Íà â³éí³ Êàòåðèíà áóëà 
ñïåöïðèçíà÷åíêîþ ìåäè÷íîãî 
çàãîíó Òåðíîïîëÿ.

Ùèðà òà ïîçèòèâíà Êàòåðèíà 
íå çàêðèëàñÿ â ñîá³ ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ ç â³éíè, à ñòàëà àê-
òèâ³ñòêîþ ïðîºêòó «Áàòüê³âñüêà 
ïëàòôîðìà». Çàðàç âîíà — ÷ëåí 
àêòèâíîãî áàòüê³âñüêîãî ðóõó.

Ðîçìîâó ç Êàòåðèíîþ ïîäàºìî 
áåç çì³í, ³ç âóñò ñï³âðîçìîâíèö³.

ЯК ПОТРАПИЛА НА СХІД 
Êîëè ïî÷àëàñü â³éíà, ÿ çàéìà-

ëàñÿ ïðîºêòíèì ìåíåäæìåíòîì. 
Çíàéîì³ àêòèâ³ñòè ç ìåäè÷íîãî 
çàãîíó ñïåöïðèçíà÷åííÿ ïîïðî-
ñèëè ìåíå äîïîìîãòè â îðãàí³çàö³¿ 
äåê³ëüêîõ çàõîä³â. Êàæóòü: «ª ïî-
òðåáà â òàêîìó-òî ³ òàêîìó». Äëÿ 
ìåíå öå íå áóëî ïðîáëåìîþ. Òîä³, 
ó 2017-ìó, ìè çðîáèëè ïåðøèé 
âèøê³ë, çãîäîì — ùå îäèí, áî 
áóëî äóæå áàãàòî áàæàþ÷èõ.

À ïîò³ì ÿêîñü ì³é òîâàðèø 
êàæå: «Òðåáà ¿õàòè íà Ñõ³ä». 
À ¿õàòè íå áóëî êîìó. ² â³í êàæå: 
«Êàòîðãà, à äàâàé òè. Òè âñå 
âì³ºø, âñå çíàºø». À é ñïðàâä³, 
ÿ ïîäóìàëà, ÿêùî ÿ íå ñïðîáóþ, 

òî íå çíàòèìó, ÿê êðàùå îðãàí³-
çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ ïî-
ë³ïøèòè ðîáîòó.

ß çíàëà âñþ òåîð³þ, ñòàðàëàñü 
«íàáèòè ïðàêòèêó», íàñê³ëüêè öå 
áóëî ðåàëüíî â öèâ³ëüíîìó æèòò³, 
ïðîéøëà êóðñè.

Öå áóëà âàæêà ïî¿çäêà. Òàêå 
âðàæåííÿ, ùî ïîòðàïëÿºø â ³íøó 
êðà¿íó. Ìè ìàëè ¿õàòè íà òèæ-
äåíü, à çàëèøèëèñü íàáàãàòî 
äîâøå…

Êîëè ïåðåáóâàëà â ÀÒÎ, òî çíè-
êëà ç ðàäàð³â. Íå àô³øóâàëà, äå ÿ, 
áî â ìåíå äâîº ìîëîäøèõ áðàò³â, 
ìàìà, ³ ÿ íå õîò³ëà ¿õ õâèëþâàòè. 
Ïàì'ÿòàþ, êîëè áóëà â ñåêòîð³ Ì, 
öå Øèðîêèíî, â ìåíå ÿêðàç áóâ 
äåíü íàðîäæåííÿ. Ìàìà ìåí³ òå-
ëåôîíóº, â³òàº, à ÿ âèéøëà òóäè, 
äå õîðîøèé çâ'ÿçîê, ³ êàæó: «Òàê. 
ß òóò, â Äí³ïð³. Êóðñè òàêòè÷íî¿ 
ìåäèöèíè».

ЯКОЮ БУЛА МЕДИЦИНА 
НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ 

Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ïî¿çäêè ÿ âæå 
íå ìîãëà ñïîê³éíî áóòè âäîìà. 
Ðîçóì³ëà, ùî º ïîòðåáà íå ïðîñòî 
âèêëàäàòè, à é íàäàâàòè äîïîìîãó, 
áî ìåäèê³â íå âèñòà÷àëî.

Çíîâó æ òàêè… ðåñóðñíå çàáåç-
ïå÷åííÿ. Â íàø³é êðà¿í³ íà òîé 
ïåð³îä, êîëè ìè ïî÷èíàëè ïðî-
âîäèòè âèøêîëè, òàêòè÷íà ìåäè-
öèíà çàëèøàëàñü íà ð³âí³ ÿêîãîñü 
òàì 60-ãî ðîêó. Òîìó áóëà ïîòðåáà 
íàäàâàòè äîïîìîãó. ßêùî áðàòè 
äîáðîâîëü÷³ îá'ºäíàííÿ, òî òàì 
íå ò³ëüêè âèêëàäàºø, â÷èø õëîï-

ТЕРНОПОЛЯНКА З ПОЗИВНИМ 
«КАТОРГА» ПРО ВІЙНУ, ЖІНОК І ДИВО 
Люди  28-річна Катерина з Тернополя 
кілька років лікувала військових на Сході. 
Каторгою її назвали, бо воїнам спуску 
не давала: то ліки примушувала випити, 
то шапку одягнути в холодну пору

ö³â ³ çáèðàºø àïòå÷êè, à ùå é 
ë³êóºø, êîíñóëüòóºø, äîïîìàãàºø 
³ íàâ³òü… éäåø íà ïîçèö³¿. Õî÷à 
çà îñâ³òîþ ÿ — þðèñò.

Íà ôðîíò³ òîä³ ïðàöþâàëè ãîñ-
ï³òàëüºðè, àëå áóëè íå çàêðèò³ 
ïèòàííÿ ç ³íñòðóêòàæó. ² íà ³í-
øèõ ïîë³ãîíàõ áóëè ³ â³éñüêîâ³, 
³ àêòèâ³ñòè, ÿê³ ïåðåêâàë³ô³êî-
âóâàëèñü, â÷èëèñü, îòðèìóâàëè 
ñåðòèô³êàòè. Òàêèé ñåðòèô³êàò 
îòðèìàëà ³ ÿ.

ЧИ БУЛО СТРАШНО?
Òà çâ³ñíî, ÿê áåç òîãî? ß áà÷èëà 

áàãàòî ä³â÷àò ³ æ³íîê òàì íà â³éí³. 
Íó, â íàñ öå âñå äîñèòü ðîìàí-
òèçîâàíî âèãëÿäàº. Àëå íàñïðàâ-
ä³, öå íå âåñåëî, íå ïðèêîëüíî. 
Öå… áîëÿ÷å. Ñòðàøíî. Õîëîäíî, 
ãîëîäíî. Âàæêî ô³çè÷íî. Âàæêî 
ìîðàëüíî.

Àëå öå ïîòð³áíî áóëî ïðîéòè, 
áî â öüîìó áóëà ïîòðåáà. Ëþäåé 
íå âèñòà÷àëî. À ÿ íå ìîãëà áóòè 
òóò, êîëè ðîçóì³ëà, ùî ìîæó áóòè 
êîðèñíà òàì.

ß íå æàë³þ, ùî ïî¿õàëà. ßêáè 
â ìåíå áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîâåð-
íóòè ÷àñ, íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî 
ÿ ïåðåæèëà, ÿ âñå çðîáèëà á òàê 
ñàìî, à ìîæå ³ ïî¿õàëà á øâèä-
øå. Õî÷à äóæå áîëÿ÷å çíàòè, ùî 
â òâî¿é òåëåôîíí³é êíèæö³ çàðàç 
ñò³ëüêè íîìåð³â, ÿê³ òè íå ìîæåø 
âèäàëèòè, àëå ëþäè í³êîëè âæå 
íå â³çüìóòü ñëóõàâêó.

Âñüîãî ìîæíà íàâ÷èòèñü: 
ñòð³ëÿòè, ðîçïàëþâàòè âîãíèùå 
ç ìîêðèõ ã³ëîê, ñèä³òè â îêîï³, 
êîëè òàì ïî êîë³íà âîäè ³ âîíà 
ïîêðèâàºòüñÿ ëüîäîì.

Áóëî òàêå, ùî òè íå çíàºø, 
êóäè ¿äåø, áî öå — äåðæàâíà 
òàºìíèöÿ. Òà é âçàãàë³ òåáå òóò 
íå ìàëî áóòè, áî öå âñå íàçèâà-
ëîñü ÀÒÎ.

ПРО ПОЗИВНИЙ 
Î, òàê. Çíàþ, â³í â ìåíå çîâñ³ì 

íå æ³íî÷èé. Â íàñ áóëè «Äçâ³í-
êè», «Êâ³òêè», «Çîçóë³», «Äà-
ðèíè», à ÿ îò òàêà «Êàòîðãà». Àëå 
õëîïö³ êàçàëè, ùî ÿ çàñëóæèëà. 
Áî íå òå, ùîá ÿ êîãîñü òàì êàòó-
âàëà, àëå îò êîëè âîíè éøëè ï³ä 
êóë³, òî ÿ ïðèìóøóâàëà: «Íàäÿãíè 
øàïêó». Êîëè áîë³â æèâ³ò ÷è ãî-
ëîâà, òî çàâæäè êàçàëà: «Âèïèé 
òàáëåòêó».

Âñ³ ãîâîðèëè: òà ÿê, ëþäèíà 
çàðàç ìîæå çàïðîñòî «ñõîïèòè» 
êóëþ, à òè ¿é — øàïêó âäÿãíè. 
Àëå ¿ì òðåáà áóëî, ùîá õòîñü òàê 
¿õ áåð³ã. Òàê, õòîñü ñì³ÿâñÿ, àëå ö³ 
ðå÷³ ïðîñòî ïîâèíí³ áóòè.

МАЛЕНЬКЕ ДИВО 
Ì³é ÷îëîâ³ê òåæ â³éñüêîâèé. 

Ìè ïîçíàéîìèëèñü ó Òåðíîïîë³.
Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ îäðó-

æåííÿ ìè ¿õàëè â ÀÒÎ. Â ìåíå 
òîä³ áóëè ïåâí³ æ³íî÷³ ïðîáëåìè. 
ß ïðîõîäèëà ë³êóâàííÿ. Ðîçóì³ëà: 
ïîâåðíåìîñü ç â³éíè — ³ âæå òîä³ 
áóäåìî ïëàíóâàòè ìàëÿ.

Ï³âðîêó ìè ïðîáóëè íà ôðîíò³. 
Ïîâåðíóëèñü äîäîìó, ³ ÿ ðîçóì³þ, 
ùî ùîñü íå òå ç³ ìíîþ â³äáóâàºòü-
ñÿ: âñå ñïèñóâàëà íà âòîìó. À ïî-
ò³ì… âèÿâèëîñü, ùî ÿ âàã³òíà.

ß ãîâîðèëà ç îäíèì êàïåëàíîì, 
³ â³í ñêàçàâ òàê³ ñëîâà: «Òàê áóâàº, 
öå äèâî. Òàê Áîã äÿêóº çà âðÿòî-
âàí³ æèòòÿ».

Ïîò³ì ÿ ïåðåäàëà óñ³ ñâî¿ ñïðà-
âè, öå òàêè çàéíÿëî òð³øêè ÷àñó. 
Ìè ç ÷îëîâ³êîì æàðòóºìî, ùî 
íàøà ßðèíêà áóëà íà Ñõîä³ äîâ-
øå, í³æ äåÿê³ òåðíîï³ëüñüê³ îô³-
öåðè (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.) 

ßðèíêà íàðîäèëàñü â îäèí äåíü 
ç³ ìíîþ –14 ëþòîãî. 14 ëþòîãî 
ì³é ÷îëîâ³ê íà ôðîíò³ çàïðîïî-
íóâàâ ìåí³ îäðóæèòèñü. Òîìó öåé 
äåíü äëÿ íàñ îñîáëèâèé.

ПРО ПОВЕРНЕННЯ, 
БАТЬКІВСТВО І НОВЕ ЖИТТЯ 

Íåìàº ëþäåé, ÿê³ ïîâåðòàþòü-
ñÿ ç â³éíè òàêèìè, ÿêèìè òóäè 

éøëè. ß íå âèíÿòîê. ß äóæå äîâ-
ãî äóìàëà, ùî íå çìîæó çíàéòè 
òóò ñâîº ì³ñöå. ß òàì çàëèøèëà 
ñâîþ ðîáîòó, çàëèøèëà õëîïö³â, 
çàëèøèëà äóæå áàãàòî ïðîºêò³â.

Â³éíà íå çàê³í÷óºòüñÿ, êîëè òè 
ñ³äàºø ó ïîòÿã ³ ¿äåø äîäîìó. Òè 
ïîâåðòàºøñÿ ³ — çíîâó âîþºø.

Íàðîäèëàñü äîíå÷êà. Òàê, öå 
áóëî ñêëàäíî. Òè íåñåø â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ìàëåíüêå æèòòÿ. 
Âîíî íàâ³òü íå äâà ê³ëîãðàìè ìàº, 
öå äèòÿ ³ òè òåïåð íå ñàì.

Òîæ, ÿêáè íå öåé ïðîºêò 
«Áàòüê³âñüêà ïëàòôîðìà», ÿ çîâ-
ñ³ì íå çíàþ, ÷èì áè ÿ çàéìàëà-
ñÿ. Ìåí³ ïîùàñòèëî. ß çìîãëà 
àäàïòóâàòèñü ³ çàðàç êîîðäèíóþ 
ä³ÿëüí³ñòü ïëàòôîðìè.

Äî ïðîºêò³â ìè çàëó÷èëè àêòèâ-
íèõ òåðíîïîëÿí, ÿê³ ìàþòü ä³òîê. 
² ìè âçÿëè íà ñåáå òàê³ ðå÷³, íàä 
ÿêèìè âàðòî ïðàöþâàòè ³ ÿê³ ìîæ-
íà âèïðàâèòè. Öå ïðîô³ëàêòèêà 
äèòÿ÷èõ õâîðîá, öå âàæëèâ³ ñî-
ö³àëüí³ ïðîáëåìè ä³òåé. Çîêðåìà, 
çàðàç ìè ïðàöþºìî íàä ïèòàííÿì 
äèòÿ÷îãî çäîðîâ'ÿ. Áî íàøà êðà¿íà 
ìàº âèðîñòèòè çäîðîâå òà ñèëüíå 
ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, ÿê áàíàëüíî 
öå íå çâó÷àëî á…

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî «Áàòü-
ê³âñüêó ïëàòôîðìó» ÷èòàéòå çãî-
äîì.
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«ßêáè ïîâåðíóòè ÷àñ, 
íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî ïåðåæèëà, ÿ âñå 
çðîáèëà á òàê ñàìî, 
à ìîæå, ³ ïî¿õàëà á 
øâèäøå»

Війна — це не весело, не прикольно. Це… боляче. Страшно. 
Холодно, голодно. Важко фізично. Важко морально. Але це 
треба було пройти

Катерина з чоловіком-військовим та донечкою Яринкою, 
яку називає маленьким дивом
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СЕРЕДА, 22 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
подорожi американською залiз-
ницею» — «Грандiознi подорожi 
залiзницею Аляски та Канади» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Нашi грошi 
18.55, 22.15 Д/ц «Дикi тварини» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
21.40 Бюджетники 
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 
04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.25 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.20, 12.30, 14.35 «Мiняю 
жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 Т/с «Кухня» 
22.10 Х/ф «Становлення 
легенди»
00.50 Х/ф «Пригоди Посейдона» 
02.55 Х/ф «Я з тобою»
05.30 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.05 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
04.10, 20.00, 02.20 «Подробицi»
04.55 «Телемагазин»
05.25 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.25, 15.20, 16.10 «Реч-
док»
08.45, 18.00, 19.00, 01.25 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
09.45 «Корисна програма»
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий випа-
док. Фатальна пристрасть»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
22.00 «Слов'янський базар 
у Вiтебську 2020» 
23.40 Т/с «Територiя краси» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
12.00, 13.20 Х/ф «Особлива 
думка»
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.20 Х/ф «Штучний 
розум»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.25 Т/с «Таємнi дверi» 16+ 
Прем'єра 
23.35, 02.45 Т/с «Винищувачi»
01.20 Х/ф «Лiченi секунди»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.00 Т/с «Коли мi вдома. 
Нова iсторiя» 
11.00 «Зваженi та щасливi — 9»
13.00 «Вагiтна в 16»
14.10, 14.50 Т/с «Крiпосна»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
23.00 Т/с «Вербна недiля»
01.10 Т/с «Анна-детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
10.50 Х/ф «Три Мушкетери»
13.00 Екси
15.10 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Лялька»
22.50 Х/ф «Сонцестояння»
01.50 Т/с «Загубленi»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 3 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00, 22.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
23.00 Т/с «Матусi 2» 
00.00 ЛавЛавСar 3 
02.05 Теорiя зради 
02.50 Щоденники Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Перекресток»
08.50 Х/ф «Быстрый и жесто-
кий»
10.30, 17.20 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Конан-варвар»
15.40 Х/ф «Геркулес»
19.15 Т/с «Опер по вызову-4»
20.15 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.15 Т/с «CSI: Место престу-
пления-14»
23.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
02.15 «Облом.UA.»
04.20 32 тур ЧУ по футболу 
«Днепр-1» — «Ворскла» 

ЧЕТВЕР, 23 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
подорожi американською залiз-
ницею» — «Грандiознi подорожi 
залiзницею Аляски та Канади» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.30 Бюджетники 
18.55, 22.15 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях 
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
04.20 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 
04.35 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.25 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.20, 12.50, 14.50 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»

20.30 Т/с «Кухня» 
22.10, 02.05 Х/ф «Великий 
дружнiй велетень» 
00.25 Х/ф «Геркулес»
05.30 «Українськi сенсацiї»

IНТЕР
03.05 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
04.10, 20.00, 02.20 «Подробицi»
04.55 «Телемагазин»
05.25 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
06.55, 14.25, 15.20, 16.10 «Реч-
док»
08.45, 18.00, 19.00, 01.30 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
09.45 «Корисна програма»
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий випа-
док. Фатальна пристрасть»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Сiмейна хронiка»
22.00 «Слов'янський базар 
у Вiтебську 2020» 
23.40 Т/с «Територiя краси» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.10, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.20 Х/ф «Сфера»
16.55 Х/ф «Безмежний обрiй»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.25 Т/с «Таємнi дверi» 16+ 
Прем'єра 
23.35 Т/с «Винищувачi»
01.20 Х/ф «Особлива думка»

СТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.00 Т/с «Коли мi вдома. 
Нова iсторiя» 
11.00 «Зваженi та щасливi — 9»
13.00 «Вагiтна в 16»
14.10, 14.50 Т/с «Крiпосна»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.15 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Х/ф «Iван Васильо-
вич змiнює професiю» 
22.55 Т/с «Вербна недiля»
01.05 Т/с «Анна-детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
10.50 Х/ф «Лялька»
12.50 Екси
15.10 Заробiтчани 
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Номiс»
23.00 Х/ф «Дiвчина у павутиннi»
01.10 Т/с «Загубленi»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 
04.10 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30, 01.00 Панянка-се-
лянка 
12.30 Вечiрка 3 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу 
пiд Полтавою 
14.30, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00, 22.00 Сiмейка У 
21.00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
23.00 Т/с «Матусi 2» 
00.00 ЛавЛавСar 3 
02.05 Теорiя зради 
02.50 Щоденники Темного
03.35 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.30, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Ее звали Никита»
09.10 «Решала-2»
11.05, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Истребители»
15.30 Х/ф «Убийство — не сказ-
ка»
19.15 Т/с «Опер по вызову-4»
20.10 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.15 Т/с «CSI: Место престу-
пления-14»
23.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
01.35 «Облом.UA.»
04.20 32 тур ЧУ по футболу 
«Заря» — «Десна» 

П`ЯТНИЦЯ, 24 липня 

UA: перший
06.00 Додолики 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 01.25, 
05.20 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Жiночий рай»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
подорожi американською залiз-
ницею» — «Грандiознi подорожi 
залiзницею Аляски та Канади» 
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55, 21.40 Д/ц «Дикi тварини» 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.15, 22.40 Свiтова медицина. 
Кенiя — люди та вулкани 
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
03.30 Д/ф «Висота 307.5»
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 
04.10 ТСН 
09.25 «Життя вiдомих людей 
2020»
10.25 «Життя вiдомих людей 
2019»
11.20, 12.55, 14.55 «Одруження 
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
19.00 «Секретнi матерiали 2020»
20.30 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
22.30, 00.25 «Вечiрнiй квартал»
02.05 «#Гуднайтшоу Валерiя 
Жидкова»
05.20 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
03.05 «Орел i решка. Морський 
сезон» 
04.10, 20.00 «Подробицi»
04.55 «Телемагазин»
05.25 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
06.55, 14.25, 15.20, 16.10, 
00.00 «Речдок»
08.45, 18.00, 01.55 Ток-шоу «Сто-
сується кожного» 
09.45 «Корисна програма»
10.45 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
11.40 Т/с «Не вiдпускай мою 
руку»
13.25 Т/с «Прекрасна Ранi»
17.00 «Речдок. Особливий випа-
док. Фатальна пристрасть»
20.30 Х/ф «Сiмейне пограбу-
вання»
22.15 «Слов'янський базар 
у Вiтебську 2020» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.40 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 

11.05, 13.25 Х/ф «У пошуках 
Галактики» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Втеча з Лос-Андже-
леса»
15.35, 16.20, 22.55 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.20 Х/ф «Королi боулiнгу»
03.10 Т/с «Винищувачi»

СТБ
04.35 Т/с «Вербна недiля»
06.50, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
08.50 «Врятуйте нашу сiм'ю — 
2»
10.40, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
20.55, 22.45 Т/с «Буде страш-
но — посмiхайся»
23.35 Т/с «Навчаю грi на гiтарi» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Варьяти
09.20 Т/с «Грiмм»
11.40 Топ-модель по-українськи
16.50 Х/ф «З мене досить»
19.00 Х/ф «Вiйна свiтiв»
21.30 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z»
23.50 Х/ф «Колiр ночi»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.00 Т/с «Рання пташка 2» 
10.30, 17.30 4 весiлля 
11.30, 16.30 Панянка-селянка 
12.30 Вечiрка 3 
13.30 Країна У 
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу пiд Полтавою 
14.30, 19.00, 20.00 Танька i 
Володька 
15.30 Одного разу в Одесi 
16.00 Сiмейка У 
21.00 Х/ф «Скажене весiлля» 
22.45 Х/ф «Iдеальний самець» 
00.25 ЛавЛавСar 3 
01.25 Теорiя зради 
02.25 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.20, 18.45 «Джедаи»
07.00 Х/ф «Конан-варвар»
09.30 «Месть природы»
10.50, 17.20 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Капитан Гром»
15.45 Х/ф «Орден дракона»
19.15 Х/ф «В тылу врага»
21.15 Х/ф «Работорговля»
23.05 Х/ф «Франкенштейн»
00.50 Т/с «CSI: Место преступле-
ния-13»
01.40 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 25 липня 

UA: перший
06.00 Хто в домi хазяїн 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 
02.30, 03.45, 05.30 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.50, 02.20 Погода 
08.20 Шо? Як?
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Мрiя любовi» 
12.00, 21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
12.30 Д/ц «Подорож вiдкритим 
космосом» 
13.30, 14.00 Свiтова медицина. 
Кенiя — люди та вулкани 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
20.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
22.00 Х/ф «Звiр»
00.30 Святi та грiшнi 
01.25, 04.35 #ВУКРАЇНI
02.50 Бюджетники 
04.05 Перша шпальта 
05.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
06.15, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
11.05 «Любий, ми переїжджа-
ємо»
17.30 Х/ф «Отже, вiйна»
19.30, 05.25 ТСН 
20.15, 22.00 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.05 «Лiга смiху. Дайджест 
2020»
02.55 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» 

IНТЕР
03.25 «Чекай на мене. Україна» 
04.50 «Орел i Решка. Шопiнг» 
05.20 «Телемагазин»
05.50 «М/ф»
06.25 «Слово Предстоятеля»
06.35 Х/ф «Малюк Спiру» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Кухарка» 
12.25 Х/ф «Погана хороша 
людина» 
14.25 Х/ф «Хазяїн тайги» 
16.00 Х/ф «Єдина» 
17.50 Т/с «Два серця» (12+) 
1–2 сс 
20.00, 02.50 «Подробицi»
20.30 Т/с «Два серця» (12+) 
3–4 сс. Заключна 
22.30 «Концерт Олени Ваєнги» 
Прем'єра
01.00 Х/ф «Наречена на замов-
лення»

ICTV
05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика!
05.15 Факти 
05.45 Т/с «Марк + Наталка»
08.00 Скетч-шоу «На трьох»
10.00, 13.00 Т/с «Розтин покаже»
12.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Обладунки Бога» 
20.50 Х/ф «Обладунки Бога-2: 
Операцiя «Кондор» 
22.55 Х/ф «Громобiй»
01.00 Х/ф «Мiський мисливець»
02.45 Х/ф «Чорний дощ»

СТБ
03.30 Т/с «Вербна недiля»
06.45, 10.20 Т/с «Доньки-матерi»
09.20 «Неймовiрна правда про 
зiрки»
15.05 Х/ф «Дiамантова рука» 
17.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
18.55 «Звана вечеря»
22.55 «Хата на тата»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids» Time 
06.05 М/ф «Велика котяча 
втеча» 
07.50 Таємний агент 
09.00 Аферисти в мережах
11.10, 01.40 Варьяти
11.50 Хто зверху?
13.50 Х/ф «Вiйна свiтiв»
16.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна»
18.20 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 2»
21.00 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 3»
23.40 Х/ф «Номiс»
02.30 Зона ночi 
05.10 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Тед-мандрiвник i 
таємниця царя Мiдаса» 
11.50 Х/ф «Регентруда» 
13.00 4 весiлля 
17.30 Х/ф «Iдеальний самець» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Весiльний Марш 4: 
Щось старе, щось нове» 
00.30 Теорiя зради 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Легенда о жемчужи-
нах Нага»
15.00 Х/ф «В тылу врага»
17.00 Х/ф «Горячие головы» 
18.30 Х/ф «Горячие головы-2» 
20.15 Х/ф «Выкуп»
22.20 Х/ф «Бладрейн»
00.05 Х/ф «Пристанище страха»
01.50 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 26 липня 

UA: перший
06.00 Хто в домi хазяїн 
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 
02.30, 03.45, 05.30 Новини 
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.50, 02.20 Погода 
08.15 Шо? Як?
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 На схiдному фронтi 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Експедицiя зi Стiвом 
Бекшеллем» 
19.30, 21.20 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Д/ф «Iндiя: Нацiональний 
парк Канха» 
22.00 Х/ф «Два днi, одна нiч»
00.30 UA: Фольк. Спогади 
01.25 Сильна доля 
02.50 Бюджетники 
03.15 #ВУКРАЇНI
04.05 Схеми. Корупцiя в деталях 
04.35 Святi та грiшнi 

1+1
06.15, 07.05 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 02.50 «Свiт навиворiт»
17.00 Х/ф «1+1»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Той, що вижив»
00.00 Х/ф «Мюнхен»

IНТЕР
03.20, 10.00 «Орел i решка. Дива 
свiту» 
04.05, 11.00 «Орел i решка. 
Божевiльнi вихiднi» 
04.55 «Подорожi в часi» 
05.20 Х/ф «Хазяїн тайги» 
06.50 «Концерт 
Гарика Кричевського «Поїхали» 
Прем'єра
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
12.00 Т/с «Там, де твiй дiм»
13.50 Т/с «Два серця» (12+) 
1–4 сс. Заключна 
17.50 Х/ф «Анжелiка, маркiза 
янголiв»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Красунчик зi ста-
жем» Прем'єра 
22.30 Х/ф «Доросла дочка, або 
Тест на…»
00.20 «Речдок»
02.55 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04.40 Скарб нацiї 
04.45 Еврика!
04.55 Факти 
05.20, 08.00 Анти-зомбi 
06.10, 08.55 Громадянська 
оборона 
07.00 Секретний фронт 
09.50 Т/с «Вiддiл 44»
12.40, 13.00 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
12.45 Факти. День 
15.00 Х/ф «Обладунки Бога» 
16.40 Х/ф «Обладунки Бога-2: 
Операцiя «Кондор» 
18.45 Факти тижня 
21.05 Х/ф «Васабi» 
22.50 Х/ф «Копи на пiдхватi»
00.50 Х/ф «Безмежний обрiй»
02.30 Х/ф «Лiченi секунди»

СТБ
03.05 Т/с «Вербна недiля»
06.25 «Вiрнi друзi»: невiдома 
версiя»
07.15 «Джентльмени удачi»: 
невiдома версiя»
08.10 «Висота»: невiдома 
версiя»
09.10 «Iван Васильович змiнює 
професiю»: невiдома версiя»
10.05 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси» †
20.00 «Один за всiх»
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла» †

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20 Ревiзор 
09.20 Таємний агент 
10.50 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна»
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 2»
15.50 Х/ф «Мiсiя нездiйснен-
на 3»
18.10 Х/ф «Ворог держави»
21.00 Х/ф «Зроблено в Америцi»
23.10 Х/ф «Та, що карає»
01.10 Варьяти
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф «Бi Мувi: Медова 
змова» 
11.00 Х/ф «Коко на всi 100» 
12.30 Т/с «Село на мiльйон 2» 
16.15 Х/ф «Скажене весiлля» 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Вечеря з придур-
ками»
01.00 Теорiя зради 
02.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.50, 00.40 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Мир роботов»
14.10 Х/ф «Мир предков»
15.45 Х/ф «Земля, позабытая 
временем»
17.30 Х/ф «100 000 000 до н. э.»
19.00 Х/ф «Эра динозавров»
20.45 Х/ф «Три дня на побег»
23.10 Х/ф «Бладрейн-3: Третий 
рейх»
02.30 «Облом.UA.»
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ФОНТАНИ ТЕРНОПОЛЯ: АБО 
НЕ ПРАЦЮЮТЬ, АБО БРУДНА ВОДА 
Ми перевірили  Найдовший аераційний фонтан 
в Україні розташований саме в Тернополі. 
Окрім нього, у місті є ще 11 фонтанів. Чи всі вони 
працюють, перевірили журналісти «RIA плюс» 

РЕКЛАМА

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Íà ï³äòðèìàííÿ ñïðàâíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ôîíòàí³â ì³ñòà ïîòð³áíî 
äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü ó ð³ê, íàòî-
ì³ñòü ì³ñüêà âëàäà âèä³ëÿº ò³ëüêè 
200 òèñÿ÷, ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ñïå-

ö³àë³ñò ì³ñüêîãî ÆÊÃ òà òåõí³÷íèé 
äèðåêòîð ô³ðìè, ùî îáñëóãîâóº ôîí-
òàíè, Àíäð³é Òðà÷. Çà éîãî ñëîâàìè, 
îäèí ôîíòàí ìèþòü äâà äí³. Ó ô³ðì³ 
ïðàöþº ÷îòèðè ëþäèíè, à ôîíòàí³â 
áàãàòî. Íàéíÿòè á³ëüøå ïðàö³âíèê³â 
ô³ðìà íå ìîæå, áî êîøò³â íå âè-
ñòà÷àº.

На бульварах Дмитра Вишневецького та 
Данила Галицького фонтани працюють справно, 
але вода в них мутна

Комплекс із трьох фонтанів у гідропарку 
«Топільче» не працює. Лише в одному з них є 
вода. Проте його дно вже починає забруднюватися

У парку Національного відродження 
вода від фонтану не повністю стікає 
у водовідвідну яму, а розтікається 
асфальтом та до лавок, де сидять люди 

Фонтан «Кульбаба», який 
нещодавно реконструювали, 
працює справно. Біля нього дуже 
багато батьків з малими дітьми

Фонтан на «Циганці». Він працює 
справно, а вода в ньому виглядає чистою

Два з трьох фонтанів комплексу 
«Квітка терену», який розміщений 
в центрі міста, мають воду, але і ті 
не працюють. Вода мутно-зелена

Фонтан «Життя» в парку ім. Тараса 
Шевченка також працює. Але через 
забруднене дно вода в ньому зелена

Фонтан «Каскад» складається з 
двох частин: верхній водограй та 
«Каскад на сходах». Проте жодна з 
цих частин не працює

Аераційний фонтан працює. Вода 
поблизу берега всього Тернопільського 
ставу набула зеленого кольору
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Щоб зберегти мир в сім’ї, потрібні 
терпіння, любов, розуміння і, 
принаймні, два комп’ютери.

***
Дві подружки одночасно вийшли 
заміж. На третій день телефонує одна 
іншій побалакати.
— Ти знаєш, у мого чоловіка — золоті 
руки! Все по дому робить, кран 
на кухні потік — за 5 хвилин полагодив.
— А я до цього часу не знаю, де 
в будинку кухня…

***
Помер багатий дядько. У розрахунку 
на спадщину з’їхалося з багатьох країн 
світу чимало спадкоємців. Чекають 
оголошення заповіту. Виходить 

нотаріус, розгортає згорток і читає:
— Я, такий-то, такий-то, будучи при 
здоровому розумі й твердій пам’яті, усі 
гроші… витратив.

***
Є «жайворонки». Вони люблять 
рано вставати. Є «сови». Вони 
люблять пізно лягати. А є «дятли». 
Вони совам вранці заважають спати, 
а жайворонкам заважають лягти 
вчасно!!!

***
Абрам приходить до Ісака. Ісак здирає 
шпалери зі стін.
Абрам:
— О, я бачу ви таки ремонт затіяли?
— Ні, ми таки переїжджаємо.

***
Дівчина хлопцю:
— Ми зустрічаємося вже місяць, 
а я не знаю скільки ти заробляєш. 
А без цього я не можу визначитися зі 
своїми почуттями до тебе.

***
Бадьора 70-річна старенька 
викликає майстра, щоб він 
полагодив непрацюючий котел. 
Приходить майстер, за 5 хвилин все 
лагодить і каже:
— З вас 500 гривень.
— А чому так дорого? Ви ж витратили 
на це всього 5 хвилин!
— Ми беремо мінімум як за годину 
роботи, а година якраз і коштує 

500 гривень.
— Добре, тоді ось вам граблі, 
допоможіть мені зібрати траву у дворі 
за 55 хвилин, які залишилися!

***
Чоловік — дружині:
— Ти ж зарікалася не їсти після шостої, 
що ж робиш в холодильнику?
— Перестановку.

***
Як образити жінку?
1. Дочекайтеся, коли вона закінчить 
своє півгодинне підбирання одягу та 
одягнеться.
2. Запитайте: «Ти серйозно в цьому 
підеш?»
3. І тікайте.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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Замки Тернопільщини, 
які варто побачити

ОВЕН Астрологи 
запевняють, що впродовж 
року подорожі для Овнів 

можуть принести масу приємних 
вражень, і надихнуть цей знак 
на нові справи. А от у листопаді 
краще утриматися від поїздок.

ТЕЛЕЦЬ Буде ідеально, 
якщо Телець вибере кілька 
днів для відпочинку в липні. 

Саме цей місяць допоможе 
Тельцям набратися сил до кінця 
року. Грудень буде спокійним, 
можна усамітнитися і спокійно 
насолоджуватися життям.

БЛИЗНЮКИ Ідеально для 
цього знаку буде вирватися 
відпочити за кордон. 

Якщо такої можливості немає, 
то не варто впадати у відчай. 
У нас також є дуже багато 
чудових місць для відпочинку.

РАК Максимальний 
відпочинок у Раків уже 
позаду. Але і зараз можна 

придивлятися до цікавих 
пропозицій. Астрологи 
рекомендують Ракам приділити 
особливу увагу активному 
відпочинку.

ЛЕВ Якщо ви відчуваєте, 
що вам необхідно 
побути на самоті, можна 

відправитися на риболовлю. 
Вода заспокоює, надихає на нові 
ідеї.

ДІВА Астрологи 
рекомендують Дівам 
цього року відправитися 

всією сім'єю в гори. Варіантів 
відпочинку дуже багато, все 
залежить від уподобань цього 
знаку.

ТЕРЕЗИ Народжені під цим 
знаком уже присвятили 
чимало часу власному 

розвитку, завдяки чому успішно 
будують кар'єру. Зараз краще 
відправитися ближче до води. 
А серпень ідеально підійде для 
екскурсій.

СКОРПІОН Скорпіони 
можуть поїхати на недалекі 
відстані, щоб помилуватися 

красою літньої природи. Для 
активного відпочинку ідеально 
підійде серпень. А листопад цьо-
го року буде особливо веселим.

СТРІЛЕЦЬ Незабаром 
у цього знаку з'явиться 
можливість побувати 

на морі, і цим потрібно 
скористатися.

КОЗЕРІГ Для подорожі 
Козерогам ідеально підійде 
вересень. Було б добре 

побувати на озерах. Прекрасна 
природа наповнить вас новими 
силами.

ВОДОЛІЙ Про хороший 
повноцінний відпочинок 
можна думати в серпні. 

Не забувайте розвиватися, 
не залишайте свої захоплення, 
вони вам ще знадобляться.

РИБИ Фінансова ситуація 
покращиться після 
середини літа. Саме тоді 

можна й поїхати на відпочинок.

Гороскоп подорожей 
та відпочинку 

АНЕКДОТИ

— Дівчино, ми раніше 
не зустрічалися?
— А то! Ви навіть обіцяли 
одружитися.
— Вибачте, помилився.

***
— Червона Шапочко, відчуваю 
в сумочці у тебе пиріжки — 
можна мені?
— Ну добре, вовче — їж!
— Алло! Мамо, він їх з’їв. Ні, 
я подивилася — нормальний 
вовк, не линяє, дві шапки вийде!

***
Парадокс: коли гроші потрібні — 
їх немає, а коли не потрібні, їх 
теж немає.

***
Зібралися шкільні друзі 20 років 
по тому. Стали розповідати, 
хто ким став. Маша — 
лікарем, Петя — інженером, 
Вітя — програмістом, Оля — 
бухгалтером… А Вовочка став 
генералом.
Тут всі загаласували:
— Та ти в житті 2х2 не знав, 
скільки буде! Як же ти 
генералом-то став?!
Вовочка як гаркне командним 
голосом:
— А я і зараз не знаю! — хрясь 
кулаком по столу. — Але 
до ранку, щоб було!

***
В автобус сідає молода пара, 
обом років по двадцять.

— Ти ніколи про мене 
не дбаєш, — примхливим 
голосом говорить дівчина.
— Ось коли на мої слова: 
«Он йде автобус», ти будеш 
відповідати: «Так, коханий, 
підемо!» А не: «Бачу, не сліпа!» 
Тоді я буду про тебе піклуватися.

***
Коли в магазині парфумерії 
до мене і моєї дружини 
підходить продавець-
консультант з питанням: «Чим 
можу вам допомогти?» Я щиро 
відповідаю: «Можете! Виженіть 
нас звідси, будь ласка!»

***
Купила собі сережки у вигляді 
комарів. Прикольні такі! 
Сьогодні вже двічі від друзів 
по вуху отримала…

***
— Куди ти вирішила їхати 
відпочивати?
— Оцінивши свій бюджет, 
я вирішила, що не втомилася.

***
Коли ваші справи йдуть 
погано — не ходіть з ними.

***
Мужик зі сльозами на очах 
обнімає свою машину, 
цілує капот, дверцята, грати 
радіатора. Інший мужик у нього 
запитує:
— Продаєш, чи що?
— Та ні, дружина права отримала.

ЗАМОК У ЗБАРАЖІ
Будівництво замку князів Збаразьких  розпоча-
лося 1620 року. 
Замок будувався так, що відображав найновіші 
на той час досягнення фортифікаційного мис-
тецтва. Складався з палацу, казематних валів, 
чотирьох бастіонів та рову, наповненого водою. 
На кутах оборонних валів стояли п'ятикутні вежі.
По периметру замку розташовані каземати. 
Зв'язок замку з навколишнім світом здійсню-
вався через браму, розміщену у двоповерховій 
вежі, до якої провадив звідний міст. Двоповер-
ховий палац побудований в стилі пізнього Ре-
несансу. На подвір'ї, у північному куті є криниця 
глибиною 70 м, до якої з підземелля замку вів 
хід. Підземний хід з'єднував замок з монасти-
рем отців Бернардинів. Дещо пізніше було 
добудовано два крила над частиною казематів, 
що прилягали до палацу. Таким чином замок 
набув Т-подібної форми.
Вхідна плата для дорослих — 80 грн; для сту-
дентів та школярів — 30 грн; для проведення 
екскурсій до 10 осіб — 150 грн.
Фотографування на території замку — 70 грн 
та в експозиційних залах — 100 грн. Відео 
зйомка — 1 год. — 500 грн; відеоролики та 
кліпи — 1000 грн. Фотографування весільної 
церемонії — 500 грн. 
Стрільба з лука — 5 грн; з арбалета — 6 грн.

ЗАМОК У СКАЛАТІ
Замок у Скалаті відомий з першої половини ХVІІ 
ст. Заклав його у 1630 р. головний ротмістр, га-
лицький мечник Кшиштоф Віхровський. Замок 
в плані наближений до квадратного, має чотири 
бійниці по кутах, вони розташовані за сторона-
ми світу. 
П’ятикутні, подібні до бастіонів вежі стояли 
на схилах глибокого рову, який оточував весь 
замок. У вежах було чотири яруси бійниць. 
Найдовша північна стіна мала довжину 92 м, 
південна і західна — по 72 м, східна — май-
же 63 метри. У період Визвольної війни 
1648–1657 рр. замок зазнав руйнувань і був 
цілковито спустошений. Лише в кінці ХVІІІ ст. 
нова господарка замку, Марія Шиніонова з роду 
Водзіцьких, відбудовує його. У наш час замок 
складається з чотирьох кутових веж, мурів, які 
збереглися лише до рівня внутрішнього подвір’я 
замку.
Вхідна плата для дорослих — 30 грн; для дітей 
та студентів — 15 грн; для проведення екскурсій 
до 10-ти осіб — 100 грн.
Фотографування на території замку та в експо-
зиційних залах — 70 грн.
Фотографування весільної церемонії — 500 грн.

ЗАМОК У ТЕРЕБОВЛІ
Першим укріпленим замком Теребовлі була де-
рев’яна фортеця. Саме з нею пов’язане ім’я те-
ребовлянського князя Василька, якого в 1097 р. 
підступно захопив і осліпив київський князь 
Святослав Ізяславович. У 1241 р. теребовлян-
ський замок вщент зруйнували війська Батия. 
З 1349 р. місто і замок в складі польського ко-
ролівства і фортеця, починає перебудовуватися 
і впорядковуватися. На початку ХVІІ ст. замку 
судилося пережити своє друге народження. 
1631 р. місцевий староста Олександр Бала-
бан зводить на замковій горі нову грандіозну 
кам’яну фортецю, руїни якої збереглися до на-
ших днів. Ця споруда витримала ряд наступів. 
У 1648 р. замок був взятий військами Богдана 
Хмельницького. Напади ординців в 1673-
1688 рр. мали для фортеці жахливі наслідки. 
Вона була настільки зруйнована, що більше 
не піднялася з руїн. Але і теперішній вигляд 
древньої твердині дає змогу уявити, якою вона 
була в часи своєї могутності.
Вхідна плата для дорослих — 20 грн; для дітей 
та студентів — 10 грн; для проведення екскурсій 
для індивідуальних відвідувачів до 10-ти осіб — 
100 грн. 

ЗАМОК У ВИШНІВЦІ
Вишнівецький палацово-парковий комплекс 
розташований у містечку Вишнівець на ма-
льовничих берегах річки Горині. Місто стало 
родовим гніздом одного з найвідоміших князів-
ських родів Корибутів–Вишневецьких. Спочатку 
на правому березі річки Горинь Дмитрій Кори-
бут збудував перший укріплений замок для за-
хисту від татаро-турецьких набігів. У 1494 році 
князь Михайло Вишневецький переніс його 
на лівий високий берег, де рельєф допомагав 
краще організувати оборону. У 1640 році Ярема 
Вишневецький розпочав будівництво велико-
го замку. Модернізував замкові укріплення і 
збудував оборонний монастир кармелітів, який 
входив в єдину оборонну систему Вишнівець-
кого замку. На початку ХVІІІ століття останній з 
князів Вишневецьких, Міхал Сервацій, перебу-
дував родовий замок у пишний палац на зразок 
французьких заміських резиденцій. 
Вхідна плата для дорослих — 80 грн; для 
студентів та школярів — 30 грн; для екскурсій 
до 10-ти осіб — 150 грн. 
Фотографування на території замку — 70 грн 
та в експозиційних залах — 100 грн; відео 
зйомка — 1 год. — 500 грн; відеоролики та 
кліпи — 1000 грн. Фотографування весільної 
церемонії — 500 грн.
Стрільба з лука — 5 грн.
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