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ДИТЯ БУЛО БЕЗ ГОЛОВИ

ДОХОДИТЬ ДО БІЙОК!
с. 8

ПІШЛИ ДО ШКОЛИ. 
ДАЛІ БУДЕ с. 9

с. 7

 Тернопіль — у «помаранчевій зоні», а тому діє 
ряд обмежень. У транспорт мали б брати лише на 
половину сидячих місць. Чи так це? Ми перевірили

 Люди бідкаються: нема чим добиратися на роботу. 
Ще додалися студенти та школярі. Перевізники 
жаліються — збиткують. Чи вирішать проблему? с. 4

ЧИ ВИТРИМАЄ ТРАНСПОРТ НАВАНТАЖЕННЯ?
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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

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

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 

Äëÿ øêîëÿð³â âèä³ëèëè â³ñ³ì 
òðîëåéáóñ³â. Ïåðåâåçåííÿ â³äáó-
âàòèìóòüñÿ çà ä³þ÷èìè ìàðøðó-
òàìè — ¹ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11.

Îð³ºíòîâí³ ðîçêëàäè ðóõó òðàí-
ñïîðòó íàïðàâèëè â óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
êåð³âíèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ çà-
êëàä³â òà âäàëî¿ îðãàí³çàö³¿ îñ-
â³òíüîãî ïðîöåñó. Òîæ ìîæëèâî, 
ïî÷àòîê çàíÿòü áóäå êîðèãóâàòè-
ñÿ, â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿê áóäóòü 
ïðè¿æäæàòè òðîëåéáóñè.

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìèëè, 
ùî çàãàëîì äî¿çäó ïîòðåáóþòü 
ïðèáëèçíî 3 000 ä³òåé. Çäåá³ëüøî-
ãî öå ò³, õòî íàâ÷àþòüñÿ â øêîëàõ 
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

ХТО СУПРОВОДЖУВАТИМЕ 
ДІТЕЙ ТРАНСПОРТІ

Ó ì³ñüêðàä³ êàæóòü, ùî äî ñó-
ïðîâîäó ïëàíóþòü çàëó÷àòè 
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, àëå 
öå — çãîäîì. Äî òîãî ÷àñó áàòü-
êàì ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â áóäå 
äîçâîëåíèé ñóïðîâ³ä ä³òåé.

Îêð³ì òèõ â÷èòåë³â, ÿê³ çãîäîì 
áóäóòü ó ñóïðîâîä³, ³íø³ ïåäàãî-
ãè êîðèñòóâàòèñü òðîëåéáóñàìè 
íå çìîæóòü.

Ó÷í³ ïîâèíí³ ìàòè «Ñîö³àëü-
íó êàðòó òåðíîïîëÿíèíà», òîä³ 
â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ âîíè 
çìîæóòü ¿çäèòè áåçêîøòîâíî. Ñó-
ïðîâîäæóþ÷³ ïðî¿çä îïëà÷óþòü.

ЗІ ШКОЛИ — «СВОЇМ ХОДОМ» 
Ñòàíîì íà 31 ñåðïíÿ, íå ïåðåä-

áà÷åíî êóðñóâàííÿ «øê³ëüíèõ» 
òðîëåéáóñ³â, ÿê³ â³äâîçèòèìóòü 
ä³òåé ï³ñëÿ óðîê³â, àäæå ïðàöþº 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, óòî÷íþ-
þòü ó ì³ñüê³é ðàä³.

Òàêîæ îêðåìèõ ðåéñ³â íå ââå-
äóòü äëÿ ä³òåé, ÿê³ õî÷óòü äî¿õàòè 
äî ãóðòê³â òà ñåêö³é.

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðîêîìåíòóâàëè, ùî ïðîáëåì ³ç 
äî¿çäîì ä³òåé äîäîìó âèíèêíóòè 
íå ïîâèííî.

— Íàâ÷àííÿ ó ä³òåé çàâåðøó-
ºòüñÿ ó ð³çíèé ÷àñ, â³äïîâ³äíî, 
ïîêè òðàíñïîðòó äëÿ ïåðåâåçåííÿ 
íå ïåðåäáà÷åíî, — êàæå íà÷àëü-
íèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàó-
êè Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëüãà Ïîõèëÿê. — Ñïåöðåéñè — 
íà «÷àñ ï³ê», òîìó ä³òè çìîæóòü 
â³ëüíî ä³ñòàòèñü äîäîìó ³ íå ñòâî-
ðÿòü äîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ 
íà òðàíñïîðò ì³ñòà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â òðîëåé-
áóñàõ, ÿê³ áóäóòü âîçèòè ä³òåé 
ó øêîëè, ä³ÿòèìóòü âñ³ ò³ îáìå-
æåííÿ, ùî ³ â ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ çà êàðàíòèííèì çîíóâàí-
íÿì. Òîáòî, íàïðèêëàä, ó ïîìà-
ðàí÷åâ³é çîí³ — ïàñàæèðè — ëèøå 
íà ïîëîâèíó ñèäÿ÷èõ ì³ñöü.

ЩО КАЖУТЬ ДИРЕКТОРИ ШКІЛ 
×è ó áàãàòüîõ ä³òåé º ïîòðåáà 

äî¿çäó, ìè çàïèòàëè ³ â äèðåêòîð³â 
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë, ÿê³ ðîçòà-
øîâàí³ â öåíòð³ ì³ñòà.

— Ö³ äîäàòêîâ³ ðåéñè íåîáõ³äí³ 
ÿê ä³òÿì, òàê ³ â÷èòåëÿì. Ñüîãîäí³ 
ÿ â³ä 20 äî 35 õâèëèí ïðîñòîÿâ 
íà çóïèíö³ ³ ïî¿õàâ íà ðîáîòó 
íà òàêñ³, — êîìåíòóº äèðåêòîð 
øêîëè ¹13 Ðóñëàí Âàâðè÷óê. — 
Öå ðåàëüíî ïðîáëåìà. Òîìó ùî 
â àâòîáóñè ìîæíà çàõîäèòè ó ê³ëü-
êîñò³ 10 ëþäåé, ³ íà ïðîì³æíèõ 
çóïèíêàõ ëþäè ïðîñòî íå ìîæóòü 
çàéòè. À òåïåð óÿâ³òü, ùî ùå òðåáà 
äîäàòè ä³òåé. Ó íàøó øêîëó äî-
¿æäæàþòü ä³òè ç Á³ëî¿, Áåðåçîâè-
ö³, ç âóëèö³ Ñàõàðîâà, Êàðïåíêà, 
Ëåïêîãî. Ó çàêëàä³ çàðàç çàãàëîì 
274 äèòèíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äî¿çäó.

Ó øêîëó ¹6 ä³òè ¿äóòü ÷è íå ç 
óñüîãî ì³ñòà ³ ç ê³ëüêîõ ñ³ë ãðîìàäè.

— Äî íàñ ä³òè äî¿æäæàþòü ç óñüî-
ãî Òåðíîïîëÿ, ç öåíòð³â ãðîìàäè, — 
êàæå äèðåêòîð øêîëè Îëåêñàíäð 
Îñòàï÷óê. — Ïîòðåáà â äîäàòêîâèõ 

ЯКИМИ МАРШРУТАМИ ЇЗДИТЬ 
ШКІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
Освіта  Цього року новий навчальний 
рік розпочинається з карантинними 
вимогами. Для школярів, які потребують 
доїзду, ввели спецрейси. Та протягом 
року можуть бути зміни

ìàðøðóòàõ º, âðàõîâóþ÷è ñèòóàö³þ, 
ÿêó ìè áà÷èìî çàðàç. Àëå ÿê âîíî 
áóäå — âèð³øóâàòè âëàä³.

Äèðåêòîð øêîëè ¹ 10 Àíäð³é 
Ãàçèëèøèí áóâ ³í³ö³àòîðîì ïðî-
ïîçèö³¿ ç íàäàííÿì òðàíñïîðòó ³ 
äëÿ â÷èòåë³â.

— ²ç äåííî¿ øêîëè äî¿æäæàþòü 
áëèçüêî 60–70 ä³òåé, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é Ãàçèëèøèí. — Äîäàòêîâèé 
òðàíñïîðò ïîòð³áåí, ³ ìè ïîäàëè 
³íôîðìàö³þ â óïðàâë³ííÿ ïðî òå, 
ç ÿêèõ ðàéîí³â óñ³ ìàþòü äî¿õàòè. 
Äóìàþ, öå ìîæíà ïðîïðàöþâàòè ³ 
íàëàãîäèòè. ß ââàæàþ, ùî âàðòî 
âèä³ëèëè îêðåìèé òðàíñïîðò — 
íàïðèêëàä, äâà òðîëåéáóñè, ÿê³ 
¿äóòü çà ñâî¿ì ìàðøðóòîì. Ïî õîäó 
çàáèðàþòü ä³òåé. ªäèíîþ ïðîáëå-
ìîþ òóò ìîæå áóòè ÷àñ ïî÷àòêó 
óðîê³â. Òàêîæ âàæëèâî ïðîäóìàòè 
ïèòàííÿ äîâîçó â÷èòåë³â ³ ïèòàííÿ 
ñóïðîâîäó ä³òåé áàòüêàìè.

ЩО ДУМАЮТЬ БАТЬКИ?
Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó 

íà íàøîìó ñàéò³ ï³ä íàçâîþ: 

«Øê³ëüí³ ìàðøðóòè â Òåðíî-
ïîë³: ç 1 âåðåñíÿ ä³òåé ó Öåíòð 
âîçèòèìóòü ñïåö³àëüí³ àâòîáóñè» 
áàòüêè ö³êàâëÿòüñÿ, ÿêèìè ìàðø-
ðóòàìè êóðñóâàòèìóòü àâòîáóñè òà 
ç ÿêèõ øê³ë ó÷í³ çìîæóòü íèìè 
êîðèñòóâàòèñÿ. Çàãàëîì ó ñîöìå-
ðåæàõ ïóáë³êàö³ÿ îòðèìàëà ñîòí³ 
êîìåíòàð³â.

— ßêùî öå ïðàâäà, òî öå ºäèíå 
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ çà âåñü êàðàí-
òèí. Ïðàâäà, ÿê öå îðãàí³çóâàòè 
â ðåàë³¿? Ïî÷àòîê çàíÿòü â ð³çíèé 
÷àñ ðîáîòà â äâ³ çì³íè? — çàïèòóº 
Òåòÿíà Êîâàëü÷óê.

Àëå º ³ òåðíîïîëÿíè, ÿê³ ââà-
æàþòü òàêå ð³øåííÿ áåçï³äñòàâ-
íèì.

«Ó öåíòðàëüí³ øêîëè ä³òåé çà-
çâè÷àé âîçÿòü áàòüêè íà âëàñíèõ 
àâòî)) Öåé àâòîáóñ êóðñóâàòèìå 
íàï³âïóñòèé. Á³ëüøå àâòîáóñ³â 
ïîòð³áíî íà çâè÷àéí³ ìàðøðóòè, 
àäæå çàéìàòè ìîæíà ëèøå ñèäÿ÷³ 
ì³ñöÿ, ³ ëþäè íå ìîæóòü äîáðà-
òèñÿ íà ðîáîòó â÷àñíî», — ïèøå 
Îêñàíà Òåñëþê.

ТРОЛЕЙБУС №1/3:
08.02 ......... Ринок
08.20 ......... вул. Слівенська
08.30 ......... вул. О. Довженка
08.48 ......... Центр
09.02 ......... Ринок

ТРОЛЕЙБУС №2/2:
08.04 ......... вул. Протасевича
08.22 ......... Центр
08.42 ......... вул. Тролейбусна

ТРОЛЕЙБУС №5/1:
08.07 ......... вул. Київська
08.17 ......... вул. Лесі Українки
08.21 ......... вул. Слівенська
08.31 ......... Центр
08.45 ......... вул. Миру
08.55 ......... Центр
09.19 ......... вул. Київська

ТРОЛЕЙБУС №8/1:
07.48 ......... Газопровід
08.35 ......... вул. Морозенка

ТРОЛЕЙБУС №7/1:
08.32 ......... вул. Лесі Українки
08.35 ......... вул. Слівенська
08.53 ......... ЦДМІ ім. Довженка

ТРОЛЕЙБУС №7/2:
08.37 ......... Фарм. фабрика
08.50 .........  Парк Національного 

відродження

ТРОЛЕЙБУС №10/3:
08.04 ......... вул. Київська
08.27 ......... Центр
08.52 ......... вул. Київська
09.12 ......... готель «Тернопіль»

ТРОЛЕЙБУС №11/4:
07.57 ......... вул. Лучаківського
08.03 ......... вул. Тролейбусна
08.18 ......... Центр
08.48 ......... вул. Київська

Îêðåìî âèä³ëèëè 
â³ñ³ì òðîëåéáóñ³â. 
Ïåðåâåçåííÿ 
â³äáóâàòèìóòüñÿ çà 
ä³þ÷èìè ìàðøðóòàìè — 
¹ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ВІДПРАВЛЕНЬ ТРОЛЕЙБУСІВ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ШКІЛЬНІ РЕЙСИ (можливі уточнення)

Заплатили 
за шкільні 
автобуси майже 
по 600 тисяч
 Òåðíîï³ëüùèíà îòðèìàëà 
12 íîâèõ øê³ëüíèõ àâòîáó-
ñ³â. 11 ç íèõ âæå ïî¿õàëè 
äî íîâèõ âëàñíèê³â. Çãîäîì 
ïðèáóâ ùå îäèí.
Çàãàëîì «øê³ëüíèé àâòî-
ïàðê» â îáëàñò³ íàë³÷óº 
181 àâòîáóñ äëÿ ïåðåâåçåí-
íÿ øêîëÿð³â.
— Â³äïîâ³äíî äî òåíäåðíèõ 
ïðîöåäóð, çàêóïèëè ùå 
12, — ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèöÿ 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàó-
êè îáëàäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãà 
Õîìà. — Ñüîãîäí³ âðó÷å-
í³ 11, îäèí ùå ïðèáóäå 
äî Òåðíîïîëÿ â ï’ÿòíèöþ, 
28 ñåðïíÿ. Öåé òðàíñïîðò-
íèé çàñ³á — äëÿ ä³òåé ç 
îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè 
ïîòðåáàìè. Â³í ìàº ççàäó 
ï³äéîìíèê äëÿ â³çî÷íèê³â. 
Øê³ëüíèé àâòîáóñ çàêóïèëà 
Ãóñÿòèíñüêà ãðîìàäà.
Òðè ç 11 íîâèõ øê³ëüíèõ 
àâòîáóñè ïî¿õàëè íà Òåðå-
áîâëÿíùèíó — íèìè äî-
âîçèòèìóòü äî íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ä³òåé Ñòðóñîâà, 
Ìèêóëèíåöüêî¿ øêîëè òà 
Òåðåáîâëÿíñüêîãî íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó. 
Ùå îäèí âèðóøèâ äî ñ. Â³-
ë³ÿ, ùî íà Øóìùèí³, 
ïî îäíîìó — äëÿ Çáàðàçü-
êî¿ ñàíàòîðíî¿ øêîëè-³í-
òåðíàòó òà Áåðåæàíñüêîãî 
³íòåðíàòó. Îòðèìàëà íîâèé 
àâòîáóñ Êîçë³âñüêà ãðîìàäà, 
ùî â Êîç³âñüêîìó ðàéîí³, 
îïîðíèé çàêëàä Ï³äãàºöü, 
×îðòê³âñüêà øêîëà-³íòåðíàò 
¹ 3 òà Ãðèìàéë³âñüêà ÎÒÃ.
— Íà ñüîãîäí³ º ùå ïîòðåáà 
ó ïðèäáàíí³ 20 øê³ëüíèõ 
àâòîáóñ³â, àëå öÿ öèô-
ðà ìîæå çì³íþâàòèñü, áî 
áàãàòî ãðîìàä îíîâëþþòü 
àâòîïàðêè òà ïîäàþòü çà-
ïèòè äî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
äëÿ çàêóï³âë³, — êàæå Îëüãà 
Õîìà. — ¯õ êóïóâàòèìóòü 
íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé 
ð³ê. Ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó îïëà÷óþòü 70%, ùå 
30 — ãðîìàäè. Öüîãîð³÷ öå 
595 òèñ. — òàê³ ñóìè âèä³ëÿ-
ëè ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè.
Ùå äâ³ ãðîìàäè â³äìîâè-
ëèñÿ â³ä íîâèõ àâòîáóñ³â: 
ñ. Òîêè Ï³äâîëî÷èñüêîãî 
ðàéîíó ³ Òåðåáîâëÿíñüêà 
ãðîìàäà.

КОРОТКОКОРОТКО
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ПРЕССЛУЖБА 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ»

«ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» 
îá’ºäíóº ïàòð³îò³â òà ïðîôåñ³îíàë³â, 

ùîá çàõèñòèòè çäîáóòêè ïîïåðåäí³õ ðîê³â.
Ïàðò³ÿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» 

éäå íà ì³ñöåâ³ âèáîðè ç êîìàíäîþ, ÿêà 
îá’ºäíàëà ïàòð³îò³â ç ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ 
ñèë, ïðîôåñ³éíèõ, ð³øó÷èõ ³ ïðîºâðî-
ïåéñüêèõ ë³äåð³â. Â³ä ðåçóëüòàòó ö³º¿ çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ êàìïàí³¿ çàëåæèòü 
äîëÿ êðà¿íè — ïðî öå ãîâîðèëè ó÷àñíèêè 
ç’¿çäó ïàðò³¿, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Êèºâ³.

ЗАХИСТИТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ — 
ОДНЕ З ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ

«ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» ñòàº 
öåíòðîì îá’ºäíàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ 
ñèë — äîñâ³ä÷åíèõ òà íîâèõ ïîë³òèê³â, 
ÿê³ ïîä³ëÿþòü ³äåîëîã³þ ïàðò³¿. Êîìàíäè 
«ªâðîïåéñüêî¿ Ñîë³äàðíîñò³» â îáëàñí³ 
òà ì³ñüê³ ðàäè î÷îëÿòü çíàêîâ³ îñîáè-
ñòîñò³ — çîêðåìà, ò³, õòî äîáðå çíàº, 
ùî òàêå ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, áî íàäòî 
ñèëüíî â³ä÷óëè íà ñîá³ ðîñ³éñüêó ðåàëü-
í³ñòü. Ñåðåä íèõ — ïîë³òâ’ÿçí³ Êðåìëÿ 
Ðîìàí Ñóùåíêî òà Âîëîäèìèð Áàëóõ.

«Íàøà êîìàíäà ïðîäåìîíñòðóâàëà, ùî 
çà ï³äòðèìêè àêòèâíèõ ãðîìàäÿí ìè çäàòí³ 
çàõèùàòè ò³ ö³ííîñò³, ÿê³ çà ï’ÿòü ðîê³â ïî-
êëàäåí³ â îñíîâó äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà. 
² àðì³þ, ³ ìîâó, ³ â³ðó. ² ìè äóæå âäÿ÷í³ 
ëþäÿì çà ï³äòðèìêó ³ ñï³ëüíó áîðîòüáó. Áåç 
âàñ ìè á í³÷îãî íå äîáèëèñÿ», — çàçíà÷èâ 
Ïåòðî Ïîðîøåíêî, ï'ÿòèé ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè, ë³äåð ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü».

«ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» éäå íà 
ì³ñöåâ³ âèáîðè äëÿ òîãî, ùîáè çàõè-
ñòèòè îäíó ³ç êëþ÷îâèõ ðåôîðì íàøî¿ 
êîìàíäè — äåöåíòðàë³çàö³þ, ðåçóëüòàòè 
ÿêî¿ âò³ëåí³ â íîâ³ äîðîãè, íîâèé òðàí-
ñïîðò, â³äðåìîíòîâàí³ øêîëè òà äèòÿ÷³ 
ñàäêè, îñâ³òëåí³ âóëèö³, òîùî. Öå â³ä-
áóâàºòüñÿ òîìó, ùî ³í³ö³éîâàíà íàøîþ 
êîìàíäîþ äåöåíòðàë³çàö³ÿ äàëà ãðîø³ 
íà ì³ñöÿ â ³íòåðåñàõ ì³ñöåâèõ ãðîìàä. 
Çàìàëî âñòóïèòè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñî-
þçó — âàæëèâî ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè 
âïðîâàäèòè ³ çàáåçïå÷èòè â Óêðà¿í³. 

Ó âåëèêèõ ³ ìàëèõ ì³ñòàõ, â îá’ºäíàíèõ 
ãðîìàäàõ», — íàãîëîøóº Ïîðîøåíêî.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР 
РОЗВИТКУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ МАЄ 
ПРОДОВЖИТИСЯ

Äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùîá 
ºâðîïåéñüêèé âåêòîð ðîçâèòêó íàøî¿ 
äåðæàâè, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ìè ïåðå-
æèëè ìàéäàíè, çóïèíèëè ðîñ³éñüêîãî 
îêóïàíòà, ìàâ ïðîäîâæåííÿ. Íà öüîìó 
àêöåíòóâàâ òàêîæ ï³ä ÷àñ ç’¿çäó ïàðò³¿ 
êåð³âíèê Òåðíîï³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 

îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàð-
í³ñòü» Ñòåïàí Áàðíà.

«Ñüîãîäí³ êîìàíäà ªâðîïåéñüêî¿ Ñî-
ë³äàðíîñò³ ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ çà-
áåçïå÷óº ó÷àñòü ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ 
êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ãîë³â ãðîìàä, ³ ìè 
çäàòí³ çàïðîïîíóâàòè àëüòåðíàòèâíó ïðî-
ãðàìó ðîçâèòêó Òåðíîï³ëüùèíè, ÿêà äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïîêàçàòè 
ñâ³é ðåçóëüòàò. Ìè çíàºìî, ÿê çá³ëüøè-
òè áþäæåò. Çíàºìî, ÿê ñòâîðèòè óìîâè 
äëÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ëþäåé ³ æèòåë³â 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Çíàºìî, ÿê äî-
ïîìîãòè ìåäèêàì, â÷èòåëÿì ³ çâè÷àéíèì 
ëþäÿì ó çàõèñò³ â³ä ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðó-
ñó. Ìè çíàºìî, ÿê ïðîäîâæèòè ñòðàòåã³þ 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ³ çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê 
ºâðîïåéñüêèé ãðîìàä. Ìè ïîâèíí³ ïîáó-
äóâàòè ªâðîïó â Óêðà¿í³», — ï³äêðåñëèâ 
Ñòåïàí Áàðíà.

«Íèí³ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» — 
íàéá³ëüøà ïðîóêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà 
ñèëà, — íàãîëîñèâ é êåð³âíèê Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «ªâðîïåé-
ñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» Â³êòîð Øóìàäà. — Öå 
óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà îïîçèö³ÿ. Â íà-
øèõ ëàâàõ îá’ºäíàëîñü íàäçâè÷àéíî áà-
ãàòî ôàõ³âö³â, ïðîôåñ³îíàë³â, âåòåðàí³â 
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè, ãðîìàäñüêèõ 
àêòèâ³ñò³â. ² ìè éäåìî íà ì³ñöåâ³ âèáîðè 
äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè öåé ðåæèì ó êðà¿í³, 
äëÿ òîãî, ùîá âèòÿãíóòè íàøó êðà¿íó ç 
ïð³ðâè, ùîá çàõèñòèòè óêðà¿íñüê³ ö³ííî-
ñò³, ìîâó, àðì³þ òà â³ðó. ² ìè çàêëèêàºìî 
âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè îá’ºäíàòèñÿ ³ ïðàöþ-
âàòè ñï³ëüíî ðàçîì äëÿ Óêðà¿íè!».

ПРЕССЛУЖБА АНРВУ

Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ Ìåä³à 
Á³çíåñó, ÿêà îá’ºäíóº 56 âè-
äàâíè÷èõ êîìïàí³é ç óñ³º¿ 
Óêðà¿íè, ùî âèäàþòü á³ëü-
øå 250 äðóêîâàíèõ òà ïîíàä 
350 öèôðîâèõ ìåä³à, º ÷ëåíîì 
Âñåñâ³òíüî¿ Àñîö³àö³¿ Âèäàâö³â 
Ãàçåò òà Íîâèí WAN-IFRA, 
Àñîö³àö³ÿ Íåçàëåæíèõ Ðåã³î-
íàëüíèõ Âèäàâö³â Óêðà¿íè òà 
Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà æóðíàë³ñ-
ò³â Óêðà¿íè — íàéá³ëüøà æóð-
íàë³ñòñüêà îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà-
¿í³, ÿêà îá'ºäíóº ïîíàä 19 òè-
ñÿ÷ ÷ëåí³â ó 24-õ ðåã³îíàëü-
íèõ îðãàí³çàö³ÿõ òà º ÷ëåíîì 
Ì³æíàðîäíî¿ òà ªâðîïåéñüêî¿ 
ôåäåðàö³é æóðíàë³ñò³â, çâåðòà-
þòüñÿ äî ÷ëåí³â Ãðîìàäñüêî¿ 
Ðàäè ïðè Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ 
ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³î-
ìîâëåííÿ Óêðà¿íè ç ïðèâîäó 
çàêîíîïðîºêòó «Ïðî ìåä³à», 
ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé ó Âåðõîâ-
í³ Ðàä³ Óêðà¿íè ï³ä íîìåðîì 
2693-ä â³ä 02.07.2020 ð.

«Âðàõîâóþ÷è òåðì³íîâ³ñòü 
öüîãî ïèòàííÿ — ÿê î÷³êó-
ºòüñÿ, çàêîíîïðîåêò ìîæå 
áóòè âèíåñåíèé íà ãîëîñó-
âàííÿ âæå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 
2020 ðîêó — ìè ïðîñèìî ïðî 
ðîçãëÿä öüîãî çâåðíåííÿ â îïå-
ðàòèâíîìó ðåæèì³.

Ìè ïðîñèìî ÷ëåí³â Ãðîìàä-
ñüêî¿ Ðàäè ï³äòðèìàòè çâåð-
íåííÿ äî íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè, ãîë³â ïàðëàìåíòñüêèõ 
ôðàêö³é òà êåð³âíèöòâà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî 
íåîáõ³äíîñò³ ïåðåãëÿäó òðüîõ 
âàæëèâèõ ïîëîæåíü çàêîíîïðî-
åêòó 2693-ä ÄÎ ÂÈÍÅÑÅÍÍß 
ÍÀ ÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß.

Îáìåæèòè ñôåðó ä³¿ çàêîíó 
ëèøå àóä³îâ³çóàëüíèìè ìåä³à 
(Íàöðàäà íå ìàº ðåãóëþâàòè ä³-
ÿëüí³ñòü äðóêîâàíèõ òà îíëàéí 
ÇÌ²).

Ïðèáðàòè ìåõàí³çì ô³íàí-
ñóâàííÿ àóä³îâ³çóàëüíèõ ìåä³à 
ãðîìàä ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. 
Íàòîì³ñòü çàïðîâàäèòè ºäèíèé 
äëÿ âñ³õ ìåõàí³çì ïðîâåäåííÿ 

ïðîçîðèõ êîíêóðñ³â ó ãðîìàäàõ 
íà â³äá³ð òà ô³íàíñóâàííÿ ìåä³à 
ãðîìàäè — áåç äèñêðèì³íàö³¿ 
îäíèõ òèï³â ìåä³à ³íøèìè.

Çì³íèòè ïðèíöèï ôîðìóâàí-
íÿ ñêëàäó Íàöðàäè ç ïèòàíü 
òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ, 
ïðèáðàâøè ìîæëèâ³ñòü ïîë³-
òè÷íî¿ çààíãàæîâàíîñò³ öüîãî 
ðåãóëÿòîðà.

Çàïðîâàäèòè ïåðñîíàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â Íà-
öðàäè çà ïîìèëêîâ³, õèáí³ ð³-
øåííÿ òà çà øêîäó, çàïîä³ÿíó 
ìåä³à íà ï³äñòàâ³ ïîìèëêîâîãî 
ð³øåííÿ Íàöðàäè», — éäåòüñÿ 
ó çâåðíåíí³.

Ëèñò ï³äïèñàëè: Ïðåçèäåíò 
Ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè «ÓÊÐÀ¯Í-
ÑÜÊÀ ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß ÌÅÄ²À 
Á²ÇÍÅÑÓ» Ïîãîðåëîâ Îëåêñ³é 
Âàëåð³éîâè÷, Ãîëîâà Ðàäè Äè-
ðåêòîð³â Àñîö³àö³¿ Íåçàëåæíèõ 
Ðåã³îíàëüíèõ Âèäàâö³â Óêðà¿íè 
×îâãàí Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, 
Ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè 
Æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè Òîì³ëåíêî 
Ñåðã³é Àíòîíîâè÷.

ПРЕССЛУЖБА 

АНРВУ

Ùå îäíå çâåð-
íåííÿ ï³äãîòóâàëè 

íåçàëåæí³ âèäàâö³ òà æóðíà-
ë³ñòè ç ïðèâîäó ñèòóàö³¿, ÿêà 
ñêëàëàñÿ ³ç çàòâåðäæåííÿì 
òàðèô³â íà äîñòàâêó ïåðåä-
ïëàòè ÏÀÒ «Óêðïîøòà».

Âðàõîâóþ÷è òåðì³íîâ³ñòü 
öüîãî ïèòàííÿ — ó âåðåñí³ 
2020 ðîêó ìàº ðîçïî÷àòè-
ñÿ ïåðåäïëàòíà êàìïàí³ÿ 
íà 2021 ð³ê, òîáòî âèäàâö³ 
ìàþòü çîâñ³ì íåáàãàòî ÷àñó, 
ùîá ñôîðìóâàòè ö³íè íà ïå-
ðåäïëàòó, âðàõîâóþ÷è ï³ä-
âèùåííÿ òàðèôó íà äîñòàâ-
êó — ïðîñÿòü ðîçãëÿíóòè öå 
çâåðíåííÿ â îïåðàòèâíîìó 
ðåæèì³.

«Ìè ïðîñèìî ÷ëåí³â Ãðî-
ìàäñüêî¿ Ðàäè ï³äòðèìàòè 
çâåðíåííÿ äî Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³:

1. Ìàêñèìàëüíî îïåðà-
òèâíî çàòâåðäèòè íîâ³ òà-
ðèôè íà äîñòàâêó ïåðåäïëà-
òè íà óêðà¿íñüê³ âèäàííÿ 

íà 2021 ð³ê òà çàáåçïå÷èòè 
ñâîº÷àñíèé ïî÷àòîê ïåðåä-
ïëàòíî¿ êàìïàí³¿ íà ïðåñó.

2. Çîáîâ’ÿçàòè ÏÀÒ «Óêð-
ïîøòà» çàâ÷àñíî ïîäàâàòè 
âèäàâöÿì ³íôîðìàö³þ ïðî 
âñ³ íàñòóïí³ çì³íè òàðèôó 
íà äîñòàâêó ïåðåäïëàòè.

3. Çîáîâ’ÿçàòè ÏÀÒ «Óêð-
ïîøòà» îïðèëþäíèòè ³í-
ôîðìàö³þ òà ðîçòëóìà÷èòè 
çâ’ÿçîê ì³æ ï³äâèùåííÿì 
òàðèôó íà äîñòàâêó ïåðåä-
ïëàòè òà ð³âíåì ³íôëÿö³¿ 
â Óêðà¿í³.

Ïðîçîðå òà ñâîº÷àñíå ³í-
ôîðìóâàííÿ âèäàâö³â ùîäî 
çì³í ó âàðòîñò³ ïîñëóã íà äî-
ñòàâêó ïåðåäïëàòè äîçâîëèòü 
ìàêñèìàëüíî âðàõóâàòè ³í-
òåðåñè ïåðåäïëàòíèê³â òà 
çðîáèòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïåðåäïëàòó ïðîãíîçîâàíîþ 
òà ñâîº÷àñíîþ. À öå, â ñâîþ 
÷åðãó, çàáåçïå÷èòü ìàêñè-
ìàëüíå çàëó÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè äî ïåðåäïëàòè 
íà ÿê³ñíó óêðà¿íñüêó ïðå-
ñó», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîì-
ëåíí³.

Місцеві вибори — шанс змінити країну

Незалежна журналістська спільнота 
просить оперативно переглянути 
законопроєкт «Про медіа»

Передплатна кампанія 
має стартувати вчасно!

БЛОГ

БЛОГ

БЛОГ

479492_INF
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Âëàäèñëàâêó âñüîãî ÷îòèðè 
ðîêè. Â³í ïîòðåáóº äîïîìî-
ãè íåáàéäóæèõ ëþäåé. Äèòèíó 
ãîòóþòü äî ñêëàäíî¿ îïåðàö³¿ ç 
ïåðåñàäêè íèðêè. Ñóìà äëÿ áàòü-
ê³â — íåï³äéîìíà. Äîïîìîæ³òü 
âðÿòóâàòè äèòèíó!

Ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì ó Âëà-
äèñëàâêà áóëè ç íàðîäæåííÿ. ßê 
ðîçïîâ³äàº ìàìà äèòèíè Ìàð’ÿ-
íà Àðõèòêî, ïîëîãè ïðîõîäèëè 
ñêëàäíî.

— Ó ìåíå áóëè âàæê³ ïîëîãè. 
Ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ ó íüîãî áóâ 
êðîâîâèëèâ ó ìîçêó. Ïðîáëåìè 
ç íèðêàìè âèÿâèëè, êîëè éîìó 
áóëî 1,5 ì³ñÿöÿ, — êàæå æ³íêà.

Ë³êàð³ âñòàíîâèëè ä³àãíîç — ã³-
ïîïëàç³ÿ íèðîê òà íèðêîâà íåäî-
ñòàòí³ñòü. Êîëè ñàìå ïîâèííà 
áóòè îïåðàö³ÿ — çàëåæèòü â³ä 
àíàë³ç³â.

— Ìè ìóñèìî ï³äãîòóâàòèñÿ, 
ç³áðàòè êîøòè, — êàæå ìàìà äè-
òèíè. — Äîíîðîì ìîæå ñòàòè òàòî 
àáî ä³äóñü Âëàäèñëàâà. Âîíè òà-
êîæ ìàþòü ïðîéòè îáñòåæåííÿ. 
Ïðîâåñòè îïåðàö³þ çìîæóòü òîä³, 
êîëè áóäóòü ï³äõîäÿù³ àíàë³çè. 
Öå ìîæå áóòè çà òèæäåíü, ìîæå 
áóòè çà ì³ñÿöü, ìîæå áóòè çà ð³ê.

Íàðàç³ äèòèíà ë³êóºòüñÿ âäîìà. 
Ïîêè ùî íèðêè ìîæóòü âïîðàòè-
ñÿ ³ ãåìîä³àë³çó äèòèí³ ïðîâîäè-
òè íå ïîòð³áíî. Îäíàê îïåðàö³þ 
âàðòî ïðîâåñòè ÿêîìîãà øâèäøå.

Ìàìà õëîï÷èêà êàæå — öþ îïå-
ðàö³þ ìîæóòü ïðîâåñòè â Óêðà¿-
í³. Ïåðåñàäêó çìîæóòü âèêîíàòè 
â ñòîëèö³. Á³ëüøó ÷àñòèíó âèòðàò 
êîìïåíñóº äåðæàâà, àëå ïîòð³áí³ 
ãðîø³ íà àíàë³çè òà äîðîã³ ïðå-
ïàðàòè, âàðò³ñòü ÿêèõ äåðæàâà 
íå ñïëà÷óº. Çàãàëîì ïîòð³áíî 
150 òèñ. ãðèâåíü. Áàòüêè äèòèíè 
ïðîñÿòü óñ³õ íåáàéäóæèõ äîïî-
ìîãòè.

ДОВІДКА

Щоб допомогти Владиславу, можна 
перерахувати кошти на карту:
5167 4901 9731 3639 — мама 
Мар’яна Архитко 

ВАДИМ ЄПУР, ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 068–

066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM 

×åðåç íîâ³ ïðàâèëà, òåðíîïî-
ëÿíàì âàæ÷å ä³ñòàòèñÿ äî ïóíê-
òó ïðèçíà÷åííÿ. Öå âèäíî íàâ³òü 
íåîçáðîºíèì îêîì. Òàê, íà çó-
ïèíö³ ïîáëèçó Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó ùîäíÿ î÷³êóþòü íà ñâîþ 
ìàðøðóòêó ÷è òðîëåéáóñ äåñÿò-
êè ëþäåé. Íàâ³òü êîëè âïóñêàëè 
ó ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ëèøå 
íà ñèäÿ÷³, áàãàòî îáóðþâàëèñÿ, 
à çàðàç òåðíîïîëÿíè ëåäü íå «âè-
áèâàþòü» ñîá³ ì³ñöå äëÿ ïðî¿çäó.

ДО БІЙОК ДОХОДИТЬ 
Á³ëüø³ñòü âîä³¿â äîòðèìóþòüñÿ 

ïðàâèë, ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ æóðíàë³ñ-
òè. Ëþäè æ «øòóðìóþòü» òðàíñïîðò 
òà íàìàãàþòüñÿ çàéíÿòè ì³ñöå.

— Æàõëèâî çðîáèëè, ùî ïîñòà-
âèëè òàê³ îáìåæåííÿ, äâ³ ãîäèíè 
ÿ ÷åêàþ, ùîá ñ³ñòè ó òðîëåéáóñ ÷è 
àâòîáóñ, çà öåé ÷àñ ãîäíà áóëà á 
âäîìà âæå ùîñü çðîáèòè, — á³ä-
êàºòüñÿ òåðíîïîëÿíêà Òåòÿíà. — 
Öå æ çíóùàííÿ íàä ëþäüìè. 
ßêáè ùå àâòîáóñè õîäèëè êîæí³ 
5–10 õâèëèí, à òàê ìè ÷åêàºìî 
äî ãîäèíè ÷àñó, àâòîáóñ ïðè¿æ-
äæàº ³ í³êîãî íå âïóñêàþòü, áî 
ì³ñöü íåìà, õî÷à òðàíñïîðò íà-
ï³âïîðîæí³é.

²íîä³ ñèòóàö³ÿ ñòàº àæ íàäòî 
íàïðóæåíîþ. Ëþäè, êîëè áà÷àòü 
àâòîáóñ ÷è ìàðøðóòêó, ïî÷èíàþòü 
äî íå¿ á³ãòè òà øòîâõàòèñÿ. Çàâ’ÿ-
çóþòüñÿ ³ ñâàðêè. Õòîñü êðè÷èòü, 
ùî âäîìà äèòèíà, õòîñü êàæå, ùî 

÷åêàº âæå á³ëüøå ãîäèíè, õòîñü 
ïðîñòî íàìàãàºòüñÿ ïðîøòîâõ-
íóòèñÿ òà ïîòðàïèòè âñåðåäèíó.

Âîä³ÿì æå äîâîäèòüñÿ âèñëóõî-
âóâàòè ëàéêó òà ïîÿñíþâàòè, ùî 
ä³þòü íîâ³ ïðàâèëà.

— Ó ìåíå â àâòîáóñ³ ìîæíà ïå-
ðåâîçèòè íå á³ëüøå 13 ëþäåé, — 
êàæå âîä³é ïàí Îëåã. — ß íå ìîæó 
âïóñòèòè á³ëüøå, ëþäè öüîãî 
íå ðîçóì³þòü. Ìåíå çàðàç çóïè-
íÿòü, îøòðàôóþòü íà 17 òèñÿ÷. 
ß òàêèõ ãðîøåé íå ìàþ ³ ñò³ëüêè 
íå çàðîáëÿþ, ùîá øòðàôè ïëàòèòè. 
Ïðîñèø ëþäåé, ïîÿñíþºø, à âîíè 
íå ðîçóì³þòü, ³ ùå ìåíå âèííèì 
ðîáëÿòü. Íå ÿ æ ö³ ïðàâèëà âèãàäàâ.

Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òåðíîïî-
ëÿíè òàêîæ îáóðþþòüñÿ.

«ª êóïà âðàæåíü â³ä ðîáîòè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, — ïèøå 
Îëåêñàíäð Êðóøåëüíèöüêèé. — 
Ìåíå äâà ðàçè ï³äðÿä íå ïðî-
ïóñòèëè â òðîëåéáóñ, áî ñàìå 
ÿ áóâ óæå çàéâèì. Ïëþíóâ ³ ïî¿õàâ 
íà òàêñ³».

ВИМОГ ДОТРИМУЮТЬСЯ НЕ ВСІ 
Âîä³¿ êîìóíàëüíîãî òðàíñïîð-

òó, ÿê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, äîòðè-
ìóþòüñÿ ïðàâèë, õî÷ â³ä öüîãî ³ 
íå â çàõâàò³, áî ïðàöþâàòè, êà-
æóòü, äîâîäèòüñÿ â çáèòîê.

Ç ïðèâàòíèìè ïåðåâ³çíèêà-
ìè — ÿê ïîùàñòèòü. Îäí³ áîÿòüñÿ 
øòðàô³â òà âèêîíóþòü ïðàâèëà, 
³íø³ íå çâàæàþòü íà îáìåæåííÿ ³ 
çàïîâíþþòü ìàðøðóòêè ïîâí³ñòþ.

Ïðèâàòíèé ïåðåâ³çíèê Þð³é 
Ëàã³ø ðîçïîâ³â, ùî ÷åðåç íîâ³ 

Допоможіть врятувати чотирирічного Владислава!

Наразі Владислав на медикаментозному 
лікуванні. Він чекає на операцію 
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ЛЮДИ КРИЧАТЬ ТА ЛЕДЬ НЕ Б'ЮТЬСЯ: 
ТРАНСПОРТ ПРАЦЮЄ ПО-НОВОМУ
Конфлікт  З 24 серпня для Тернополя 
діють нові карантинні правила, адже 
він опинився у «помаранчевій зоні». 
У громадський транспорт мали б брати 
людей лише на половину сидячих місць. 
Чи так це на практиці?

êàðàíòèíí³ âèìîãè â³í ïðàöþº 
â ì³íóñ. Á³ëüøå òîãî, äîõîäó 
íå âèñòà÷èòü íàâ³òü íà çàðïëàòó 
âîä³ÿì.

— Ìè ¿çäèìî, ïîêè ìàºìî ïà-
ëèâî. Êîëè âîíî çàê³í÷èòüñÿ, ìè 
çóïèíèìîñÿ, — ïîÿñíþº ïåðåâ³-
çíèê. — ßê âñ³ áóäóòü äîáèðàòèñÿ 
íà ðîáîòó òà íàâ÷àííÿ — íå çíàþ. 
Àáî áóäå òðàíñïîðòíèé êîëàïñ, 
àáî í³õòî í³êóäè íå çìîæå ä³ñòà-
òèñÿ. Òðåáà ì³íÿòè âèìîãè.

Ëþäÿì ç â³ääàëåíèõ ðàéîí³â ì³-
ñòà âàæêî ä³ñòàòèñÿ íàâ³òü äî öåí-
òðó ì³ñòà, ðîçïîâ³â ïàí Ëàã³ø.

— Âîíè íå ïðîòè, ùîá ìè ¿çäè-
ëè, àëå íà âîä³¿â ïèøóòü øòðàôè.  
Ïåðåâ³çíèêè áîéêîòóâàòè íå áó-
äóòü, íàì ñêàæóòü, ùî ìè ïîãàí³ ³ 
«íå ìîæåìî íà¿ñòèñÿ», êîëè ¿çäè-
òè áóäå í³êîìó, ëþäè ñàì³ âèéäóòü 
íà ì³òèíã, — êàæå â³í.

Ïðî öå êàæóòü ³ âîä³¿. Í³õòî 
íå çíàº, ÷è âäàñòüñÿ ¿ì âçàãàë³ 
âè¿õàòè íà ìàðøðóò.

— Ïàñàæèð³â ìè ìîæåìî áðà-
òè ëèøå íà ïîëîâèíó ñèäÿ÷èõ 
ì³ñöü, — êàæå âîä³é ïàí Äìè-

òðî. — Ìè ³ òàê ïðàöþºìî â çáè-
òîê.  Çà ïàëüíå ïîòð³áíî çàïëàòè-
òè, çà ðåìîíò, çà îáñëóãîâóâàííÿ, 
çàðïëàòè íàì. Äå ãðîø³ áðàòè? 
Ëþäè çë³.

БІЛЬШЕ ТРАНСПОРТУ НЕМА? 
ßê ðîçïîâ³ëà ðå÷íèöÿ óïðàâë³í-

íÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Êàòåðèíà 
Áàñàëèãà, óïðîäîâæ òðüîõ äí³â ïà-
òðóëüí³ çàô³êñóâàëè ñ³ì ïîðóøåíü 
êàðàíòèííèõ âèìîã ó òðàíñïîðò³. 
Ïðàö³âíèêè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ \
ïðîâîäÿòü áåñ³äè ç âîä³ÿìè.

Ç ïèòàííÿì, ÷è çáèðàþòüñÿ 
çàëó÷àòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü òðàí-
ñïîðòó äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â ó Òåðíîïîë³, ìè çâåðíóëèñÿ 
³ â ì³ñüêó ðàäó. Òàì êàæóòü: “Ð³-
øåííÿ äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ÒÅÁ òà 
ÍÑ, áóëî çàòâåðäæåíî ð³øåííÿ 
ïðî ïåðåãëÿä ð³âí³â åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè ïîøèðåííÿ COVID-19. 
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, 
Òåðíîï³ëü îïèíèâñÿ ó ÷åðãîâ³é 
çîí³ — «ïîìàðàí÷åâ³é». Ì³ñüêà 
ðàäà æ íå ïðèéìàëà æîäíèõ ð³-
øåíü ùîäî îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ 

ïàñàæèð³â.
— Äîâçâîëåíå ïåðåâåçåííÿ ïà-

ñàæèð³â ó ê³ëüêîñò³ íå á³ëüøå, ÿê 
íà 50 â³äñîòê³â ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ 
ñèä³ííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ òåõí³÷íîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó àáî âèçíà÷åíèõ â ðå-
ºñòðàö³éíèõ äîêóìåíòàõ íà öåé 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á, çà óìîâè 
ðîçñàäêè ïàñàæèð³â ç â³ëüíèì 
ì³ñöåì ïîðó÷, ñïåðåäó, ïîçà-
äó, — ïðîäîâæóº ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ìàð'ÿíà Çâàðè÷. — Ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â ó Òåðíîïîë³, íà ìàðøðóòè 
âè¿æäæàº óâåñü ìîæëèâèé òðàí-
ñïîðò. Ïðîòå, íà äàíèé ìîìåíò, 
öüîãî íåäîñòàòíüî, òîæ çàêëè-
êàºìî íåïðàöþþ÷èõ ìåøêàíö³â 
áåç ïîòðåáè íå êîðèñòóâàòèñÿ 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, ùîá 
çàáåçïå÷èòè ïðî¿çä ïðàö³âíèê³â 
íà ðîáîòó ³ ç ðîáîòè.

Íàòîì³ñòü äëÿ øêîëÿð³â çðàí-
êó çàïðîâàäèëè ñïåö³àëüí³ ðåéñè. 
Á³ëüøå ïðî öå ÷èòàéòå íà ñ. 2.

Îòæå, ïèòàííÿ òðàíñïîðòó ³ íà-
äàë³ â³äêðèòå. Ïðîäîâæåííÿ áóäå.

Перед входом у автобуси часто бувають штовханини та лайки. Люди «вибивають» собі місце 
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Âáèðàëüíÿ íà âóëèö³ ×îðíî-
âîëà á³ëÿ ôîíòàíó «Êóëüáàáà» 
êîøòóâàëà áþäæåòó ì³ñòà 1 ìëí 
117 òèñ. ãðí. Ðàí³øå ¿¿ ïåðåäàëè 
íà áàëàíñîóòðèìàííÿ ÊÏ «Òó-
ðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî öåí-
òðó Òåðíîïîëÿ». Îäíàê ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó âáèðàëüíþ ïåðåäàëè 
íà óòðèìàííÿ ³íøîãî ï³äïðèºì-
ñòâà.

— Íàðàç³ âáèðàëüíþ ìè ïåðåäà-
ëè ³íøîìó ï³äïðèºìñòâó, — êàæå 
äèðåêòîð Òóðèñòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíîãî öåíòðó Òàðàñ Êîâàëü-
÷óê. — ×åðåç êàðàíòèí íå ìîæåìî 
çàéìàòèñÿ öèì ïèòàííÿì. Á³ëüøå 
òîãî, ÷åðåç îáìåæåííÿ ³ñíóâàííÿ 
Ò²Öó âçàãàë³ áóëî ï³ä ïèòàííÿì, 
àäæå òóðèçìó ìàéæå íåìàº.

ЧИ ПРАЦЮЄ ВБИРАЛЬНЯ?
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ê³ëüêà 

ðàç³â íàìàãàâñÿ ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ïðàöþº âáèðàëüíÿ, îäíàê âîíà 
çàçâè÷àé àáî çà÷èíåíà, àáî ïðà-
öþâàëà ëèøå îäíà êàá³íêà.

— Âáèðàëüíÿ ³íîä³ çà÷èíåíà, 
àëå çàçâè÷àé âîíà ïðàöþº, — 
ðîçïîâ³äàþòü â îäíîìó ç ÌÀÔ³â 
ïîðó÷. — ×àñòî áà÷ó, ÿê òàì ïðè-
áèðàþòü.

Ïåðåõîæ³ òàêîæ êàæóòü, ùî 
òóàëåò ïðàöþº íå çàâæäè.

Îäèí ðàç íàì òàêè âäàëîñü 
ïîáà÷èòè — â³í ìîæå ïðàöþâà-
òè! Îäíàê êàá³íêà — äëÿ ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ áóëà çà÷èíåíà. 
Â ³íøó — âäàëîñü çàéòè. Âàð-
ò³ñòü — 5 ãðèâåíü. Êóïþðè ïî-
òð³áíî ââåñòè ó ïðèéìà÷. Çäà÷ó 
àïàðàò íå âèäàº.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè âíåñëè êóïþ-
ðè, äâåð³ àâòîìàòè÷íî â³ä÷èíÿ-
þòüñÿ. Âîíè òàêîæ çà÷èíÿòüñÿ 

àâòîìàòè÷íî, ÿê ò³ëüêè âè çàéäåòå 
âñåðåäèíó. Ó âàñ áóäå 15 õâèëèí, 
ùîá ñêîðèñòàòèñÿ âáèðàëüíåþ. 
Ïðî òå, ùî òóàëåò çàéíÿòèé, ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íà äèñïëå¿.

Óñåðåäèí³ ÷èñòî. Òàì º óí³òàç 
òà ï³ñóàð. Íåïðèºìíîãî çàïàõó 
íåìàº. Ìîæëèâî, òîìó ùî ð³äêî 
ïðàöþº. Âáèðàëüíÿ ÷èñòà, õî÷à, 
ÿê ïîì³òèâ æóðíàë³ñò, äî íå¿ ÷àñòî 
âèøèêîâóºòüñÿ ÷åðãà.

ЧОМУ ТУАЛЕТ ЗА МІЛЬЙОН БІЛЯ 
«КУЛЬБАБИ» ПРАЦЮЄ НЕ ЗАВЖДИ
Ми перевірили  Вбиральню на вулиці 
В’ячеслава Чорновола облаштували 
ще минулого року. Довгий час вона 
не працювала, оскільки готували 
відповідні документи. Тепер, коли 
у вбиральні є балансоутримувач, вона 
періодично не працює, або функціонує 
чомусь лише одна кабінка

ª ðóêîìèéíèê, ùîïðàâäà, 
íå îäðàçó çðîçóì³ëî, ÿê íèì ñêî-
ðèñòàòèñÿ. Ùîá ï³øëà âîäà — ïî-
òð³áíî ñïåðøó íàòèñíóòè çãîðè 
íà ïîðøåíü.

ª äîçàòîð äëÿ ìèëà. Ìèëî — 
ð³äêå. Òàêîæ º òóàëåòíèé ïàï³ð, 
à îò ïàïåðîâèõ ðóøíèê³â íå áóëî, 
õî÷à ì³ñöå äëÿ íèõ º. Ñóøàðêà 
ïðàöþº.

Âñåðåäèí³ º õîðîøå îñâ³òëåííÿ. 
Âåíòèëÿö³ÿ ïðàöþº äîáðå. Ùîá 
âèéòè — ïîòð³áíî íàòèñíóòè 

íà ñïåö³àëüíó êíîïêó, òîä³ äâåð³ 
â³ä÷èíÿòüñÿ.

ЧОМУ ВБИРАЛЬНЯ ЧАСТО 
НЕ ПРАЦЮЄ 

Ìè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷îìó â êðàùîìó âè-
ïàäêó ïðàöþº ëèøå îäíà êàá³íêà.

ßê ïîÿñíèëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷, ïðîáëåìà 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî âáèðàëüíþ 
ïåðåäàëè íà áàëàíñ ³íøîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè 

íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.
— Ìèíóëî¿ ñåðåäè, 19 ñåðïíÿ, 

ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó äàíèé òóàëåò áóâ ïåðåäàíèé 
íà áàëàíñ ÊÏ «Ï³äïðèºìñòâî ìà-
òåð³àëüíî–òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ», — ïîÿñíèëè ó ì³ñüêðàä³. — 
Íàðàç³ ÊÏ ó ïðîöåñ³ óêëàäàííÿ 
â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ç ï³äïðè-
ºìöåì íà éîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âáèðàëü-
íÿ ìàº â³äíîâèòè ñâîþ ðîáîòó òà 
ïðàöþâàòè ïîâíîö³ííî.

Âáèðàëüíÿ íà âóë. 
×îðíîâîëà êîøòóâàëà 
ì³ñòó 1 ìëí 117 òèñ. 
ãðí. Ðàí³øå ¿¿ ïåðåäàëè 
íà áàëàíñ ÒІÖó. Òåïåð — 
³íøîìó ÊÏ

Щоб скористатися вбиральнею, 
потрібно заплатити 5 гривень

У вбиральні чисто, однак працює 
лише одна кабінка Всередині є рукомийник та рідке мило

На кожного відвідувача є максимум 15 хвилин, після чого двері автоматично розблокуються
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О. ОЛЕГ КАРАТНЮК, 

СВЯЩЕННОСЛУ-

ЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 

СВЯТОГО ДУХА:

—  В и п р а в д а н ь 
жінкам, які вби-
вають своїх дітей, 
немає, бо вони це 

роблять свідомо. І не важливо, 
чи це вбивство дитини, яка ще 
є в лоні, чи вже народженої. Бо 
дитя від самого зачаття вже має 
душу. Але є певне покаяння, яке 
церква приймає. Бог пробачає 
всім, хто щиро кається. Але від-

повідальність на законодавчому 
рівні такі жінки мають нести. Стан 
афекту лише пом’якшує вирок. 
Але людина свідомо робить зло, 
і це розуміє. Не можна сказати, 
що вона не чує плач дитини і 
не бачить ї ї. Гріх вимірюється 
наміром. Матір задумала поз-
бутись свого дитя і 9 місяців 
роздумує над цим вчинком. Вона 
носить в собі цей намір. І свідомо 
обдумує рішення. Немає такого 
гріха, який Бог не простив би при 
щирому каятті, але відповідаль-
ність людина мусить таки нести.

«Роблять це свідомо»

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

— Öå â ãîëîâ³ íå âêëàäàºòüñÿ — í³ 
÷îëîâ³êîâ³, í³ áàòüêàì, í³ íàì óñ³ì, 
ëþäè øîêîâàí³, — îäíîñåëü÷àíêà 
Îëüãè Ë. íå ìîæå íàâ³òü âèñëîâè-
òèñü ÷åðåç íàäì³ðí³ åìîö³¿. — ßê ³ 
÷èì ìîæíà âèïðàâäàòè æ³íêó, ìàìó 
äâîõ ä³òåé, ÿêà âèêèíóëà ò³ëî ñâîãî 
ñèíî÷êà â òóàëåò, à éîãî ãîëîâó — 
íà ãîðîä? ßê???

Ó ñåë³ Ðîçòîêè, ùî íà Êðåìåíå÷-
÷èí³, îñòàíí³ äí³ ò³ëüêè é ìîâè ïðî 
æàõëèâèé ³íöèäåíò, ÿêèé ñêîëèõíóâ 
âñ³õ ³ âñå. Ïðàâîîõîðîíö³ â äâîðîâî-
ìó òóàëåò³ çíàéøëè ìåðòâó íîâîíà-
ðîäæåíó äèòèíó. Äî ë³êàðí³ æ³íêó, 
1986 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿê³é íà ðî-

áîò³ ñòàëî çëå, ïðèâ³ç ÷îëîâ³ê. Ë³êàð³ 
ä³àãíîñòóâàëè ï³ñëÿðîäîâ³ òðàâìè òà 
ñèëüíó êðîâîòå÷ó. Ïîòåðï³ëó ïðî-
îïåðóâàëè. Ç³ ñë³â ìåäèê³â, æ³íêà 
äíÿìè íàðîäæóâàëà.

— Îñòàííÿ ó ïîëîãàõ íå ç³çíàâà-
ëàñÿ ³ ïðî â³äñóòí³ñòü äèòèíè ìå-
äèêè ïîâ³äîìèëè íà ë³í³þ «102», — 
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ä-
ä³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Àíäð³é 
Âàñèëèê. — Ðîäè÷³ ñòâåðäæóþòü, 
ùî ïðî âàã³òí³ñòü íå çäîãàäóâàëèñÿ, 
áî æ³íêà ïîâíî¿ ò³ëîáóäîâè ³ âîíà 
äî îñòàííüîãî ïðàöþâàëà.

Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î-îïå-
ðàòèâíèõ çàõîä³â ñòàëî â³äîìî, ùî 
æèòåëüêà Êðåìåíå÷÷èíè íàðîäèëà, 
éìîâ³ðíî, ó í³÷ ç 18 íà 19 ñåðïíÿ. 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çíàéø-
ëè äâà âèðîêè â Ðåºñòð³ ñóäîâèõ 
ð³øåíü, äå ïîêàðàëè ìàòåð³â, ÿê³ 
âáèëè ñâî¿õ íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé. 
Îäíà — çàäóøèëà äîíüêó øàëèêîì. 
²íøà — âêèíóëà â òóàëåò.

«Îáâèíóâà÷åíà, íå ïåðåáóâàþ÷è 
â çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³, â ãðóäí³ 
2016 ðîêó çàâàã³òí³ëà íåáàæàíîþ 
äëÿ íå¿ äèòèíîþ, ³ ùîá óíèêíóòè 
îñóäó çíàéîìèõ òà ð³äíèõ âèð³øèëà 
ïðèõîâóâàòè âàã³òí³ñòü, — éäåòüñÿ 
ó ìàòåð³àëàõ ïåðøî¿ ñïðàâè. — Ç 
ö³ºþ ìåòîþ íà ìåäîáë³ê ó æ³íî÷ó 
êîíñóëüòàö³þ íå ñòàëà, â³ä ïðî-

õîäæåííÿ ìåäîãëÿäó â³äìîâèëàñÿ 
òà êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàëà ñâîþ 
âàã³òí³ñòü ïåðåä ðîäè÷àìè, çíàéî-
ìèìè, âñ³ëÿêèìè ñïîñîáàìè, ïðè-
õîâóþ÷è äàíèé ôàêò.

29 ñåðïíÿ 2017 ðîêó áëèçüêî 
21 ãîäèíè æ³íêà, ïåðåáóâàþ÷è âäî-
ìà, â³ä÷óëà ñèëüíèé á³ëü â æèâîò³. 
Ó íå¿ ïî÷àëàñü êðîâîòå÷à, à òîìó 
âîíà ï³øëà äî âáèðàëüí³. Òàì â³ä-
÷óëà, ùî íàðîäæóº. Íàðîäèëà æèâó 
³ çäîðîâó äîíå÷êó âàãîþ ìàéæå 
3 êã. Äàë³ íàêðèëà ¿¿ îáëè÷÷ÿ øà-
ëèêîì. Âíàñë³äîê òàêèõ ä³é äèòèíà 
ïîìåðëà â³ä ìåõàí³÷íî¿ àñô³êñ³¿.

Îáâèíóâà÷åíà ñâîþ âèíó âèçíàëà 
ïîâí³ñòþ. Ó â÷èíåíîìó âîíà ùèðî 

ðîçêàÿëàñü, ïðîñèëà ñóä ñóâîðî ¿¿ 
íå êàðàòè. Âèðîê: âèçíàòè âèíó-
âàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ ïðè-
çíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ 3 ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 
75 ÊÊÓ, çâ³ëüíèòè îáâèíóâà÷åíó 
â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðî-
áóâàííÿì, âñòàíîâèâøè ¿é 3 ðîêè 
³ñïèòîâîãî ñòðîêó. Òîáòî, óìîâíî».

Óìîâíèé òåðì³í îòðèìàëà é 
³íøà ìàìà, ÿêà óáèëà ñâîþ äèòè-
íó. Äî ðå÷³, â ö³º¿ æ³íêè âæå áóëè 
÷åòâåðî ä³òåé. Áàãàòîä³òí³é ìàòåð³ 
ïðèçíà÷èëè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 
4 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ³ñïèòî-
âèì òåðì³íîì íà 2 ðîêè.

Æ³íêà ä³çíàëàñü ïðî ñâîþ âàã³ò-

í³ñòü íà 21 òèæí³. Íà îáë³ê íå ñòàëà, 
à êîëè ïðèõîäèëè äî íå¿ ç àìáóëà-
òîð³¿, ñòâåðäæóâàëà, ùî íå âàã³òíà. 
Òèì ÷àñîì íàìàãàëàñü ñïðîâîêóâàòè 
âèêèäåíü çà äîïîìîãîþ â³äâàðó ç 
ðîñëèíè «Ïèæìî».

«10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó çðàíêó â îá-
âèíóâà÷åíî¿ ïî÷àëèñü áîë³ â æèâî-
ò³, — éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. — 
Áëèçüêî 15.30 ïîðîä³ëëÿ â³äïðàâèëà 
ñâî¿õ ÷îòèðüîõ ä³òåé äî ñâåêðóõè. 
Î 16-ò³é â³ä³éøëè âîäè. Âîíà ï³øëà 
â òóàëåò, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íàäâîð³, 
³ íàðîäèëà òàì äîíîøåíó ä³â÷èíêó, 
ÿêà îäðàçó âïàëà â ñåðåäèíó íàïîâ-
íåíîãî ôåêàë³ÿìè òóàëåòó. Ïîò³ì 
æ³íêà óìèñíå ïî÷åêàëà äåÿêèé ÷àñ, 

âèòÿãëà ò³ëüöå, çàìîòàëà ó øìàòòÿ ³ 
ïîíåñëà ó ï³äñîáêó, ïåðåêîíàâøèñü, 
ùî äîíüêà íå äèõàº. Ïîêëàëà ò³ëî 
äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè, çãîäîì ïðè-
ºäíàâøè äî íüîãî ïëàöåíòó.

Çã³äíî ç âèñíîâêîì ñóä-ìåäåêñ-
ïåðòèçè, ñìåðòü íîâîíàðîäæåíî¿ 
íàñòàëà âíàñë³äîê ìåõàí³÷íî¿ 
àñô³êñ³¿ â³ä çàêðèòòÿ ïðîñâ³òó äè-
õàëüíèõ øëÿõ³â ñòîðîíí³ì ò³ëîì, 
â äàíîìó âèïàäêó — ôåêàë³ÿìè. 
Íàñòóïíîãî äíÿ ðàçîì ³ç ñâî¿ì 
÷îëîâ³êîì ïî¿õàëà ó ë³ñ íåïîäàë³ê 
Ãóñÿòèíà, äå çàêîïàëè ò³ëüöå.

Æ³íêà òàêîæ â ñóä³ âèçíàëà 
ñâîþ âèíó. Ïðîñèëà ¿¿ ñóâîðî 
íå êàðàòè ³ â³äïóñòèòè äî ä³òåé».

Резонансні злочини, де жінок покарали умовно

ПОДРОБИЦІ ІСТОРІЇ ЗІ СМЕРТЮ 
НЕМОВЛЯТИ НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ
Трагедія  Тільце малюка було 
у туалеті, голову згодом правоохоронці 
знайшли на городі. Причину смерті 
новонародженого хлопчика поки 
не встановили. Мама, мертвого малюка 
якої знайшли у вбиральні, зараз в лікарні — 
у жінки була кровотеча. Невдовзі їй 
оберуть міру запобіжного заходу

×îëîâ³êîâ³ í³÷îãî íå ðîçïîâ³ëà, âè-
êèíóëà äèòèíó â äâîðîâèé òóàëåò ³ 
ëÿãëà ñïàòè. 21 ñåðïíÿ âîíà âèéøëà 
íà ðîáîòó, äå ¿é ñòàëî çëå. Ïðî ñâ³é 
â÷èíîê âîíà íå ðîçïîâ³äàº.

ЧИ БУВ ХЛОПЧИК ЖИВИМ, 
КОЛИ НАРОДИВСЯ?

Äàíèé ôàêò âíåñëè ó ªÐÄÐ, çã³ä-
íî ç³ ñòàòòåþ 117 ÊÊÓ, ïîâ³äîìèâ 
Àíäð³é Âàñèëèê.

×è íàðîäèâñÿ õëîï÷èê æèâèì, 
åêñïåðòè äîñ³ íå âñòàíîâèëè — 
÷åðåç ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü âèõ³äíèõ. 
Ðåçóëüòàòè ñóä-ìåäåêñïåðòèçè 
îá³öÿþòü ïîâ³äîìèòè íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì. À îò ôàêò, ïðî ÿêèé ðîçïîâ³-
ëè ì³ñöåâ³, ùî ò³ëî íåìîâëÿòè áóëî 
ó âáèðàëüí³, à ãîëîâó ïîë³öåéñüê³ 
í³áèòî çíàéøëè àæ íàñòóïíîãî äíÿ 
íà ãîðîä³ — êàòåãîðè÷íî íå êîìåí-
òóþòü. Ïðîòå, ÿê çàïåâíèëî íàñ 
âëàñíå äæåðåëî â ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíàõ, öå — ïðàâäà.

Ï³ñëÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèçè 
ùîäî ñìåðò³ íåìîâëÿòêà, æ³íö³ ìà-
þòü îáðàòè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó. 
Ïðîòå íàðàç³, ÿê âäàëîñü íàì ä³çíà-
òèñü, âîíà ïåðåáóâàº ó ë³êàðíÿíîìó 
çàêëàä³ (íàì â³äîìî, â ÿêîìó ñàìå. 
Îäíàê, ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü ìè éîãî 
íå íàçèâàòèìåìî, ÿê ³ îñîáèñòèõ 
äàíèõ ïîðîä³ëë³ — ïðèì. àâò.) ², 
ÿê íàì ñòàëî â³äîìî, æ³íêà ïîêè 
íå ï³ä îõîðîíîþ.

ЩО ВІДОМО ПРО ОЛЬГУ 
І ЇЇ РОДИНУ?

— Îëüç³ 34 ðîêè, âîíà ì³ñöåâà, 
ïðîæèâàº â íàøîìó ñåë³ ç ÷îëîâ³-
êîì ³ 13-ð³÷íèì ñèíîì òà 15-ð³÷íîþ 
äîíüêîþ. Îëÿ ïðàöþº íà çàïðàâö³ 
ó Ïî÷àºâ³ îïåðàòîðîì. ̄ ¿ ÷îëîâ³ê — 
íà ô³ðì³ ìåõàí³çàòîðîì. ª áàòüêè, 
âîíè ïî ÷åðç³ ¿çäÿòü äî Ïîëüù³ 
íà çàðîá³òêè. Ñ³ì’ÿ áëàãîïîëó÷íà, 
ëþäè ïðàöüîâèò³… Ìàþòü ãîñïî-
äàðêó. Ùå é ç òîãî æèâóòü. Ùî 
ñòàëîñü — íå ìîæó äîñ³ çðîçóì³-
òè, — ðîçïîâ³â ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
ñ. Ðîçòîêè Âîëîäèìèð Ñîá÷óê.

Ì³ñöåâ³ íå ìîæóòü óñâ³äîìèòè, 
ùî öÿ æàõëèâà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñü 

ñàìå ç Îëüãîþ. 
— Çíàºòå, ÿê âñå ñòàëîñü ³ ò³ëü-

öå äèòèíêè çíàéøëè — òàê, æàõ, 
øêîäà, øîê, ìîæå, ïåðåä÷àñíî íà-
ðîäèëà, âïàëî â òóàëåò — òóò ìîæíà 
áóëî ð³çíå ïðèïóñêàòè, — ðîçïîâ³ëà 
æèòåëüêà, ÿêà ïðîñèëà íå íàçèâàòè 
¿¿. — Óÿâëÿºòå íàø ñòàí, êîëè ìè 
ä³çíàëèñü, ùî äèòÿ áóëî áåç ãîëî-
âè? Ïîë³öåéñüê³ ïîò³ì íàñòóïíîãî 
äíÿ ãîëîâó íà ãîðîä³ çíàéøëè. Öå 
ùî ç íåþ (Îëüãîþ — ïðèì. àâò.) 
ìîãëî ñòàòèñü? Ùî ìàº áóòè, ùîá 
â³äð³çàòè ãîëîâó âëàñí³é äèòèí³???

«Íà öå íåìîæëèâî áóëî äèâèòèñü, 
òîìó ÿ ñòîÿâ ìåòð³â çà 10, ÿê âèòÿã-
ëè ò³ëî õëîï÷èêà», — ò³ëüêè é ì³ã 
äîäàòè ñ³ëüñüêèé ãîëîâà…

Ì³ñöåâ³ øîêîâàí³ äîñ³. Ïîÿñíåíü 
÷è âèïðàâäàíü äëÿ Îëüãè íå çíà-
õîäÿòü. Æ³íêè øêîäóþòü ¿¿ ðîäè-
÷³â. Êàæóòü, ÷îëîâ³ê çàðàç á³ëÿ íå¿ 

â ë³êàðí³, ä³òè ç áàáöåþ ³ ä³äîì. ² 
÷îëîâ³ê, ³ áàòüêè ñòâåðäæóþòü, ùî 
íàâ³òü íå çäîãàäóâàëèñü ïðî Îëü-
ãèíó âàã³òí³ñòü.

В СІМ'Ї СКЛАДНА КРИЗА 
ßêùî îäíîñåëüö³ âòðó÷àòèìóòü-

ñÿ íà öüîìó åòàï³ ÷è öüêóâàòèìóòü 
ðîäèíó — ñòàíóòü ñï³âó÷àñíèêàìè 
çëî÷èíó ï³ä íàçâîþ «ìîðàëüíå ìó-
÷åííÿ», ïåðåêîíàíà ïñèõîòåðàïåâò, 
ïñèõîàíàë³òèê Íàòàë³ÿ Òóðåöüêà. 
À óñ³ì ÷ëåíàì ðîäèíè ïîâèíí³ 
äîïîìàãàòè ñïåö³àë³ñòè: äóõ³âíèê, 
ïñèõîòåðàïåâò, øê³ëüíèé ïåäàãîã. 

— Òå, ùî òàêå ñòàëîñü ó áëàãîïî-
ëó÷í³é ïðî ëþäñüêå îêî ðîäèí³, — 
ôàêò, ùî ñ³ì’ÿ ïåðåáóâàº â êðèç³ òà 
â ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ, — êàæå ïàí³ 
Òóðåöüêà. — Öå ÿê áàãàòîøàðîâèé 
ïèð³ã. Âñ³ ö³ «øàðè» ïîòð³áíî îï-
ðàöüîâóâàòè. ² öå òðèâàëà ðîáîòà.

КОЛИ ЖІНКА ПОЗБАВЛЯЄ 
ДИТИНУ ЖИТТЯ 

  Кримінальна відповідальність 
за ст. 117 ККУ, за якою загро-
жує до 5 років ув’язнення 

  Клеймо «вбивці» на все життя 

  Фізичне страждання дитини 

  Осуд знайомих, сусідів, колег 

  Пологи поза лікарнею мо-
жуть коштувати вам життя 

  Ускладнення після пологів 
можуть позбавити вас мате-
ринства в подальшому 

  Докори сумління, моральні 
страждання 

  Церква пробачає при каятті, 
але священики вважають, 
що покарання має бути 

  Гріх дітовбивства спокутують 
кілька поколінь 

КОЛИ ЖІНКА 
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД 
НЕМОВЛЯТИ У ПОЛОГОВОМУ 

  Кримінального 
переслідування не буде 

  Не збережете анонімність, 
але це не матиме широкого 
розголосу 

  Моральна травма в мами 
і дитини 

  Якщо не повернетесь 
за дитиною протягом 
3-х місяців, втратите її 
назавжди 

  Осуд знайомих, сусідів, 
колег 

  Прирікаєте дитину на те, 
що не знатиме біологічних 
батьків

КОЛИ ЖІНКА ЗАЛИШАЄ 
НЕМОВЛЯ У «ВІКНІ ЖИТТЯ» 
(2 МІСЬКЛІКАРНЯ) 

  Збережете життя своїй дитині 

  Не буде кримінального 
переслідування 

  Анонімність матері: за 4 х в., 
доки спрацює сигнал, ви 
можете відійти на безпечну 
відстань 

  Персонал пологового 
після сигналу надасть дитині 
допомогу 

  Як залишите з дитиною якусь 
особисту річ, є шанс довести 
згодом своє материнство 

  Моральний аспект: «ВЖ» кра-
ще, ніж смерть на смітнику 

  Прирікаєте дитину на те, 
що не знатиме біологічних 
батьків.

За інф. медиків, психологів, БФ «Вікно життя» та власною інф.

ЩО ЗАГРОЖУЄ ЖІНЦІ, ЯКА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ДИТИНИ?
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²ç 28 ñåðïíÿ òåðíîïîëÿíè ñâÿòêó-
âàëè 480-òó ð³÷íèöþ ç Äíÿ çàñíó-
âàííÿ ì³ñòà. Íåçâàæàþ÷è íà «ïî-
ìàðàí÷åâó çîíó» êàðàíòèíó, ìàñîâ³ 
ñâÿòêóâàííÿ í³õòî íå ñêàñîâóâàâ.

Ç ñàìîãî ðàíêó 28 ñåðïíÿ ó ì³ñò³ 
áóëî áàãàòî ëþäåé. Òåðíîïîëÿíè 
âèõîäèëè ïðîãóëÿòèñü ì³ñòîì ö³ëè-
ìè ñ³ì’ÿìè. Áàãàòî ì³ñòÿí îäÿãíóëè 
äî ñâÿòà âèøèâàíêè.

Ñâÿòêóâàííÿ òðàäèö³éíî ðîçïî-
÷àëèñÿ óðî÷èñòîþ Ë³òóðã³ºþ ç íà-
ãîäè õðàìîâîãî ïðàçíèêà òà Äíÿ 
ì³ñòà ó öåðêâ³ Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ 
Áîãîðîäèö³, ùî íà âóë. Êí. Îñòðîç-
üêîãî. Íå çâàæàþ÷è íà êàðàíòèí, 
íà ë³òóðã³þ ïðèéøëè ñîòí³ ëþäåé. 
Ùîïðàâäà, ñëóæáó á³ëüø³ñòü ñëó-
õàëè íà âóëèö³. Ê³ëüêà ðàç³â ï³ä ÷àñ 
ñëóæáè ñâÿùåííèêè íàãîëîøóâàëè, 
ùîá ëþäè äîòðèìóâàëèñü äèñòàíö³¿ 
òà îäÿãàëè çàñîáè çàõèñòó. ×èìàëî 
ëþäåé ñëóõàëè ñëóæáó ³ç òðîòóàð³â 
íà âóëèö³ Îñòðîçüêîãî. Ùîäî äèñ-
òàíö³¿, òî ¿¿ â³ðÿíè íå íàäòî äîòðè-
ìóâàëèñü, õî÷à öåðêîâíå ïîäâ³ð’ÿ 
áóëî ðîçãðàôëåíå äëÿ áåçïåêè 
ëþäåé.

Íà Äåíü ì³ñòà ó ïàðêó ³ì. Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà, íåçâàæàþ÷è íà êàðàí-
òèí, ç³áðàëèñü ñîòí³ òåðíîïîëÿí. 
Òàì â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò 
òà íàãîðîäæåííÿ ïî÷åñíèõ òåðíî-
ïîëÿí.

Á³ëÿ íàáåðåæíî¿ îáëàøòóâàëè 
ñöåíó, äå â³äáóâàëîñÿ ñâÿòêîâå 
ä³éñòâî. Óâå÷åð³ òåðíîïîëÿí ðîç-
âàæàëè çàïàëüíîþ ìóçèêîþ ãóðò 
«Ôà Ìàæîð» òà Wincent.

— Äîáðå, ùî ñâÿòêóâàííÿ íå ñêà-
ñîâóâàëè, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Äåíèñ. — Ìè âñ³ âæå âòîìèëèñÿ 

â³ä êàðàíòèíó ³ ëþäè ïðîñòî íå âè-
òðèìóþòü ö³º¿ íàïðóæåíî¿ ñèòóàö³¿. 
ß ñïîä³âàþñÿ, ùî âñå-òàêè ö³ çà-
õîäè íå ìàòèìóòü íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â, àëå ïðîñòî âñå çàêðèòè ³ 
âñå çàáîðîíèòè òàêîæ íå ìîæíà, 
àäæå í³ äî ÷îãî õîðîøîãî öå òàêîæ 
íå ïðèâåäå.

Äåÿê³ òåðíîïîëÿíè ïðèéøëè 
íà ñâÿòêóâàííÿ â ìàñêàõ, îäíàê 
á³ëüø³ñòü âñå æ çàáóëè, ùî êàðàí-
òèí í³õòî íå ñêàñîâóâàâ.

ФЕСТИВАЛЬ 
ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ 

×è íå íàéêðàñèâ³øèé çàõ³ä 
äî Äíÿ ì³ñòà — ôåñòèâàëü ïîâ³-
òðÿíèõ êóëü. Óâå÷åð³ 28 ñåðïíÿ 
ç Òåàòðàëüíîãî ìàéäàíó â íåáî 
ïîëåò³ëî ï'ÿòü ïîâ³òðÿíèõ êóëü.

— ß äóæå äàâíî ìð³ÿëà ïðî 
òàêèé ïîë³ò. À íåùîäàâíî äðóç³ 
ïîäàðóâàëè ìåí³ ïîë³ò íà äåíü íà-
ðîäæåííÿ, — êàæå ïåðåä ïîëüî-
òîì òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà. — Òàê, 
äåùî ñòðàøíî, àëå ÿ âïåâíåíà, 
ùî âîíî òîãî âàðòå.

Çàõîïëåí³ âèäîâèùåì áóëè 
íå ëèøå ò³, õòî ë³òàâ, à é ò³, õòî 
ñïîñòåð³ãàâ çà ïîëüîòîì ³ç çåìë³. 
Ëþäè ôîòîãðàôóâàëèñÿ ç êóëÿìè 
òà ïðîñòî çóïèíÿëèñü, ùîá ïî-
ñïîñòåð³ãàòè çà êðàñîþ.

Öüîãî ñåçîíó áóëè ÿê ãðóïîâ³ 
ñòàðòè, òàê ³ ³íäèâ³äóàëüí³, àëå 
ï'ÿòü êóëü ðàçîì — âïåðøå, ðîç-
ïîâ³äàº îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ 
Òàðàñ Êîâàëü÷óê. 

Ïîë³ò äîïîâíèëè êîëüîðîâèé 
äèì òà ïðàïîðè ç íàïèñîì «480» 
ç íàãîäè ð³÷íèö³ Òåðíîïîëÿ.

Äî ñëîâà, ïîë³òàòè íà êóëÿõ — 
çàäîâîëåííÿ íå ç äåøåâèõ. Ãî-
äèíà ïîëüîòó êîøòóº 3000 ãðí ç 
ëþäèíè.

480 — ТЕРНОПОЛЮ: НОВІ РЕКОРДИ, 
ФЕСТИВАЛЬ ТА КОНЦЕРТ
Святкування  Без масок, без 
дистанції, але з гарним настроєм 
тернополяни відсвяткували День міста. 
Заходи, присвячені знаменній даті, 
тривали кілька днів. Про найяскравіші — 
читайте в матеріалі

ВСТАНОВИЛИ ДВА РЕКОРДИ 
Òåðíîï³ëüñüêèé ðåºñòð ðåêîðä³â 

ó Äåíü ì³ñòà ïîïîâíèâñÿ ùå îäíèì 
äîñÿãíåííÿì. Þâ³ëåéíèé 50-èé 
ðåêîðä ì³ñòà âñòàíîâèëà ìàéñòðè-
íÿ ²ðèíà Êîøåë³íñüêà. Âîíà âè-
øèëà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü êàðòèí 
ïðî Òåðíîï³ëü. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
ìàéñòðèí³ â Äåíü ì³ñòà ñïîñòåð³ãàëè 
âñ³ îõî÷³ â õîë³ Óêðà¿íñüêîãî äîìó 
«Ïåðåìîãà».

Êàðòèíè ìàéñòðèíÿ âèøèâàëà ç 
÷îðíî-á³ëèõ ôîòîãðàô³é ì³ñòà. Çà-
ãàëîì íà âèñòàâö³ 18 êàðòèí.

²ðèíà Êîøåë³íñüêà çîáðàæàº 
êóëüòîâ³ ñïîðóäè òà ì³ñöÿ Òåðíîïî-
ëÿ: ªçó¿òñüêèé êîñòåë, òðèñòîðîíí³é 
ãîäèííèê ùå äîâîºííèõ ÷àñ³â, âõ³ä 
ó ïàðê Øåâ÷åíêà òîùî. Äåÿê³ ç³ 
ñïîðóä âòðà÷åí³ ³ çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè 
íà ôîòîãðàô³ÿõ, à òåïåð ³ íà êàð-
òèíàõ ìàéñòðèí³. Òàêîæ âîíà âè-
øèëà êàðòèíó, íà ÿê³é çîáðàæåíî 
çàñíîâíèêà Òåðíîïîëÿ ßí-Àìîðà 
Òàðíîâñüêîãî.

Äðóãèé ðåêîðä — íàéìàñîâ³-
øèé òàíåöü â óìîâàõ êàðàíòèíó — 
30 ñåðïíÿ âèêîíàëè íà Òåàòðàëüíî-
ìó ìàéäàí³ ä³òè. Ðåêîðä çàô³êñóâàëè 
ó Êíèç³ Ðåêîðä³â Óêðà¿íè ³ Êíèç³ 
ðåêîðä³â Òåðíîïîëÿ. Ä³éñòâî â³äáó-
ëîñü â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 480-ð³÷-
÷ÿ ì³ñòà.

Íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ îä-
íî÷àñíî ³ äåÿêèé ÷àñ â ìàñêàõ 

òàíöþâàëè 104 ó÷àñíèêè òàíöþ-
âàëüíî¿ ñòóä³¿ Danse Familly Studio. 
Òàê íàøå ì³ñòî ñòàëî ºäèíèì 
â Óêðà¿í³, äå ïðîâåëè íàéìàñîâ³-
øèé òàíåöü â êàðàíòèííèõ óìî-
âàõ. ßê ðîçïîâ³äàþòü îðãàí³çàòîðè, 
ä³òè õîò³ëè ïîêàçàòè ó òàíö³ ñâîþ 
ïîçèö³þ ùîäî êàðàíòèííèõ îá-
ìåæåíü. Àäæå ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
âîíè íå ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòè ñåáå 
ó ñïîðò³.

Ùîïðàâäà êàðàíòèííèõ óìîâ ñàì³ 
ä³òè äîòðèìóâàëèñü íå ï³ä ÷àñ âñüî-
ãî òàíöþ. Â äåÿê³ ìîìåíòè âîíè 
áðàëèñü çà ðóêè òà ïîðóøóâàëè ñî-
ö³àëüíó äèñòàíö³þ. Ìàñêè îäÿãëè 
ëèøå âñåðåäèí³ òàíöþ. Òàêîæ áåç 
ìàñîê òà äèñòàíö³¿ çà ðåêîðäîì 
ñïîñòåð³ãàëè ãëÿäà÷³.

ВІДКРИЛИ БРОНЗОВИЙ 
МАКЕТ РАТУШІ 

Ñåð³þ ìàêåò³â, ùî ïðèñâÿ÷åíà 
âàæëèâèì ³ñòîðè÷íèì ñïîðóäàì, 
ÿê³ áóëè çðóéíîâàí³ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿, äî Äíÿ ì³ñòà ïîïîâíèëè 
ìàêåòîì Ðàòóø³. ²íñòàëÿö³þ íà âóë. 
×îðíîâîëà óðî÷èñòî â³äêðèëè 
íà Äåíü ì³ñòà. 

Ðàí³øå íà öüîìó ì³ñö³ áóëà 
Òåðíîï³ëüñüêà ðàòóøà. Âîíà âè-
êîíóâàëà ê³ëüêà ôóíêö³é. ¯¿ âèêî-
ðèñòîâóâàëè ïîæåæíèêè, îðãàíè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îäíàê 
ï³ä ÷àñ â³éíè áóä³âëÿ áóëà çðóé-
íîâàíà â õîä³ áîìáàðäóâàíü. Òåïåð 
â ïàì’ÿòü ïðî äîâîºííèé Òåðíîï³ëü 
íà ì³ñö³ ðàòóø³ º áðîíçîâèé ìàêåò.

Ñàìà êîìïîçèö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç 
ê³ëüêîõ åëåìåíò³â. Îêð³ì ìàêåòó ðà-
òóø³, òàì º ³íñòàëÿö³ÿ ç òàáëè÷êàìè, 
íà ÿêèõ çîáðàæåíî ð³çí³ âèçíà÷í³ 
àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè, ÿê³ âòðàòè-
ëî ì³ñòî ÷åðåç â³éíó. ª ³ áðîíçîâà 
êàðòà ñòàðîãî ì³ñòà.

Êëþ÷³, ÿê³ äîïîâíþþòü êîìïî-
çèö³þ, òàêîæ ìàþòü ö³êàâó ³ñòîð³þ. 
ßê ðîçïîâ³äàº àðõ³òåêòîð ïðîºêòó 
Áîðèñ Ñîëîí³í, ö³ êëþ÷³ äîïîìîãëè 
çíàéòè òåðíîï³ëüñüê³ ìåöåíàòè. Ö³ 
êëþ÷³ â³ä áóäèíê³â ùå äîâîºííèõ 
÷àñ³â, ÿê³, íà æàëü, áóëè çíèùåí³.

— Êîëè íà âóëèö³ ×îðíîâîëà 
ïðîâîäèëè ìàñøòàáíó ðåêîíñòðóê-
ö³þ, âäàëîñü çíàéòè çàëèøêè ôóí-
äàìåíòó ðàòóø³, — êàæå ïàí Áîðèñ.

ßê ðîçïîâ³â àðõ³òåêòîð, ìàêåò 
ðàòóø³ á³ëüø äåòàë³çîâàíèé, í³æ 
ïîïåðåäí³ ìîäåë³, éîãî ðîáèëè âæå 
ç âèêîðèñòàííÿì 3D äðóêó.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ çàçíà÷àþòü — ïðî-
ºêò ñòâîðåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìà-
êåòó ðåàë³çóâàëè ñèëàìè òåðíîï³ëü-
ñüêèõ ìåöåíàò³â.

ТРАНСФЕР МІСТЕЧКО І НОВІ 
ЗІРКИ НА АЛЕЇ 

Óí³êàëüíå òðàíñôåð-ì³ñòå÷-
êî â³äêðèëè â Òåðíîïîë³ äî Äíÿ 
ì³ñòà ó ñêâåð³ íà âóëèö³ Êà÷àëè, 
1. Ïðîºêò ðîçïî÷àëè ùå â òðàâ-
í³ òà çàê³í÷èëè íàïåðåäîäí³ Äíÿ 
Íåçàëåæíîñò³. Òðàíñôåð-ì³ñòå÷-
êî ïîä³ëåíå íà äåê³ëüêà ëîêàö³é: 
³íêëþçèâíî-ðåñóðñíó, ïëåíàðíó, 
äîñë³äæóþ÷ó, ðîçâàæàëüíó çîíè 
òà ê³íîòåàòð ïðîñòî íåáà.

Îêð³ì òîãî, ó òðàíñôåð-ì³ñòå÷-
êó º çîíà, äå ìîæíà çä³éñíþâàòè 
âèñòàâêè ïðîñòî íåáà. Àâòîðêà 
ïðîºêòó — äèðåêòîðêà Òåðíîï³ëü-
ñüêîãî êîìóíàëüíîãî ìåòîäè÷íîãî 
öåíòðó íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é 
òà ìîí³òîðèíãó Ãàëèíà Ëèòâèíþê.

Â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 480-î¿ 
ð³÷íèö³ Òåðíîïîëÿ «Àëåÿ ç³ðîê», 
ùî íà âóë. Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íî-
ãî, ïîïîâíèëàñÿ íîâèìè ³ìåíàìè 
âèäàòíèõ òåðíîïîëÿí, ïîâ³äîìëÿº 
ïðåññëóæáà ì³ñüêî¿ ðàäè.

ªâãåí òà Òàìàðà Óä³íè, Îðåñò 
Ñàâêà, Îëåêñàíäð Ñìèê òà Ñåð-
ã³é Ïðèòóëà äîêëàëè íåàáèÿêèõ 
çóñèëü, àáè ïðî íàøå ì³ñòî ÷óëè 
ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ Óêðà¿íè òà ñâ³òó. 
Êîëåêòèâíó ç³ðêó çàêëàäåíî ³ âñ³é 
ìåäè÷í³é ñï³ëüíîò³ Òåðíîïîëÿ, 
àäæå ¿õ ïðàöÿ ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ º 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ.

Äåÿê³ òåðíîïîëÿíè 
ïðèéøëè íà ñâÿòêóâàííÿ 
â ìàñêàõ, îäíàê 
á³ëüø³ñòü âñå æ çàáóëè, 
ùî êàðàíòèí í³õòî íå 
ñêàñîâóâàâ

Без соціальної дистанції, але з гарним настроєм тернополяни святкували День міста

Уперше в Тернополі в небо разом 
піднялося п'ять повітряних куль Бронзовий макет Ратуші на вул. Чорновола
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ШКОЛА №3 
Ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 3 ç ïîãëè-

áëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ òàêîæ 
íå îá³éøëîñü áåç ñâÿòêîâî¿ ë³í³éêè. Ä³òè 
ç áàòüêàìè ìîãëè çàéòè íà âíóòð³øíº ïî-
äâ³ð’ÿ ðàçîì. Ìàéäàí÷èê, äå ñòîÿëè ä³òè, 
â³äãîðîäèëè â³ä áàòüê³â.

ШКОЛА №5 
Ó øêîë³ ¹ 5 â³äáóëèñü ñâÿòêîâ³ çàõîäè, 

îäíàê ëèøå äëÿ âèïóñêíèê³â òà ïåðøî-
êëàñíèê³â. Áàòüêè íå çìîãëè çàéòè íà òå-
ðèòîð³þ øêîëè, âîíè äèâèëèñü íà ä³òåé 
ç-çà ïàðêàíó. Õî÷à ñêóï÷åíü ëþäåé âäàëîñü 
óíèêíóòè íà òåðèòîð³¿ øêîëè, á³ëÿ âõîäó 
ç³áðàëèñÿ ÷èìàëî áàòüê³â.

ШКОЛА №6 
Ó øêîë³ ¹ 6 ³ì. Í. ßðåì÷óêà â³äáóëàñü 

ñâÿòêîâà ë³í³éêà, ùîïðàâäà ëèøå äëÿ ó÷í³â 
1 òà 11 êëàñ³â. Áàòüêè ìîãëè áóòè ïðèñóòí³ 
íà çàõîä³. ßê êàæóòü áàòüêè ïåðøîêëàñ-
íèê³â, íàðàç³ ïðîáëåì ç òðàíñïîðòîì ÷è 
íîâèìè ïðàâèëàìè íå áà÷àòü, ãîëîâíå — 
ùîá ä³òè ìîãëè õîäèòè íà çàíÿòòÿ.

ШКОЛА №16 
Ó øêîë³ ¹ 16 äèñòàíö³þ çáåðåãëè ëèøå 

ì³æ êëàñàìè. Íà ñâÿòêîâ³é ë³í³éö³ ñåðåä 
øêîëÿð³â áóëè ïðèñóòí³ ëèøå ïåðøîêëàñ-
íèêè òà îäèíàäöÿòèêëàñíèêè. Ìàñêîâîãî 
ðåæèìó äîòðèìóâàëèñÿ íå âñ³. Ïðèñóòí³ 
ãîñò³ ðîçì³ùóâàëèñÿ òàê, àáè ì³æ íèìè 
áóëà äèñòàíö³ÿ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ВИДАВНИЦТВО РІА 

Áåç ë³í³éêè äëÿ âñ³õ êëàñ³â, ìàñîâèõ çáî-
ð³â ³ òðàäèö³éíèõ ñâÿòêóâàíü — òåðíîï³ëü-
ñüê³ øêîëè â³äêðèëè ñâî¿ äâåð³ äëÿ ó÷í³â. 
Ó íîâîìó ôîðìàò³ â Òåðíîïîë³ ïðîâåëè ³ 
1 âåðåñíÿ — Äåíü çíàíü.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ðåêîìåíäóâàëè 
øêîëàì â³äìîâèòèñÿ â³ä çâè÷íîãî ôîðìàòó 
ñâÿòêóâàííÿ «ïåðøîãî äçâîíèêà», îñê³ëüêè 
çàõ³ä ïåðåäáà÷àº ìàñîâå ñêóï÷åííÿ ëþäåé. 
Çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè Ëþáîìèðà Ìàí-
äç³é çàïðîïîíóâàëà â³äçíà÷èòè 1 âåðåñíÿ 
â àëüòåðíàòèâí³é ôîðì³ — ó êîæíîìó êëàñ³ 
îêðåìî ïðè äîòðèìàíí³ âñ³õ ïðîòèåï³äå-
ì³÷íèõ ïðàâèë.

Çðåøòîþ, ÿê óñå áóëî, áà÷èëè æóðíà-
ë³ñòè «RIA ïëþñ». Âîíè â³äâ³äàëè òåðíî-
ï³ëüñüê³ øêîëè òà ä³çíàëèñÿ ïðî íàñòðî¿ 
ó÷í³â, áàòüê³â òà â÷èòåë³â. Ùî ïîáà÷èëè 
òà ïî÷óëè — ÷èòàéòå íèæ÷å.

ШКОЛА №29 
Ïåðøå âåðåñíÿ ó øêîë³ ¹ 29 — â íî-

âîìó ôîðìàò³, ñâÿòêîâó ë³í³éêó ïðîâîäÿòü 
ò³ëüêè äëÿ 1-õ òà 11 êëàñ³â, äëÿ ³íøèõ ó÷-
í³â — çóñòð³÷ â÷èòåëÿ ³ ó÷í³â (áåç áàòüê³â), 
íà äèñòàíö³¿ â³ä ³íøèõ êëàñ³â. Íà ñâÿòêî-
â³é ë³í³éö³ ìàëþê³â ðîçñàäèëè íà ëàâêè, 
ïðîòå äèñòàíö³¿ äîòðèìóâàëèñü ëèøå ì³æ 
êëàñàìè. Äëÿ ó÷í³â ó ö³é øêîë³ ïðèäóìàëè 
òàíöþâàëüíèé ôëåøìîá.

ШКОЛА №28 
Ó 28-³é øêîë³ ñâÿòî îðãàí³çóâàëè äëÿ 

ó÷í³â 1 òà 11 êëàñ³â. Áàòüêè ïåðøîêëàñíè-
ê³â ðàçîì ç äîíå÷êàìè íàâ³òü ï³äãîòóâàëè 
ñâÿòêîâèé âàëüñ.

ШКОЛА № 7 
Çàãàëüíèõ óðî÷èñòîñòåé ó øêîë³ íå áóëî, 

â÷èòåë³ âèõîäèëè äî âîð³ò, çàáèðàëè êëàñ ³ 
éøëè ó øêîëó. Òîìó âñå áóëî îïåðàòèâíî, 
îðãàí³çîâàíî ³ áåç òèñíÿâè, êàæóòü áàòüêè 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â.

ШКОЛА №9 
Ó Òåðíîï³ëüñüê³é øêîë³-ë³öå¿ ¹ 9 îð-

ãàí³çóâàëè ñâÿòêîâó ë³í³éêó äëÿ ïåðøî-
êëàñíèê³â òà 11-êëàñíèê³â. Ñïîãàä ïðî 
«êîðîííèé» 2020 ð³ê çàëèøèòüñÿ ó âñ³õ, 
õòî çðîáèâ ôîòî ó ôîòîçîí³ øêîëè.

ШКОЛА №20 
Ñâÿòî Ïåðøîãî äçâîíèêà áóëî ëèøåíü 

äëÿ 1 ³ 11 êëàñ³â. Ò³, õòî ïðîâîäèëè óðî÷è-
ñòîñò³, áóëè â ìàñêàõ. Ó÷í³, äëÿ ÿêèõ ïðî-
âîäèëè ñâÿòî, — çäåá³ëüøîãî áåç. Áàòüê³â 
íà øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ íå ïóñêàëè.

ШКОЛА №11 
Ó øêîë³ ¹ 11 ñâÿòî äîñèòü-òàêè ñõî-

æå íà òðàäèö³éíó ë³í³éêó äî 1 âåðåñíÿ: 
ïðèâ³òàííÿ äèðåêòîðà, â³ðø³ ïåðøà÷ê³â òà 
ñëüîçè çâîðóøåííÿ áàòüê³â. ×àñòèíà ïåð-
øîêëàñíèê³â — ó ìàñêàõ ³ íàâ³òü ç äîòðè-
ìàííÿì äèñòàíö³¿. Îäèíàäöÿòèêëàñíèêè 
âæå ³ áåç ìàñîê, ³ áåç äèñòàíö³¿.

РЕКЛАМА

ЯК ШКОЛИ У ТЕРНОПОЛІ 
РОЗПОЧАЛИ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Карантинне 1 вересня  Цьогоріч навчальний 
рік для школярів буде особливим. Адже працювати 
доведеться з певними обмеженнями. Відомо, що 
класи поділять на підгрупи, кожна з яких відвідуватиме 
школу через день. Тож частину матеріалів діти 
опрацьовуватимуть самостійно. Вхід батькам 
у заклади освіти заборонений. Діють і інші обмеження
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— ßêùî äàâàòè ìîðàëüíó îö³íêó 
çàêîíàì, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïèòàííÿì 
àáîðò³â, ìè ìàºìî â³äøòîâõóâà-
òèñü â³ä çàãàëüíîãî ïðèíöèïó, 
çã³äíî ç ÿêèì äåðæàâí³ çàêîíè 
ìàþòü â³äïîâ³äàòè ìîðàëüíèì, 
àáî ïðèíàéìí³ ¿ì íå ñóïåðå÷èòè. 
Ó «Äåêëàðàö³¿ ïðî ñêîºííÿ àáîð-
òó» ìîæíà ïðî÷èòàòè òàê³ ñëîâà: 
«Ëþäñüêèé çàêîí ìîæå ³íîä³ 
â³äìîâèòèñü â³ä ïîêàðàííÿ, àëå 
íå ìîæå íàçâàòè ÷åñíèì ³ ñïðà-
âåäëèâèì òå, ùî ïðîòèâèòüñÿ ïðè-
ðîäíîìó çàêîíîâ³. Ñàì ôàêò ñïðî-
òèâó âêàçóº íà òå, ùî òàêèé çàêîí 
ïåðåñòàâ áóòè çàêîíîì âçàãàë³».

Ëþäèíà, æèâó÷è â ò³é ÷è ³í-
ø³é äåðæàâ³, ìàº âèêîíóâàòè ¿¿ 
çàêîí. Öå ¿¿ îáîâ'ÿçîê. Ïðîòå ìè 
áà÷èìî, ùî Öåðêâà º â³äîêðåì-
ëåíîþ ³íñòèòóö³ºþ â³ä äåðæàâè. 
×àñòî çàêîí, ÿêèé ïèøåòüñÿ äåð-
æàâîþ, âèõîäèòü ç îêðåìèõ îá-
ñòàâèí, à íå ³ç çàãàëüíèõ ïîòðåá 
ëþäèíè. ² äàé Áîæå, ùîá êîëèñü 
çàêîíè äåðæàâí³ ³ öåðêîâí³ òàêè 
äîïîâíþâàëè îäèí îäíîãî.

— Öåðêâà çàñóäæóº àáîðòè. Àëå 
÷è º âèïàäêè, êîëè öå ð³øåííÿ º 
îáóìîâëåíå: ìåäè÷í³ ïîêàçè, ç´âàë-
òóâàííÿ?

— Â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ë³êàð 
ïîâèíåí äóìàòè ïðî çáåðåæåí-
íÿ æèòòÿ ÿê ìàìè, òàê ³ äèòèíè. 
Òàêîæ º ìîìåíòè, êîëè áàòüêè 
ä³çíàþòüñÿ ïðî õâîðîáó äèòèíêè 
â óòðîá³ ³ òîìó âèð³øóþòü âáèâàòè 
¿¿. Àëå öå ð³øåííÿ òåæ çàñóäæóº 
Öåðêâà. ßêùî òè íå ìàºø çìîãè 
âèõîâàòè — òî íàðîäè ³ â³ääàé 
äåðæàâ³, àëå íå âáèâàé òó äèòèíó, 
ÿê³é æèòòÿ äàâ Áîã.

Ùîäî æ³íîê, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè 
íàñèëëÿ, òî ñïðàâä³, æèòòÿ ëþäèí³ 
ïîâèííî áóòè äàðîâàíå ç ëþáîâ'þ, 
àëå ÷àñîì ìîæå ñòàòèñÿ, ùî æèòòÿ 
º ïëîäîì íàñèëüñòâà. Ìè ìóñèìî 
óâ³éòè â ñèòóàö³þ êîæíî¿ ëþäèíè. 
Àëå õî÷åòüñÿ ñêàçàòè òàêîæ, ùî 

çà÷àòòÿ ëþäèíè â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ 
âîíî íå º âèïàäêîâèì ³ íå çàëå-
æèòü â³ä ëþäèíè. ßêùî Áîã õî÷å 
äàòè æèòòÿ, òî â³í ìîæå ïîñëó-
æèòèñü ð³çíèìè æèòòºâèìè ìî-
ìåíòàìè. Öåðêâà â÷èòü: íå ìîæíà 
æîðñòîê³ñòþ â³äïîâ³äàòè íà æîð-
ñòîê³ñòü. Ìåí³ çðîáèëè çëî ³ ÿ öèì 
ñàìèì çëîì çíèùóþ äèòèíó, ÿêà 
æèâå â ìåí³. Çâè÷àéíî, òðåáà äó-
ìàòè ïðî ñòàí æ³íêè, ÿêùî âîíà 
áóäå âèõîâóâàòè äèòèíó, àëå ³ 
òðåáà äóìàòè ïðî òå, ùî ¿é ïîò³ì 
äîâåäåòüñÿ ïåðåæèâàòè ï³ñëÿ öüîãî 
â÷èíêó.

— ×è ìàº ñâÿùåííèê ïðàâî â³ä-
ïóñêàòè ãð³õ àáîðòó?

— Êîæåí ñâÿùåííèê, âëàäîþ, 
äàíîþ éîìó ñâÿùåíñòâîì, íà ñüî-
ãîäí³, ìàº ïðàâî ³ çàêîííî ìîæå 
ðîçð³øàòè ãð³õ àáîðòó, ÿêùî ëþ-
äèíà âèçíàº ³ êàºòüñÿ â íüîìó. 
Â³í íå ìîæå âèð³øèòè öå ïèòàí-
íÿ â äóõîâí³é ðîçìîâ³. Öå ìóñèòü 
áóòè ò³ëüêè òà¿íñòâî ïîêàÿííÿ. Äàë³ 
ëþäèíà ìàº ïðîéòè ïîêóòó, ÿêó 
ïðèçíà÷èòü ñâÿùåííèê. Öå íå ïðè-
íèæåííÿ, íå çàñ³á ïîêàðàííÿ — öå 
ïðîñòî äîâ³ðà âñüîãî, ùî º â æèòò³, 
Áîãîâ³. Òî íå ìóñÿòü áóòè ÿê³ñü 
îáòÿæóþ÷³ ìîìåíòè, ðîêè â ïî-
ñò³, àáîùî. Öå òàê çâàíèé ïðèâ³ä 
çì³íèòè ñâîº æèòòÿ äî äîáðîãî. 
Ïîêóòà — öå äîáðå ä³ëî, ìîëèò-
âà, ï³ñò, ÿê íàäîëóæåííÿ Áîãîâ³ 
çà â÷èíåí³ ãð³õè. Öå ïîòð³áíî íàì, 
à íå Áîãîâ³. Ùîá çàë³êóâàòè äóøó 
òà çðîçóì³òè, ùî Áîã íàñ ëþáèòü, 
ïðîùàº. Íå ñóäèòü…

— ×è ââàæàþòüñÿ ãð³õîì ä³¿ ìå-
äèê³â, ÿê³ ðîáëÿòü àáîðò?

— Öåé â÷èíîê îõîïëþº âåëèêå 
êîëî ëþäåé: íå ëèøå æ³íêó, à é 
÷îëîâ³êà, ÿêèé íå çàðàäèâ öüîìó, 
à ìîæå ³ ï³äøòîâõíóâ, çà÷³ïàº ³ 
ð³äíèõ, ÿêùî âîíè íå çìîãëè äàòè 
íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè. Òàêîæ ìå-
äèêè, ò³, ùî àñèñòóþòü îïåðàö³¿ 
àáîðòó — âñ³ ïðè÷åòí³ äî ãð³õà 
àáîðòó, í³÷èì íå ïðèìåíøåíèé 
öå ãð³õ, à òî¿ ñàìî¿ âàæêîñò³, ùî 
³ â æ³íêè.

— ßêà ðîëü ÷îëîâ³êà òóò? Àäæå 
÷àñòî æ³íêè çâàæóþòüñÿ íà öå, áî 
íå ìàþòü ï³äòðèìêè ÷îëîâ³ê³â.

— Òàê, çâåðòàþòüñÿ, àëå öå ñòà-
ºòüñÿ âæå òàê «âòîðèííî». Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê æ³íêà ïîáóâàëà â öåðêâ³ 
³ ¿é ñâÿùåííèê ñêàçàâ «ïðèâåäè 
ùå ÷îëîâ³êà». Äåõòî ïðèõîäèòü 
³ êàæå: «ß ïðèéøîâ, áî âè æ³í-
ö³ ñêàçàëè ïðèéòè». Ð³çíå áóâàº. 
Àëå áóâàº é òàêå, ùî äåõòî ç òèì 
ãð³õîì çàëèøàºòüñÿ íà âñå æèòòÿ. 
Öåðêâà äàðóº íàì æèòòÿ, ³ ïðî öå 
æèòòÿ òðåáà ïðîñèòè.

— Áàãàòî àêòèâ³ñòîê êàæóòü òàêó 
ôðàçó: ìîº ò³ëî — ì³é âèá³ð. Ùî 
öåðêâà äóìàº ïðî öå. ×îìó öåðêâà 
íåïîõèòíà â öèõ ïèòàííÿõ?

— Òàê, ñïðàâä³, ç óñüîãî, ïðî 
ùî ìè ñüîãîäí³ ãîâîðèëè, ìè áà-
÷èìî ÿñíó äóìêó Öåðêâè, ³ òàêà 
ìîðàëüíà îö³íêà àáîðòó º íåçì³í-
íîþ: íå ìîæíà ëåãêîâàæèòè íàé-
á³ëüøèì Áîæèì äàðîì — æèòòÿì. 
Ïðèãàäóºòüñÿ ìåí³ òàêà àóä³ºíö³ÿ 
Ïàïè Ôðàíöèñêà: «Äîçâîëþ ñîá³ 
ïóáë³÷íî ïîäóìàòè: ×îìó Áîã ï³-
çí³øå ñòâîðèâ ªâó, í³æ Àäàìà. — 
Òà òîìó, ùî íàä ªâîþ â³í ðîç-
äóìóâàâ: ÿêà âîíà áóäå êðàñèâà, 
ãàðíà, òåðïåëèâà, ëþáëÿ÷à»… 
Ñàìà æ³íêà ³ ÷îëîâ³ê ¿¿ â ïîäðóææ³ 
ìàº ö³íèòè òå, ÿêîþ âîíà º, ùî 
âîíà âèíîøóº ÷åðåç ñâîº ò³ëî ÿê 
ðàä³ñòü, òàê ³ á³ëü. ² ìîæå äàâàòè 
íîâå æèòòÿ öüîìó ñâ³òîâ³.

²ÍÒÅÐÂ’Þ
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Ïåðåä ïóáë³êàö³ºþ ïåðøîãî 
ìàòåð³àëó ç öèêëó ìè ðîçì³ñòè-
ëè íà íàøîìó ñàéò³ ëèñòà æóð-
íàë³ñòêè äî æ³íîê, ç ïðîõàííÿì 
ðîçïîâ³ñòè ñâîþ ³ñòîð³þ.

Íàøå çâåðíåííÿ îòðèìàëî äå-
ñÿòêè êîìåíòàð³â. Ïðîòå íà öþ 
òåìó ãîâîðèòè çìîæå íå êîæåí, 
àäæå êîæíà ³ñòîð³ÿ — öå çì³íè 
íà âñå æèòòÿ.

Â³äðàäè æ³íêè øóêàþòü ó ïñè-
õîëîãà òà ó öåðêâ³. Àäæå äóõîâí³ 
³íñòèòóö³¿ íå ìîæóòü áóòè îñòî-
ðîíü ö³º¿ ïðîáëåìè. Ó ³íòåðâ'þ 
äëÿ ÷èòà÷³â «RIA ïëþñ» ñâÿùåí-
íèê ðîçêàçàâ ïðî òå, ÷îìó öåð-
êâà äîòðèìóºòüñÿ ïîçèö³¿ ïðîòè 
àáîðò³â, ÷è ïðîùàþòü ñâÿùåí-
íèêè ãð³õ æ³íêàì ³ ÷îìó àáîðò 
ïðèð³âíþþòü äî âáèâñòâà.

— ßê ÷àñòî âè, ÿê ñâÿùåííèê, 
ñòèêàºòåñü ç ïðîáëåìîþ àáîðò³â?

— Ñâÿùåííèêè ìàþòü çóñòð³÷³ 
ç ëþäüìè, ÿê³ çäåá³ëüøîãî, âæå 
øóêàþòü âèð³øåííÿ ÿêî¿ñü ñè-
òóàö³¿, ïîêðàùåííÿ ñâîãî ñòàíó: 
íå òàê ô³çè÷íîãî, ÿê ìîðàëüíîãî. 
×àñòî öåé êðîê º âæå çâàæåíèì, 
ð³øó÷èì, áî ÷àñòî çóñòð³÷ ç Áîãîì 
ïðèð³âíþºòüñÿ äî çóñòð³÷³ ³ç ñîáîþ.

Ïðîáëåìà àáîðòó, íàñïðàâä³, 
òÿãíåòüñÿ â³ä ïî÷àòêó ëþäñòâà, 
êîëè ëþäèíà «çàìàõíóëàñü» 
íà æèòòÿ ³íøî¿ ëþäèíè. Íàïåâíî, 
ç ÷àñ³â Êà¿íà â ðàþ, ÿêèé ïîñÿã-
íóâ íà æèòòÿ ñâîãî áðàòà. Àáîðò 
çàðàç — öå íå ëèøå ìåäè÷íèé 
òåðì³í, öå ïîðóøåííÿ Çàïîâ³ä³ 
Áîæî¿ «Íå âáèé».

²ç ïðîáëåìîþ àáîðò³â ÿ çó-
ñòð³÷àþñü íå ò³ëüêè ï³ä ÷àñ òà¿í-
ñòâà ïîêàÿííÿ, ñïîâ³ä³, ïðî ÿêó 

ÿ íå ìàþ ïðàâà ðîçïîâ³ñòè, àëå 
³ â çâè÷àéíèõ äóõîâíèõ áåñ³äàõ. 
Êîëè ëþäèíà ïðèõîäèòü äî ñâÿ-
ùåííèêà çà äîïîìîãîþ, çà ðîç-
ðàäîþ. Íàéã³ðøå, ùî ÷àñòî ÿ çó-
ñòð³÷àþñü ç æ³íêàìè, êîëè âîíè 
âæå â÷èíèëè ãð³õ.

×àñòî æ³íêà ïðèõîäèòü äî öåð-
êâè, çíàºòå, çàìîëèòè, «çàòåðòè» 
öåé â÷èíîê. Ùîá öüîãî ìîìåíòó 
â ¿¿ æèòò³ íå áóëî. Àëå, òðåáà ðî-
çóì³òè, ùî äî öåðêâè ìè ïðèõî-
äèìî íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá çì³-
íèòè íàøå ìàéáóòíº, àëå ç ò³º¿ æ 
ïðè÷èíè, ùî ìè éäåìî äî ë³êàðÿ: 
ë³êóâàòè ñâîþ äóøó. Öåðêâà íå çà-
ñóäæóº ëþäèíó. Öåðêâà çàñóäæóº 
ãð³õ. Ïðèéøîâøè äî õðàìó, ëþäèíà 
îòðèìàº íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ äóìàº.

— Òåðíîï³ëüùèíà — äîñèòü 
ðåë³ã³éíèé ðåã³îí. ×è âïëèâàº öå 
íà ñèòóàö³þ ç àáîðòàìè?

— Ñàìà ðåë³ã³ÿ íå çóì³º âòðè-
ìàòè ëþäèíó â³ä òîãî ÷è ³íøîãî 
ãð³õà. Ëþäèíà ïîâèííà ðîçóì³òè, 
÷îìó âîíà º õðèñòèÿíèí.Ñüîãîäí³, 
äÿêóþ÷è Áîãó ³ íàøèì äóõîâíèì 
íàñòàâíèêàì, íàø êðàé ³ ñïðàâ-
ä³ º ñâ³äîìèì â õðèñòèÿíñüêîìó 
æèòò³. Àëå ðàçîì ç òèì, òàêà õâèëÿ 
ìîäåðí³çìó, íå ñâîáîäè, à ñâàâ³ë-
ëÿ, º ïðèñóòíÿ. Çàðàç, â ïåâíîìó 
ðîçóì³íí³ çàâäÿêè òîìó, ùî â íàñ 
º ñâÿòà ²êîíà Çàðâàíèöüêî¿ Áîæî¿ 
Ìàòåð³, Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîæî¿ Ìà-
òåð³, Áîã õîðîíèòü íàñ â³ä ð³çíèõ 
á³ä. Âñå æ, ïðîáëåìà àáîðò³â º àê-
òóàëüíîþ çàðàç âñþäè. Òåðíîï³ëü-
ùèíà — íå âèíÿòîê. Öåðêâà, âîíà 
âèõîâóº, çàõèñòèòè âîíà íå ìîæå, 
ÿêùî öüîãî íå õî÷å ñàìà ëþäèíà.

— Ê³ëüêà ðàç³â â Óêðà¿í³ ðîçãëÿ-
äàòè çàêîíîïðîºêòè ïðî çàáîðîíó 
àáîðò³â. Ùî öåðêâà ïðî öå äóìàº? 
×è öå äîïîìîãëî á?

СВЯЩЕННИК РОЗПОВІВ, ЧОМУ 
АБОРТ — ЦЕ ГРІХ НЕ ЛИШЕ ЖІНКИ
Проєкт  Священник ліценціат 
морального богослов'я о. Василь Чамарник 
розповів про те, як церква ставиться 
до абортів та чи прощається цей гріх

 Тернопільський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 
Розташування: м. Тернопіль. Вул. 
Медова, 3 
Тел./факс (0352) 23–55–92, 
  Тернопільський обласний 
центр соціально-психологічної 
допомоги «Родина» Розташу-
вання: вул. Коновальця, 18. м. 
Тернопіль 
Електронна адреса: TOCSPD-
roduna@ukr.net 
Телефон: 0 (352) 28–79–29 
  «Дім захисту життя» центр 
матері і дитини» (для матерів з 
дітьми до 3 років) 
Розташування: с. Тисарівка, Во-

лочиський район, Хмельницька 
область.
Телефони: 097–79–96–81, 067–
30–83–382, 068–64–77–448.
 «Дім життя» — монастир фран-
цисканок, притулок для жінок, 
які опинились в складних об-
ставинах.
Розташування: с. Драганівка, 
Тернопільський район.
Телефони: 097–30–71–296, 
096–82–84–713.
  БО «Відкрите серце» — для 
батьків з дітьми, які перебувають 
в складних життєвих обставинах.
Розташування: смт Озерна, Збо-
рівський район.
Телефон: 096–84–79–21.

Куди звертатися жінкам у складних обставинах

О. Василь Чамарник каже, що чимало жінок приходять до церкви, щоб полегшити 
душевні муки після вчиненого. Священник радить піти до сповіді або на духовну бесіду 

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» 
ïðîäîâæóþòü öèêë 
ñîö³àëüíèõ ïóáë³êàö³é 
«Âèáèðàþ æèòòÿ»: öå 
³íòåðâ'þ ç ôàõ³âöÿìè 
òà ñïîâ³ä³ æ³íîê
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Óæå 20 ðîê³â Àëëà Æìàêà 
â÷èòü ä³òåé ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
ó ì³ñöåâ³é øêîë³. Ïðîòå ç þíî-
ñò³ çàõîïëþºòüñÿ ëàíäøàôòíèì 
äèçàéíîì.

— ß äóìàþ, ùî â ìåíå öÿ ëþ-
áîâ ùå çìàëêó. Ùå êîëèñü ÿ áà-
÷èëà â æóðíàëàõ òàê³ ãàðí³ òåðàñè, 
ñàäè á³ëÿ áóäèíê³â, ³ ìåíå öå çà-
õîïëþâàëî, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Áàãàòî äèâèëàñü íà ñàäè, ÿê³ º 
â ëþäåé, ïðîñòî íå ìîãëà íàäè-
âèòèñü. Çàâæäè ìð³ÿëà ³ â ñåáå 
òàêèé ìàòè.

«НЕ ХОБІ, А ЛЮБОВ НА ВСЕ 
ЖИТТЯ» 

Ó ñîöìåðåæàõ æ³íêà ñòâîðèëà 
ñï³ëüíîòó, äå ïóáë³êóº ôîòîãðàô³¿ 
ñàäó. Îäèí ç àëüáîì³â íàçâàëà «Íå 
õîá³, à ëþáîâ íà âñå æèòòÿ».

— Ó ìåíå áàãàòî ôîòîãðàô³é. 
Çðîáèëà ³äå¿, ÿê³ ëþäè ñàì³ ìî-
æóòü âò³ëèòè, — êàæå âîíà. — Òðå-
áà çíîâó ïîôîòîãðàôóâàòè ñàä. 
Â³í çì³íþºòüñÿ êîæíîãî ñåçîíó, 
à òî é ÷àñò³øå. Ñàä — â³í æå æè-
âèé.

Ïàí³ Àëëà ðîçïîâ³äàº, ùî â äè-
òèíñòâ³ æèëà ó êâàðòèð³, àëå ïðî 
áóäèíîê ìð³ÿëà çàâæäè.

— Ó ìåíå º ñåñòðà, ³ ìè âèð³-
øóâàëè, õòî äå áóäå æèòè. Ñåñòðà 
íå õîò³ëà ó áóäèíêó, à îò ÿ ïðî 
õàòó ñâîþ ìð³ÿëà çàâæäè, — ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà. — Ñàä ïî÷èíàëà 
ðîáèòè ïðàêòè÷íî îäðàçó, êîëè 
ïåðå¿õàëà, àëå òîä³ â³í áóâ íå òà-
êèì âåëèêèì. Çàðàç áàãàòî âæå 

çðîáèëè. Äîñèòü áàãàòî òåðèòîð³¿ 
«çàéíÿëè». Ó áàòüê³â îäí³ âïîäî-
áàííÿ: âîíè çâèêëè, ùî ãîðîäè 
ìàþòü áóòè, à â íàñ çîâñ³ì ³íøå. 
ß õî÷ó ïðîñòî, ùîá áóëî êðàñèâî.

Ñâ³é ñàä æ³íêà ñòâîðþâàëà ïî-
íàä â³ñ³ì ðîê³â.

ДОРІЖКИ ВИКЛАДАЛА 
ВЛАСНОРУЧ 

— Ïî÷àëè ðîáîòó ç³ ñòåæîê. 
Ðîáèëà ¿õ âëàñíîðó÷ ³ç òàêîãî 
«êðóãëÿêà», ð³÷êîâîãî êàì³íöÿ, — 
ãîâîðèòü Àëëà Æìàêà. — ß òàê 
äîâãî ÷åêàëà ìàéñòðà, ÿêèé ìàâ 
öå ðîáèòè, ùî âèð³øèëà, ùî ñà-
ì³é áóäå øâèäøå.

À äàë³ — ïîë³ò ôàíòàç³¿. Òåïåð 
ó ñàäó êðàñóþòüñÿ êëóìáè, ãàìà-
êè, ëàâî÷êè òà íàâ³òü îçåðöå.

— ß íàâ³òü íå çíàþ, õòî ìåíå 
íàäèõàº íà öþ òâîð÷³ñòü. Ìàáóòü, 
Ãîñïîäü Áîã. Àëå âîíî òàê ðàç — ³ 
âèìàëüîâóºòüñÿ â ãîëîâ³, à ÿ ïåðå-
íîøó öå âñå íà çåìëþ, — ïðîäîâ-
æóº äèçàéíåðêà. — Åñê³ç³â í³êîëè 
íå ðîáëþ. Ïðèõîäæó íà ä³ëÿíêó ³ 
óÿâëÿþ: öå áóäå òóò, à öå — òàì.

Æ³íêà êàæå, ùî ñêëàäíîù³â 
ó ïëàíóâàíí³ äîäàº ñâîºð³äí³ñòü 
êîæíî¿ ðîñëèíè, àäæå îäí³ ïî-
òðåáóþòü ìåíøå ñâ³òëà, äðóã³ — 
á³ëüøå.

САД НА 0,2 ГЕКТАРА 
— Íàøà ä³ëÿíêà ìàº 30 ñîòèõ, 

öå íå âñå îáëàøòîâàíî, — êàæå 
ëàí³â÷àíêà. — Ï³ä ñàä 20 ÿ âæå 
òî÷íî çàáðàëà. Ó ìåíå òóò º îçåð-
öå â ôîðì³ ñåðöÿ, äî ÿêîãî ñòðóì-
êîì á³æèòü âîäà, º êëóìáà, ÿêó 
çàñàäæóþ ùîðàçó ³íøèìè êâ³òàìè 

У ЛАНІВЦЯХ ЖІНКА ЗАМІСТЬ 
ГОРОДУ ПОСАДИЛА КАЗКОВИЙ САД 
Хобі  Сотні видів рослин, кілька зон 
відпочинку та атмосфера, наче у фільмі. 
Такий сад власними руками створила 
вчителька фізкультури з Ланівців Алла Жмака

ПРИКРАШАЄ МІСЬКІ КЛУМБИ 
Óæå äâà ðîêè Àëëà Æìàêà îá-

ëàøòîâóº ùå ³ êëóìáè ó Ëàí³âöÿõ 
íà ïðîõàííÿ ì³ñüêðàäè.

— Ó ìåíå íà ñâ³é ñàä éäå áà-
ãàòî ÷àñó. Íàïðèêëàä, ëèøå ùîá 
ïîêîñèòè òðàâó, òðåáà âèä³ëèòè 
ö³ëèé äåíü, — êàæå âîíà. — Àëå 
çíàõîäæó ÷àñ, ùîá ó ì³ñò³ ãàðíî 
áóëî, îáëàøòîâóþ ñàäèáè.

Òàêîæ á³ëÿ øêîëè, äå ïðàöþº, 
âñòàíîâèëè êîâàí³ ïàðàñîë³ ç êâ³-
òàìè. Òåðèòîð³þ øêîëè ïëàíóº 
îáëàøòîâóâàòè ³ äàë³.

— Òàêà îò â ìåíå «õâîðîáà», — 

êàæå ïàí³ Àëëà. — Õî÷ó, ùîá òàê³ 
Ëàí³âö³ âñ³ áóëè. Äèâëþñü íà êðà-
ñó, ÿêà º â çàêîðäîííèõ ì³ñòàõ, ³ 
÷àðóþñü. Õî÷åòüñÿ, ùîá ³ â íàñ òàêå 
íåçàáàðîì áóëî. Áî öå — åìîö³¿, 
öå — ïîçèòèâíèé íàñòð³é. Â³äðàäà 
â³ä áóäåííèõ êëîïîò³â. ß çíàþ, ÿê 
â ìåíå. Îò êîëè çàõîäèø â ñàä — 
òî íåìàº ïîãàíîãî íàñòðîþ. Òè 
äèâèøñÿ, ³ äóøà ðàä³º.

Ïðî ñâ³é ñàä æ³íêà ðîçïîâ³äàº 
ç ëþáîâ'þ. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ — àëüòàíêà. Êàæå, ùî äëÿ 
çàõîïëåííÿ íå øêîäà í³ ÷àñó, í³ 
ãðîøåé, àäæå êðàñà âàðòà öüîãî.

îäíîãî êîëüîðó. ª êð³ñëî-êîêîí, 
äå ìîæíà â³äïî÷èòè ó çàò³íêó.

À ùå â ñàäó º êðèíèöÿ-æóðà-
âåëü, ÿêà çáåðåãëàñü çäàâíà, ³ òóò 
äîñ³ íàäçâè÷àéíî ñìà÷íà âîäà, 
ðîçïîâ³äàº ãîñïîäèíÿ.

— ßêîñü çíàéøëà ñòàðèé âå-
ëîñèïåä «Äåñíà», ïîôàðáóâàëà 
éîãî ó á³ëèé, íàñàäèëà íà íüîìó 
êâ³ò³â ³ òåæ ïîñòàâèëà ó ñàäó, — 
êàæå æ³íêà. — Â³í ñòàâ îêðàñîþ. 
Îò çäàºòüñÿ, õòî áè âæå ¿çäèâ 
íà íüîìó, à òóò — äðóãå æèòòÿ.

ПРИЇЖДЖАЮТЬ НА ФОТОСЕСІЇ 
— Êîëè ïî÷àëà ïóáë³êóâàòè 

ôîòî, òî ëþäè ñïðàâä³ ÷àñòî ïî-
÷àëè ïðîñèòèñü íà ôîòîñåñ³¿, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Àëëà. — Çâ³ñíî, 
ñïî÷àòêó áóëî íåçâè÷íî, ùî 
íà òâîºìó ïîäâ³ð'¿ ôîòîñåñ³¿, àëå 

ÿ ðàäà, ùî öå ò³øèòü ëþäåé. Îñî-
áëèâî êðàñèâ³ âèõîäÿòü âåñ³ëüí³ 
ñâ³òëèíè, àäæå â ìåíå òóò áàãàòî 
á³ëèõ êîìïîçèö³é, ÿê³ ðîáëÿòü 
ñâÿòêîâèé íàñòð³é. Ëþäè çâè-
êëè êîâàíêè ðîáèòè ÷îðíèìè, 
à â ìåíå — á³ë³.

Ó ñàäó æ³íêè º ñîòí³ âèä³â ðîñ-
ëèí. Ñàäæàíö³ çàìîâëÿº â ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ, äåÿêå 
íàñ³ííÿ çáåð³ãàº ñàìà.

— ß îáîæíþþ õâîéí³. Ãîëóá³ 
ÿëèíêè äóæå ëþáëþ. Ó ìåíå ¿õ 
äåñü 15, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Óñ³ ðîñëèíè, íàâ³òü ò³, ùî 
íå êâ³òíóòü, ï³äáèðàþ çà êîëüîðà-
ìè. ª äåêîðàòèâíà ñëèâà ç âèø-
íåâèìè ëèñòêàìè, áàðáàðèñè — ç 
÷åðâîíèìè ëèñòêàìè, êëåí-ôëà-
ì³íãî — á³ëèé ç ðîæåâèì.

Ëþäè íå ëèøå 
ïðè¿æäæàþòü ó ñàä 
ôîòîãðàôóâàòèñü, 
à é çàïðîøóþòü æ³íêó 
äîïîìîãòè îáëàøòóâàòè 
ñâî¿ òåðèòîð³¿

Свій сад Алла Жмака створювала впродовж восьми років

У саду жінки є сотні видів рослин. Саджанці замовляє в спеціалізованих 
магазинах, деяке насіння зберігає сама

У саду красуються клумби, гамаки, лавочки та навіть озерце. 
У планах жінки — альтанка для відпочинку
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íà ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ ñà-
ìèì âàñ íå ìîæóòü.

Îäíàê âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
íå çàâæäè, ÿêùî ó âàñ ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ ñèìïòîìè, âàì áóäóòü 
ïðîâîäèòè ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. 
Âñå çàëåæèòü â³ä âàøèõ ñèìï-
òîì³â òà ñòàíó. ×è ñïðàâä³ âàì 
ïîòð³áíî ïðîõîäèòè òåñòóâàí-
íÿ — âèð³øèòü ñ³ìåéíèé ë³êàð. 
Àäæå íå ïîòð³áíî çàáóâàòè, ùî 
80% ëþäåé ïåðåíîñÿòü õâîðîáó 
ó ëåãê³é ôîðì³.

— Ëàáîðàòîðíèé öåíòð òàêîæ 
íàäàº ïîñëóãó ïðîõîäæåííÿ ÏËÐ 
òà ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ íà âèçíà÷åí-
íÿ êîðîíàâ³ðóñó íà ïëàòí³é îñíî-
â³, — ïîÿñíþº åï³äåì³îëîã. — Öå 
çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó ÷åðãè. 
Ïð³îð³òåò³â ïëàòíîãî òåñòóâàííÿ 
íàä áåçêîøòîâíèì íåìàº.

ЧИ ВПОРАЄТЬСЯ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

ßê ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Ïàíè-
÷åâ, íàâàíòàæåííÿ íà ëàáîðàòîð-
íèé öåíòð ä³éñíî çá³ëüøèëîñü 
ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó, îäíàê 
ñèòóàö³ÿ íå êðèòè÷íà, ³ ðåçóëüòàòè 
àíàë³ç³â ïîäàþòü â÷àñíî.

— Ä³éñíî, ê³ëüê³ñòü íàäõî-
äæåíü äî íàñ çá³ëüøèëàñü, — 
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — ßêùî 
ìè íà ïî÷àòêó ñïîñòåðåæåí-
íÿ îòðèìóâàëè â äåíü áëèçüêî 
300 çðàçê³â íà äîñë³äæåííÿ, 
òî òåïåð ùîäíÿ ìè îòðèìóºìî 
ïîíàä 1000 çðàçê³â ç óñ³º¿ îáëàñò³. 
Àëå ìè ìàºìî âñå íåîáõ³äíå, ùîá 
â÷àñíî ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ. 
Àëå ÿêùî, äî ïðèêëàäó, á³îìàòå-
ð³àë íàì íàäõîäèòü ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ äíÿ, éîãî ìîæóòü äîñë³äèòè 
âæå íàñòóïíîãî äíÿ.

ßê çàïåâíèëè ó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³, õî÷ ñèòóàö³ÿ íàïðóæåíà, 
îäíàê ñâî¿ îáîâ’ÿçêè òàì âèêî-
íóþòü ³ í³ÿêîãî «çàâàëó» íåìàº. 
Íå áðàêóº ³ òåñò-ñèñòåì äëÿ àíà-
ë³ç³â.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

ßê ðîçïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà 
Êàòåðèíà, ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà 
âèÿâèëà ïåðø³ ñèìïòîìè õâîðî-
áè — çâåðíóëàñü äî ñâîãî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ.

— Êîëè ïî÷àëàñü òåìïåðà-
òóðà, ÿ çàòåëåôîíóâàëà ñâîºìó 
ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, ÿêèé íàçíà-
÷èâ ìåí³ ë³êóâàííÿ, — êàæå Êà-
òåðèíà. — Òåìïåðàòóðà â ìåíå 
òðèìàëàñü, òîä³ ë³êàð íàçíà÷èâ 
ìåí³ àíòèá³îòèêè. Ùå ÷åðåç òðè 
äí³ êðàùå ÿ ñåáå íå ïî÷óâàëà. 
Ìåíå íàïðàâèëè íà ÊÒ ëåãåí³â. 
Òàì ó ìåíå âèÿâèëè äâîñòîðîííþ 
ïíåâìîí³þ. Òîä³ ëèøå ñêåðóâàëè 
íà ÏËÐ-òåñò.

Ðåçóëüòàò òåñòó âäàëîñü ä³çíà-
òèñÿ ÷åðåç 3 äí³ — êàæå òåðíîïî-
ëÿíêà. Â³í âèÿâèâñÿ íåãàòèâíèì.

ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА 
ЗАБОРУ МАТЕРІАЛУ 

ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ñèìïòîìè 
ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ ³íôåê-

ö³¿ — âàðòî îäðàçó ïîâ³äîìèòè 
ïðî öå ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
â òåëåôîííîìó ðåæèì³. Ñàìå 
â³í âèð³øóâàòèìå ïðî ïîäàëüøå 
ë³êóâàííÿ, ÏËÐ-òåñòóâàííÿ òà 
ãîñï³òàë³çàö³þ.

Ó ÄÓ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñ-
íèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð» ïîÿñ-
íèëè, ùî íàñïðàâä³ ñ³ìåéíèé 
ë³êàð íå ìîæå âèïèñàòè íàïðàâ-
ëåííÿ íà ïðîõîäæåííÿ òåñòó. Â³í 
ëèøå ìàº ïîâ³äîìèòè ìîá³ëüíó 
áðèãàäó ïðî ìîæëèâó õâîðîáó. 
Ñàìå îñòàííÿ ïîâèííà çä³éñíþ-
âàòè çàá³ð á³îìàòåð³àëó.

— Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîë³â 
ÌÎÇ, ñ³ìåéíèé ë³êàð íå ìîæå 
âàñ íàïðàâèòè íà ïðîõîäæåí-
íÿ ÏËÐ-òåñòó, — ïîÿñíþº ë³-
êàð-åï³äåì³îëîã îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Âîëî-
äèìèð Ïàíè÷åâ. — Ñ³ìåéíèé 
ë³êàð ïîâ³äîìëÿº ñïåö³àëüíó 
ìîá³ëüíó áðèãàäó, ùî ïàö³ºíò 
ìàº ñèìïòîìè ³ éîìó íåîáõ³ä-
íî ïðîâåñòè çàá³ð á³îìàòåð³àëó 
äëÿ ÏËÐ-òåñòó íà âèçíà÷åííÿ 
êîðîíàâ³ðóñó. Â³äïðàâëÿòè âàñ 

ЧИ РЕАЛЬНО ЗРОБИТИ ПЛР-ТЕСТ, 
ЯКЩО Є СИМПТОМИ COVID-19 
Аналіз  У редакцію звернулись 
одразу кілька тернополян, які розповіли, 
що сімейні лікарі не направляють їх 
на проходження ПЛР-тесту, хоча є всі 
симптоми коронавірусу. Як пройти 
тестування безкоштовно, чи справді 
лабораторний центр не може впоратися 
з біоматеріалом, який приходить 
на дослідження, та скільки коштуватиме 
тестування у приватній клініці — 
дізнавався журналіст «RIA плюс»

Зазвичай від забору матеріалу до результатів аналізу 
може минути 1–3 дні 

Якщо ваш сімейний лікар не ба-
чить потреби проводити вам 
ПЛР-дослідження, ви все ж мо-
жете зробити його самостійно. 
Для цього можна звернутися як 
у приватні клініки, так і в сам 
лабораторний центр.
Вартість ПЛР-дослідження у ла-
бораторному центрі становить 
912 гривень. У приватних клі-
ніках — дорожче.

У  п р и ват н і й  л а б о рато р і ї 
«Оксфорд медікал» вартість 
ПЛР-дослідження складає 
1500 гривень. Така ж вартість 
тесту у лабораторії «Ескулаб». 
У стільки ж обійдеться дослі-
дження методом ПЛР у лабо-
раторії «Панакея».
У приватних лабораторіях ре-
зультат потрібно чекати до 3 днів, 
як і в державній.

Скільки коштує тестування у приватній клініці?

ОЛЬГА ЯРМОЛЕНКО, 

ЗАСТУПНИЦЯ 

НАЧАЛЬНИКА 

ВІДДІЛУ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ТА 

МЕДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МІСЬКРАДИ:

— Наразі у Тернополі працює 
8 мобільних бригад, які прово-
дять забір біоматеріалів. Відділ 
охорони здоров’я також хотів 
відкрити ще додаткові мобільні 
бригади, однак для цього по-
трібен дозвіл, який може на-
дати МОЗ, однак його ми ще 
не отримали. На жаль, є багато 
пацієнтів, які вимагають, щоб 
їм зробили ПЛР-дослідження. 
Не варто забувати, що ГРВІ та-
кож нікуди не поділися. Звичай-
но, хворі бояться, але сімейний 
лікар спершу має спілкуватися 
з пацієнтом, оцінити його стан. 
Лікар може дати певні призна-
чення. Якщо така необхідність 
виникає — сімейний лікар по-

відомляє мобільну бригаду про 
необхідність забору матеріалу 
у пацієнта. Адже є певні крите-
рії, коли назначають ПЛР-тест. 
Якщо сімейний лікар не бачить 
необхідності в проведенні тесту-
вання — його можуть не робити. 
Не варто забувати, що у місті є 
чимало людей, які хотіли б про-
йти ПЛР-тест, однак зробити 
його всім охочим — неможли-
во. Мобільні бригади працюють 
щоденно. У Тернополі проводять 
велику кількість ПЛР-дослі-
джень. Якщо норма для однієї 
мобільної бригади — 150 забо-
рів матеріалу щомісяця, то наші 
бригади проводять по 60.
І не варто забувати, що каран-
тинних норм потрібно дотри-
муватися. Через легковажність 
людей маємо велике наванта-
ження на лікувальні заклади. Лі-
карі ризикують своїм здоров’ям, 
вимушені працювати понаднор-
мово, однак вони продовжують 
виконувати свою роботу.

«Люди легковажать, тому є навантаження»
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У лабораторному центрі щоденно досліджують 
понад тисячу зразків з усієї області

Ñ³ìåéíèé ë³êàð 
ìàº ïîâ³äîìëÿòè 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
çàáîðó á³îìàòåð³àëó 
ó ïàö³ºíòà ñïåö³àëüíó 
ìîá³ëüíó áðèãàäó

Щоб правильно підготувати-
ся до здачі тесту — за 6 годин 
до тесту не рекомендується:
  вживати лікарські засоби для 
зрошення ротоглотки;
 використовувати препарати для 
розсмоктування.
За 3–4 години:
 жувати гумку;
  чистити зуби, полоскати рот, 
горло;
 їсти, пити;
 курити.

ДОВІДКА
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СЕРЕДА, 2 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
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»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Алька-
сар — Iспанiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Бюджетники 
22.15 Х/ф «1945» 2 с. …
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Висота 307.5»
04.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.35, 
15.35 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 02.10 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
00.00 Х/ф «Три бiлборди за ме-
жами Еббiнга, Мiссурi»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
23.55 Т/с «Спокуса 2»
03.10 Х/ф «Фабрика мрiй»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
11.40, 13.15, 22.40 Т/с «Таємнi 
дверi»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 21.25 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Глобальне вторгнен-
ня: Битва за Лос-Анджелес»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.40 Х/ф «Другий у командi»
01.30 Х/ф «Дияволиця» 

СТБ
05.15, 23.45 Т/с «Доктор Хаус»
08.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.00 «МастерШеф — 8»
13.00, 14.50 Т/с «Було в батька 
два сини» 
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.00 «СуперМама»

19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
01.35 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.50 Х/ф «Повернення в Бла-
китну лагуну» 
12.50 Хто проти блондинок
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Вiдчайдушнi 
напарники»
23.10 Х/ф «Розваги дорослих 
дiвчат»
01.10 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я: 3» 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
09.00 «Месть природы»
09.35, 17.15 «Затерянный мир»
13.25 Х/ф «И грянул гром»
15.15 Х/ф «Герой»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.15, 21.20 Т/с «Звонарь-2»
22.30, 00.05 Т/с «Кости»
01.45 Х/ф «Окончательный 
приговор»
03.10 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 3 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
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»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Алька-
сар — Iспанiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Бюджетники 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Х/ф «1945» 3 с. …
00.00 #ВУКРАЇНI
03.30 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати» 

21.45 «Право на владу 2020» 
01.00, 02.35 Х/ф «Повернення»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi»
23.55 Т/с «Спокуса 2»
03.15 Х/ф «Обiцянка»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
10.10 Секретний фронт 
12.00, 13.15 Х/ф «Другий 
у командi»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.25 Х/ф «Нема куди 
тiкати»
17.00 Х/ф «Точка обстрiлу»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi 
21.25 Т/с «Пес»
22.40 Т/с «Таємнi дверi»
23.40 Х/ф «Легiонер»
01.35 Х/ф «Останнiй кiногерой»

СТБ
04.30, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»
09.55 «МастерШеф — 8»
12.55, 14.50 Т/с «Тiнь кохання»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
01.20 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 12.50 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.00 Х/ф «Чого хочуть жiнки» 
14.50, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Могутнiй 
Джо Янг» 
23.20 Х/ф «Прибулець Пол»
01.20 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 
04.20 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-
селянка 
21.15 М/ф «Посiпаки» 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
09.00 «Месть природы»
09.10, 17.20 «Затерянный мир»
14.15 Х/ф «Аватар»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.15, 21.25 Т/с «Звонарь-2»
22.30, 00.05 Т/с «Кости»
01.45 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 4 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.25, 05.20 Но-
вини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 00.30, 01.55 Суспiльна 
студiя. Марафон 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Алька-
сар — Iспанiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: вулиця» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 «VoxCheсk»
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер-Чуття» 
19.35, 21.40 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
20.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.15 Х/ф «1945» 4 с. …
23.15 1945. Пiслямова
00.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.05 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.05, 00.05 «Вечiрнiй 
квартал»
01.20 Х/ф «Три бiлборди за ме-
жами Еббiнга, Мiссурi»
05.05 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45, 22.00 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i 
ї ї доньки» 
13.20 «Гарне здоров'я»
14.25, 15.20, 23.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Луна вiйни»
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
03.15 «Чекай на мене. Україна» 
04.40 «Україна вражає»

ICTV
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.15 Х/ф «З життя 
таємних агентiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
16.40, 23.00 Скетч-шоу «На 
трьох»
17.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
01.20 Х/ф «Бездоганна 
репутацiя» 

СТБ
05.40 Х/ф «Дивiться, хто тепер 
заговорив» 
07.25, 19.00 «Наречена для 
тата 3»
09.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»
21.00, 22.50 Т/с «Кохання. 
Побiчний ефект»
22.45 «Iсторiї успiху»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.40 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.40 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей»
12.40 Аферисти в мережах
14.50 Хто зверху?
16.50 Х/ф «Ласкаво просимо 
до раю»
19.00 Х/ф «Рятiвники Малiбу»
21.30 Х/ф «Пограбування 
по-iталiйськи» 
23.50 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський»
02.15 Служба розшуку дiтей 
02.20 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
19.15 Одного разу пiд Пол-
тавою 
08.45, 13.45, 18.15 Танька i 
Володька 
09.15, 14.45, 00.00 Країна У 
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У 
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
11.15, 16.15 4 весiлля 
12.15, 01.00 Панянка-селянка 
21.15 М/ф «Секрети домашнiх 
тварин» 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Ласко»
08.05 Х/ф «Храброе сердце» 
11.20 «Месть природы»
11.55, 17.20, 01.20 «Затерян-
ный мир»
15.30 Х/ф «Батальон»
19.20 Х/ф «Игра смерти»
21.15 Х/ф «Искусство войны»
23.30 Х/ф «Нулевой прообраз»
02.10 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 5 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20, 06.30, 06.40, 08.15, 
08.25 Веселi саморобки 
06.30, 06.35, 08.20, 08.30 Кни-
га-мандрiвка 
06.50, 08.50, 02.30 Погода 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.20, 02.40, 03.55, 05.35 Но-
вини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Римська iмперiя: 
Нерон» 1 с. † 
12.00 Плiч-о-плiч 
12.30, 20.30, 21.20 Д/ц «Дикi 
тварини» 
13.00 Д/ц «Подорож вiдкритим 
космосом» 
13.35 Секрети Сонячної 
системи 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
22.00 Д/ф «Капiтал у ХХI 
столiттi» 
00.40 Святi та грiшнi 
01.35, 04.45 #ВУКРАЇНI
03.00 Бюджетники 
04.15 Перша шпальта 
05.10 Схеми. Корупцiя 
в деталях 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 03.35 «Свiт навиворiт»
17.00 Х/ф «47 ронiнiв»

19.30, 05.15 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.25 «Вечiрнiй квартал 2020»
22.20, 02.35 «Вечiрнiй 
квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.15 «Лiга смiху 2020»

IНТЕР
05.05 «Телемагазин»
05.35 «М/ф»
06.20 «Слово Предстоятеля»
06.25 Х/ф «Одруження Баль-
замiнова» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Покровськi ворота» 
14.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
15.50 Т/с «По рiзних 
берегах»
20.00, 03.05 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. 
Рандеву» 
23.00 Т/с «Не було б щастя» 
1–4 сс. Заключна 
03.35 «Щоденник вагiтної»

ICTV
05.15 Скарб нацiї 
05.25 Еврика!
05.30 Факти 
05.55 Т/с «Копи на роботi»
07.25 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
10.35, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
14.00 Т/с «Пес»
15.00 Х/ф «Анаконда»
16.50 Х/ф «Анаконда-2: Полю-
вання за проклятою орхiдеєю»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Праведник»
21.45 Х/ф «Праведник-2»
00.05 Х/ф «Точка обстрiлу»
01.50 Х/ф «Дияволиця» 

СТБ
03.45 Т/с «Кохання. Побiчний 
ефект»
08.00, 10.50 Т/с «Спiймати 
Кайдаша» 
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
17.00, 22.35 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.30 Х/ф «Куди подiлися 
Моргани»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 00.40 Варьяти
09.50 У кого бiльше
11.50 Хто зверху?
13.50 М/ф «Ваяна» 
15.50 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду» 
18.20 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 2: Загублений свiт» 
21.00 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 3» 
22.50 Х/ф «Токсична акула»
02.20 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.35 М/ф «Пiдводна братва» 
12.05 М/ф «Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi» 
13.45 М/ф «Нiкчемний Я» 
15.25 М/ф «Нiкчемний Я: 2» 
17.15 М/ф «Нiкчемний Я: 3» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00, 00.00 Країна У 
23.30 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Теорiя зради 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.10 «Джедаи 2020»
10.10 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Аватар»
16.05 Х/ф «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны»
19.00 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления»
22.05 Х/ф «Кинжалы-близ-
нецы»
23.50 Х/ф «Королевство 
гладиаторов: Турнир»
01.35 Х/ф «Батальон»
03.05 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 6 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.10 Додолики 
06.20, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 08.15, 08.20 Веселi 
саморобки 
06.30, 06.35, 06.45, 06.50, 07.00, 
08.15, 08.25 Книга-мандрiвка 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
08.00, 08.50 Погода 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30 На вiдстанi 
14.30 Телепродаж 
15.00, 01.40 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Всi на море. Коста-
Рiка» 
19.30 Д/с «Планета iнновацiй»
19.55 Д/ф «Острови. Унiкальнi 
Галапагоськi острови: Пiвден-
на Америка» 
21.00, 00.20 Новини 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Чемпiони»
00.40 UA: Фольк. Спогади 
02.00 Профiлактика!!!

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 02.20 «Свiт навиворiт»
13.50 Т/с «Свати» 
17.05 Х/ф «Диявол носить 
Прада» 
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.00 Х/ф «47 ронiнiв»

IНТЕР
05.10, 03.05 Х/ф «Фахiвцi»
06.50 «Гарне здоров'я»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Пенелопа» 
14.05 Т/с «По рiзних берегах»
18.10 Х/ф «Перш нiж я засну»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Операцiя «Енте-
ббе»»
22.35 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
00.35 «Речдок»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика!
05.25 Факти 
05.50, 07.50 Анти-зомбi 

06.50, 09.45 Громадянська 
оборона 
08.45 Секретний фронт 
10.45, 13.00 Т/с «Вiддiл 44»
12.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Праведник»
16.15 Х/ф «Праведник-2»
18.45 Факти. Вечiр 
20.55 Х/ф «Три iкси: Реактивi-
зацiя»
23.00 Х/ф «Найманий 
вбивця»
00.50 Х/ф «Найвеличнiший 
шоумен» 

СТБ
04.20 «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша: невiдома 
версiя»
05.35 «Бiлоруський вокзал: 
невiдома версiя»
06.40 «Весiлля в Малинiвцi: 
невiдома версiя»
07.45 Х/ф «Двоє в новому 
будинку» 
09.25 «МастерШеф — 10»
12.55 «СуперМама»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.05 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.10 М/ф «Ваяна» 
11.20 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду» 
14.00 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 2: Загублений свiт» 
16.30 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду 3» 
18.20 Х/ф «Свiт Юрського 
перiоду»
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг»
00.50 Х/ф «Кривавi загати»
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.10 М/ф «Жив собi кiт» 
11.40 Х/ф «Макс» 
13.50 Х/ф «Макс 2: Герой 
Белого Дома» 
15.30 М/ф «Секрети домашнiх 
тварин» 
17.15 М/ф «Посiпаки» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Тань-
ка i Володька 
23.00, 00.00 Сiмейка У 
23.30 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.45 Щоденники Темного
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.10 «Джедаи 2020»
10.10, 00.35 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Посылка»
15.45 Х/ф «Загнанный»
17.20 Х/ф «Человек прези-
дента»
19.15 Х/ф «Человек прези-
дента-2»
21.00 Х/ф «Неуправляемый» 
22.55 Х/ф «Приговоренные-2»
01.35 «Облом.UA.»
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— Êîëè ÿ ïî÷àâ ðîáîòó, òî â÷èâ 
ä³òåé, ÿê³ íàðîäèëèñü ó 1977-ìó 
ðîö³, çàðàç â øêîë³ ä³òè, ùî 
íàðîäèëèñü 2010 ðîêó. Òîæ öÿ 
ð³çíèöÿ â³ä÷óòíà, — ïåðåêîíóº 
ïåäàãîã. — Àëå çàãàëüí³ ö³ííîñò³ 
çàëèøàþòüñÿ. Áî òðåáà áóòè ñà-
ìèì ñîáîþ.

Ïåðøå, ùî âèä³ëÿº Âàñèëü Äÿ-
ê³â ó ðîáîò³ ç ä³òüìè — öå âì³ííÿ 
ç íèìè ñï³ëêóâàòèñü. Öå îçíà÷àº, 
ùî ìàº áóòè ðîçóì³ííÿ òèõ òåì, 
ÿê³ ä³òåé ö³êàâëÿòü ³ ÿêèì ÷è-
íîì ä³òåé âìîòèâóâàòè. Âàæëè-
âèé òàêîæ ³ âëàñíèé ïðèêëàä, áî 
ÿêùî òè àêòèâíèé, áåðåø ó÷àñòü 
ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ, ìàºø ñâî¿ 
çàõîïëåííÿ — òî ³ ä³òè çàõî÷óòü 
áóòè òàêèìè, ÿê òè.

— Äëÿ ìåíå, ÿê ïåäàãîãà, 
âàæëèâî ôîðìóâàòè òàêå ñåðå-
äîâèùå, ÿêå äàñòü ïîøòîâõ ä³òÿì 
äî âäîñêîíàëåííÿ, äî ðåàë³çàö³¿ 
ñâî¿õ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, — êàæå 
â÷èòåëü. — Ìåí³ âàæëèâî, ùîá 
ñåðåäîâèùå íå áóëî ïðèâ’ÿçàíå 
äî êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà. Óñ³ ìî¿ 
çóñèëëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà îð-
ãàí³çàö³þ òàêèõ ôîðì ðîáîòè, 
ùî ñïðèÿþòü âèð³øåííþ öèõ 
çàâäàíü.

Â÷èòåëü êàæå, ùî ïðàöþº â íà-
ïðÿìêó ³íòåãðîâàíîñò³ ïðåäìåò³â.

— Êîæåí ïðåäìåò º äëÿ òîãî, 
ùîá äèòèíà ï³çíàâàëà íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå, — êàæå ïàí 
Âàñèëü. — ß ïðèõèëüíèê òîãî, 
ùîá áóëî áàãàòî ³íòåãðîâàíèõ 
ïðåäìåò³â. Ùîïðàâäà, òóò ïè-
òàííÿ â òîìó, íàñê³ëüêè â÷èòåë³ 
òà ñèñòåìà îñâ³òè ãîòîâ³ äî öüîãî. 
Ùå îäíà âàæëèâà ö³íí³ñòü — öå 
êîìïåòåíò³ñíèé ï³äõ³ä. Õî÷à ç íà-

ÓÑÏ²Õ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Òðè ïåäàãîã³÷í³ îñâ³òè, 31 ð³ê 
ñòàæó ðîáîòè â øêîëàõ, ÷èìàëî 
ïåðåìîã â êîíêóðñàõ òà íàéãî-
ëîâí³øå — ëþáîâ äî ðîáîòè. Óñ³ 
ö³ ðèñè º ó îäíîãî ç íàéêðàùèõ 
â÷èòåë³â Óêðà¿íè Âàñèëÿ Äÿê³âà, 
ÿêèé ïðàöþº ó Çàë³ùèöüê³é äåð-
æàâí³é ã³ìíàç³¿.

Ìèíóëîãî ðîêó ïàí Âàñèëü çäî-
áóâ çâàííÿ «Çàñëóæåíîãî â÷èòåëÿ 
Óêðà¿íè», à ùå ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ 
«Ó÷èòåëü ðîêó».

59 — ñàìå ñò³ëüêè éîãî ó÷í³â 
º ïåðåìîæöÿìè îáëàñíèõ åòàï³â 
êîíêóðñó-çàõèñòó íàóêîâî-äî-
ñë³äíèöüêèõ òà ðåôåðàòèâíèõ 
ðîá³ò ÌÀÍ Óêðà¿íè. Ä³òè — àê-
òèâí³ ó÷àñíèêè êîíêóðñ³â ÊÂÊ, 
äåáàò³â Ïîïïåðà, ³íòåëåêòóàëü-
íèõ ³ãîð. Ñåìåðî ã³ìíàçèñò³â 
áðàëè ó÷àñòü ó çéîìêàõ ïðîãðàìè 
«LG-Åâðèêà».

— ß ïðàöþâàâ ³ â ñ³ëüñüêèõ 
øêîëàõ, ³ â ì³ñüê³é. Óæå 23 ðîêè 
ïðàöþþ ó Çàë³ùèöüê³é äåðæàâ-
í³é ã³ìíàç³¿, — ãîâîðèòü Âàñèëü 
Äÿê³â. — ß ïî÷èíàâ ³ç ïî÷àòêî-
âî¿ îñâ³òè. Ó 89-ìó ðîö³ çàê³í÷èâ 
×îðòê³âñüêå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå 
³ç ñïåö³àëüí³ñòþ «â÷èòåëü ïî÷àò-
êîâèõ êëàñ³â». Çãîäîì çàê³í÷èâ 
×åðí³âåöüêèé äåðæàâíèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à, 
òàêîæ ³ç ñïåö³àëüí³ñòþ «ïî÷àò-
êîâà îñâ³òà». Óæå òîä³ ÿ ïðàöþâàâ 
ïåäàãîãîì-îðãàí³çàòîðîì â Çàë³-
ùèöüê³é øêîë³ ¹ 2. Êîëè ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè ó Çàë³ùèöüê³é äåðæàâ-
í³é ã³ìíàç³¿, çàê³í÷èâ Òåðíîï³ëü-
ñüêèé íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé 

óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âîëîäèìèðà 
Ãíàòþêà íà ôàêóëüòåò³ ï³ñëÿäè-
ïëîìíî¿ îñâ³òè ³ çäîáóâ ùå îäíó 
ñïåö³àëüí³ñòü"â÷èòåëü ³ñòîð³¿ òà 
ïðàâîçíàâñòâà».

Ç 2007-ãî ðîêó Âàñèëü Äÿê³â — 
â÷èòåëü-ìåòîäèñò, ñïåö³àë³ñò âè-
ùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êàòåãîð³¿.

ПРО СТЕРЕОТИПИ 
В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

Êîëè ãîâîðèìî ïðî â÷èòåë³â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â — òî ÷àñòî ââà-
æàºìî, ùî öå ëèøå æ³íî÷à ïðî-
ôåñ³ÿ. Çà äàíèìè ñàéòó nus.org.ua, 
ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ïðàöþº 99% 
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â æ³íî÷î¿ 
ñòàò³. Ïðîòå äîñâ³ä äîâîäèòü, ùî 
óñï³øíèìè â÷èòåëÿìè íàâ³òü äëÿ 
íàéìîëîäøèõ ó÷í³â ìîæóòü áóòè 
³ ÷îëîâ³êè.

— Ó ìåíå º íàâ³òü òðè ïðè÷èíè, 
÷îìó ÿ îáðàâ ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, — êàæå Âàñèëü 
Äÿê³â. — Íàéïåðøå, ùî ïîâïëè-
âàëî íà ì³é âèá³ð, öå òå, ùî 
ó ìåíå º ñåñòðà, ìîëîäøà â³ä ìåíå 
íà 10 ðîê³â. Òîæ â³äêîëè âîíà 
íàðîäèëàñü, êîæí³ ë³òí³ êàí³êóëè 
ÿ çàéìàâñÿ òèì, ùî ãðàâñÿ ³ç ìî-
ëîäøîþ ñåñòðîþ, à ïîò³ì — ðîáèâ 
ç íåþ óðîêè. Äðóãå, öå ïðèêëàä 
ìîãî äÿäüêà, ÿêèé çàê³í÷èâ öå æ 
ó÷èëèùå. ² òðåòº, öå òå, ùî ï³ñëÿ 
8-ãî êëàñó ÿ âïåðòî íå õîò³â éòè 
â 9–10 êëàñè. Îò òàê âñ³ ïðè÷èíè 
íàêëàëèñü îäíà íà îäíó, ³ ÿ çîâñ³ì 
íå æàë³þ ïðî öå ð³øåííÿ.

ПРО ЦІННОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
Â÷èòåëü êàæå, ùî çà ÷àñ, ïîêè 

â³í ïðàöþº â÷èòåëåì, ä³òè çì³-
íèëèñü.

РЕКЛАМА

УЧИТЕЛЬ ІЗ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ — 
У ТОП-50 НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ
Персона  Вчитель історії та Громадянської 
освіти Василь Дяків із Заліщиків став 
півфіналістом конкурсу «Global Teacher 
Prize Ukraine». Про свої успіхи він 
розповів журналістам «RIA плюс» 

Василь Дяків має 31 рік вчительського стажу. Працював і 
в сільських, і в міських школах. Спочатку був вчителем початкових 
класів, а зараз викладає історію та Громадянське суспільство

«ß äîñÿãíóâ òîãî, 
ùî â ìåíå º, ëèøå 
çàâäÿêè ï³äòðèìö³ 
ð³äíèõ: êîõàíî¿ 
äðóæèíè òà äîíüêè», — 
ãîâîðèòü â÷èòåëü

øîþ ïðîãðàìîþ âàæêî ïîêàçàòè, 
ùî ò³ íàâè÷êè, ÿê³ äàº øêîëà, 
ñïðàâä³ çíàäîáëÿòüñÿ. ß çàâæäè 
õî÷ó, ùîá ä³òè êîðèñòóâàëèñü 
çíàííÿìè, ÿê³ òóò îòðèìóþòü.

ПРО РАЦІОНАЛЬНУ ЛЮБОВ 
— Çâ³ñíî, òè íå çìîæåø áóòè 

äîáðèì â÷èòåëåì, ÿêùî òè 
íå ëþáèø ä³òåé, — ïðîäîâæóº 
ïåäàãîã. — Àëå öÿ ëþáîâ ïîâèí-
íà áóòè ðîçóì³þ÷à. Öå ìàº áóòè 
ðàö³îíàëüíà ëþáîâ. Òè ìàºø 
ðîçóì³òè, ùî äèòèíà ìàº ïðàâî 
íå çíàòè ÷îãîñü, äîñÿãàòè óñï³õ³â 
â ³íøèõ ñôåðàõ. ßê êàæóòü âè-
äàòí³ ïåäàãîãè Ñóõîìëèíñüêèé 
òà Ìàêàðåíêî, º äóæå áàãàòî 
âèä³â ëþáîâ³. Îäèí ³ç íèõ — 
ðàö³îíàëüíà. ² ÿ ââàæàþ, ùî 
ö³ ñòîñóíêè ìàþòü áàçóâàòèñü 

íà ïðèéíÿòò³ ð³øåíü òà â³äïî-
â³äàëüíîñò³.

ПРО ПІДТРИМКУ СІМ'Ї 
Âàñèëü Äÿê³â êàæå, ùî óñ³ éîãî 

äîñÿãíåííÿ ñòàëè ìîæëèâèìè 
ëèøå çàâäÿêè ï³äòðèìö³ òà ðî-
çóì³ííþ â ñ³ì'¿.

— ß äîñÿãíóâ òîãî, ùî â ìåíå 
º, ëèøå çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ð³äíèõ: 
äðóæèíè òà äîíüêè, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Áåç íèõ ÿ í³êîëè á 
íå áóâ òèì, êèì ÿ º. Ìîÿ äðóæè-
íà — ðåäàêòîð ãàçåòè «Êîëîñ» òà 
ïåäàãîã çà îñâ³òîþ, ñïðàâä³ º ìåí³ 
ï³äòðèìêîþ ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ. 
Ìîºþ ñòåæêîþ ï³øëà ³ äîíüêà. 
Çàðàç âîíà âèêëàäàº àíãë³éñüêó òà 
í³ìåöüêó ìîâè. ß äóæå ïèøàþñü 
íèìè. ßêùî ñ³ì'ÿ ðîçóì³º òå, ÷èì 
òè çàéìàºøñÿ — öå äóæå âàæëèâî.
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №34

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ 
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À 
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

Ãàçåòà º ÷ëåíîì àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ïåð³îäè÷íî¿ 
ïðåñè Óêðà¿íè.

Òèæíåâèê «RIA ïëþñ» äîñòàâëÿþòü çà ïåðåäïëàòîþ 
ï³äïðèºìñòâàì Òåðíîï³ëüùèíè òà ïðîâ³äíèì ï³äïðèº
ìñòâàì Óêðà¿íè.

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì. 
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó 
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³-
êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè 
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿. 
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè), 
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— Ну що ти за людина, інтереси у тебе 
обмежені — випити, жінки!
— Ти мене зовсім не знаєш, мене ціка-
вить багато: музика, театр, література, 
жінки; риболовля, полювання, туризм; 
авіація, наука, мови, іноземні жінки; 
нові враження, нові міста, нові жінки!

***
— Ну, зізнавайся, в якій країні по-
свідку на проживання отримав?
— У жодній.
— А будиночок або квартирку 
де-небудь в Європі прикупив?
— Ні й не збираюсь.
— Ти що, не патріот чи що?

***
Блондинка їде вулицею на авто, 

включає радіо і чує:
— Ви слухаєте радіо «Євро-
па-плюс»!
— Господи, та звідки вони все зна-
ють, — подумала блондинка.

***
У старого мудрого єврея запитують:
— Натане Ізраїлевичу, як ви дума-
єте, кінець світу, взагалі, настане 
коли-небудь? І скоро, якщо так?
— Таки що я вам скажу. Наступити 
він вже не наступить. А ось тривати 
він буде ще дуже довго.

***
В американському пологовому 
будинку білій матері з білим чо-
ловіком приносять чорну дитину. 

Чоловік каже:
— Але це ж явно не наша дитина!
Медсестра відповідає:
— А ви що, расист?

***
— Ну що хорошого ти бачив в цій 
Швейцарії?
— Так все! У них навіть на прапо-
рі — один жирний плюс!

***
Вірменське радіо запитують:
— Що об'єднує страх втратити 
корону і коронавірус?
Вірменське радіо відповідає:
— Нечисті руки.

***
Рядовий звернувся до сержанта з 

проханням надати йому відпустку, 
тому що його дружина у своєму листі 
дуже просить приїхати його додому.
— Ви що ж, ставите дружину вище 
своєї служби країні? — з сарказмом 
зауважив сержант.
— Послухайте, сержанте, — від-
повів солдат, — десятки мільйонів 
людей піклуються про мою країну, 
але я — єдина людина, якій моя 
дружина по-справжньому дорога.

***
Вірменське радіо запитують:
— Як можна позбутися від каменю 
на душі?
Вірменське радіо відповідає:
— Можна перекласти його за пазуху.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Відбуваються зміни у всіх 
сферах реалізацій і прийняття 
рішень. У вересні краще нічого 

нового не починати, а зайнятися пла-
нуванням або коригуванням наявних 
проєктів. У Овнів з'являється можли-
вість вийти на новий рівень, але для 
цього потрібно переглянути свої дії. 

ТЕЛЕЦЬ Проблеми в діло-
вих стосунках і спілкуванні, 
в особистій і соціальній сферах, 

виникають через ігнорування інтересів 
та ідей партнерів. У соціально активних 
людей підвищується здатність впливати 
на уми, зростає творча енергія, актив-
ність в боротьбі за утвердження своїх 
інтересів та ідей.

БЛИЗНЮКИ Для успішної робо-
ти і ефективного врегулювання 
конфліктів, необхідно обдуму-

вання ситуацій холодною і ясною голо-
вою. Хороший період для досліджень, 
у тому числі для вирішення ділових і 
фінансових питань, а також страхуван-
ня, боргів, аліментів, спадщини. 

РАК Можливі нові корисні 
зв'язки, незвичайний поворот 
у стосунках з колегами і парт-

нерами. Сприятливий час для розмови 
з рідними. Виконання професійних 
обов'язків, ділове життя ускладнюється 
особистими проблемами, але в цілому, 
вересень буде продуктивним для вас. 

ЛЕВ Категоричність і вимог-
ливість повинні піти на другий 
план. В цьому випадку ви 

зможете розв'язати питання, які не вда-
валося вирішити протягом тривалого 
часу. Якщо зосередитися на своїх цілях, 
то раптово ситуація може прояснитися, 
але, швидше за все, вони отримають 
іншу перспективу. 

ДІВА Хороший місяць для 
усунення протиріч з дітьми, на-
лагодження взаємин з рідними і 

близькими. Досягаєте успіху в соціаль-
ній і громадській діяльності, вдало за-
вершуєте роботи і проекти. Обставини 
складаються для вас найкращим чином, 
ви знаходите впевненість і надійність. 

ТЕРЕЗИ Отримуєте підтримку 
співробітників і компаньйонів, 
особисті взаємини значно поліп-

шуються. Хороший період для самоосві-
ти, підвищення кваліфікації. Сприятли-
вий час для відряджень, відповідальних 
виступів, укладення угод, договорів, 
підписання важливих паперів.

СКОРПІОН Сила волі, 
винахідливість і натиск, що 
зросли в цей період, дадуть вам 

можливість багато чого змінити в житті і 
вдало вирішити ключові завдання. Ско-
ристайтеся цим часом для трансфор-
мації стилю і методів вашої роботи, 
взаємин з партнерами, заміни всього 
застарілого і непотрібного. 

СТРІЛЕЦЬ Обставини підштов-
хують вас до серйозних змін, 
в тому числі для ремонту або 

переобладнання житла, для переїзду 
і т. п. Вдалий час для коригування і 
перегляду ділових стосунків. З'являють-
ся ідеї та плани, а також перспективи їх 
реалізації. 

КОЗЕРІГ Можливі неприємні 
звістки, плутанина в службових 
питаннях, порушення трудового 

розпорядку, транспортні проблеми, 
приносять додаткові проблеми, дрібні 
невдачі розхитують нервову систе-
му. Остерігайтеся приймати важливі 
рішення, якщо можливо, відтермінуйте 
поїздки за кордон, наради та виступи. 

ВОДОЛІЙ Відкриваються 
можливості для переходу на нові 
рівні у всіх сферах. Період ви-

тримки, спокою і концентрації. Таким же 
сприятливим цей час буде для плануван-
ня довгострокових проектів на майбутнє. 
Можна очікувати заохочення від началь-
ства, підвищення на посаді.

РИБИ Представники зна-
ку не об'єктивно оцінюють 
навколишню ситуацію і тому 

легко можуть стати жертвами власної 
фантазії. Остерігайтеся обману з боку 
ділових партнерів, але і самі дотримуй-
тесь гранично можливої чесності. 

Гороскоп на вересень 

АНЕКДОТИ

Вірменське радіо запитують:
— Навіщо людині внутрішній 
голос?
Вірменське радіо відповідає:
— Тому, що розум добре, а два 
краще.

***
На лавці Французького бульвару 
в Одесі сидить чоловік, і, сердито 
дивлячись на п'яниць, обурю-
ється:
— Неподобство! Я б вилив весь 
запас спиртного в Чорне море.
Сидить поруч з ним чоловік із 
захопленням цікавиться:
— Браво! Чудова ідея! Ви таки теж 
непитущий?
— Ні, я водолаз.

***
У книжковому магазині:
— Я маю намір поїхати на два 
тижні в Італію. Чи не знайдеться 
у вас путівник?
— Будь ласка, ось останнє видан-
ня книги, яка називається «Десять 
днів в Італії».
— Це прекрасно, але що я буду 
робити інші чотири дні?

***
Жінка купує на базарі десять 
півнів і одну курку.
Продавець їй каже:
— Треба навпаки: десять курок і 
одного півня.
Вона:
— Нехай хоч їй пощастить…

***
Один продавець в універмазі 
відрізнявся крайньою сонливі-
стю. Його переводили з секції 
в секцію, але всюди він засинав 
за прилавком. Коли це дійшло 
до директора універмагу, той 
сказав:
— Переведіть його в секцію чоло-
вічих піжам. Нарядіть в піжаму, 
а на шию повісьте оголошен-
ня: «У наших піжамах добре 
спиться!»

***
У квітковій крамниці:
— Ви не допоможете букетик 
підібрати, я з дівчиною миритися 
буду…
— Ну, давайте уточнимо розмір 
вашої реабілітації. Що зробили?
— Обізвав дурепою…
Продавець подає шикарну 
троянду.
— …вівцею.
Подає другу.
— …тупою.
Подає третю.
— …жирною.
Продавець забирає одну:
— Це не їй, вам троянди…

***
Зустрічаються два продавці.
— Ну, як у тебе справи?
— Чудово! А у тебе?
— Гірше нікуди… Ніхто нічого 
не купує — кажуть, в магазині 
асортимент маленький…
— А ти роби, як я: приходить 
до мене, припустимо, 
покупець і просить ананаси. 
А я йому: «Вибачте, ананасів 
немає, але є апельсини, 
яблука, ківі!» Дивишся, що-
небудь купить!
На другий день зустрічаються — 
невдаха продавець весь в синцях.
— Що трапилося?
— Так ось, вирішив вчинити, як ти 
мене навчив. Прийшов до мене 
мужик, каже: «Туалетний папір є?» 
А я йому: «Вибачте, немає, але є 
ватман, копірка, наждачка…»

***
Продавець кричить касиру:
— Аню, пробий чоловікові печінку.

***
— Просидів вдома цілий місяць 
на карантині і нічого не заробив.
— А я просидів місяць і заробив.
— Ти, напевно, банкір, відсотки 
капають?
— Та ні, я депутат.
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Куди віддати дитину

ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КЛУБ «ВЛАДМАРК»
Пропонуємо інтенсиви зі швидко читання, англій-
ської мови та ментальної арифметики (посилене 
вивчення протягом двох тижнів).
Для дітей віком від 5–14 років.
Навчання ментальній арифметиці розвиває 
в дітей:
 Швидкість сприйняття та обробки інформації;
 Вміння самостійно приймати рішення;
 Концентрацію уваги;
 Фотографічну пам'ять;
 Креативні здібності;
 Успішність в школі;
 Комунікативні якості та лідерські здібності;
 Образне мислення та уяву.
Ми у соціальних мережах: Facebook — Владмарк, 
Facebook — Indigo, Instagram — Indigo, Instagram — 
Vladmarkkids.
м. Тернопіль, вул. Злуки, 4а, (068) 119-19-51.

КЛУБ РОЗВИТКУ ДИТИНИ «СВІТ І Я»
Клуб розвитку дитини «Світ і Я» — це місце, де 
дитина зможе розвинути свій потенціал, здобути 
необхідні знання, щоб переходити на наступний 
етап свого життя, спілкуватися з дітками різного 
віку і вчитись працювати в колективі. 
Що ми пропонуємо?
Для діток 1,8–2,5 р. «Група з мамою», 
де проводиться:
індивідуальна робота з навчально-розвиваючими 
матеріалами, пальчикові ігри, руханка, групові на-
вчально-розвивальні заняття, ритміка, сенсорна 
інтеграція (розвиток органів чуття) — творчі занят-
тя (малювання, ліплення, аплікації, вирізання).
Для діток 2–6 р. щоденні заняття в мінісаду, 
де дітки працюють за такими напрямками:
арифметика, основи геометрії, читання, письмо, 
весела англійська, розвиток дрібної моторики, 
освоєння навичок практичного життя, природничі 
науки (основи природознавства, географії, біоло-
гії), сенсорна інтеграція (розвиток органів чуття), 
творчі заняття (ліплення, малювання, аплікація, 
вирізання).
Підготовка до школи (5–6 р.):
математика, письмо, читання, соціалізація, розви-
ток мовлення.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Над яром, 2 
(поворот навпроти «Універсаму»). Facebook 
Контактні телефони: +38 (068) 778 71 15 +38 
(098) 978 20 23.

МОВНА ШКОЛА «CHRISTOPHER ROBIN»
10 серпня відкрилася у Тернополі Мовна Школа 
«Christopher Robin» за адресою: вул. Євгена Коно-
вальця, 9.
Ми пропонуємо: Літній мовний клуб «Summer 
Boom!» для дітей від 4 років.
Цікаві тематичні заняття, ігри (в тому числі й на-
стільні), пісні, мультфільми, малювання, вироби 
hand-made. Увесь процес винятково англійською 
мовою!
Play English Англійська для дітей від 1,5 до 6 років. 
Ми пропонуємо занурення в англійську мову че-
рез ігри. Дитина навіть не помічає, що вона щось 
вивчає, а іноземна мова між тим поступово стає 
другою рідною мовою для неї.
Discover English Англійська для школярів. Грама-
тика більше не є чимось нудним і незрозумілим. 
Адже в нашій школі кожне граматичне правило 
перетворюється на особисте відкриття. А те, що ти 
винайшов сам, вже неможливо забути!
Пропонуємо живу англійську мову для роботи, 
для подорожей і просто «для себе». Вивчення 
англійської не тільки відкриває нові можливості, 
а ще й надихає та дає змогу повірити в себе!
Підготовка до ЗНО, ДПА. 
Уроки читання для молодших школярів. Навчимо 
правильно та красиво читати англійською.
Ми працюємо за перевіреними світовим досвідом 
британськими методиками. Наші вчителі якісно 
та наполегливо викладають англійську мову 
маленьким і дорослим учням. Вони знають підхід 
до кожної вікової категорії. 
З малятами вивчення англійської перетворю-
ється на цікаву гру. Для школярів кожне заняття 
є захоплюючою пригодою. Дорослі студенти 
мають змогу познайомитись із «живою» сучасною 
мовою та подолати мовний бар'єр. Перше заняття 
в групі — безкоштовне!
Адреса: вул. Євгена Коновальця, 
9 christopherrobin.com.ua Графік роботи: Пн-
Пт 10.00–20.00, Сб 10.00–18.00.
Контакти: Christopher Robin +38 
(067)821 49 80.

СТУДІЯ «UNISON»
Це затишний простір для розвитку вашої дитини 
з 2 до 12 років. Професійні та креативні педаго-
ги допоможуть дитині усвідомити свої інтереси 
і потреби, а також сприятимуть фізичному, емо-
ційному, розумовому та творчому розвитку.
Мінісадок неповного дня для дітей від 
3 до 6 років.
Наша програма — це цікаві пізнавальні заняття 
в ігровій формі: розвиток мовлення, читання, 
письмо, англійська мова, логіка, математика, 
музика, танці. Спів, ритм, танці з використанням 
музичних шумових інструментів прискорять 
розвиток дитячого мозку і стануть помічниками 
у вивченні математики, письма, читання, розви-
нуть пластичність тіла, вестибулярний апарат, 
покращать пам’ять, увагу.
Групові заняття з раннього музичного розвитку 
(діти 2–12 років): 2–3 роки. Курс «Досліджує-
мо світ разом з мамою і музикою». Це чудовий 
курс, у якому ми змогли об’єднати музику з різ-
ними розвиваючими заняттями, які потрібні для 
комплексного і гармонійного розвитку дитини.
7–12 років. Курс «Музична енциклопедія». 
На нашому курсі діти вивчають цікаві факти 
з життя різних країн світу, розвивають коор-
динацію та мовленнєвий апарат, покращують 
пам’ять, складають різні казки, сценарії, грають 
на музичних інструментах, вивчають нотну 
грамоту, відвідують концерти.
Контакти: сайт unison.te.ua, 
тел. (098)009 57 67.


