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ЯК ЗЕКОНОМИТИ 
НА КОМУНАЛЦІ с. 14

с. 4-5

 Хвороба сина спонукала батьків повністю 
змінити звичний спосіб життя та навчитися жити 
по-новому. Їли лише гречку та пили воду, і, кажуть, 
почувалися чудово. Незвична історія родини 
сільського голови з туристичного і мальовничого  
Ниркова, що на Тернопільщині

 Які страви тепер у родині на столі, як вдається 
обмежувати себе у їжі і не тільки, від яких ще 
звичок взагалі відмовилися та чи це безпечно? 
Що на цю тему думають лікарі та чи варто 
іншим переймати такий досвід — дізнавалися 
журналісти «RIA плюс» с. 11

ТРИ РОКИ – ЛИШЕ НА ГРЕЧЦІ
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á³ëüøèé: â³ä 2012 ðîêó ìàº Toyota 
Camry, 2009 ð.â, à â³ä 2013-ãî — 
Mazda CX-7, 2007 ð. â. Ó 2019 ðîö³ 
ïðèäáàëà íîâåíüêó Audi À5. Ó âëàñ-
íîñò³ â³ä òðàâíÿ 2017 ðîêó º ùå îäíå 
àâòî — Kia Rio, ð³ê âèïóñêó 2011.

Çà 2019 ð³ê çà îñíîâíèì ì³ñöåì 
ðîáîòè ó â³éñüêîâ³é ïðîêóðàòó-
ð³ Ìèêîëà Ïåòðèøèí îòðèìàâ 
473 453 ãðí çàðïëàòè òà ùå âèïëàòè 
äî 5 òðàâíÿ, — ÿê ó÷àñíèê áîéîâèõ 
ä³é, — 1 295 ãðí.

Ó äðóæèíè Àííè äîõ³ä â³ä ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñêëàâ 
979 668 ãðí, à çàðîá³òíà ïëàòà, 
îòðèìàíà çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðî-
áîòè â àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè — 
39 132 ãðí. Ùå äðóæèíà ó 2019 ðîö³ 
îòðèìàëà äåðæàâíó ìàòåð³àëüíó 
òà ñîö³àëüíó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 
10 320 ãðí.

Ìèêîëà Ïåòðèøèí çàäåêëàðóâàâ 
çà 2019 ð³ê 300 000 ãîò³âêè. Ó äðó-
æèíè, çàçíà÷åíî â äåêëàðàö³¿, º 
10 òèñ. äîëàð³â ³ ùå 5 — ïîçè÷è-
ëà. Íà êàðòêàõ â îáîõ ç ïîäðóææÿ 
ó äâîõ áàíêàõ º íåâåëè÷ê³ ñóìè — 

äî 100–200 ãðí.
Ó äåêëàðàö³¿ çà 2019 ð³ê òàêîæ 

çàçíà÷åíî, ùî Ìèêîëà Ïåòðè-
øèí âçÿâ ó ÏðèâàòÁàíêó 4 ãðóäíÿ 
2019 ðîêó êðåäèò ó 134 òèñ. ãðí.

ЯК КОМЕНТУЄ СВОЇ СТАТКИ 
— Óñå ìàéíî íàáóòå ìíîþ çà-

äîâãî äî îäðóæåííÿ ³ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè, — 
ïðîêîìåíòóâàâ íàñòóïíîãî äíÿ 
ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íîâèé ïðîêóðîð 
Òåðíîï³ëüùèíè Ìèêîëà Ïåòðè-
øèí. — ² öå âîíî íå ìàº æîäíîãî 
â³äíîøåííÿ äî âèêîíàííÿ ìíîþ 
îáîâ’ÿçê³â ïðîêóðîðà.

«Ó ìåíå º êðàñèâà äðóæèíà, ÿêó 
ÿ äóæå ëþáëþ, ³ ñèí Ìàòâ³éêî, ÿêî-
ìó 2 ðî÷êè ³ 9 ì³ñÿö³â», — íîâèé 
ïðîêóðîð ðîçïîâ³â ³ç ïîñì³øêîþ. 
² ïîÿñíèâ, çâ³äêè ó äðóæèíè òàê³ 
ñòàòêè, ³ ÿêèé âîíà ìàº ñòîñóíîê 
äî ðîáîòè â àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 
ïðî çàðïëàòó, ÿê çà îñíîâíèì ì³ñ-
öåì ðîáîòè, çàçíà÷åíî ó äåêëàðàö³¿ 
íîâîãî ïðîêóðîðà.

— Ðîäèíà çàðàç ïðîæèâàº 
ó ñòîëèö³, ìîÿ æ³íêà çàéìàºòüñÿ 
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Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ïðîêóðàòóðà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ñòàëà Òåðíî-
ï³ëüñüêîþ îáëàñíîþ ïðîêóðàòóðîþ. 
Êåð³âíèêà âæå ïðèçíà÷èëè — íèì 
ñòàâ Ìèêîëà Ïåòðèøèí. Çàñòóï-
íèê³â ïîêè í³ — ïîäàííÿ íàä³éäå 
ç Òåðíîïîëÿ, à çàòâåðäæóâàòèìå ¿õ 
íà ïîñàä³ Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð 
Óêðà¿íè. ×è çàëèøàòüñÿ íà ïîñàäàõ 
ò³, ÿê³ äîíåäàâíà áóëè çàñòóïíèêà-
ìè — Ìèêîëà Ïåòðèøèí â³äìîâèâ-
ñÿ öå êîìåíòóâàòè.

Äå ïðàöþâàòèìå åêñ-ïðîêóðîð 
Òåðíîï³ëüùèíè — íå ãîâîðÿòü. 
Íàøå äæåðåëî ó ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ 
íå âèêëþ÷àº, ùî Ïåòðî Áîéêî çà-
ëèøèòüñÿ ïðàöþâàòè ó ïðîêóðàòóð³ 
îáëàñò³. ßêó ïîñàäó îá³éìå — ïîêè 
íåâ³äîìî.

ЧИМ ВОЛОДІЮТЬ ПРОКУРОР 
ТА ЙОГО ДРУЖИНА?

Ùî â³äîìî ïðî íîâîãî ïðîêóðî-
ðà? Äî ñòîëèö³ Ìèêîëà Ïåòðèøèí 
ó æîâòí³ 2015 ðîêó ïåðå¿õàâ ç ßâî-
ðîâà, ùî íà Ëüâ³âùèí³. Çà äàíèìè 
ÇÌ², ùå äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ïðàöþ-
âàâ çâè÷àéíèì ñë³ä÷èì ëüâ³âñüêî¿ 
ïðîêóðàòóðè ç íàãëÿäó çà äîäåð-
æàííÿì çàêîí³â ó âîºíí³é ñôåð³. 
Äî öüîãî çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíèé 
þðèäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. ß. Ìó-
äðîãî. Îäðóæåíèé. Ðàçîì âèõîâóþòü 
ñèíà Ìàòâ³ÿ.

Äðóæèíà áóëà ïðîêóðîðîì Áî-
ðèñï³ëüñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à äî öüîãî — 
âëàñíèöåþ òà äèðåêòîðêîþ ÒÎÂ 
Òàíäåð Êîíñàëò, ùî ó Êèºâ³. Âèä 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà — Íåñïå-
ö³àë³çîâàíà îïòîâà òîðã³âëÿ.

Ñàìå ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Êèºâà ³ 
ïî÷àòêó ðîáîòè â³éñüêîâèì ïðî-
êóðîðîì, ó äåêëàðàö³¿ çà 2015 ð³ê 
Ïåòðèøèí âêàçàâ 286 000 çàðïëà-
òè òà ìàéæå 20 òèñÿ÷ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè, à ùå — äðóæèíó. Âîíà, 
çà äàíèìè ïîðòàëó «Àíòèêîð», ïðà-
öþâàëà â ïðîêóðàòóð³ Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³ òà çàäåêëàðóâàëà ó 2015-ìó 
75 000 ãðèâåíü äîõîäó.

Ñï³ëüíî íà äâîõ ïîäðóææÿ çàäå-

êëàðóâàëî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü çáåðå-
æåíü, äâ³ êâàðòèðè (îäíà — òåùèíà, 
³íøà — äðóæèíè), 200-ìåòðîâèé 
áóäèíîê ³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó (âñå 
íà äðóæèí³), îô³ñ (òåæ íà äðóæèí³) 
òà äâà àâòîìîá³ë³ — «Òîéòó Êåìð³» 
2009 ðîêó âèïóñêó òà «Ìàçäó CX-7». 
Îáèäâà îôîðìëåí³ íà äðóæèíó-ïðî-
êóðîðà.

Ó äåêëàðàö³¿ çà 2016 ð³ê ó Ìèêîëè 
Ñòåïàíîâè÷à ç’ÿâèëàñÿ ³ùå îäíà, 
òðåòÿ, êâàðòèðà, ÿêîþ â³í âîëîä³º 
ëèøå ÷àñòêîâî — 20%, à ó òåù³ â³é-
ñüêîâîãî ïðîêóðîðà Ê³ùàê Íàòà-
ë³¿ ²âàí³âíè — íîâåíüêèé Nissan 
Qashqai 2016 ðîêó âèïóñêó. ×èì 
êîíêðåòíî çàðàç çàéìàºòüñÿ òåùà 
Ïåòðèøèíà — íåâ³äîìî, îäíàê 
äî 2009 ðîêó, çã³äíî ç ªäèíèì ðåº-
ñòðîì þðîñ³á, âîíà áóëà ñàìîçàéíÿ-
òîþ îñîáîþ — çàéìàëàñÿ ðîçäð³á-
íîþ òîðã³âëåþ ç ëîòê³â íà ðèíêó.

Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ çà 2019 ð³ê, 
ó äðóæèíè ñóòòºâî á³ëüøå ñòàòê³â ³ 
ìàéíà, í³æ ó ÷îëîâ³êà-ïðîêóðîðà.

Ìèêîëà Ïåòðèøèí â³ä 2015 ðîêó 
ìàº ïðàâî êîðèñòóâàòèñü êâàðòèðîþ 
ó ñòîëèö³, ïëîùåþ 70 êâ. Äðóæèíà 
Àííà º âëàñíèöåþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó Êèºâ³ ïëîùåþ 900 êâ. ì. À â³ä 
2007 ðîêó — êâàðòèðîþ ó ñòîëèö³ 
ïëîùåþ 77 êâ. ì. Ðîêîì ðàí³øå 
íà ïðàâàõ ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ áóëî 
îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ó ñòîëèö³ — 
62 êâ. ì ³ 51% âëàñíîñò³. ªäèíå 
íåðóõîìå ìàéíî, âëàñíèêîì ÿêîãî 
º Ìèêîëà Ïåòðèøèí, çà äàíèìè 
äåêëàðàö³¿, öå 20% íåâåëè÷êî¿, 
ó 53 êâ. ì, êâàðòèðè ó ßâîðîâ³, 
âëàñí³ñòü íà ÷àñòêó ÿêî¿ íàäáàâ 
ó 2000 ðîö³.

À îò äðóæèíà Àííà â³ä 2017 ðîêó 
º âëàñíèöåþ áóäèíêó ó Êèºâ³ — 
194 êâ. ì.

Ó íîâîãî ïðîêóðîðà Òåðíîï³ëü-
ùèíè º 2,5 ãà çåìë³ ó Âèøåíüêàõ, 
ùî â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³ Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³.

ЯКІ АВТОМОБІЛІ Є У РОДИНИ 
Ìèêîëà Ïåòðèøèí º âëàñíèêîì 

ºäèíîãî àâòî: Audi A3, 2015 ðîêó 
âèïóñêó. Ïðèäáàâ ¿¿ 1 ëèñòîïàäà 
2018 ðîêó çà 390 000 ãðí.

Ó äðóæèíè îñîáèñòèé àâòîïàðê 

НЕСПОДІВАНО З'ЯВИВСЯ 
НОВИЙ ПРОКУРОР: ХТО ВІН?
Подробиці  У 29-річного Миколи 
Петришина є дружина Анна, теж 
працювала прокурором на Київщині. 
Разом виховують сина Матвія. Яким 
майном володіє подружжя та чому виник 
скандал у перший день роботи — читайте

á³çíåñîì, ³ â³í ïîâ’ÿçàíèé ñàìå 
ç Êèºâîì, — ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà 
Ïåòðèøèí. — Òîìó íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì âîíè ïåðå¿æäæàòè äî Òåð-
íîïîëÿ íå ïëàíóþòü. Àëå, äóìàþ, 
öå ïèòàííÿ òàêîæ òèì÷àñîâå. Æèòëà 
ó Òåðíîïîë³ â ìåíå íåìàº, ñëóæ-
áîâèõ êâàðòèð òàêîæ. ß îðåíäóþ 
ïîìåøêàííÿ, çã³äíî ç äîãîâîðîì.

Äðóæèíà áóëà ïðîòÿãîì îäíîãî 
ì³ñÿöÿ ïîì³÷íèêîì íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà ³ îòðèìóâàëà çà öå çàðïëàòó. 
ßêîãî ñàìå äåïóòàòà — éîãî ïð³ç-
âèùå ÷è ïðèíàëåæí³ñòü äî ïàðò³¿ 
Ìèêîëà Ïåòðèøèí â³äìîâèâñÿ 
íàçèâàòè. Íàäàë³ çàðïëàòó íå îòðè-
ìóº ³ âèêîíóº îáîâ’ÿçêè íàðîäíîãî 
äåïóòàòà íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Ùîäî âæå òåïåð åêñ-ïðîêóðîðà 
Ïåòðà Áîéêà, òî éîãî òîä³øí³é çà-
ñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà 
Óêðà¿íè Â³êòîð ×óìàê ïðåäñòàâèâ 
íà ïîñàä³ ïðîêóðîðà Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñò³ 3 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. 
Â³í, íàãàäàºìî, íàðîäèâñÿ 23 ëèïíÿ 
1985 ðîêó â ì. ×åðí³ã³â. Â îðãàíàõ 
ïðîêóðàòóðè — ç 2010 ðîêó. Äî ïðè-
çíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïðîêóðîðà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ïðàöþâàâ 
â³éñüêîâèì ïðîêóðîðîì ×åðí³âåöü-
êîãî ãàðí³çîíó Çàõ³äíîãî ðåã³îíó 
Óêðà¿íè.

ЧИ БУЛО ГУЧНЕ 
СВЯТКУВАННЯ?

Ó ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü Ìèêîëà 
Ïåòðèøèí âæå ïîòðàïèâ ó ñêàí-
äàë. Çà ³íôîðìàö³ºþ ³ç ñîöìåðåæ, 

í³áèòî íîâèé ïðîêóðîð íàñò³ëüêè 
ãó÷íî â³äçíà÷àâ ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, 
ùî äî íüîãî âèêëèêàëè ïîë³ö³þ òà 
îñâ³ä÷óâàëè íà ñòàí àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ. Ëþäè ïðèïóñêàëè, ùî öå 
âñå — ñïðàâà ðóê îäíîãî ç êîëèøí³õ 
çàñòóïíèê³â ïðîêóðîðà îáëàñò³ — Á.

— Âêàçàí³ ôàêòè íå ìàþòü í³÷îãî 
ñï³ëüíîãî ç ðåàëüí³ñòþ òà íàäàþòü 
ìåí³ ñèëè ³ âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî 
ÿ âñå ðîáëþ ïðàâèëüíî, — ïðîêî-
ìåíòóâàâ Ìèêîëà Ïåòðèøèí. — 
Ùîäî «ñâÿòêóâàíü» çàçíà÷ó, ùî 
òàêèé ñèãíàë ìàâ ì³ñöå ³ áóâ ïå-
ðåâ³ðåíèé ï³äðîçä³ëîì ãåí³íñïåêö³¿ 
Îô³ñó Ãåíïðîêóðîðà Óêðà¿íè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè áóëà 
âñòàíîâëåíà «â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ 
ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ âêàçóâàëè á 
íà ðîçïèâàííÿ àëêîãîëüíèõ òà ³í-
øèõ íàïî¿â, áóäü-ÿêèõ ñâÿòêóâàíü 
òà ïåðåáóâàííÿ ñòîðîíí³õ ó ìîºìó 
êàá³íåò³», — çàÿâèâ íîâèé ïðîêóðîð.

— Òàêèé àêò ñêëàäåíî ³ ï³äïè-
ñàíî âñ³ìà ó÷àñíèêàìè, ïåðåâ³ðêà 
ïðîâîäèëàñü, â ò. ÷. çà ó÷àñò³ çà-
ñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà 
Óêðà¿íè òà ïðåäñòàâíèê³â ï³äðîçä³ëó 
«Ê» ÑÁÓ — ç â³äåî òà àóä³î ô³êñà-
ö³ºþ, — çàÿâèâ Ìèêîëà Ïåòðèøèí.

Íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
êàæå ïðîêóðîð, éîãî íå îñâ³ä÷óâà-
ëè, áî ³ ñàìîãî ñâÿòêóâàííÿ íå áóëî.

Çàñòóïíèê³â, ñòàíîì íà 15 âåðåñ-
íÿ, íåìàº æîäíîãî, íàðàç³ â³í ºäè-
íèé º êåð³âíèêîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëïðîêóðàòóðè — ñòðóêòóðè, ÿêà 
óòâîðèëàñü ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿.

Новим прокурором області став Микола Петришин. 
Він розповів журналістам про походження своїх статків 
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"Ðîäèíà çàðàç 
ïðîæèâàº ó ñòîëèö³, 
ìîÿ äðóæèíà 
çàéìàºòüñÿ á³çíåñîì, 
³ â³í ïîâ'ÿçàíèé ñàìå ç 
Êèºâîì"
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ЩО ЗМІНИЛОСЯ У РАЙОНАХ 
Коронавірус  Пандемія коронавірусу 
вплинула на багато сфер життя. Ще 
навесні Тернопільщина була не готова 
до викликів. Що змінилося за цей час — 
проаналізували журналісти «RIA плюс»

Ùå íà ïî÷àòêó ââåäåííÿ êà-
ðàíòèíó ìè àíàë³çóâàëè, ÷è ãî-
òîâ³ ðàéîíè äî áîðîòüáè ç êîðî-
íàâ³ðóñîì. Òåïåð, ÷åðåç ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â, ìè çíîâó ïðîìîí³òîðè-
ëè ð³çí³ ðàéîíè, àáè ä³çíàòèñÿ, 
ùî çì³íèëîñÿ çà öåé ÷àñ ³ ÷è 
ãîòîâ³ òàì íàäàâàòè äîïîìîãó 
âñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº.

ПИТАННЯ, ЯКІ МИ 
ПОСТАВИЛИ 

1. Ó ñê³ëüêîõ ë³êóâàëüíèõ 
çàêëàäàõ ó ðàéîí³ ìîæóòü ðîç-
ì³ñòèòè õâîðîãî ç ï³äîçðîþ 

íà êîðîíàâ³ðóñ ÷è ï³äòâåðäæå-
íèì ä³àãíîçîì, ñê³ëüêè ëþäåé 
ïîòåíö³éíî ìîæóòü òàì ïåðåáó-
âàòè (ë³æêîì³ñöÿ)?

2. Ðîçì³ùóþòü âñ³õ, ÷è º ò³, 
õòî «â ïð³îðèòåò³»? Ó ë³êàðíþ — 
ëèøå ç óñêëàäíåííÿìè ÷è âñ³õ, 
õòî ìàº ï³äòâåðäæåíèé ä³àãíîç 
÷è ï³äîçðó?

3. ×è º óñ³ çàñîáè çàõèñòó äëÿ 
ìåäèê³â — êîñòþìè, ìàñêè, ðåñ-
ï³ðàòîðè òîùî? Ó ÿê³é ê³ëüêîñò³?

4. ×è º åêñïðåñ-òåñòè. Óñ³ á³-
îìàòåð³àëè â³äïðàâëÿþòü ëèøå 
ó Òåðíîï³ëü? ×è äóìàëè ïðî 

ìîæëèâ³ñòü ÏËÐ-äîñë³äæåíü 
íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó?

5. ×è º àïàðàòè øòó÷íî¿ âåí-
òèëÿö³¿ ëåãåíü ó çàêëàäàõ, ñê³ëü-
êè? ×è çàáåçïå÷åí³ êèñíåì?

6. ×è âèñòà÷àº ìåäèê³â, ÿê 
ó ë³êàðíÿõ, òàê ³ â ñ³ìåéíèõ 
àìáóëàòîð³ÿõ?

7. ßê³ íàéãîñòð³ø³ ïðîáëåìè 
ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ? Ùî 
çì³íèëîñÿ â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó 
³ äî ñüîãîäí³?

8. Ñê³ëüêè êîøò³â âèä³ëèëè 
íà ðàéîí äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíà-
â³ðóñîì â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó?

ВИДАВНИЦТВО RIA 

Òåðíîï³ëüùèíà — ºäèíà îá-
ëàñòü, äå íàéá³ëüøå «÷åðâîíèõ 
çîí». Ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ ïî-

ñèëèëè êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ. 
Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â áîðîòüáè ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì íåäóãà íå â³äñòóïàº. 
Ùîäíÿ ðåºñòðóþòü âåëè÷åçíó 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ.

Ситуація на Тернопільщині залишається непростою. Чи витримають медичні заклади 
у районах навантаження, яке на них падає, читайте у матеріалі

Зборівський район
Олександр Парадзій, заступник голови РДА
1. Зборівська центральна районна лікар-

ня включена до закладів “другої хвилі”. 
До того хворих відправляли, чи то у сусідні 
райони, чи у обласний центр. Згодом там 
“чужих” приймати відмовились.

2. Станом на 11 вересня у лікарні було 16 лі-
жок, підключених до кисневих балонів. Ще 
до 9 ліжок ми плануємо підвести кисень 
до 20 вересня. Станом на сьогодні, лікарня 
готова розмістити 25 людей. Хворих та лю-
дей з підозрою розділяють на два відділи.

3. Щодо забезпечення лікарні, то на даний 
час засоби захисту є, але звісно, чим біль-
ше хворих — тим більша потреба.

4. Щодо експрес-тестів — потрібно уточнити 
інформацію в головного лікаря.

5. У лікарні є 4 апарати ШВЛ і 2 кисневі кон-
центратори.

6. Наразі немає проблем і з медичним пер-
соналом. Молимся і надіємось, щоб вони 
не заразилися. Якщо захворіють — тоді 
може бути проблема.

8. Кошти із районного бюджету на функці-
онування лікарні ми виділяємо постійно. 
Точну суму сказати не можу.

Кременецький район 
Павло Кисіль, директор КНП «Кременець-
ка районна лікарня» 
1. Наразі ми маємо 50 ліжкомісць. 30 з них 

перепрофілювали з терапевтичного від-
ділення для надання допомоги хворим 
на коронавірус.

2. Усі, хто потребує госпіталізації, її отримують.
3. Станом на 14 вересня, відповідно до тієї 

кількості пацієнтів, на місяць часу ми за-
безпечені засобами індивідуального за-
хисту.

4. Експрес-тести у лікарні є. Стосовно 
ПЛР-тестування — їх проводять у облас-
ному лабораторному центрі. Є визначений 
порядок, кому виконують забір біомате-
ріалів.

5. Ми маємо 7 апаратів ШВЛ та 3 кисневих 
концентратори. Їх вистачає в повній мірі.

6. З медпрацівниками також проблем немає.
7. Стосовно проблем лікувального закладу, 

звичайно, вони є, як і всюди. Все пов’я-
зано з поганим фінансуванням медичних 
закладів. Це — проблеми з обладнанням, 
матеріально-технічною базою тощо. Про ті 
проблеми, які ми маємо — ми проінфор-
мували фінансових розпорядників.

Бучацький район 
Богдан Бейко, перший 
заступник голови РДА 
1. Хворих розміщуємо в Центральній бучаць-

кій районній комунальній лікарні. Станом 
на 11 вересня, вона завантажена приблиз-
но на 50 відсотків. Усіх ліжок — 55.

2. Госпіталізують з підтвердженим діагно-
зом — COVID-19.

3. Проблем з засобами захисту для медиків 
поки немає.

4. Експрес-тести маємо, але ми виконуємо 
ПЛР-тести, які відправляємо на Тернопіль.

5. У лікарні є дев'ять апаратів ШВЛ. Також 
маємо кисневі концентратори, тобто кис-
нем забезпеченні.

6. Медиків поки що вистачає. Всі вони задіяні 
в роботі.

7. Великий наплив людей може стати найго-
стрішою проблемою. Медики працюють, 
але вони також люди, і їм тяжко. Спочатку, 
коли карантин тільки розпочався, був де-
фіцит деяких речей. Масок не вистачало, 
костюмів. Зараз всім забезпечені і таких 
проблем немає.

8. З місцевого бюджету виділили для бороть-
би з коронавірусом понад мільйон гривень.

Теребовлянський 
район 
Ярема Шатарський, голова РДА:
1. У нас є 44 ліжка, призначені для хворих 

на COVID-19 в Центральній районній лі-
карні.

2. У першу чергу, ми розміщуємо місцевих. Тих, 
хто має підтверджений діагноз або підозру.

3. У нас є все необхідне.
4. Експрес-тести є. Їх не надто багато, але 

вони є. Усі біоматеріали відправляємо 
тільки в Тернопіль. ПЛР-дослідження 
роблять в обласному центрі, адже у нас 
немає відповідної лабораторії.

5. Маємо 7 апаратів ШВЛ. Станом на 11 ве-
ресня людей, підключених до апаратів, 
немає.

6. Медиків вистачає. З цим немає проблем. 
У нас є відповідні фахівці.

7. Я не бачу гострих проблем наразі. У лі-
карню закупили апарати ШВЛ, провели 
до ліжок кисень. Змін багато, і вони по-
зитивні.

8. З місцевого бюджету від початку каранти-
ну ми виділили для лікарні близько трьох 
мільйонів гривень 

Гусятинський район 
Надія Галябарда, голова РДА 
1. У нас є Гусятинська районна лікарня, де 

можна розміщувати хворих на корона-
вірус людей. Наразі там — 75 ліжок для 
розміщення. За потреби кількість ліжок 
можна збільшити.

2. У лікарні розміщуємо тих, хто потребує 
госпіталізації. Ті, хто переносять хворобу 
в легкій формі, лікуються вдома.

3. Медики забезпечені повністю. (Точно про 
наявність усіх засобів захисту не говорить).

4. Усі біоматеріали відправляємо в Тернопіль. 
На жаль, у нас немає можливості дослід-
жувати ПЛР-тести в районному центрі.

5. У лікарні станом на 11 вересня є п'ять апа-
ратів ШВЛ. Киснем також забезпеченні. 
22 ліжка підключили до кисню.

6. Медиків вистачає, як у лікарнях, так і в ам-
булаторіях.

7. Найперше, над чим ми працюємо, — це 
підключення до кисню 80 відсотків ліжок 
в Гусятинській лікарні. Звичайно, за ос-
танній час багато позитивних змін. У нас 
з'явилися засоби індивідуального захисту, 
хоча спочатку із цим були деякі проблеми.

8. Нашій лікарні виділили 16 мільйонів для 
боротьби з коронавірусом. Також мільйон 
двісті тисяч гривень — дали з місцевих бю-
джетів спільно з громадами. Крім того, з 
місцевого бюджету на лікарню виділили 
150 тисяч гривень для потреб лікарів, від-
коли район потрапив до «червоної зони».
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ВІД ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ 

У районних лікарнях, порівняно з початком пандемії, ситуація 
пішла на краще — є засоби захисту та препарати, необхідні хворим. 
Медики готуються до осіннього сезону

Лановецький район:
Василь Гудзь, завідувач сектору охорони 
здоров’я РДА 
1. Загалом в районі є 35 ліжкомісць для хво-

рих на коронавірус.
2. Всі, хто має покази для госпіталізації, — 

може лікуватися в лікувальному закладі. 
Наразі проблем з місцями немає. Зви-
чайно, більша частина людей з легкими 
формами лікується вдома під наглядом 
сімейних лікарів.

3. Медики забезпечені усіма необхідними 
засобами індивідуального захисту.

4. Ми маємо експрес-тести. Для ПЛР-тестів 
біоматеріал везуть в обласну лабораторію.

5. Апаратами ШВЛ та кисневими концен-
траторами ми також забезпечені. Станом 
на 14 вересня у нас немає жодного пацієн-
та, який потребував би штучної вентиляції 
легенів.

6. Медпрацівників наразі вистачає.
7. Проблем з забезпеченням медиків, ШВЛ, 

ліжками, медикаментами у нас немає, але 
саме інфекційне відділення вже старе, по-
трібно проводити ремонти. Для пацієнтів 
є проблеми з комфортом. Звичайно, це 
не готель, але стан приміщень хотілось би 
мати кращим.

8. Стосовно коштів, які виділяли на бо-
ротьбу з коронавірусом, то в районі є 
дві громади та районний бюджет. Для 
закупівлі засобів індивідуального захи-
сту з міського бюджету виділили 51 тис. 
гривень. Для підвозу медиків до ліку-
вальних закладів, коли було забороне-
но рух автобусів — 46,4 тис. гривень. 
З районного бюджету на закупівлю за-
собів індивідуального захисту виділили 
200 тис. гривень.

Тернопільський район
Голова РДА Едуард Ференц
1. Хворих нашого району направляють у Тер-

нопільську центральну районну лікарню. 
Тут є 45 ліжкомісць, які виділені для хворих 
на COVID. Зараз є 27 хворих.

2. Більшість хворих із легкими симптомами 
лікуються в домашніх умовах. Як і в усіх 
інших місцях. На випадок, якщо усі місця 
будуть зайняті, хворих з підозрою направ-
ляють ще у Великобірківську районну ліка-
рю. Рішення про дозвіл певному закладу 
лікувати тих чи інших хворих приймає 
НСЗУ та обласне управління.

3. Ми постійно моніторимо інформацію про 
кількість хворих та забезпечення лікарні. 
Були питання, що є запас засобів лише 
на 3 дні. Тоді лікарня зверталась до район-
ної ради, до адміністрації — і ми виділяли 
кошти на закупку. Це короткий шлях, якщо 
потрібно якісь засоби негайно. Загалом, 
лікарні отримують основні надходження 
з НСЗУ.

4. У лікарні експрес-тести не є потрібні, адже 
визначають, чи людина хвора у закладах 
первинної ланки.

5. У лікарні зараз є 7 апаратів ШВЛ.
6. Так, наразі із медиками проблем немає. 

Так, лікарі, як і інші люди хворіють, але 
все впорядку.

7. Система охорони здоров’я впорядкову-
ється. Приходить до цивілізації. Виділяють 
гроші, є машини. Звичайно, всі будуть ка-
зати: дайте нам ще і машини, і гроші, але 
зараз лікарні забезпеченні.

8. Із районного бюджету на боротьбу з ко-
ронавірусом виділили 2,8 млн грн.

Монастириський 
район 
Галина Молчанова, голова РДА 
1. У районі ми маємо 35 ліжкомісць для 

пацієнтів хворих, або з підозрою на ко-
ронавірус. Багато людей є з підозрою, які 
поступили у тяжкому стані. Вони — на кис-
невих концентраторах.

2. У нас можуть покласти до лікарні в стані 
середньої тяжкості. Кількість хворих та 
кількість ліжкомісць це дозволяє. Ніхто 
не може відмовити хворому у наданні 
медичної допомоги. Є люди, які лікуються 
вдома — переважно з легкими симптома-
ми.

3. Наразі медики забезпечені засобами ін-
дивідуального захисту.

4. ПЛР-тести проводять у обласному лабо-
раторному центрі. Усі біоматеріали від-
правляємо на область.

5. Апаратами штучної вентиляції легень та 
кисневими концентраторами ми забез-
печені. З цим проблем немає.

6. Медпрацівників вистачає.
7. Зараз дуже напружена ситуація, і не всі 

можуть витримати такий ритм. З одного 
боку, нас пікетують батьки, які хочуть від-
крити школу, з іншої сторони — збільшу-
ється кількість хворих. Але сподіваємося, 
що все буде добре.

Заліщицький район 
Богдан Гуйван, представник РДА 
1. На даний час хворих приймає Заліщицька 

центральна районна лікарня.
2. Людей в лікарні розміщують з підозрою 

та хворих.
3. Медики повністю забезпечені засобами 

захисту.
4. Експрес-тести також є в достатку. Усі біома-

теріали відправляємо лише на Тернопіль 
для подальших досліджень.

5. Апарати ШВЛ є. Скільки, не знаю. Станом 
на 11 вересня, троє людей були підключені 
до них.

6. Медиків поки вистачає. Зі збільшенням 
кількості хворих проблеми можуть виник-
нути.

7. Лікарні більш забезпечені. Картина пов-
ністю змінилася від початку карантину.

Підволочиський 
район:
За даними Національної служби здоров’я 
України:
У районній державній адміністрації нам 

не змогли надати точних відповідей на пи-
тання, а лише пояснили, що вони діють 
відповідно до завдань обласного управ-
ління охорони здоров’я. Нам порадили 
написати інформаційний запит.

1. У Підволочиському районі пацієнтів з 
підозрою та підтвердженим діагнозом 
лікують в КНП «Підволочиська центральна 
районна лікарня». Там є 55 інфекційних 
ліжок.

2. Є 7 апаратів ШВЛ.
3. Загалом в закладі є 92 лікарі та 143 пра-

цівники молодшого медичного персоналу.

Підгаєцький район
Голова РДА Галина Дуда
1. У Підгайцях лише з 10 вересня почав 

працювати інфекційний відділ. До того 
хворих возили в Козову або у Бережани. 
Під час відкриття лікарень другої хви-
лі, Підгаєцька лікарня підписала угоду з 
НСЗУ та розпочала надавати допомогу 
хворим на коронавірус. На випадок по-
гіршення ситуації, будемо думати і про те, 
щоб перепрофільовувати інші відділення.

2. У лікарні зараз є пацієнти з підтвердже-
ним діагнозом та з підозрами. Для хворих 
з підозрами виділили окреме відділення.

3. Засобами захисту лікарня забезпечена. За-
безпечені і заклади первинної медицини.

4. З тестами наразі проблем немає, є ІФА-тести, 
є експрес-тести, є засоби для забору зраз-
ків на ПЛР. Питання черг у Лабораторному 
центрі актуальне, але усі технічні засоби є.

5. У лікарні є 4 апарати ШВЛ. Також ми 
купили оксегенератор, є близько 30-ти 
кисневих балонів.

6. Із медиками теж немає проблем. Всі пра-
цюють і працюють добре, самовіддано. 
Я дякую кожному з них за це.

7. Зараз наш заклад лише починає роботу 
щодо лікування хворих на коронавірус. 
Лікарі працюють для того, щоб нормаль-
но організувати надання медичної допо-
моги. Але зміни однозначно є.

Бережанський 
район 
Олег Захарків, голова РДА 
1. Медичну допомогу хворим на COVID-19 

надає комунальне некомерційне підпри-
ємство «Бережанська центральна районна 
лікарня». Для таких хворих передбачено 
80 ліжкомісць.

2. У лікарню розміщують усіх хворих, які по-
требують стаціонарного лікування згідно 
з алгоритмом дій при виявленні (підозрі) 
хворих на COVID-19.

3. Заклади охорони здоров’я (первинна та 
вторинна медицина) забезпечені засоба-
ми захисту в повному обсязі.

4. Експрес-тести районна лікарня має. 
Оскільки необхідного обладнання та 
матеріально-технічної бази для ПЛР-
тестів у районі немає — біоматеріал від-
правляють в обласний лабораторний 
центр.

5. КП «Бережанська районна лікарня» має 
5 апаратів ШВЛ, 5 кисневих концентра-
торів. Киснем забезпечені.

6. Наразі медпрацівників вистачає.
7. Гострих проблем лікувальний заклад 

не має. Ті, які виникають, вирішують в ро-
бочому порядку. 

 Покращилося фінансування закла-
дів охорони здоров’я, що дало змо-
гу придбати необхідні медикаменти 
та обладнання для лікування хворих 
на COVID-19.

8. З початку введення карантину з районного 
бюджету для закладів охорони здоров'я 
району виділили 667,7 тис. гривень.

Шумський район
Голова РДА Віталій Кудлак, головний лі-
кар центральної районної лікарні Андрій 
Бобровський
1. Хворих приймають у Шумській цен-

тральній районній лікарні, де їм надають 
необхідне лікування. На випадок, якщо 
буде серйозний спалах, ми розглядаємо 
різні варіанти, але поки що лише у цьому 
закладі.

2. Зараз у лікарні є 25 ліжкомісць для хворих 
на коронавірус. На випадок погіршення 
ситуації ми готові перепрофільовувати 
відділення. 

 У нашій лікарні є люди, в яких підтвер-
джений діагноз та люди з підозрами. 
Легкі форми, звісно, лікуються амбу-
латорно.

3. На даний час лікарня забезпечена засо-
бами захисту, але ситуація змінюється. Є 
багаторазові засоби захисту. 

 Одноразових є близько 350–400 комп-
лектів.

4. Експрес-тестів маємо 100 штук. Вони по-
трібні лише тим людям, які потребують 
екстреної госпіталізації на більш вищий 
рівень.

5. У лікарні є 4 апарати ШВЛ, кисневий 
концентратор, кисневі балони. Щодня 
привозять 30 балонів і 30 забирають. Із 
цим наразі проблем немає.

6. У мене за час карантину звільнилось лише 
двоє людей і то через серйозні сімейні 
обставини.

7. Основні проблеми системи охорони здо-
ров’я були у квітні. Це був страх медиків, 
страх людей. Зараз головне — не знижу-
вати планку з лікуванням.

8. Залежно від необхідності, від кількості 
людей в лікарні, ми виділяємо кошти.
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НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

Óêðà¿íñüêà ìåäèöèíà äàâíî ïå-
ðåæèâàº íåëåãê³ ÷àñè. Ìè çâèêëè 
íàð³êàòè íà êîãîñü ³ ÷åêàòè, ùî 
õòîñü áóäå ì³íÿòè íàøå æèòòÿ 
íà êðàùå. Íàð³êàòè íà îáñòà-
âèíè — ìàáóòü, íàøà ìåíòàëü-
íà çâè÷êà. ² òàê ìè òóïöþºìî 
íà ì³ñö³ ðîêàìè. Àëå íå ãîâîðèìî 
ïðÿìî — óñï³õ áóäü-ÿêî¿ ñïðàâè 
ïî÷èíàºòüñÿ ç ¿¿ êåð³âíèêà.

Ïðî òå, ÿê âäàëî ïîºäíóâàòè 
â ñîá³ ðîëü óïðàâë³íöÿ, ë³êàðÿ òà 
ïðîñòîãî ñ³ì’ÿíèíà, «RIA ïëþñ» 
ïîãîâîðèëà ç äèðåêòîðîì ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à 
êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» Àíäð³ºì 
Àðòèìîâè÷åì.

ЧОМУ ОБРАВ ПРОФЕСІЮ 
Â³äêîëè ïàí Àðòèìîâè÷ î÷îëèâ 

çàêëàä, à öå ñòàëîñÿ ó 2016-ìó, 
ó ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ â³äáóëî-
ñÿ ÷èìàëî ïîçèòèâíèõ çì³í. 

Ìè ã³äíî ââ³éøëè ó ìåäè÷íó 
ðåôîìó. Ìè ïîêàçóºìî ãàðíèé 
ðåçóëüòàò ó ë³êóâàíí³ ìàëåíüêèõ 
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ìàþòü êîðîíàâ³ðóñ. 
ßê âäàºòüñÿ äîñÿãàòè öèõ ö³ëåé? 
ßê â óìîâàõ åêîíîì³÷íîãî ïîòðÿ-
ñ³ííÿ òà çì³í çáåðåãòè ìåäè÷íèé 
çàêëàä òà çðîáèòè éîãî óñï³øíèì? 
Ðîçìîâà ç ïàíîì Àíäð³ºì çàñëó-
ãîâóº íå íà îäíó øïàëüòó òåêñòó, 
òîæ ïîäàºìî ëèøå íàéö³êàâ³øå ç 
òîãî, ùî áóëî ñêàçàíî.

— ×îìó îáðàëè ñàìå ïðîôåñ³þ 
ìåäèêà? 

— Ó äèòèíñòâ³ ÿ ÷àñòî îòðè-
ìóâàâ òðàâìè, òîæ äîâîäèëîñÿ 

÷àñòî çâåðòàòèñÿ çà êâàë³ô³êîâà-
íîþ äîïîìîãîþ. Áà÷èâ, ùî ëþäè 
ç íàéá³ëüøèìè á³äàìè ïðèõîäèëè 
ñàìå â ë³êàðíþ. Ó ìåíå ùå òîä³ 
íàðîäèëîñÿ áàæàííÿ äîëó÷èòèñÿ 
äî äîïîìîãè ³ ïîðÿòóíêó ³íøèõ. 
Òîìó ñòàâ ë³êàðåì. ×àñòî äîâî-
äèëîñÿ áà÷èòè, ó ÿêèõ óìîâàõ 
ïðàöþþòü ìåäèêè, íàñê³ëüêè 
íåáàãàòå çàáåçïå÷åííÿ ìàþòü 
çàêëàäè, íå õîò³ëîñÿ ëèøå ìð³ÿ-
òè ïðî òå, ùî â íàñ êîëèñü áóäå 
òàê, ÿê äåñü. Õîò³ëîñÿ ñàìîìó 
äîêëàñòèñü äî öèõ çì³í, ìîæ-
ëèâî, ïðèøâèäøèòè ¿õ. Ñàìå 
òîìó ÿ øóêàâ øëÿõè, ÿê íà öå 
âïëèíóòè.

ДОБРО ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
— Îêð³ì òîãî, ùî âè — ë³êàð òà 

êåð³âíèê ìåäè÷íîãî çàêëàäó, âè — 
ùå é äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè. ×îìó 
âèð³øèëè öå ïîºäíàòè?

— Öå ñàìå îäèí ç òèõ ìîìåíò³â 
òà ð³øåíü, ÿê³ äîïîìàãàþòü ìåí³ 
âò³ëþâàòè çàäóìè ùîäî óñï³øíî-
ãî ôóíêö³îíóâàííÿ ë³êàðí³. Êð³ì 
òîãî, ÿ äóæå ëþáëþ äîïîìàãàòè 
³íøèì. Ç³çíàþñÿ, â³ä÷óâàþ çàäî-
âîëåííÿ â³ä òîãî, ùî ìîæó äîïî-
ìîãòè êîìóñü.

— Âè òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàëè 
ë³êàðåì-àíåñòåç³îëîãîì ì³ñüêîãî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó — â óìîâàõ 
ñòðåñó òà ïîñò³éíî¿ áîðîòüáè çà ÷è-
ºñü æèòòÿ. ßê öå âïëèíóëî íà âàø 
ñâ³òîãëÿä?

— Áåçóìîâíî, áóëî íåïðî-
ñòî. Äîâîäèëîñÿ áà÷èòè ñìåðòü, 
íà ùàñòÿ, öå áóëè îäèíè÷í³ âè-
ïàäêè. Àëå âñå æ… ß ïðàöþâàâ 

«ЛЮБЛЮ ДОПОМОГАТИ ЛЮДЯМ!» 
ЯК УСПІШНО КЕРУВАТИ ЛІКАРНЕЮ 
Досвід  В умовах медичної реформи 
саме від професіоналізму, вміння 
організувати колектив, створити команду 
однодумців і залежить, чи буде заклад 
працювати, які в нього перспективи 
та як там почуватимуться не тільки 
працівники, а і пацієнти

ç âàã³òíèìè æ³íêàìè, ðÿòóâàëè 
íå ò³ëüêè ìàì³â, à ³ ä³òîê. Áî-
ðîòüáà çà íèõ — öå äóæå ñèëüíà 
ìîòèâàö³ÿ, àáè ïîñò³éíî áóòè 
â òîíóñ³, ðîçâèâàòèñÿ, áóòè ëþ-
äÿíèì, áóòè ïðîôåñ³îíàëîì. 
Àëå ïîïðè âñ³ òðóäíîù³ ó ìåíå 
í³êîëè íå áóëî åìîö³éíîãî âè-
ãîðàííÿ, âòîìëþâàâñÿ ô³çè÷íî, 
àëå ìîðàëüíî — í³. Êîëè ðîáèø 
ëþäèí³ ùîñü ñïðàâæíº — âîíà 
çàïàì’ÿòîâóº öå ³ç âäÿ÷í³ñòþ. 

— ßê³ ïîñòóëàòè ó ïðîôåñ³¿ º äëÿ 
âàñ íåçì³ííèìè?

— ß çàâæäè ñòàðàþñÿ ðîáèòè 
òàê, ùîá í³êîìó íå íàøêîäèòè. 
Â³ðþ, ùî âñå, ùî ðîáèòü ëþäè-
íà, ïîâåðòàºòüñÿ äî íå¿. Áåçñë³äíî 
íå ìèíàº í³÷îãî — í³ çëå, í³ äî-
áðå. Ìîæëèâî, õòîñü ïðîñòî íåó-
âàæíèé äî òîãî, ùî éîãî îòî÷óº. 
Òîìó äóìàº, ùî öå íå ïðàöþº.

Çàãàëîì ÿ ìàêñèìàë³ñò, òîæ 
çàâæäè ïðàãíóâ äîñÿãàòè ñâî-
¿õ ö³ëåé. Êîëè ñòàâ çàâ³äóâà÷åì 
â³ää³ëåííÿ, òî ïîñòàâèâ ïåðåä 
ñîáîþ ãîëîâíå çàâäàííÿ — ùîá 
ïàö³ºíòè íå âìèðàëè. ² çà â³ñ³ì 
ðîê³â íå áóëî æîäíî¿ ìàòåðèí-
ñüêî¿ ñìåðò³.

— Âè çàïàòåíòóâàëè íîâó ìå-
òîäèêó çíåáîëþâàííÿ ïîëîã³â. ×è 
âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ çàðàç?

— Äóæå íå ëþáëþ, êîëè æ³í-
êè ñòðàæäàþòü òà êðè÷àòü. Òîìó 
ÿ ðîçðîáèâ öåé ìåòîä. Òàê ñòà-
ëîñÿ, ùî çíåáîëåííÿ ïîëîã³â — 
íàðàç³ öå âæå ìàñîâå ÿâèùå. Àëå 
âñå æ ìîÿ ìåòîäèêà á³ëüø óäîñêî-
íàëåíà, âîíà âêëþ÷àº â ñåáå ùå 
³ êîìïëåêñ çàïîá³ãàííÿ íåñòà÷³ 
êèñíþ ó ìàëþêà ï³ä ÷àñ íàðîä-
æåííÿ. Çíåáîëåííÿ º íåîáõ³äíèì 
íå ò³ëüêè äëÿ êîìôîðòó æ³íêè 
ó ïîëîãàõ, à ³ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
ïîëîãîâîãî òðàâìàòèçìó ó ä³òåé. 

ЩО ЗМІНИЛА РЕФОРМА?
— ßê çì³íèëàñÿ ñèòóàö³ÿ ó çà-

êëàä³, â³äêîëè ñòàðòóâàëà ìåäè÷íà 
ðåôîðìà. Ïîä³ë³òüñÿ äîñâ³äîì.

— Çàðàç ìè âñþ íåîáõ³äíó äî-
ïîìîãó ìîæåìî íàäàâàòè ïàö³ºí-
òàì çà êîøò äåðæàâè, àëå áåçêî-
øòîâíî — äëÿ ñàìèõ ïàö³ºíò³â. 
Ñüîãîäí³ âñ³ ìåäè÷í³ çàêëàäè 
º ïðèáëèçíî â îäíàêîâèõ óìî-
âàõ. Âàæëèâî — íàâ÷èòèñÿ âè-
êîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³ äëÿ 
åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó. Íàøà ë³-
êàðíÿ íàðàç³ º ïðèáóòêîâèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì. Ìè íå ïîòðåáóºìî 
äîòàö³é, ó íàñ íåìàº çàáîðãîâà-
íîñò³ ïî æîäíîìó íàïðÿìêó. Öå 
âñå ìîæíà çðîáèòè, àëå ïîòð³á-
íî åêñïåðèìåíòóâàòè, âèâ÷àòè, 

àíàë³çóâàòè, ïåðåéìàòè äîñâ³ä. 
Ïîòð³áíî òàêòè÷íî ³ ñòðàòåã³÷-
íî ïðîðàõîâóâàòè âñ³ ìîìåíòè, 
à íå ñ³ñòè ³ ÷åêàòè, ùî âñå ìîæíà 
çðîáèòè «ïî êíèæö³». Íàïðèêëàä, 
äî çàêóï³âë³ òåõí³êè ìîæíà ñòà-
âèòèñÿ ïî-ð³çíîìó. Ìîæíà êó-
ïèòè ùîñü äåøåâå, ³ íåõàé áóäå. 
Ìîæíà ïîøóêàòè ³ çíàéòè ùîñü 
êðàùå, ìîæëèâî, òð³øêè äîðîæ-
÷å. Àëå òå îáëàäíàííÿ ïîò³ì áóäå 
ñïðàâä³ ä³ºâèì íà ïðàêòèö³. Ïðî 
öå ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè. ß ïðî-
ñòî ëþáëþ çàéìàòèñü ñïðàâîþ ç 
äóøåþ. ²íàêøå, êðàùå íå ðîáèòè 
âçàãàë³. Ó äèòèíñòâ³ ãðàâ ó ôóòáîë 
³ ëþáèâ âèãðàâàòè. Òîìó ñòàðàþ-
ñÿ ïðàöþâàòè òàê, ùîá öå áóëî 
ðåçóëüòàòèâíî, îáîâ’ÿçêîâî íåñëî 
â ñîá³ ãîëîâíó ñóòü — äîïîìàãàòè 
ëþäÿì. Êð³ì òîãî, âîíî ìàº áóòè 
ìàòåð³àëüíî ñàìîäîñòàòíº, ÿêùî 
öüîãî íåìàº, áî òîä³ ñïðàâà ïðè-
ðå÷åíà íà íåóñï³õ. Ïåðåä íàìè 
â³äêðèëîñÿ áàãàòî ïåðñïåêòèâ.

— ßê³ ïëàíè ïîïåðåäó?
— Ñïîä³âàþñü, ùî çà ê³ëüêà 

ðîê³â ìè áóäåìî ìàòè óñï³øíå 
ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ó äè-
òÿ÷³é îíêîãåìàòîëîã³¿, ïðèì³ðîì. 
Ìè âæå áóäóºìî êîìóí³êàö³þ 
ó öüîìó íàïðÿìêó.

— Äî êåð³âíèê³â ó êîëåêòèâó 
ñòàâëåííÿ ÷àñîì áóâàº íåîäíî-
çíà÷íå, ÿê áóäóºòå ñòîñóíêè ç êî-
ëåãàìè?

— Ìåí³ ùàñòèòü íà õîðîøèõ 
ëþäåé. Á³ëüø³ñòü ïðàö³âíèê³â 
ìàþòü êëàñè÷íó ïåä³àòðè÷íó 
îñâ³òó. Íå â êîæíîìó óí³âåðñè-
òåò³ ãîòóþòü òàêèõ ñïåö³àë³ñò³â. 
Öå — ëþäè ç ïåâíèì ñâ³òîãëÿäîì, 
âîíè ìàþòü ´ðóíòîâí³ çíàííÿ òà 
ð³âåíü êóëüòóðè âèêîíàííÿ óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåíü. ¯õíÿ ïðàöÿ — 
íåîö³íåííà. Íå çàâæäè äèòèíêà 
ìîæå ñêàçàòè, ùî â íå¿ áîëèòü. 

Ç òèõ êðóïèíîê ³íôîðìàö³¿, ÿêó 
âîíè îòðèìóþòü, ¿ì ïîòð³áíî 
øâèäêî ðåàãóâàòè òà ïðèéìàòè 
âàæëèâ³ ð³øåííÿ. Òîìó ìàþ ÷åñòü 
ïðàöþâàòè ïîðó÷ ç íèìè. 

— Òî êåð³âíèê ÷è ë³êàð?
— ß ñâ³é øëÿõ óæå îáðàâ. Â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèêà á³ëüøà. 
Öå íåïðîñòî. À ÿ ëþáëþ, êîëè 
âàæêî...

ПРО ОСОБИСТЕ: СІМ'Я ТА ДІТИ 
— Ðîçêàæ³òü ïðî ñâ³é òèë. Õòî 

âàñ ï³äòðèìóº?
— Ìàþ äðóæèíó òà äîíüêó. Êî-

õàíà ïðàöþº íåîíàòîëîãîì. Äîíü-
êà òåæ — ìåäèê. Âîíà íåâðîëîã.

— Ðîáîòà íà ðîáîò³, íàïåâíå, 
íå çàê³í÷óºòüñÿ. Âäîìà îáãîâî-
ðþºòå ðîáî÷³ ìîìåíòè?

— Òàê, çâ³ñíî. Õî÷ ³ ñòàðàºìîñÿ 
çàëèøàòè ñïðàâè íà ðîáîò³, öå 
âèêîíàòè íåðåàëüíî. Çàâæäè 
õî÷åòüñÿ ïîä³ëèòèñÿ, âèð³øèòè 
ÿê³ñü ñïðàâè. Õî÷à ³ ðîçóì³ºìî, 
ùî ëþäèíà ìóñèòü åìîö³éíî â³ä-
âîë³êàòèñÿ. Öüîìó òðåáà â÷èòèñÿ.

— ßê â³äïî÷èâàºòå?
— Ïî-ð³çíîìó. Ìè ÷åðãóºìî àê-

òèâíèé ³ ïàñèâíèé â³äïî÷èíîê. 
Ëþáèìî ïðîñòî ïîáóòè ðàçîì

— Çâ³äêè ÷åðïàºòå åíåðã³þ?
— Ç êíèã, ñï³ëêóâàííÿ òà ëþ-

áîâ³ äî òîãî, ùî ðîáëþ.
— ßê ñòåæèòå çà çäîðîâ'ÿì?
— Çäîðîâèé ñîí ìàº áóòè — 

íå ìåíøå âîñüìè ãîäèí. Ïîêè 
ï³äïèñóâàëè äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ, 
íå ñòåæèâ çà õàð÷óâàííÿì òà ðîç-
ïîðÿäêîì, ó ðåçóëüòàò³ ìàâ ïðî-
áëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì. Òîìó òåïåð 
ðåòåëüíî ïèëüíóþ ñâ³é ðàö³îí. 
Ïðîñòà òà ïîæèâíà ¿æà — òå, ùî 
íàì ïîòð³áíî.

— ßê³ íàéá³ëüø³ ïðàãíåííÿ?
— Õî÷ó, ùîá âñ³ ìî¿ ð³äí³ òà 

áëèçüê³ ëþäè áóëè ùàñëèâèìè.

«Ó äèòèíñòâ³ ÿ ãðàâ 
ó ôóòáîë ³ ëþáèâ 
âèãðàâàòè. Òîìó 
ñòàðàþñÿ ïðàöþâàòè 
òàê, ùîá öå áóëî 
ðåçóëüòàòèâíî» 

Андрій Артимович до улюбленої справи підходить з 
душею. Тільки так, вірить, можна зробити дітище успішним 

З колективом, каже пан Артимович, йому дуже 
пощастило. Відчуває підтримку у всьому
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ІННА ІВАНЮК, 

ДИРЕКТОР ТНВК 

ШКОЛА-ПРАВОВИЙ 

ЛІЦЕЙ № 2:

— Наш заклад 
отримав прото-
кол, точніше я, 
як керівник, який 

порушує постанову Кабміну. Але 
я не шкодую і стверджую: ми 
розпочали навчання, відповідно 
до рішення міськради. Потрібно 
вносити поправки до основних 
Законів держави, бо наразі не-
має закону, в якому були б чітко 
прописані випадки, коли право 
на освіту обмежується — коли і 
за яких умов. Такі обмеження, 
як на мене, можуть бути лише 
у разі введення надзвичайного 
стану. Тому, якби я бачила, що 

міськрада маніпулює — не вага-
ючись приймала б інше рішення, 
дотримуючись законності зара-
ди збереження здоров’я дітей. 
У даному випадку, на мою думку, 
міськрада вчиняє правильно. Є 
вже реакція кваліфікованих 
юристів. Я піду до суду. Звичай-
но, міськрада буде мене підтри-
мувати, нам вже дали розтлума-
чення, і я готова себе захистити. 
Тим паче, маю підтримку батьків. 
У нас майже 100% явка дітей — 
за всі роки праці такої не було. 
Як на мене, дистанційно — це 
не навчання, держава до нього 
не готова. Це відбувальщина. І 
воно не може бути постійним. 
У мене друга вища юридична 
освіта. І я не дозволила б «ігри», 
які суперечать законам.

«Я не дозволила б «ігри», які суперечать законам» 

АНДРІЙ ГАЗИЛИШИН, 

ДИРЕКТОР 

ТЗОШ №10:

—  8  в е р е с н я 
2020 року у нашій 
школі були «гості». 
Представники На-
ціональної поліції 

прийшли дізнатися, чи вчаться 
наші учні в школі. Чи працює наш 
навчальний заклад. Бо, згідно з рі-
шенням київського штабу боротьби 
з КОВІД-19, Тернопіль віднесено 

до так званої «червоної зони». Нав-
чання має закінчитись, практично 
не почавшись. Дітей, які 6 місяців 
пробули на карантині і канікулах, 
змушують знову сидіти вдома. 
Бо так вирішили «дорослі дяді». 
Попри те, що в урядовій постанові 
№ 641 немає заборони на робо-
ту навчальних закладів. Крім того, 
цю постанову визнав незаконною 
Конституційний суд. У Тернополі 
продовжує діяти рішення міської 
ради від 3 серпня, яким дозволено 

працювати навчальним закладам 
з дотриманням заходів безпеки. 
Це рішення обов'язкове для вико-
нання на території Тернопільської 
міської громади для всіх.
На мене, як керівника закладу, 
складено протокол про адмінпра-
вопорушення. Загрожує досить 
великий штраф. Але я не один, 
зі мною вчителі і батьки, які мене 
підтримують. Ми будемо дотри-
муватись всіх протиепідеміоло-
гічних вимог і вчитися.

«Будемо дотримуватись всіх протиепідеміологічних вимог і вчитися» 

ОЛЕКСАНДР 

ОСТАПЧУК, 

ДИРЕКТОР ТНВК 

«ШКОЛА-ЛІЦЕЙ 

№ 6»:

— У нашій шко-
лі-ліцеї 16 пра-
цівників — хворі. 

У чотирьох «ковід», в інших є 
запалення легень і температура. 
Ми готові заплатити будь-який 
штраф, лиш би всі були здорові 
і ходили на роботу та навчання. 

Просимо «щирих українців» 
не маніпулювати ситуацією, 
що склалася. Бо ми не вийшли 
на роботу не тому, що такі «хи-
трі» чи «завбачливі». Ми навіть 
зараз дистанційно не можемо 
проводити заняття, бо вчителі 
на лікарняних. Але стан здоров'я 
колег, які захворіли до 1 вересня, 
покращився. Віримо, що всі вчи-
телі переборють недуги. Будьте 
здорові! Я на роботі, тому штра-
фуванню підлягаю.

«Готові заплатити штраф, лиш би всі були здорові» 

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, 

IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè íàðåøò³ âèñëîâèëîñü 
ùîäî íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
â ì³ñòàõ, ÿê³ ïîòðàïèëè â «÷åð-
âîíó çîíó».

Ó ëèñò³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî 
ó ðàç³ íåäîòðèìàííÿ âèìîã çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ, ñàìå êåð³âíèêè 
çàêëàä³â îñâ³òè íåñóòü öèâ³ëüíó, 
àäì³í³ñòðàòèâíó àáî êðèì³íàëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çã³äíî ³ç 
çàêîíîäàâñòâîì. ² ïîñèëàþòüñÿ 
íà ñòàòòþ 80 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 
19.11.1992 ¹ 2801-XII «Îñíîâè 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõî-
ðîíó çäîðîâ’ÿ».

ХТО ВИНЕН І ЯКА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?

— Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 
443 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³-
í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë ùîäî êàðàíòèíó 
ëþäåé, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ, ñà-
í³òàðíî-ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ïðàâèë 
³ íîðì, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ 
â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá», ³íøè-
ìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ 
ð³øåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü áîðîòüáè ç 
³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè, òÿãíå 
çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó, — 
ïîÿñíèëè â ÌÎÍ. — Íà ãðîìà-
äÿí — â³ä îäí³º¿ äî äâîõ òèñÿ÷ 
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí. Íà ïîñàäîâèõ 
îñ³á — â³ä äâîõ äî äåñÿòè òèñÿ÷ 
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äî-
õîä³â ãðîìàäÿí.

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 137 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, 

íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âè-
êîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ÷è ñëóæ-
áîâèõ îáîâ'ÿçê³â ùîäî îõîðîíè 
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ íåïîâíîë³òí³õ 
âíàñë³äîê íåäáàëîãî àáî íåñóì-
ë³ííîãî äî íèõ ñòàâëåííÿ, ÿêùî 
öå ñïðè÷èíèëî ³ñòîòíó øêîäó 
çäîðîâ'þ ïîòåðï³ëîãî — êàðà-
ºòüñÿ øòðàôîì â³ä îäí³º¿ òèñÿ÷³ 
äî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâó-
âàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí 
àáî îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê 
äî òðüîõ ðîê³â, àáî ïîçáàâëåííÿì 
âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê, ç ïîç-
áàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ 
ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â 
àáî áåç òàêîãî.

Ñòàòòåþ 1167 Öèâ³ëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîðàëüíó øêîäó.

— Ìîðàëüíà øêîäà, çàâäà-
íà êàë³öòâîì àáî ³íøèì óøêî-
äæåííÿì çäîðîâ'ÿ, ìîæå áóòè 
â³äøêîäîâàíà îäíîðàçîâî àáî 
øëÿõîì çä³éñíåííÿ ùîì³ñÿ÷íèõ 
ïëàòåæ³â, — éäåòüñÿ ó ðîç’ÿñíåí-
í³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè. — 
Ìîðàëüíà øêîäà, çàâäàíà ñìåðòþ 
ô³çè÷íî¿ îñîáè, â³äøêîäîâóºòüñÿ 
¿¿ ÷îëîâ³êîâ³ (äðóæèí³), áàòüêàì 
(óñèíîâëþâà÷àì), ä³òÿì (óñè-
íîâëåíèì), à òàêîæ îñîáàì, ÿê³ 
ïðîæèâàëè ç íåþ îäí³ºþ ñ³ì’ºþ 
(ñòàòòÿ 1168 ÖÊ).

ХТО ОПЛАТИТЬ АДВОКАТІВ?
Óñ³ äèðåêòîðè øê³ë ìàòèìóòü 

þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä òà äîïîìîãó 
ïðè îñêàðæåíí³ ïðîòîêîë³â ó ñóä³, 
çàïåâíèëà 10 âåðåñíÿ «20 õâèëèí» 
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè ì³ñüêðàäè Îëüãà Ïîõèëÿê. 
ßêèì ÷èíîì öå ðîáèòèìóòü, ïî-
ÿñíèâ þðèñò óïðàâë³ííÿ Àíäð³é 
Â³â÷àð.

НАВЧАННЯ ПОКИ ЩО ТРИВАЄ, 
А ДИРЕКТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ДО СУДІВ
Конфлікт  У листі МОН йдеться 
про те, що керівники закладів освіти 
несуть цивільну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність.У 
директорів тернопільських шкіл — своя 
правда. Але вони готуються оскаржувати 
протоколи, складені поліцією

— Öå àäì³í³ñòðàòèâíà ñïðàâà 
³ äî ñóäó ìàº éòè îñîáà, íà ÿêó 
ñêëàëè ïðîòîêîë, ðàçîì ç àäâî-
êàòîì, — êàæå Àíäð³é Â³â÷àð. — 
Òîáòî, áóäåìî çàëó÷àòè àäâî-
êàòñüê³ îá’ºäíàííÿ äëÿ çàõèñòó 
äèðåêòîð³â.

Õòî îïëà÷óâàòèìå ïîñëóãè àä-
âîêàò³â — ÷è äèðåêòîðè ç âëàñ-
íî¿ êèøåí³, ÷è, ìîæå, äîïîìîæå 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè àáî ì³ñüêðàäà ç 
êàçíè — öå ïèòàííÿ, êàæå þðèñò, 
ùå íå îáãîâîðþâàëè.

Àíäð³é Â³â÷àð íàãàäàâ, ùî 
ïðîòîêîëè îñêàðæóâàòèìóòü 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êîíñòè-
òóö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñåðïíÿ, 
à òàêîæ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, 
ÿêà ãàðàíòóº êîæíîìó äîñòóï 
äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè. ßêùî âçÿòè 
ïîñòàíîâó Êàáì³íó, ñàìå çà ïî-
ðóøåííÿ íîðì ÿêî¿ êàðàëè äè-
ðåêòîð³â, þðèñò íàãîëîñèâ, ùî 
âîíà íå ì³ñòèòü çàáîðîíó ðîáîòè 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

57 ПРОТОКОЛІВ — 
НА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

Çàãàëîì çà òðè äí³ ÷åðâîíî¿ 
çîíè â îáëàñò³ ïîë³ö³ÿ ñêëàëà 
129 ïðîòîêîë³â çà ñò. 44–3 ÊÓ-
ïÀÏ çà ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ 
íîðì. 57 — íà êåð³âíèê³â çàêëàä³â 
îñâ³òè, ç íèõ 35 — íà äèðåêòîð³â 
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìó-
í³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-
öïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà.

Äèðåêòîðè îáóðåí³ ÷åðåç ñêëà-
äåí³ íà íèõ ïðîòîêîëè òà ãîòó-
þòüñÿ äî ñóä³â. Êàæóòü, ì³ñüêðàäà 
òàêè ¿õ ïðîêîíñóëüòóâàëà. Îò ÷è 
ïðåäñòàâëÿòèìóòü ³íòåðåñè äèðåê-
òîð³â ó ñóäàõ — íå çíàþòü.

Ê³ëüêà êåð³âíèê³â, ç ÿêèìè ìè 
ñï³ëêóâàëèñü, íàëàøòîâàí³ ìåíø 
îïòèì³ñòè÷íî òà ïðîñèëè íå çãà-
äóâàòè ¿õ ó ñòàòò³. Ïðîòå º é òàê³, 
ÿê³ ãîòîâ³ ñàìîòóæêè çìàãàòèñÿ ç 
ïîë³ö³ºþ â ñóäàõ.

«Íàì âæå äàëè 
ðîçòëóìà÷åííÿ, 
³ ÿ ãîòîâà ñåáå 
çàõèñòèòè. Ìàþ 
ï³äòðèìêó áàòüê³â. Íèí³ 
ìàéæå 100% ÿâêà»

Попри «червону зону» учні продовжили навчання. 
За порушення карантину на керівників шкіл склали адмінпротокол 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà ãðàô³êàõ ïîçíà÷èëè ê³ëü-
ê³ñòü ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â 
³íô³êóâàíü, çà äàíèìè Ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó. Âðàõóâàëè îñíîâí³ 
ïîä³¿ òà ñâÿòà, à òàêîæ ñòàòèñòè-
êó çàõâîðþâàíîñò³ âïðîäîâæ äâîõ 
òèæí³â äî ïîä³¿ òà äâîõ òèæí³â 
ï³ñëÿ íå¿. Ñàìå çà ñò³ëüêè ÷àñó, 
êàæóòü ìåäèêè, ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ 
íåäóãà.

Ìåäèêè æ çàêëèêàþòü òåðíîïî-
ëÿí íå ñòàâèòèñÿ äî êîðîíàâ³ðóñó 
ëåãêîâàæíî. Ë³êàð³ î÷³êóþòü íîâèõ 
ñïàëàõ³â çàõâîðþâàííÿ. Äîäàäóòü 
òðóäíîù³â ìåäèêàì ³ ñåçîíí³ ÃÐÂ². 
Òîìó ïàì'ÿòàéòå — êàðàíòèí — 
íå æàðòè. Â³ä òîãî, ÿê ìè äîòðè-
ìóºìîñü âèìîã, çàëåæèòü íå ëèøå 
íàø êîìôîðò, à ³ çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ 
ëþäåé. Õî÷à ïàí³êóâàòè òàêîæ, çâ³ñ-
íî, íå âàðòî!

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА COVID-19 ПІСЛЯ СВЯТ 
Аналітика  
У місті щодня 
фіксують 
по кілька десятків 
нових випадків 
захворювання 
на коронавірус. 
Кількість хворих 
зростає. Ми 
проаналізували, як 
впливали різні свята, 
вихідні та карантинні 
заходи на динаміку 
захворюваності

Великдень 
Чимало людей, незважаючи на ка-
рантин, пішли до храмів на Велик-
день. Службу проводили на вули-
цях, нібито і з дотриманням каран-
тинних вимог. Деякі священники 
освячували великодні кошики біля 
будинків. Хтось святкував вдома.
Напередодні Великодня у місті було 

два сплески — 8 та 5 нових випад-
ків захворювання, однак до цього 
в день фіксували максимум один 
випадок. Були і дні, коли нових ви-
падків не фіксували. За кілька днів 
після святкування кількість хворих 
почала збільшуватися. У день могли 
фіксувати по 7 нових випадків.

Початок літніх відпусток 
та нових спалахів 
Станом на 1 червня, у місті вже було 
114 підтверджених випадків захво-
рювання. Люди почали виходити 
на вулиці. Все більше ігнорували 
масковий режим. 
Це позначилось на захворюва-
ності. Упродовж кількох тижнів 

до початку літа в місті щодня 
фіксували 1–2 нових випадки. 
Зростання захворюваності у червні 
збільшилося. Щодня в середньо-
му фіксували 4–9 нових випад-
ків, однак були сплески — по 13–
15 нових хворих.

А от 11 травня для багатьох терно-
полян стало справжнім святом, адже 
після тривалого жорсткого карантину 
уряд дозволив послаблення. Тоді за-
працювали перукарні та салони кра-
си, магазини непродовольчих това-

рів, агропромислові ринки, офісні 
приміщення. Дозволили відвідувати 
парки та сквери. Однак кількість хво-
рих у місті не збільшилася. Навпаки — 
по кілька днів поспіль не фіксували 
нових випадків захворювання.

Медового Спаса 
Після святкування Медового Спа-
са, 14 серпня, кількість інфікувань 
у місті різко зросла. У період від 
святкування випускного до Ма-
ковея минуло два тижні. Кількість 
нових випадків поступово збіль-
шувалася. Однак після Медового 
Спаса впродовж двох тижнів щодня 
в середньому фіксували по 36 но-
вих випадків.

Трійця 
Після святкування Трійці кількість хворих 
різко зростала — до 30 нових хворих 
за добу, а потім опускалась — до 2 ви-
падків. Святкування та легковажне став-
лення до рекомендацій медиків впли-
нуло на підвищення захворюваності.
Впродовж липня в середньому щодня 
було 12 нових випадків. Були сплески 
і до 32 нових хворих, а були і дні, коли 
фіксували лише 2 нових випадки.

28 серпня тернополяни відзначили День міста. Кількість хворих майже 
не перевищувала попередніх показників, хоча і була високою.

Після Дня Незалежності кількість нових випадків продовжила збільшу-
ватися. Щодня фіксували по 40–60 нових захворювань.

Урочиста хода випускників 
А ця подія викликала чимало супе-
речок серед тернополян. Одні під-
тримували святкове дійство, а інші 
наголошували, що це небезпечно, 
і масові заходи не потрібні. Під час 
ходи на вулицях були тисячі людей.

Кількість нових випадків захворю-
вання спершу знизилась, і показни-
ки були нижчі, ніж до ходи, впро-
довж двох тижнів, однак згодом 
кількість підтверджених випадків 
збільшилася.

День 
Незалежності

День 
міста 

Перші 
послаблення 
карантину
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Çá³ëüøåííÿ «ì³í³ìàëêè» ó âå-
ðåñí³ — öå ëèøå ïåðøèé åòàï 
çì³í, çàïðîïîíîâàíèõ óðÿäîì. 
Óæå ç ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêó 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà ìîæå ñòà-
íîâèòè 6000 ãðèâåíü ³ 6500 ãðè-
âåíü — âïðîäîâæ 2021 ðîêó.

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ ЖИТЕЛІ 
ТЕРНОПІЛЛЯ

Íà æàëü, ó Òåðíîï³ëüñüê³é îá-
ëàñò³ — îäíà ç íàéíèæ÷èõ ñåðåä-
í³õ çàðïëàò. Ñòàíîì íà ëèïåíü 
2020 ðîêó âîíà ñêëàäàº 9720 ãðè-
âåíü, çã³äíî ç ñàéòîì Äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè. Ìåí-
øå íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ çàðîáëÿ-
þòü ò³ëüêè æèòåë³ Âîëèíñüêî¿ îá-
ëàñò³ òà ×åðí³âå÷÷èíè — 9492 òà 
9322 ãðèâí³, â³äïîâ³äíî.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïîð³â-
íÿëè çðîñòàííÿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè â äåê³ëüêîõ îáëàñòÿõ Çà-
õ³äíî¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîêàçàëè, 
ÿê ïîð³âíÿíî ç³ çðîñòàííÿì ñåðåä-
í³õ çàðïëàò çðîñòàëà ³ «ì³í³ìàëêà».

Ìîæíà ïîì³òèòè, ùî ï³ñëÿ 
çá³ëüøåííÿ «ì³í³ìàëêè» âäâ³÷³ ç 
1600 ãðèâåíü äî 3200 ó 2017 ðîö³, 
ñåðåäíÿ çàðïëàòà ó ðåã³îíàõ çìåí-
øèëàñÿ, ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì 
ðîêîì.

Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ 
ðîêè ñåðåäíÿ çàðïëàòà äëÿ æèòå-
ë³â Òåðíîï³ëëÿ çðîñëà á³ëüøå, í³æ 
âòðè÷³ — ç 3008 ãðèâåíü íà ïî÷àòêó 
2016 ðîêó, äî 9720 ãðèâåíü ñòàíîì 
íà ëèïåíü 2020 ðîêó. Çà öèì ïîêàç-

íèêîì ìè áëèçüê³ äî æèòåë³â ×åð-
í³âå÷÷èíè, ó ÿêèõ ñåðåäíÿ çàðïëàòà 
çðîñòàëà ïðîïîðö³éíî äî çàðïëà-
òè ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³. Âè-
íÿòêîì ìîæíà íàçâàòè ð³çíèöþ 
ó ãðóäí³ 2016 ðîêó (×åðí³âå÷÷è-
íà — 5058, Òåðíîï³ëëÿ — 4781) òà 
ëèïí³ 2020 ðîêó (×åðí³âå÷÷èíà — 
9322, Òåðíîï³ëëÿ — 9720).

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ 
«МІНІМАЛКА»

Â³äïîâ³äíî äî êóðñó ÍÁÓ, 
íà ïî÷àòêó 2016 ðîêó ì³í³ìàëü-
íà çàðîá³òíà ïëàòà äëÿ óêðà¿íö³â 
ñêëàëà 35 öåíò³â, çà ÷îòèðè ðîêè 
âîíà çá³ëüøèëàñÿ äî îäíîãî äî-
ëàðà òà äåâ'ÿòè öåíò³â.

Îñîáëèâî çì³íè ïîì³òí³ íà ïî-
÷àòêó 2017 ðîêó. Êîëè «ì³í³ìàë-
êà» çðîñëà íà 100 â³äñîòê³â — ç³ 
1600 äî 3200. Ó öåé ïåð³îä çà ãî-
äèíó ðîáîòè óêðà¿íö³ ïî÷àëè 
çàðîáëÿòè â³ä 19,34 ãðèâí³, ùî 
íà 101,7 â³äñîòêà á³ëüøå, àí³æ 
â ãðóäí³ 2016 ðîêó (9,59 ãðèâí³).

Çàãàëîì, çà ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ 
ðîêè «ì³í³ìàëêà» çðîñëà â òðè ç 
ïîëîâèíîþ ðàçè. Ç³ 1378 ãðè-
âåíü íà ïî÷àòêó 2016 ðîêó, 
äî 5000 ãðèâåíü ó âåðåñí³ 2020.

МИ ПОРІВНЯЛИ ЗАРПЛАТУ В 
ОБЛАСТІ ТА ІНШИХ РЕГІОНАХ
Гаманець Уже з першого вересня 
мінімальна заробітна плата в Україні 
зросла та становить 5 000 гривень. 
А скільки в середньому заробляють 
жителі Тернопілля, у порівнянні з іншими 
областями, цікавилася «RIA плюс»

Ó 2017-ìó 
çàðïëàòà çðîñëà 
íà 100 â³äñîòê³â — 
ç³ 1600 äî 3200 
ãðí.Çá³ëüøèëàñÿ ³ 
ïîãîäèííà îïëàòà
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Як розповідає студент Юрій, цьо-
го року йому вдалось вступити 
на бюджет до одного з місцевих 
вузів, хоча конкурс був серйозний.
— Я б не радив нікому подавати 
лише одну заявку на одну спе-
ціальність, навіть якщо ви по-
передньо маєте шанси пройти 
на бюджет, — каже Юрій. — У нас 
на спеціальність було 9 бюджет-
них місць і понад 130 заявок. 
До останнього ми не знали, хто 
зможе пройти на бюджет, а хто 
ні. Бо значна частина вступни-
ків подає на інші спеціальності і 
можуть на бюджет подати кілька 

документів, відповідно, вони від-
сіюються. Тому краще перестраху-
ватися і подати документи на інші 
спеціальності, подивитися, з яки-
ми балами на бюджет проходили 
студенти минулого року.
Щоб оцінити свої шанси — можна 
подивитися загальні рейтинги сту-
дентів, які подали заявки на вступ.
— Але головне — мати хорошу 
оцінку за ЄВІ з іноземної мови, — 
радить студент. — Як би ви добре 
не навчались в університеті — 
за ваше старання можна набра-
ти лише 20 балів до загального 
рейтингового балу, а ЄВІ дає 200. 

А якщо вам занизили оцінку 
на вступному іспиті — потрібно 
подавати апеляцію.
Якщо ви вважаєте, що оцінку ва-
шої роботи занизили — можна по-
дати апеляцію. Правила та терміни 
подачі апеляції прописані в прави-
лах прийому університету. У різ-
них навчальних закладах вони 
можуть відрізнятися, тому варто 
завчасно переглянути, у який тер-
мін можна подати апеляцію.
Знайти відповідні документи 
вузу можна на офіційному сайті 
університету або на сайті vstup.
osvita.ua.

Як не прогавити бюджетне місце? Поради студента 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Ó Òåðíîïîë³ ïðàöþº ãàðÿ÷à 
ë³í³ÿ îïåðàòèâíîãî øòàáó äëÿ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì çà íî-
ìåðîì 098–441–59–81. Òóäè ìî-
æóòü çâåðíóòèñÿ óñ³ òåðíîïîëÿíè 
çà êîíñóëüòàö³ºþ ë³êàðÿ.

— Ãàðÿ÷ó ë³í³þ ìè çàïðîâàäèëè 
ùå ó áåðåçí³, ç ïî÷àòêîì êàðàíòè-
íó, — êàæå çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ Îëüãà ßðìîëåí-
êî. — ª ÷îòèðè ë³í³¿. Ïåðøà — äëÿ 
ë³êóâàííÿ äîðîñëèõ. Òåëåôîí ìè 

ðîçì³ñòèëè ó ³íôåêö³éíîìó â³ää³-
ëåíí³ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. 
Àëå ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâî-
ðèõ ìåäèêè íå ìîãëè ïîñò³éíî áóòè 
íà ë³í³¿. Òåïåð òåëåôîí ó ïðèéìàëü-
íîìó â³ää³ëåíí³, äå ë³êàð àáî ìåäè÷-
íà ñåñòðà ìîæå ï³äíÿòè òðóáêó. Äðó-
ãà ë³í³ÿ — ç ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Öÿ 
ë³í³ÿ ö³ëîäîáîâà. Òàì ìîæíà ä³çíà-
òèñÿ, ÿê îòðèìàòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
ÿêùî ó âàñ éîãî íåìàº, ùî ðîáèòè, 
ÿêùî âàø ë³êàð ó â³äïóñòö³ — õòî 
éîãî çàì³íÿº òîùî. Íà òðåò³é ë³í³¿ 
ìîæíà îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ç 
äèòÿ÷î¿ çàõâîðþâàíîñò³. Öÿ ë³í³ÿ 

òàêîæ ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. ×åòâåðòà 
ë³í³ÿ çíàõîäèòüñÿ ó ïðèéìàëüíîìó 
â³ää³ëåíí³ ë³êàðí³ ¹ 2. ×åðãîâèé 
ë³êàð òàì êîíñóëüòóº, ÿê îòðèìàòè 
äîïîìîãó.

ßê ïîÿñíþº Îëüãà ßðìîëåíêî, 
ïðîáëåìó ç òèì, ùî íà ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ íå ìîæíà áóëî äîäçâîíèòèñÿ, 
âæå âèð³øèëè.

Òàêîæ îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ìîæíà ó â³ää³ë³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
äî 18.00, — êàæå Îëüãà ßðìîëåí-
êî. — Äëÿ öüîãî ìîæíà çàòåëåôî-
íóâàòè çà íîìåðàìè: 52–56–96; 
25–08–39.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ñïðî-
áóâàâ ñàì ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïðàöþº 
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ òà ÷è ðåàëüíî òóäè 
äîäçâîíèòèñÿ. Ìè âèð³øèëè 
ä³çíàòèñÿ êîíòàêòè äî ñâîãî ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ, ç ÿêèì óêëàäåíà 
äåêëàðàö³ÿ, áî íîìåð òåëåôîíà 
âòðàòèëè.

Ï³ñëÿ äçâ³íêà ñïðàöüîâóº àâòî-
â³äïîâ³äà÷. Ìîæíà îáðàòè ë³í³þ, 
íàòèñíóâøè êíîïêó:

1. Ó âèïàäêó õâîðîáè äîðîñëîãî.
2. Ó âèïàäêó õâîðîáè äèòèíè.
3. Äëÿ íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é ç 

ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ³íäè-

â³äóàëüíîãî çàõèñòó, ñàìî³çîëÿö³¿, 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â.

4. Çàãàëüíîêîíñóëüòàòèâí³ ïè-
òàííÿ.

Ï³ñëÿ âèáîðó ë³í³¿ íàì â³äïîâ³-
ëè îäðàçó, îäíàê ç ë³í³ºþ «4» âèÿ-
âèëèñü ïðîáëåìè. Ï³ñëÿ ¿¿ âèáîðó 
çâ’ÿçîê ïåðåðèâàâñÿ. Ê³ëüêà ðàç³â 
ìè íàìàãàëèñü òóäè äîäçâîíèòè-
ñÿ, îäíàê êîæíîãî ðàçó — òàêà æ 
ïðîáëåìà.

Òîæ ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå ñèìï-
òîìè õâîðîáè ³ ìàºòå ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ — êðàùå îäðàçó çàòåëåôî-
íóâàòè äî íüîãî.
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ßê ïîÿñíþþòü âñòóïíèêè, 
ÿê³ çäîáóâàëè ñòóï³íü áàêàëàâðà 
â ÒÍÅÓ, ïåðåä ïî÷àòêîì âñòóï-
íî¿ êàìïàí³¿ íà ìàã³ñòðà âèêëà-
äà÷³ ðàäèëè ïîäàâàòè äîêóìåíòè 
íà ñïåö³àëüí³ñòü 072 — Ô³íàíñè, 
áàíê³âñüêà ñïðàâà òà ñòðàõóâàí-
íÿ òà çàïåâíÿëè, ùî ïðîáëåì ç³ 
âñòóïíèì ³ñïèòîì íå áóäå, ãî-
ëîâíå — äîáðå ñêëàñòè ªÂ² ç 
àíãë³éñüêî¿. Îäíàê, ðîçïîâ³äàþòü 
ñòóäåíòè — äåêîìó ðåçóëüòàòè çà-
âèùèëè, à êîìóñü — çàíèçèëè.

— Íàì êàçàëè íàø³ âèêëàäà÷³, 

ùî ò³, õòî äîáðå â÷èâñÿ, ìàþòü 
õîðîø³ øàíñè âñòóïèòè äî âóçó 
íà áþäæåò, áî íà ñïåö³àëüíîñò³ 
º 74 áþäæåòíèõ ì³ñöÿ, — êàæå 
ñòóäåíò Îëåã (ïð³çâèùå ðåäàê-
ö³¿ â³äîìå — ïðèì. àâò.). — Íàñ 
çàñïîêîþâàëè, ùî ç³ âñòóïíèìè 
³ñïèòàìè ïðîáëåì íå áóäå, àëå 
òðåáà äîáðå çäàòè ªÂ² ç ³íîçåì-
íî¿ ìîâè. ß íå ñêàæó, ùî áóâ 
â³äì³ííèêîì ³ íà â³äì³ííî ñêëàâ 
ªÂ², àëå çà ðåéòèíãîì íàïåðåäî-
äí³ âñòóïíîãî ³ñïèòó ìàâ õîðîø³ 
øàíñè íà âñòóï. Îäíàê êîëè ðå-
çóëüòàòè îãîëîñèëè — óæå íå ïî-
òðàïèâ íà áþäæåòíå ì³ñöå.

Ñòóäåíò ðîçïîâ³äàº, ùî íà áþ-

Чи працює гаряча лінія для консультацій з COVID-19

СТУДЕНТИ ВТРАТИЛИ БЮДЖЕТНІ 
МІСЦЯ. ЩО КАЖУТЬ У ЗАКЛАДІ?
Вступ  У редакцію «RIA плюс» 
звернулися студенти Тернопільського 
національного економічного університету, 
які скаржаться на результати вступних 
іспитів. Деякі з них, які навчалися 
на відмінно та добре склали ЄВІ, 
запевняють — під час вступних іспитів їм 
занизили оцінки, щоб на бюджетні місця 
потрапили ті, хто треба. Однак у закладі 
інший погляд на ситуацію 

В університеті запевнили, конкурс відбувається чесно, 
з дотриманням усіх вимог. У студентів — інша думка 

äæåò çìîãëè ïîòðàïèòè ò³, õòî 
ìàéæå íå â³äâ³äóâàâ ïàðè òà ïî-
ãàíî ñêëàâ ªÂ². ¯õ «âèòÿãíóëè» 
çàâäÿêè âñòóïíîìó ³ñïèòó.

— Äëÿ âñòóïó äî óâàãè áåðóòü 
òðè îö³íêè, — êàæå ñòóäåíò. — 
Ìàêñèìóì 200 áàë³â ìîæíà 
íàáðàòè çà ªÂ², ùå 200 áàë³â 
çà âñòóïíèé ³ñïèò. Ñåðåäí³é ïî-
êàçíèê ïî îö³íêàõ íà áàêàëàâð³â 
äàº ìàêñèìóì 20 áàë³â, òîìó âñå 
âèð³øóº ªÂ² òà ³ñïèò.

ßê ðîçïîâ³äàº ñòóäåíòêà Îëü-
ãà, ¿é òàêîæ íå âäàëîñÿ ïðîéòè 
íà áþäæåò, õî÷à âîíà áóëà âïåâ-
íåíà, ùî ¿é âäàñòüñÿ íàáðàòè 
íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü áàë³â.

— ß ââàæàþ, ùî öå ðîáëÿòü 
ñïåö³àëüíî — ñïåðøó çàñïîêî-
þþòü ñòóäåíò³â, ùîá âîíè ïîäà-
âàëè íà öþ ñïåö³àëüí³ñòü ³ á³ëü-
øå í³êóäè, à ïîò³ì, êîëè ÷àñòèíà 
íå ïðîõîäèòü — âîíè ïîäàâàëè 
äîêóìåíòè íà êîíòðàêò, ùîá 
íå âòðà÷àòè îäèí ð³ê ³ ÷åêàòè íà-
ñòóïíî¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, — êàæå 
ñòóäåíòêà. — ß çíàþ, ùî öå òàê 
â³äáóâàºòüñÿ âæå íå ïåðøèé ð³ê.

ЩО КАЖУТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 
Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì 

äî óí³âåðñèòåòó, ùîá íàì ïîÿñíè-
ëè — ÷îìó òàê ñòàëîñÿ ³ ò³, õòî ìàâ 
õîðîø³ îö³íêè, íå çìîãëè ïðîéòè 
íà áþäæåòí³ ì³ñöÿ.

Íà ôàêóëüòåò³ ô³íàíñ³â òà îá-
ë³êó íàì ðîçïîâ³ëè, ùî ìàñîâèõ 
ñêàðã ñòóäåíò³â íå áóëî.

— ß çíàþ, ùî îäíà ñòóäåíòêà 
ïðèõîäèëà äî äåêàíàòó ³ ñêàðæè-
ëàñü íà îö³íêó ç³ âñòóïíîãî ³ñ-
ïèòó, — êàæå çàñòóïíèöÿ äåêàíà 
ôàêóëüòåòó Ô³íàíñ³â òà îáë³êó 
Îêñàíà Êâàñíèöÿ. — Òàì áóëà àïå-
ëÿö³ÿ, àëå ðîáîòó àíóëþâàëè, áî 
âèÿâèëîñü, ùî âîíà áóëà ñïèñàíà.

Ó ïðèéìàëüí³é êîì³ñ³¿ òàêîæ 
çàïåâíèëè — âñòóïí³ ³ñïèòè 
ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, 
à «ï³äí³ìàòè ãàëàñ» ïî÷àëè ò³, õòî 
íå çì³ã âñòóïèòè íà áþäæåò.

— Ó íàñ ä³éñíî áóëà àïåëÿ-
ö³ÿ, ³ áóëî äîâåäåíî, ùî îäíà ç³ 
ñòóäåíòîê ñïèñàëà â³äïîâ³ä³ ç ³í-
òåðíåòó, — êàæå â³äïîâ³äàëüíèé 
ñåêðåòàð ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ 
Îëåêñàíäð Øàøêåâè÷. — Â³äïî-
â³äíî, ¿¿ ðîáîòó àíóëþâàëè, ñêëàëè 
â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè. Çâè÷àéíî, 
¿¿ öå íå âëàøòóâàëî, ³ âîíà ïî÷à-
ëà ï³äí³ìàòè áó÷ó. Ùå îäèí ôàêò 
ñïèñóâàííÿ ðîáîòè ìè çàô³êñóâàëè 
öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ³ñïèòó íà âñòóï 
íà ñêîðî÷åíó ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ. 
Ïî ¿õ ðîáîòàõ º â³äïîâ³äí³ âèñíî-

âêè àïåëÿö³éíî¿ êîì³ñ³¿, º ñêð³í-
øîòè ñàéò³â, äå â³äïîâ³ä³ ñïèñàëè.

ßê ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Øàø-
êåâè÷, ðîáîòè ïåðåâ³ðÿº â³äïîâ³ä-
íà êîì³ñ³ÿ. ²íøèõ ñêàðã ñòîñîâíî 
âñòóïíèõ ³ñïèò³â äî íèõ íå íàä-
õîäèëî.

— Ðîáîòè ïåðåâ³ðÿþòü ôàõîâ³ 
àòåñòàö³éí³ êîì³ñ³¿, — êàæå â³äïî-
â³äàëüíèé ñåêðåòàð. — Ñòîñîâíî 
âñòóïó íà ìàã³ñòðàòóðó — íà ñïå-
ö³àëüí³ñòü 072 áóëî 74 áþäæåò-
íèõ ì³ñöÿ íà âñþ ñïåö³àëüí³ñòü. 
Äî íå¿ âõîäÿòü îñâ³òí³ ïðîãðà-
ìè — ìèòíà ñïðàâà, ô³ñêàëüíå 
àäì³í³ñòðóâàííÿ, ô³íàíñè, áàíê³â-
ñüêà ñïðàâà. Ö³ 74 ì³ñöÿ ä³ëÿòüñÿ 
íà âñ³ ö³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè.

Çàãàëîì íà öþ ñïåö³àëüí³ñòü 
ìîãëè âñòóïèòè 200 ñòóäåíò³â, 
74 ç ÿêèõ — íà áþäæåò, ðåøòà — 
íà êîíòðàêò. Âñüîãî ïîäàëè 184 çà-
ÿâêè. Óñ³, õòî íå çì³ã ïîòðàïèòè 
íà äàíó ñïåö³àëüí³ñòü çà êîøòè 
äåðæàâíîãî áþäæåòó — çìîãëè 
óêëàñòè êîíòðàêò ïðî ïëàòíå íàâ-
÷àííÿ, àáî æ áðàòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñíîìó â³äáîð³ íà äåðæàâíå çà-
ìîâëåííÿ íà ³íøèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ, 
àáî â ³íøèõ óí³âåðñèòåòàõ.
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МАР’ЯНА ЛЕБІДЬ, 

ДІЄТОЛОГ, 

НУТРИЦІОЛОГ 

— Сироїдство — це 
одна з цікавих сис-
тем харчування. 
Інколи її відносять 
навіть до моментів 

лікування. Є такі терапії. Є багато 
моментів, які варто врахувати, 
якщо ви вирішили стати сироїдом. 
Важливе місце проживання люди-
ни. У нас є літо і зима. Тому, залеж-
но від сезону, холодні продукти без 
термічної обробки можуть у нас 
містити велику кількість пестицидів, 
які не є корисними для організму. 

Взимку організм витрачає більше 
енергії для термозберігання, відпо-
відно, через холодну їжу людина 
може себе погано почувати. У те-
плих країнах сироїдства дотриму-
ватись набагато легше.
Далі. До сироїдства потрібно 
переходити плавно. Спочатку 
потрібно продукти піддавати 
меншій термічній обробці, а по-
тім вже забирати її. Якщо пере-
хід буде різким — це нашкодить 
травній системі.
Коли людина переходить на си-
роїдіння — вона отримує відчуття 
легкості, вона може вилікувати 
організм від певних хвороб. Та-

кож перед тим, як почати сирої-
діння, варто пройти обстеження 
у лікаря, адже при наявності де-
яких хвороб, воно категорично 
заборонено.
Щодо користі пророщених 
крупів, зокрема гречки — то вона 
беззаперечна. Коли відбуваєть-
ся пророщування, зернятко від-
дає усі найкращі мікроелементи 
паростку, і відповідно, він зба-
гачений корисними речовина-
ми. У пророщеному зернятку 
в 300 разів більше корисних ре-
човин, ніж у звичайному. Її можна 
додавати до салатів, до гарнірів, 
використовувати у смузі.

«Не всім підходить і потрібний плавний перехід» 

ËÀÉÔ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

— Äî òîãî, ùîá ÿ ³ ìîÿ ñ³ì'ÿ 
çì³íèëè ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ, íàñ 
ï³äøòîâõíóâ äîñèòü ñåðéîçíèé 
âèïàäîê, — ðîçïîâ³äàº ²âàí Áå-
çóøêî. — Ñ³ì ðîê³â òîìó çàõâîð³â 
ñèí. Öå íåàáèÿê íàñ ïåðåëÿêàëî. 
Òîìó ìè ðàçîì âèð³øèëè âçÿòèñü 
çà ñâîº õàð÷óâàííÿ. Òà øóêàëè 
ð³çí³ ñïîñîáè ë³êóâàííÿ. Çàðàäè 
äèòèíè ìè ïåðåéøëè íà ñèðî-
¿ä³ííÿ. Àëå òàêèé âèá³ð á³ëüø 
ïîâ’ÿçàíèé ³ç äóõîâíèìè ïðàêòè-
êàìè. Ìè âèð³øèëè î÷èùóâàòèñü 
ñëîâîì: ÷èñò³ äóìêè, ÷èñò³ ñëîâà, 
÷èñòà ¿æà. Ïðèíöèï î÷èùåííÿ 
ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³.

Ïàí ²âàí êàæå, ùî ìàéæå òðè 
ðîêè âîíè âæèâàëè ó ¿æó ëèøå 
ïðîðîñëó ãðå÷êó òà ñàëàò. Ï³ä-
òðèìóâàëè òàêèé ðåæèì ³ ä³òè.

— Öå áóëà ïðîðîñëà, ïåðåáèòà 
áëåíäåðîì ãðå÷êà. Çâ³ñíî, ç ð³çíè-
ìè ïðèïðàâàìè: ñèðîþ öèáóëåþ, 
ìîðêâîþ. Ìè òð³øêè ï³ä³ãð³âà-
ëè ¿¿ ³ ðîáèëè äîñõî÷ó îâî÷³â òà 
ôðóêò³â. Âäîìà ïîñò³éíî áóëè êî-
øèêè ÿáëóê, îñîáëèâî çèìîþ, — 
ãîâîðèòü â³í.

«Я І НЕ ХОЧУ ТОГО М'ЯСА» 
²âàí Áåçóøêî ðîçïîâ³äàº ïðî 

ñ³ìåéí³ çâè÷êè ó õàð÷óâàíí³.
— Ùîðîêó, çàì³ñòü â³äïóñòêè 

ìè ç äðóæèíîþ ¿çäèëè â Øâåö³þ 
íà çá³ð ÿã³ä, — ïðîäîâæóº ðîçïî-
â³äü ïàí ²âàí. — Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïîâåðòàëèñü, ìè êóïóâàëè ñâè-
íþ, ÿêó ñ³ì'ºþ ç'¿äàëè çà çèìó. 
Íàñòóïíîãî ðîêó ìè çàêóïëÿëè 
ðèáó, çäåá³ëüøîãî ñêóìáð³þ ³ õåê. 
² âîíî çà ò³ çèìè òàê íàáðèäàëî, 
ùî ìè âæå íå ìîãëè äèâèòèñü 

íà öå. ² âæå íà òðåò³é ð³ê íàì 
ï³ä³éøëî ñèðî¿ä³ííÿ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî â³äìîâèòèñü 
â³ä ì'ÿñà áóëî íå ñêëàäíî. ² íàâ³òü 
íà âàæêèõ ðîáîòàõ âæå ï³ä ÷àñ õàð-
÷óâàííÿ íà ñèðî¿ä³íí³, ñ³ì'ÿ ïî÷àëà 
ïî÷óâàòè ñåáå êðàùå, í³æ äî òîãî. 
Çà öåé ÷àñ çíèêëè ã³ïåðòîí³ÿ, ñòå-
íîêàðä³ÿ òà ³íø³ çàõâîðþâàííÿ. Â³ä 
2013-ãî ðîêó í³õòî ó ñ³ì'¿ íå õâîð³â 
ïðîñòóäàìè òà ÃÐÂ². Ëèøå çàðàç 
ïàí ²âàí çàõâîð³â êîðîíàâ³ðóñîì. 
Ïðîòå öå â³í ïîâ'ÿçóº ³ç ñâîºþ ðî-
áîòîþ, àäæå ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ 
ïåðåáóâàòè ñåðåä ëþäåé.

Çíàéîì³ òà äðóç³ ñ³ì'¿ ñïî÷àòêó 
äèâóâàëèñü, àëå ïåðåä ð³øåííÿì 
ïðî ïåðåõ³ä íà ñèðî¿äñòâî. Äåõòî 
ïîãîäæóâàâñÿ, àëå çãîäîì — çäà-
âàâñÿ, êàæå ÷îëîâ³ê.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАВ РАЦІОН 
— Êîëè ìè áóëè íà ñèðî¿äñòâ³: 

âå÷åð³ ó ìåíå íå áóëî âçàãàë³. Öå 
ìîãëà áóòè òåïëà âîäà ³ âñå. Âîäè 
òðåáà ïèòè äîñòàòíüî. ² çàðàç 
ÿ äåíü ïî÷èíàþ ³ç äâîõ ñêëÿíîê 
òåïëî¿ âîäè. Âçèìêó ñí³äàíîê ³ 
îá³ä — öå ïðîðîñëà, ïåðåáèòà 
áëåíäåðîì ãðå÷êà. Îá³ä — òàêèé 
ñàìèé. Òàê, öå äîñèòü îäíîìàí³ò-
íà ¿æà, àëå öå ì³é âèá³ð.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ñïî÷àòêó 
â³ä÷óâàâ ãîëîä, àëå â³ä çâè÷íî¿ 
¿æ³ éîãî ñ³ì’ÿ â³äìîâëÿëàñü ïî-
ñòóïîâî: ñïî÷àòêó- â³ä õë³áà, ïî-
ò³ì — â³ä ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â. 
² òàê ïåðåéøëè ëèøå íà ãðå÷êó.

— Çàðàç ì³é ðàö³îí çì³íèâñÿ. 
Ñüîãîäí³ ÿ ñí³äàâ ñóïîì ³ç ñî-
÷åâèö³, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — 
Îá³ä — êàøà ç ñàëàòîì. ß ïðèñëó-
õàþñü äî ñâîãî îðãàí³çìó, íàâ÷èâ-
ñÿ â³ä÷óâàòè, ÷îãî ìåí³ õî÷åòüñÿ 
³ ùî ìåí³ ìîæå áóòè øê³äëèâèì.

«ТРИ РОКИ ЖИВ НА ГРЕЧЦІ»: 
БУВ СИРОЇДОМ, ТЕПЕР — ВЕГАН 
Їжа  Іван Безушко вже 17 років працює 
сільським головою у туристичному Ниркові. 
Попри свою непросту роботу, чоловік став 
вегетаріанцем і три роки був на сироїдінні. 
Його спосіб життя підтримує і сім'я

Ïðî àëêîãîëü ³ ìîâè íå ìîæå 
áóòè. Ï³ä ÷àñ ñèðî¿ä³ííÿ ñ³ì’ÿ 
íå âæèâàëà íàâ³òü ÷àþ. Ëèøå 
âîäà. Â³äìîâèëèñü ³ â³ä öóêðó, 
çãîäîì ïðàêòè÷íî â³äìîâèëèñü 
â³ä ìåäó.

ЯК ПРОРОЩУВАТИ ГРЕЧКУ 
Ðåöåïòîì êîðèñíî¿ ïðîðîùåíî¿ 

ãðå÷êè ²âàí Áåçóøêî ïîä³ëèâñÿ ç 
íàøèìè ÷èòà÷àìè.

— Âè êóïóºòå çåëåíó ãðå÷êó, 
çàëèâàºòå ¿¿ íà ï³âãîäèíè âî-
äîþ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïîò³ì 
âîäó çëèâàºòå ³ äîáðå ïðîìèâàºòå. 
Çàëèøàºòå ¿¿ íà äîáó ïðèáëèçíî, 
ÿêùî òåïëî, òî âîíà ïðîðîñòàº ùå 
øâèäøå. Ïîò³ì äîäàºòå òð³øêè 
âîäè ³ ïåðåáèâàºòå áëåíäåðîì. ² 
ìîæíà äîäàâàòè áóäü-ÿê³ îâî÷³: 
ìîðêâó, öèáóëþ. Ïîò³ì — ðîáèòå 
áóäü-ÿêèé ñàëàò.

Çãîäîì ïàí ²âàí âèð³øèâ äîçâî-
ëèòè ñîá³ ³íêîëè øìàòî÷îê ñèðó. 
Âåãàíñüêå õàð÷óâàííÿ — öå âæè-
âàííÿ êàø òà ñàëàò³â.

×îëîâ³ê â³äêðèâ ùå îäèí «ô³ð-
ìîâèé ðåöåïò», ÿêèé ï³äõîäèòü 
äëÿ âåãàí³â: ñóï ³ç ñî÷åâèö³.

— ×èñòèòå êàðòîïëþ, îêðåìî 
âàðèòå ãðèáè, áàæàíî á³ë³, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — Ñîöåâèöþ ï³äâàðþºòå 
îêðåìî òà äîäàºòå äî ãðèá³â. Ïå-
ðåáèâàºòå íà áëåíäåð³. Äîäàºòå 
âàðåíó êàðòîïëþ, çåëåíü äî ñìà-
êó, îë³þ, öèáóëüêó. Öå ôàíòàñ-
òè÷íà, ðåñòîðàííà ¿æà. Ñî÷åâè-
öÿ äóæå ï³äêðåñëþº âèòîí÷åíèé 
ñìàê ãðèá³â.

«ЖИВЕ СЛОВО» ЧИТАЄ 
ЩОРАНКУ 

Ïàí Áåçóøêî çìàëêó çàõîïëþ-
ºòüñÿ ³ñòîð³ºþ òà ô³ëîñîô³ºþ, áà-
ãàòî ÷èòàº.

— ×èòàþ Í³öøå, Øîïåíãàóåðà, 
Àíäðå Ìîðóà, ñó÷àñíîãî ô³ëîñîôà 
²ãîðÿ Êàãàíöÿ, — êàæå â³í. — Ì³é 
ìîçîê õîò³â ðîçâèòêó, õîò³â äóìà-
òè á³ëüøå â³ä ³íøèõ. Çíàííÿ — öå 
äóæå âàæëèâî.

Àêòèâíèé ïàí ²âàí ³ ó ñîöìå-
ðåæàõ.

— ß âæå äîñèòü äîâãî âåäó áëîã 
ó Facebook. Ìàþ ïîíàä òèñÿ÷ó 
äðóç³â, ³ öå ò³, ÿêèì ñïðàâä³ ö³êà-
âî òå, ùî ÿ ïèøó. Óñ³ ìî¿ äîïè-
ñè — öå ô³ëîñîô³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, 
³ñòîð³ÿ… Îäí³ ç íàéíîâ³øèõ ï³ä 
íàçâàìè: «Êîæíà ëþäèíà º òâî-
ðöåì ìàéáóòíüîãî», «Ìîâ ñëîâî, 
ùîá ÿ òåáå ïîáà÷èâ. Ñîêðàò». Âè 
êîëè ïî÷èòàºòå ì³é Facebook, âè 
çðîçóì³ºòå, õòî ÿ º. Íàâ³òü ìåíå 
çàõîïëþº ìîÿ ñòîð³íêà, óÿâ³òü 
ñîá³ (ïîñì³õàºòüñÿ — ïðèì. ðåä.). 
Îò ìåí³ ïðèºìíî ÷èòàòè ðå÷³ ç³ 
çì³ñòîì. ² ëþäÿì öå ïðèºìíî, 
áî ëþäÿì öüîãî áðàêóº çàðàç, — 
êàæå â³í.

Òàêîæ ñ³ì'ÿ êîæåí äåíü ïî÷è-
íàº ³ç äóõîâíî¿ ïðàêòèêè ç ãàð-
íèìè ñëîâàìè.

— ª òàêèé ë³êàð Âîëîäèìèð 
Ô³ëàòîâè÷. Â³í ë³êóº «æèâèì ñëî-
âîì», — ãîâîðèòü ²âàí Áåçóøêî. — 

Öå íàá³ð ñë³â, ìàòðèö³. Íàïðè-
êëàä, òàê: «Ñëàâíèìè, äîáðèìè, 
ÿñíèìè, ñâ³òëèìè, ñîíÿ÷íèìè, 
ÿñêðàâèìè ç³ðêàìè ïàëàþ÷èìè…» 
îò òàê ïî÷èíàºòüñÿ îäèí ³ç òàêèõ 
êîðîòåíüêèõ â³ðø³â, ÿê³ íàïîâ-
íþþòü äåíü òàêèìè äîáðèìè ³ 
ñâ³òëèìè äóìêàìè.

«МАЮ СВІЙ САД» 
Ó ²âàíà Áåçóøêà á³ëÿ áóäèíêó 

âëàñíèé ñàä, ó ÿêîìó ïîíàä 20 ñîð-
ò³â âèíîãðàäó, àáðèêîñè, îæèíà, 
ìàëèíà, ñëèâè, ïîíàä ñòî ãîð³õ³â.

— Öå âñå âèðîùåíå íàòóðàëüíî, 
âñå æèâå, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïðî 
æîäåí àâ³òàì³íîç ³ ìîâè íå ìîæå 
áóòè.

×îëîâ³ê êàæå, ùî äóæå ëþáèòü 
ñâîº ñåëî ³ íå óÿâëÿº ñåáå áåç 
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè. Ñàìå òîìó 
îäíîñåëü÷àíè îáðàëè éîãî ãîëî-
âîþ ñ³ëüðàäè.

— Ãîëîâíå ìîº êðåäî â ðîáîò³ 
ç ëþäüìè: «Âèñëóõàòè. Òàêòîâíî 
ïîâåñòè ñåáå». ß í³êîëè íå ï³ä-
âèùóþ ãîëîñ íà ëþäåé, ñòàðàþñü 
äîïîìîãòè. ² êîëè òè òàê ñï³ë-
êóºøñÿ ç ëþäüìè, òî ³ ñàìîìó 
æèòè ïðèºìí³øå, — çàâåðøóº 
ñï³âðîçìîâíèê.

«Ãîëîâíå ìîº êðåäî 
â ðîáîò³ ç ëþäüìè: 
âèñëóõàòè, òàêòîâíî 
ïîâåñòè ñåáå. Í³êîëè 
íå ï³äâèùóþ ãîëîñ 
íà ëþäåé» 

Такий вигляд має звичний обід у сім’ї Безушків 

Разом із дружиною Іван Безушко три роки харчувався 
пророщеною гречкою, салатом та фруктами. 
Він каже, що це значно покращило їх здоров’я
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Корисні поради 
 Âèáèðàéòå âçóòòÿ ïðàâèëüíî 
Âðàõîâóéòå ðîçì³ð òà 
ïîâíîòó âàøî¿ ñòîïè. Ïðè 
ïðèì³ðö³ íîâå âçóòòÿ íå ïî-
âèííå çàâäàâàòè áóäü-ÿêèõ 
íåçðó÷íîñòåé ³ ñòîïà íå ìàº 
áóòè ñòèñíóòà.
 Âðàõîâóéòå ïðèçíà÷åííÿ 
òà ñåçîí 
Íå íîñ³òü îäíó ³ òó æ ïàðó 
âçóòòÿ ùîäíÿ, äàéòå ¿é ïðî-
ñîõíóòè ³ íàáóòè ïî÷àòêîâî¿ 
ôîðìè. Íå íîñ³òü âçóòòÿ 
ç ï³äîøâîþ ç íàòóðàëüíî¿ 
øê³ðè, à òàêîæ ç âåðõîì ³ç 
òåêñòèëþ â äîùîâó ïîãîäó. 
Ïðîìîêàííÿ òàêîãî âçóòòÿ 
íå º ï³äñòàâàìè äëÿ çâåð-
íåíü ç ïðåòåíç³ÿìè. Íå íî-
ñ³òü âçóòòÿ íà âèñîêèõ àáî 
òîíêèõ êàáëóêàõ ïî ãðàâ³þ, 
ùåáåíþ, áðóê³âö³, òàê ÿê 
öå ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî 
ïîøêîäæåííÿ àáî âàøîãî 
òðàâìóâàííÿ.
 Äîãëÿäàéòå çà âçóòòÿì ç 
ïåðøîãî äíÿ ï³ñëÿ ïîêóïêè 
Ïåðåä òèì, ÿê âè ïî÷íåòå 
íîñèòè íîâå âçóòòÿ, ïðî-
òð³òü éîãî ñóõîþ ì'ÿêîþ 
òêàíèíîþ àáî ù³òêîþ ³ 
îáðîá³òü âîäîâ³äøòîâõó-
âàëüíèì ñïðåºì àáî ðîç-
÷èíîì, ïîêè âîíî íå ñòàíå 
ëåäü âîëîãèì, ïîò³ì âèñó-
ø³òü. Çàìøåâå âçóòòÿ ñîõíå 
10–12 ãîäèí, øê³ðÿíå — 
òðîõè øâèäøå.
 ×èñò³òü ïîâåðõíþ âçóòòÿ 
â³ä çàáðóäíåíü 
Âåëþð, íóáóê ³ çàìøó 
÷èñòÿòü ò³ëüêè ñóõèìè ³ 
âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüíó 
ãóìêó. Òàê ñàìî, êð³ì ãóì-
êè, º ñïåö³àëüí³ ù³òêè, ÿê³ 
ç îäíîãî áîêó ñêëàäàþòüñÿ ç 
ãóìîâèõ «ïàëü÷èê³â» — î÷è-
ùàþòü ïîâåðõíþ, à ç ³íøîãî 
ìàþòü ìåòàëåâèé âîðñ, ÿêèé 
ðîç÷³ñóº ä³ëÿíêè çàìø³, ÿê³ 
çàëîñíèëèñÿ. Øê³ðÿíå âçóò-
òÿ ñë³ä ìèòè ì'ÿêîþ òêà-
íèíîþ, çìî÷åíîþ â òåïë³é, 
çëåãêà ìèëüí³é âîä³.
 Äîãëÿä ìàº áóòè 
ðåãóëÿðíèì 
Ïåðâèííó îáðîáêó òðåáà 
ïðîâåñòè äî âîëîãîãî ñòàíó 
òðè÷³ ç ³íòåðâàëîì äî ïîâ-
íîãî âèñèõàííÿ. Íàñòóïí³ 
îáðîáêè — ï³ñëÿ êîæíî¿ 
ðåòåëüíî¿ ÷èñòêè.
 Âèêîðèñòîâóéòå ñïåöçàñîáè 
Äëÿ ùîäåííîãî äîãëÿäó ³ 
îñâ³æåííÿ êîëüîðó çàìø³, 
âåëþðó ³ íóáóêà ðåêîìåí-
äóþòü ôàðáó-àåðîçîëü. Äëÿ 
øê³ðÿíèõ ïîâåðõîíü — ôàð-
áè ³ êðåì.
 Ñóø³òü ïðè ê³ìíàòí³é 
òåìïåðàòóð³ 
Äëÿ çáåðåæåííÿ ôîðìè 
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòî-
âóâàòè ñïåö³àëüí³ âñòàâ-
êè-êàðêàñè àáî íàáèâàòè 
âçóòòÿ ïàïåðîì ÷è ñòàðèìè 
ãàçåòàìè. Âîëîãà ³ç âçóòòÿ 
âèõîäèòü ÷åðåç 20 ãîäèí.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äëÿ òîãî, ùîá òðèìàòè âçóò-
òÿ ó íàëåæíîìó ñòàí³, íåîáõ³äíî 
íå ò³ëüêè ÷èñòèòè éîãî, à ³ âè-
êîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ çàñî-
áè. ×àñòî äîâîäèòüñÿ çâåðòàòèñÿ 
ó ìàéñòåðí³.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ РЕМОНТ 
У МАЙСТЕРНІ 

Ó Òåðíîïîë³ º ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìàéñòåðåíü, äå ìîæíà â³äðåìîí-
òóâàòè âçóòòÿ. Îäðàçó ê³ëüêà òàêèõ 
ìàéñòåðåíü º á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó, íà Øåïòèöüêîãî, Æèâîâà 
òà Ìåäîâ³é. Ö³íè âñþäè ïðèáëèçíî 
îäíàêîâ³. ßê ðîçïîâ³â ìàéñòåð Ñòå-
ïàí, íàé÷àñò³øå ëþäè ïðèíîñÿòü 
âçóòòÿ äëÿ ðåìîíòó ñàìå âîñåíè.

— Ëþäè çàçâè÷àé â³äêëàäàþòü 
ðåìîíò ³ ïðèõîäÿòü óæå òîä³, êîëè 
ïî÷èíàþòüñÿ äîù³ òà õîëîä, — 
ðîçïîâ³äàº ìàéñòåð. — Íàé÷àñ-
ò³øå ïðèíîñÿòü ÷îáîòè, äå òðåáà 
çàì³íèòè çàñò³áêó àáî óêð³ïèòè 
ï³äîøâó.

Çàì³íèòè çàñò³áêó íåäîðîãî. Öå 
êîøòóº â³ä 30 äî 80 ãðèâåíü. Óñå 
çàëåæèòü â³ä ñêëàäíîñò³ ðîáîòè òà 

ö³íè íà çàñò³áêó (â³ä 5 äî 20 ãðè-
âåíü). Ï³äêëåéêà ï³äîøâè òàêîæ 
îáõîäèòüñÿ íåäîðîãî — áëèçüêî 
50 ãðèâåíü. Îäíàê ö³íè íà îäíó ³ 
òó æ ïîñëóãó ìîæóòü â³äð³çíÿòè-
ñÿ. Óñå çàëåæèòü ùå é â³ä ñàìîãî 
âçóòòÿ.

— ×àñòî ëþäè ïðèíîñÿòü ÷îáî-
òè, ùîá ïîôàðáóâàòè ¿õ, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí Ñòåïàí. — Öå ìîæíà 
ðîáèòè ³ âäîìà ñàìîìó, ãîëîâíå — 
ïðàâèëüíî âèáðàòè òèï ôàðá. Àëå 
áàãàòî ëþäåé áîÿòüñÿ ç³ïñóâàòè, 
àáî ïðîñòî íå ìàþòü íà òå ÷àñó ³ 
ïðèíîñÿòü â ìàéñòåðíþ.

Òàêîæ òåðíîïîëÿíè íåñóòü ñâîº 
âçóòòÿ, ùîá çàì³íèòè áëèñêàâêó, 
ïðÿæêó, óêð³ïèòè ï³äîøâó àáî 
ï³äøèòè ÷åðåâèêè. Êðàùå ðîáèòè 
öå çàçäàëåã³äü, áî âîñåíè äî ìàé-
ñòð³â çâåðòàºòüñÿ áàãàòî ëþäåé 
³ äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè íà ðåìîíò 
ê³ëüêà äí³â.

ЯКІ ЗАСОБИ ПОТРІБНІ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ 

Ùîá âçóòòÿ «ïåðåæèëî» ñåçîí, 
íåîáõ³äíî äîãëÿäàòè çà íèì. Äëÿ 
êîæíîãî ìàòåð³àëó äîãëÿä òà çàñî-
áè ìàþòü áóòè ³íäèâ³äóàëüí³. ßê 
ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó â îäíîìó ç 

ГОТУЄМО ВЗУТТЯ 
ДО ОСІННЬОГО СЕЗОНУ
Догляд  Перед настанням дощів та 
холоду варто підготувати своє взуття. 
Дехто кожного сезону купує нову пару, 
а хтось намагається використовувати різні 
засоби, щоб якомога довше тримати взуття 
в хорошому стані. Як правильно готуватися 
до осені та зими, які засоби потрібні 
для догляду та скільки вони коштують, 
дізнавався журналіст «RIA плюс»

ìàãàçèí³â, ïîòð³áíî îäðàçó çàïè-
òóâàòè ïðî äîãëÿä çà âçóòòÿì ï³ä 
÷àñ ïîêóïêè.

— Øê³ðÿíå âçóòòÿ ïîòð³áíî ïå-
ð³îäè÷íî îáðîáëÿòè ñïåö³àëüíèì 
êðåìîì, áî øê³ðà ìàº âëàñòèâ³ñòü 
ïåðåñèõàòè, — ðîçïîâ³äàº ïðîäà-
âåöü-êîíñóëüòàíò Ë³ë³ÿ. — ßêùî 
âè ïðîìî÷èëè øê³ðÿíå âçóòòÿ, 
òî âäîìà éîãî ïîòð³áíî ïðîòåð-
òè â³ä âîëîãè òà ïðîñóøèòè, àëå 
íå ìîæíà ñòàâèòè éîãî íà áàòà-
ðåþ, ùîá øê³ðà íå ïåðåñèõàëà. 
Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà îáðîáèòè 
÷åðåâèêè êðåìîì. ª ñïåö³àëüí³ 
âîäîâ³äøòîâõóþ÷³ êðåìè. Îáðîáêó 
ïîòð³áíî ïðîâîäèòè ðàç â ê³ëüêà 
òèæí³â.

Âçóòòÿ ìîæå áóòè âèêîíàíå ç 
ãóìè, âåëþðó, íóáóêà òà ³íøèõ 
ìàòåð³àë³â. Äåÿê³ ÷åðåâèêè îçäî-
áëåí³ õóòðîì. Çà íèìè äîãëÿäàòè 
âàæêî, òîìó òàêå âçóòòÿ êðàùå 
íå îäÿãàòè â äîù. Çàçâè÷àé éîãî 
âèñòà÷àº íà îäèí ñåçîí.

Ãóìîâå âçóòòÿ íàéá³ëüø ñò³éêå 
òà íå ïîòðåáóº îñîáëèâîãî äîãëÿ-
äó. Äåõòî êóïóº ãóìîâ³ ÷îá³òêè 
äëÿ ä³òåé. Äîðîñë³ ãóìîâ³ ÷îáîòè 
êóïóþòü ð³äêî. Â îñíîâíîìó — 
äëÿ òîãî, ùîá ïîðàòèñÿ ïî ãîñ-
ïîäàðñòâó.

Ö³íè íà ñïåö³àëüí³ êðåìè äëÿ 
øê³ðÿíîãî âçóòòÿ ïî÷èíàþòüñÿ â³ä 
20 ãðèâåíü. Ñïåö³àëüíà ãóáêà — 
13 ãðèâåíü. Âîäîâ³äøòîâõóþ÷³ 
êðåìè êîøòóþòü â ñåðåäíüîìó 
60 ãðèâåíü. Ñïåö³àëüí³ âîäîâ³ä-
øòîâõóþ÷³ ñïðå¿ äëÿ âçóòòÿ ç íó-
áóêà, âåëþðà òà çàìø³ — áëèçüêî 
100 ãðèâåíü. Îäíîãî òàêîãî áàëî-
í÷èêà âèñòà÷àº íà 10–15 îáðîáîê. 
Öüîãî ö³ëêîì âèñòà÷èòü íà îñ³íü 
òà çèìó.

ЯК ПОФАРБУВАТИ ЧЕРЕВИКИ 
САМОМУ 

Äåõòî ï³äôàðáîâóº âçóòòÿ ç 
çàìø³ òà íóáóêà ïåðåä íîâèì 

ñåçîíîì. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ïðèäáàòè ñïåö³àëüíó ôàðáó. ¯¿ 
ïðîäàþòü ó âèãëÿä³ ñïðåþ. Ïî-
òð³áíî ïðàâèëüíî âèáðàòè ôàðáó 
äëÿ êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó. Òàêîæ 
ïîòð³áíî îáðàòè êîë³ð ôàðáè.

— Ïåðåä òèì, ÿê ïîôàðáóâà-
òè âçóòòÿ, ïîòð³áíî éîãî äîáðå 
î÷èñòèòè â³ä áðóäó, — ðàäèòü 
ïðîäàâåöü Îëüãà. — Òðåáà çíå-
æèðèòè ïîâåðõíþ âçóòòÿ ³ äîáðå 
âèñóøèòè. Âñå òå, ùî íå ìàº áóòè 
çàôàðáîâàíå, ïîòð³áíî çàêëå¿òè. 
Ìîæíà âèêîðèñòàòè çâè÷àéíèé 
ñêîò÷.

Ôàðáóâàòè òà îáðîáëÿòè âçóò-
òÿ àåðîçîëÿìè êðàùå íà âóëèö³, 
à íå â ïðèì³ùåíí³, áî ñïðå¿ ìàþòü 
ð³çêèé òà ñò³éêèé çàïàõ.

Âàðòî îäÿãíóòè ãóìîâ³ ðóêà-
âè÷êè, ùîá íå ïîôàðáóâàòè ñîá³ 
ðóêè, àäæå çìèâàòè ôàðáó äîâå-
äåòüñÿ äîâãî.

Ôàðáà êîøòóº â ñåðåäíüîìó 
80–100 ãðèâåíü. ¯¿ âèñòà÷èòü 
íà 3–4 ôàðáóâàííÿ.

ОБРОБКА ВЗУТТЯ ВСЕРЕДИНІ 
Îêð³ì çîâí³øíüî¿ îáðîáêè, 

ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè ïðî äîãëÿä 
âçóòòÿ çñåðåäèíè. Ïîòð³áíî íå äî-
ïóñêàòè ïðîìîêàííÿ âçóòòÿ. ßêùî 
âîäà âñå æ ïîòðàïèëà âñåðåäè-
íó — ïîòð³áíî éîãî äîáðå âè-
ñóøèòè. ª ñïåö³àëüí³ ñóøêè äëÿ 
âçóòòÿ. Ö³íè íà íèõ ïî÷èíàþòüñÿ 
â³ä 150 ãðèâåíü. Â ìàãàçèíàõ òåõ-
í³êè âîíè êîøòóþòü â ñåðåäíüîìó 
300 ãðèâåíü.

Ùîá ïîçáóòèñÿ àáî çàïîá³ãòè 
íåïðèºìíîìó çàïàõó — ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüíèé 
àíòèñåïòè÷íèé äåçîäîðàíò. Â³í 
êîøòóº áëèçüêî 80 ãðèâåíü. Éîãî 
ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè ïåð³î-
äè÷íî. Òàêèé ñïðåé ï³ä³éäå äëÿ 
áóäü-ÿêîãî òèïó âçóòòÿ. ̄ õ ïðîäà-
þòü ÿê ó ìàãàçèíàõ âçóòòÿ, òàê ³ 
â çâè÷àéíèõ ñóïåðìàðêåòàõ.

Заміна повзунка 30–80 грн 

Заміна блискавки 90–200 грн 

Заміна гумового каблука 60–80 грн 

Заміна підошви 200–500 грн 

Підклейка підошви 50–100 грн 

Фарбування взуття 150-200 грн 

Прошивка взуття 70–90 грн 

Заміна пряжки 20–40 грн

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ РЕМОНТУ ВЗУТТЯ У МАЙСТЕРНЯХ

Спеціальний крем для шкіряного взуття можна купити за 
20–25 гривень. Він не дасть пересихати шкірі та збереже її колір

Фарбу для взуття варто обирати, враховуючи не лише 
відтінок, а і матеріал, з якого виготовлене взуття
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СЕРЕДА, 16 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 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Смаки Європи 
11.00 Дивовижнi сади. Чахар 
Баг — Iсфаган 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Нова Зеландiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 Вбивство Гонгадзе. 
20 рокiв у пошуках правди 
22.40 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
00.00 Спiльно 
03.30 Д/ф «Вiйна на нульовому 
кiлометрi»
04.25 Д/ф «Одесити на Дон-
басi»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.15 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 
11: Китай»
01.05 «Свiт навиворiт»

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 «Добре здоров'я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Око за око» 
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особиста 
справа»
00.00 Т/с «Мереживо долi»
03.15 Х/ф «Iм'я троянди»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 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 но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.00, 13.10 Х/ф «Вуличний 
боєць»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.25 Т/с «Пес»
16.40 Х/ф «Найманець»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ Прем'єра 
22.45, 02.55 Т/с «Менталiст»
00.50 Х/ф «Каратель»

СТБ
05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.25, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.30 «МастерШеф — 8»
11.55, 14.50 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд» 
18.00 «Супермама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «I будуть 
люди»

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 «Справа 39»
13.00 Хто проти блондинок
15.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Марсiанин»
00.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове 
пришестя»
01.50 Т/с «Пiдступнi покоївки»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.35 Кра-
їна У 
11.15, 23.35 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.35 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Зоряний пил»
02.35 Щоденники Темного
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.45 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Рейд в пустыню»
08.40 «Месть природы»
08.50, 17.15 «Затерянный мир»
13.30 Х/ф «Враг мой»
15.30 Х/ф «Коммандо»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Звонарь»
22.20, 00.10 Т/с «Кости-2»
01.50 «Облом.UA.»

ЧЕТВЕР, 17 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 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. Мон-
голiя — за межами степiв 
11.00 Дивовижнi сади. 
Марокко 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Нова Зеландiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.15 Т/с «Модус»
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 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 04.30 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 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2020» 

00.45 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» 
02.50 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.15 «Телемагазин»
05.45, 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 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Око за око» 
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особиста 
справа»
00.00 Т/с «Мереживо долi»
03.20 Х/ф «Очiкуючи вантаж 
на рейдi Фучжоу бiля Пагоди» 

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 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 но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 13.15 Х/ф «6 днiв»
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.25 Т/с «Пес»
16.35 Х/ф «Король злодiїв» 
16+ Прем'єра 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.30 Т/с «Пес-5» 16+ 
Прем'єра 
22.45, 02.45 Т/с «Менталiст»
00.45 Х/ф «Секретнi агенти»

СТБ
05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.05, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.05 «МастерШеф — 8»
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд» 
18.05 «Супермама»
19.10 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «I будуть 
люди»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00, 01.40 Варьяти
09.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.50 Х/ф «Медовий мiсяць»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Трон: Спадок»
23.50 Х/ф «Анонiм»
02.55 Служба розшуку дiтей 
03.00 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.20 Кра-
їна У 
11.15, 23.20 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.20 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Менi б у небо»
02.20 Щоденники Темного
03.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.45 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Рейд в пустыню»
08.50 «Месть природы»
09.05, 17.20 «Затерянный 
мир»
12.55 Х/ф «День патриота»
15.15 Х/ф «Осада»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
20.20 Т/с «Звонарь»
22.20, 00.10 Т/с «Кости-2»
01.50 «Облом.UA.»

П`ЯТНИЦЯ, 18 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат» 
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 
09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Свiтова медицина. 
Японiя — останнi довгожителi 
Окiнави 
11.00 Дивовижнi сади. Iталiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA: 
Спорт 
15.20 Реалiтi-шоу «Грандiознi 
проекти: Нова Зеландiя» 
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Вижити в дикiй 
природi» 
19.55 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
21.40 Д/с «Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
22.15 Т/с «Модус»
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях 
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.45, 19.30, 03.55 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 «Вечiрнiй квартал 2020»
23.25 «Вечiрнiй квартал»
00.25 Х/ф «Двадцять сiм 
весiль» 
02.35 «Життя вiдомих людей»
04.55 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40, 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 «Добре здоров'я»
14.25, 15.25, 23.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. Око за око» 
18.00, 01.45 Ток-шоу «Стосу-
ється 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, 01.30 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 но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10, 13.25 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» Прем'єра 
14.55, 16.20, 02.00 Скетч-шоу 
«На трьох»
17.10, 20.10 Дизель-шоу 12+ 
Прем'єра 
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.00 Х/ф «Королiвська сваха» 

07.50 «Урятуйте нашу родину»
11.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»
19.00, 22.50 Т/с «Життя 
прекрасне»
22.45 «Iсторiї успiху»
00.35 Х/ф «Флiрт з сорокарiч-
ною»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.30 Варьяти
07.50 Аферисти в мережах
09.50 Кохання на виживання
11.50 Хто зверху?
14.00 Х/ф «Трон: Спадок»
16.20 Х/ф «Час розплати»
19.00 Х/ф «Нiч у музеї» 
21.10 Х/ф «Нiч у музеї 2» 
23.30 Х/ф «Некромант»
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
09.15, 10.45, 19.15, 00.35 Кра-
їна У 
11.15, 23.35 Одного разу 
в Одесi 
12.15 4 весiлля 
14.15, 01.35 Панянка-селянка 
16.15 Богиня шопiнгу 
21.15 Х/ф «Шпигуни-союз-
ники»
02.35 Теорiя зради 
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.45 «Джедаи»
07.10 Х/ф «Враг мой»
09.10, 17.20 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Открытое море»
15.20 Х/ф «Хищники»
19.20 Х/ф «Короли улиц»
21.25 Х/ф «Высота»
23.10 Х/ф «Смертельное 
падение»
00.55 Х/ф «Рейд в пустыню»
03.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

СУБОТА, 19 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.40, 06.45, 06.50, 08.15, 08.20, 
08.20 Веселi саморобки 
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
08.50, 02.30 Погода 
09.05 Енеїда 
10.10 Х/ф «Брехати, щоб 
бути iдеальною»
11.55, 01.05 Плiч-о-плiч 
12.25 Школа майбутнього. 
Розсудливе використання 
мозку 
13.30 Астероїди: судний день 
чи день оплати?
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Т/с «Таємний код вiри»
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ) 
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050» 
21.20 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
22.00 Х/ф «Однiєї чарiвної 
ночi»
00.05 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 «Свiт навиворiт»

15.30 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.15 ТСН 
20.15, 04.25 «Чистоnews 2020»
20.25 «Вечiрнiй квартал 2020»
21.45 «Вечiрнiй квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя. 
2020»
01.10 «Лiга смiху 2020»
02.30 Х/ф «Пригоди Посей-
дона» 

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 «М/ф»
06.30 «Слово Предстоятеля»
06.40 Х/ф «Вусатий нянь» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нений» 
12.40 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри» 
15.40 Т/с «По рiзних берегах»
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. 
Рандеву» 
22.20 Х/ф «Принцеса 
на бобах» 
00.30 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчат» 
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.45 «Україна вражає»

ICTV
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика!
04.45 Факти 
05.15 Т/с «Копи на роботi»
06.10 Скетч-шоу «На трьох»
06.40 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
09.40 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с «Пес-5»
16.40 Х/ф «Форсаж»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Подвiйний форсаж»
21.25 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт»
23.25 Х/ф «Адреналiн»
01.00 Х/ф «Адреналiн-2: 
Висока напруга»

СТБ
05.25 Т/с «Кафе на Садовiй»
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрки»
10.55 Т/с «I будуть люди»
16.55, 22.50 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.50 Х/ф «Несплячi в Сiетлi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 00.50 Варьяти
08.50 У кого бiльше
10.50 Хто зверху?
13.00 М/ф «Думками нави-
ворiт» 
14.50 Х/ф «Нiч у музеї» 
17.00 Х/ф «Нiч у музеї 2» 
19.00 Х/ф «Нiч у музеї: Таємни-
ця гробницi»
21.00 Х/ф «Пiкселi»
23.00 Х/ф «Залiзне небо: Нове 
пришестя»
02.20 Зона ночi 
05.20 Стендап шоу

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 Х/ф «Русалонька» 
11.15 М/ф «Реальна бiлка» 
12.45 Х/ф «Життя i мета 
собаки» 
14.30 Х/ф «Орлиний зiр»
16.40 Х/ф «Спiвучасник»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Теорiя зради 
02.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.30 «Джедаи 2020»
09.30 «Затерянный мир»

13.45 Х/ф «Двойной дракон»
15.25 Х/ф «Коммандо»
17.10 Х/ф «Бамблби» 
19.25 3 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Львов» 
21.25 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков-2»
01.00 Х/ф «Рейд в пустыню»
02.25 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно секрет-
но-2017»

НЕДIЛЯ, 20 вересня 

UA: перший
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.15 Додолики 
06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.40, 06.45, 06.50, 08.15, 08.20, 
08.20 Веселi саморобки 
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Географiя-малятко 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 
02.40, 03.55, 05.35 Новини 
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий 
Сяодзi» 
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, 00.05 Т/с «Таємний код 
вiри»
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.35 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.30 Д/ц «Всi на море. Ду-
бай — оазис розкошi» 
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. 
Альтернативна енергiя» 
19.55 Д/ф «Острови. Азорськi 
острови. Акули, кити, манти» 
21.20 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Мерi: створення 
принцеси»
01.05 Плiч-о-плiч 
02.30 Погода 
03.00 Бюджетники 
04.15 #ВУКРАЇНI
04.40 Святi та грiшнi 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25 «Свiт навиворiт»
15.15 Т/с «Свати» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.40 Х/ф «Ми купили 
зоопарк» 
03.00 Х/ф «Двадцять сiм 
весiль» 

IНТЕР
05.05 Х/ф «Їхали ми, їхали…» 
06.20 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нений» 
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Х/ф «Чудова п'ятiрка: 
Таємниця стародавнього 
амулета»
14.00 Т/с «По рiзних берегах»

18.00 Х/ф «У полонi стихiї»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «21 мiст» 
22.25 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри» 
01.35 Д/п «Дiана. 7 Днiв» 
03.30 «Речдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
04.55 Еврика!
05.05 Факти 
05.35, 07.25 Анти-зомбi 
06.25 Бiльше нiж правда 
08.25 Секретний фронт 
09.25 Громадянська оборона 
10.20 Т/с «Вiддiл 44»
12.15, 13.00 Х/ф «Форсаж»
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Подвiйний 
форсаж»
16.45 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт»
18.45 Факти тижня 
21.00 Х/ф «Форсаж-4»
23.10 Х/ф «Форсаж-5: Шалена 
п'ятiрка»
01.45 Х/ф «Король злодiїв»

СТБ
04.15 Х/ф «Два береги» 
05.55 Х/ф «Знахар» 
08.50 «МастерШеф — 10»
12.40 «Супермама»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
23.15 «Я соромлюсь свого 
тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.20, 02.00 Варьяти
09.10 М/ф «Кролик Петрик» 
11.00 М/ф «Думками нави-
ворiт» 
12.50 Х/ф «Дiм з приколами» 
14.20 Х/ф «Нiч у музеї: Таємни-
ця гробницi»
16.20 Х/ф «Пiкселi»
18.20 Х/ф «Вартовi Галактики»
21.00 Х/ф «Вартовi Галактики 
2»
23.50 Х/ф «Медовий мiсяць»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.45 М/ф «Гнiздо дракона» 
12.15 Х/ф «Менi б у небо»
14.20 Х/ф «Зоряний пил»
16.40 Х/ф «Шпигуни-союз-
ники»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одно-
го разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00, 23.30, 
00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
01.30 Щоденники Темного
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.55 «Джедаи 2020»
09.55, 00.25 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Обман»
15.20 Х/ф «Короли улиц»
17.20 Х/ф «Инферно»
19.05 Х/ф «Вне закона»
21.00 Х/ф «Игра памяти» 
22.55 Х/ф «Открытое море»
02.15 «Облом.UA.»
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РЕКЛАМА

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ïåðåâàæíî ëþäè óòåïëþþòü 
êâàðòèðè ñàìå ççîâí³. Òàêèì 
÷èíîì âîíè çáåð³ãàþòü â³ëüíèé 
ïðîñò³ð âñåðåäèí³ ïîìåøêàííÿ. 
Ó Òåðíîïîë³ îñòàíí³ìè ðîêàìè 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîì³òíå çá³ëü-
øåííÿ «ëàòîê» íà áàãàòîïîâåð-
õ³âêàõ.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Ïðè «êëàïòèêîâîìó óòåïëåí-

í³» íåãàòèâí³ íàñë³äêè ìàòèìóòü, 
ïåðø çà âñå, ñóñ³äí³ «íå óòåïëåí³» 
êâàðòèðè. ¯õ ñò³íè ìîæóòü âêðè-
òèñÿ ãðèáêîì àáî ïë³ñíÿâîþ. Öå 
ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî òåìïåðàòóðà 
â «óòåïëåíèõ» êâàðòèðàõ âèùà, 
àí³æ â «íå óòåïëåíèõ», ³ òîìó 
óòâîðþºòüñÿ âîëîãà íà ñò³íàõ.

— «Ëàòêîâå óòåïëåííÿ» íåáåç-
ïå÷íå, àäæå º ðèçèê ïîæåæíî¿ 
íåáåçïåêè, îñîáëèâî, ÿêùî ìàòå-
ð³àëè äëÿ ðîáîòè íåÿê³ñí³, — ïî-
ÿñíþº ïðåñ-ñåêðåòàð óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ Îëüãà Òåðåùóê. — Íàïðè-
êëàä, ï³íîïëàñò º äîâîë³ ëåãêîçà-
éìèñòèì ìàòåð³àëîì, ³ â³ä íüîãî 
ëåãêî ìîæå çàãîð³òèñÿ ïðèì³ùåí-
í³ ³ çñåðåäèíè. Ñàìå òîìó ðîáîòè 
ïîòð³áíî ðîáèòè êîìïëåêñíî.

Â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ íàì ðîç-
ïîâ³ëè, ùî ÷àñòî ïðè óòåïëåíí³ 
ççîâí³ ëþäè àêöåíòóþòü óâàãó 
íå íà ÿêîñò³ ìàòåð³àë³â, à íà ¿õ 
íèçüê³é ö³í³.

Êð³ì òîãî, òàêå «êëàïòèêîâå 
óòåïëåííÿ» ìàº íååñòåòè÷íèé 
âèãëÿä.

Ïðè çîâí³øíüîìó óòåïëåíí³ 

òåïëî ä³éñíî äîâøå çáåð³ãàºòü-
ñÿ ó äîì³, öå âèçíàþòü ³ ôàõ³âö³. 
Äî òîãî æ, çá³ëüøóºòüñÿ òåðì³í 
ñëóæáè ñò³í, àäæå óòâîðþºòüñÿ 
äîäàòêîâèé øàð, ÿêèé çàõèùàº 
¿õ â³ä âïëèâó çîâí³øí³õ ôàêòîð³â. 
Ðàçîì ç òèì, âàì äîâåäåòüñÿ íàé-
ìàòè ïðàö³âíèê³â äëÿ óòåïëåííÿ 
êâàðòèðè, ÿêùî âîíà çíàõîäèòüñÿ 
âèñîêî.

— Óòåïëþâàòèñÿ âàðòî ë³òîì, 
äî òîãî æ, öå íå íàäòî åíåðãîå-
ôåêòèâíî, ÿêùî óòåïëþþòü îäíó 
êâàðòèðó, — ðîçïîâ³â ôàõ³âåöü îä-
íî¿ ç ô³ðì, ùî çàéìàºòüñÿ óòå-
ïëåííÿì êâàðòèð, Þð³é Ãàáàé. — 
Ùîá ìàòè â³ä÷óòíèé ðåçóëüòàò, 
óòåïëþâàòè òðåáà âåñü áóäèíîê.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
ВНУТРІШНЬОГО УТЕПЛЕННЯ 
КВАРТИРИ 

Âíóòð³øíº óòåïëåííÿ ñò³í âè 
ìîæåòå çä³éñíèòè ñàìîòóæêè, 
ðàçîì ³ç âíóòð³øí³ì ðåìîíòîì 
êâàðòèðè. Äåÿê³ áóäèíêè íå ìîæ-
íà óòåïëþâàòè ççîâí³, àäæå âîíè 
ïðåäñòàâëÿþòü ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü, 
à çîâí³øíº óòåïëåííÿ ïðèçâåäå 
äî çì³íè ¿õ ôàñàäó, ùî ðîáèòè 
çàáîðîíåíî.

Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» çàòå-
ëåôîíóâàëè äî îäí³º¿ ç ô³ðì, ÿê³ 
ïðîïîíóþòü ïîñëóãó ³ç çîâí³ø-
íüîãî óòåïëåííÿ, òà ïîö³êàâè-
ëèñÿ, ó ÷îìó ïðè÷èíà íåïîïó-
ëÿðíîñò³ âíóòð³øíüîãî óòåïëåí-
íÿ. Íàì ïîÿñíèëè, ùî ì³íóñ³â 
ó öüîìó ìåòîä³ íàáàãàòî á³ëüøå, 
í³æ ïëþñ³â.

— Âîíî ìàëîåôåêòèâíå. Îñíîâ-
íà ôóíêö³ÿ óòåïëåííÿ — çáåðåãòè 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ УТЕПЛИТИ 
КВАРТИРУ НА ЗИМУ 
Заощаджуємо  Уже скоро розпочнеться 
опалювальний сезон. У зв'язку зі зростанням 
тарифів на опалення, постає необхідність 
утеплити своє помешкання. Спробували 
з'ясувати, скільки вартує зовнішнє та 
внутрішнє утеплення — читайте 

òåïëî ³ óíèêíóòè âîëîãè, — êàæå 
Þð³é Ãàáàé. — ßêùî óòåïëåííÿ 
âíóòð³øíº, òî òàê çâàíà «òî÷êà 
ðîñè» — ì³ñöå, äå ñõîäèòüñÿ òåï-
ëå ³ õîëîäíå ïîâ³òðÿ, çíàõîäèòüñÿ 
ó ñàìîìó äîì³. Çà ðàõóíîê öüîãî 
ïðèì³ùåííÿ ç ÷àñîì ìîæå ïî-
êðèòèñÿ ïë³ñíÿâîþ.

ЯКИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
УТЕПЛЮВАТИ 

Óòåïëþâàòè êâàðòèðó ìîæ-
íà ð³çíèìè ìàòåð³àëàìè. Ó íèõ 
òàêîæ º ñâî¿ ïëþñè òà ì³íóñè. 
Òàê, âèêîðèñòîâóþòü ï³íîïëàñò, 
ì³íåðàëüíó âàòó, ñêëîâàòó, åêñ-
òðóäîâàíèé ï³íîïîë³ñòèðîë.

ßê ïîÿñíèâ ôàõ³âåöü, íàéá³ëüø 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñàìå 
âàòó òà ï³íîïëàñò.

— ßêùî âè óòåïëþºòå ï³íîïëà-
ñòîì, òî ðîáîòà ïðàö³âíèê³â ðàçîì 
ç ìàòåð³àëîì îá³éäåòüñÿ âàì ïðè-
áëèçíî ó 500 ãðèâåíü çà êâàäðàò-
íèé ìåòð, âàòîþ — 900, — êàæå 
ïàí Ãàáàé.

ЯКА ЦІНА?
Óñå çàëåæèòü â³ä âèðîáíèêà. 

Ö³íè íà ò³ ÷è ³íø³ ìàòåð³àëè 
â³äð³çíÿþòüñÿ. Íàâ³òü íà ð³çíèõ 
ñàéòàõ ö³íè íà îäèí ³ òîé æå 
ìàòåð³àë, â³ä òîãî æ âèðîáíèêà, 
ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ. Ôàõ³âö³ ðà-
äÿòü ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ùîäî 
öèõ ïèòàíü ç ìàéñòðàìè.

Òàê, ö³íà íà ï³íîïëàñò, òîâ-
ùèíîþ 50 ì³ë³ìåòð³â, çà ëèñò 
100 íà 50 ñàíòèìåòð³â êîøòóº 
â Òåðíîïîë³ â³ä 15 ãðèâåíü. Ì³íå-
ðàëüíà âàòà, òîâùèíîþ 100 ì³ë³-
ìåòð³â òà ðîçì³ðîì 1200õ1000õ600, 
âàðòóâàòèìå ïðèáëèçíî 280 ãðè-

âåíü. Ëèñò ï³íîïîë³ñòèðîëó, òîâ-
ùèíîþ 50 ì³ë³ìåòð³â ³ ðîçì³ðîì 
120 íà 60 ñàíòèìåòð³â, âàðòóº â³ä 
65 ãðèâåíü.

Ö³íà ðîá³ò ç óòåïëåííÿ íå ñèëü-
íî â³äð³çíÿºòüñÿ ó ð³çíèõ ô³ðì. 
Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì âàðòóº â³ä 

200 ãðèâåíü çà ìåòð êâàäðàòíèé, 
ñêëîâàòîþ ÷è ì³íåðàëüíîþ âàòîþ 
îá³éäåòüñÿ òðîõè äîðîæ÷å — â³ä 
250 ãðèâåíü. Âò³ì, óñå çàëåæèòü 
â³ä êîíêðåòíî¿ ô³ðìè. Äåÿê³ ç íèõ 
âèñòàâëÿþòü ö³íó ï³ñëÿ îãëÿäó 
ôðîíòó ðîá³ò.

«Ëàòêîâå óòåïëåííÿ» 
íåáåçïå÷íå, àäæå 
º ðèçèê ïîæåæíî¿ 
íåáåçïåêè, îñîáëèâî, 
ÿêùî ìàòåð³àëè äëÿ 
ðîáîòè íåÿê³ñí³»

При зовнішньому утепленні, перш за все, 
ви економите простір всередині квартири

Внутрішнє утеплення менш популярне, аніж зовнішнє

Перевага пінопласту полягає у його ціні та хорошій 
теплопровідності. Недолік — горючість та відносна недовговічність
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— Цікаво, що жінки знаходили 
в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли гроші!

***
Молода жінка веде по шосе 
автомобіль з великою швидкістю. 
Подруга, що сидить поряд з нею, 
говорить:
— Ти могла би їхати не так швидко? 
В мене все мерехтить перед очима!
— А ти зроби, так як я.
— Як?
— Закрий очі.

***
Жінка — чоловікові:
— Уявляю, які страшні підозри заро-

дилися в твоїй голові, коли я зникла 
на два дні.
— Так. Я зразу подумав, що ти 
повернешся.

***
Критик:
— Яка чудова річ! Яке бачення. Яка 
експресія!
Художник:
— Так. Це якраз те місце, в яке я ви-
тираю фарби.

***
— Ти замінив рибкам воду в аква-
ріумі?
— Ні, матусю, вони ще цієї не випили.

***
— Минулого тижня дав оголошення 

в газету, що шукаю собі жінку. І ось 
отримав цілий мішок листів.
— І що в них?
— В основному одна пропозиція: 
«Бери мою!»

***
— Пацієнт, ось ваш зуб!
— Спасибі, докторе. А ось ваша 
ручка від крісла.

***
 — Донечко, принеси мені п’ять 
тарілок з кухні.
— Навіщо, матусю?
— Мені потрібно про дещо погово-
рити з твоїм батьком.

***
В шлюбному агентстві:

— Ви кому, міс, перевагу віддаєте, 
брюнету чи блондину?
— Мені б хотілось рудого! В мене 
меблі червоного кольору!

***
— Надіє Василівно, навіщо мені 
ваша алгебра, де вона мені в житті 
стати в пригоді може?
— Ой, Савченко, ти ще згадаєш 
мене, коли будеш робити уроки зі 
своїми дітьми-шестикласниками!

***
— Юро, скільки твоя мама повинна 
заплатити за 2 кілограми яблук, 
якщо 1 кг коштує 10 гривень?
— Не можу сказати, учителю, моя 
мама завжди торгується.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Зірки просять вас трохи 
знизити рівень відповідальності 
і розслабитися. Ви старанно 

працювали і тепер ваша інтуїція гово-
рить про те, що прийшов час подумати 
про подорож, яку постійно відкладаєте. 
Зірки рекомендують вам відключити 
контроль і відправитися в нікуди. 

ТЕЛЕЦЬ Вашому ставленню 
до грошей можуть позаздрити 
Стрільці і Близнюки. Але ви ж 

розумієте, щоб добре заробляти, вам 
потрібно гарненько відпочити? Поправ-
ляючи окуляри на переніссі, зірки ре-
комендують вам вирушити в місця, які 
зможуть надихнути вас. Ваші напрямки: 
Кіпр, Азовське море, Тустань.

БЛИЗНЮКИ Домінуючий в 
циклі Юпітер знає про ваш періо-
дичний потяг до пригод. Він не 

рекомендує сподіватися на диво, а брати 
все в свої руки. Зокрема, турботу про 
повноцінний відпочинок і збір вражень. 
Юпітер рекомендує побувати в Литві, на 
виноробні «Колоніст», в Асканії-Новій.

РАК Потурбуйтеся про себе і 
про ваш відпочинок, це принесе 
більше результатів. Якщо ви 

хочете відпочивати — то просто зберіть 
рюкзак і їдьте в подорож! Зірки реко-
мендують вам вибратися у Полтаву, 
Біловезьку Пущу, Кіпр.

ЛЕВ Вам варто обрати на-
прямки, які принесуть яскраві 
і різноманітні враження, які 

допоможуть перезарядитися. Зірки 
рекомендують вирушити в Чернівці, 
Поліський заповідник, Меджибіж.

ДІВА Зірки суворо забороняють 
вам грузнути в скрупульозно-
му дослідженні подробиць, 

і рекомендують оцінювати загальну 
картину вражень, які ви отримуєте від 
відпочинку. А вони, як не сперечайтеся, 
завжди хороші. Вам неодмінно потріб-
но побувати в Торуні, на Кінбурнській 
косі, в Кам'яному селі.

ТЕРЕЗИ Ніяк не можете вирі-
шити, який напрямок вибрати 
для подорожі? Не біда, адже 

зірки знають, чим саме і коли ви будете 
займатися. Ваш покровитель Венера 
рекомендує вам відправитися в подо-
рож в Заліщики, Батумі, Опішню.

СКОРПІОН Скорпіонам дове-
деться попітніти в вирішенні 
будь-яких питань, пов'язаних 

з професійною діяльністю. Але ж ви 
завжди вмієте домагатися свого, ви ж 
знаєте. Щоб зарядити ваше енерге-
тичне джерело, зорі рекомендують вам 
вирушити в Тустань, Відень чи Батумі.

СТРІЛЕЦЬ «Стрільці, здається 
ви засиділися…» — сказав би 
так екзальтований Хірон, якби 

міг говорити. Але здається, ви не маєте 
потреби в його словах, а й так розуміє-
те, що настав час струсити пил зі свого 
лука і вирушити на пошуки пригод. 
Не слухайте нікого, хто говорить вам, 
як краще. Вам лише неодмінно варто 
вибрати напрямки, які «запалять вас»: 
Молдова, Марокко, Дрогобич. 

КОЗЕРІГ Ваш покровитель Зем-
ля хоче поплескати вас по плечу 
і сказати: «ви — молодець». 

Адже багато працюючи, ви цілеспрямо-
вано і обережно намагалися поправити 
ваше матеріальне становище. Зірки 
радять присвятити час особливим по-
їздкам в таких напрямках як словацькі 
Татри, Кам'янець-Подільський, Румунія.

ВОДОЛІЙ Ваш нестандартний 
підхід до вирішення життєвих 
ситуацій просто дивує. Зірки 

рекомендують вивчати все нове і неві-
доме, не сидіти на місці і подорожува-
ти. Ваш молодший управитель Сатурн 
рекомендує вам незалежно вирушити 
в такі місця як Бидгощ, Несвіж, Тракай.

РИБИ Виберіть зручний для 
вас формат подорожей, де 
не доведеться сильно витрачати 

вашу енергію на спілкування з людьми і 
можна буде вдатися до вашим таємних 
схильностей. Екзальтована Венера 
вказує вам своїми наманікюреними 
пальчиками на виноробню «Колоніст», 
Поліський заповідник і Румунію.

Туристичний гороскоп

АНЕКДОТИ

— Як позбутися від знаменника 
цього дробу?
— Потрібно стерти його ганчіркою.

***
М'яч ще летів у вікно директора, 
а діти вже грали в хованки…

***
Учитель:
— А тепер я доведу вам теорему 
Піфагора.
Ледар із задньої парти:
— А чи варто? Ми вам віримо 
на слово.

***
Вчителька перед контрольною:
— Горбенко! Я сподіваюся, 
що не побачу, як ти сьогодні 
списуєш?
— Я теж сподіваюся…

***
На уроці малювання один учень 
звертається до сусіда по парті:
— Здорово ти намалював! 
У мене апетит розігрався!
— Апетит? Від сходу сонця?
— Треба ж! А я думав, ти нама-
лював яєчню!

***
Екзаменатор запитує в учениці:
— Я не розумію, ви готувалася?
— Готувалася, цілий вечір! — 
просяявши, відповідає учениця 
і дістає з пакета згорток. — Ось 
я їх скільки наготувала!
— Що це?
— Як що? Пиріжки з капустою! 
Це вам!

***
Унікальна знахідка! Знайдений 
єдиний у світі підручник хімії 
за 9 клас, в якому Менделєєв 
зображений без намальованих 
рогів.

***
В школі:
— Сьогодні у нас буде контроль-
на.
— А калькулятором користува-
тися можна?

— Так, можна.
— А транспортиром?
— Транспортиром теж можна. 
Отже, запишіть тему контроль-
ної: «Історія Англії, XV століття».

***
Вчитель фізики:
Хлопці, коли в темряві під час 
грози ви гладите кота проти 
шерсті, що вам кинеться у вічі?
Ромчик тягне руку:
— Кіт!

***
Учитель географії приходить 
до лікаря.
— Що у вас болить? — питає той.
— Нога. На північний схід від 
п'яти.

***
— Рустаме, — говорить вчи-
тель, — розкажи про подорож 
Колумба.
— Значить так. Колумб не знав, 
куди він приплив. А коли повер-
нувся додому, то не знав, звідки.

***
На уроці історії вчителька 
запитує:
— Діти, хто такий Спартак?
— «Спартак» — чемпіон! — від-
повідають діти.

***
Урок біології. Вчителька:
— Вовочко, розкажи всьому 
класу, як розмножуються дощо-
ві черв'яки?
— Розподілом, Маріє Петрівно.
— А детальніше?
— Лопатою.

***
— Васильку, у тебе чудовий 
твір! — каже вчитель — Але чому 
ти його не закінчив?
— Тому що тата терміново ви-
кликали на роботу.

***
— Що означає словосполучення 
«бачено-небачено»?
— Це коли барахлить телевізор!
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Гід по Тернополю

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ СТАВ
До 1991 Став мав назву Комсомольське озеро. Це 
велика штучна водойма, створена на місці боліт 
на річці Серет. Площа водосховища становить 
300 га, це як весь Східний масив. Тернопільсько-
му ставу приблизно стільки ж років, як і місту 
Тернополю. Під час Другої світової війни він був 
повністю знищеним. У 1950-х роках відбулась 
масштабна відбудова Тернополя і Тернопільський 
став почали відновлювати.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК
Замок закладений коронним 
гетьманом Я. Тарновським (на честь нього, 
до речі, і назване місто) для оборони від 
нападів кримських татар.

ОСТРІВОК ЗАКОХАНИХ
Це одне з найромантичніших місць Тернополя. 
Розташований посеред Тернопільського ставу, 
дістатись до нього можна за допомогою 
спеціального місточка, який з'єднує Набережну 
та острів.

НАЙДОВШИЙ АЕРАЦІЙНИЙ ФОНТАН 
В УКРАЇНІ
Фонтан відкрили до Дня міста у 2017 році. Це 
місце дуже швидко стало однієї з візитівок Тер-
нополя. Такий незвичний фонтан має очищувати 
Став та наповнювати його киснем. Локація стала 
однією з улюблених місць серед тернополян та 
туристів. Кожного вечора тут фотографуються, 
знімають відео десятки людей. Гості приїжджають 
з різних міст, щоб помилуватися водограєм.

КОНСТРУКЦІЯ «Я ЛЮБЛЮ ТЕРНОПІЛЬ»
Металева композиція прикрасила так звані «Єли-
сейські поля», що у парку імені Тараса Шевченка. 
Урочисте відкриття композиції відбулося 1 серпня 
2017 року.

ПЛЯЖ «ЦИГАНКА»
28 серпня 2016 на День міста у Тернополі відкрили 
оновлений пляж «Циганка». Після реконструкції він 
став справжньою родзинкою міста та улюбленою 
відпочинковою зоною багатьох тернополян. Тепер 
там з'явився пішохідний фонтан та екстрим-парк.

ЗООКУТОК У ПАРКУ «ТОПІЛЬЧЕ»
«Топільче» — наймолодший і один з найкраси-
віших парків Тернополя. Офіційно відкритий 
у 1985 році. Перлиною його є «Козацький 
острів» та зоокуток. На території зоокутка є 
мальовничі острівці, канали і водойми з водо-
плавними птахами, побудовані будиночки і во-
льєри для тварин. Станом на початок 2017 року 
в зоокутку мешкали коні, поні, віслюки, кози, 
лані, вівці, олені, козулі, муфлони, декоративні 
кролі, а також лебеді, павичі, фазани, страуси, 
цесарки, казарки, декоративні кури, домашні 
гуси, домашні качки.

ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН 
І СКВЕР ІМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Головний майдан Тернополя, який разом із буль-
варом Тараса Шевченка композиційно утворює 
сучасне середмістя. Це одне з улюблених місць 
відпочинку тернополян. Тут проходять велелюдні 
зібрання, мистецькі та політичні заходи. Саме 
на цьому майдані встановлюють новорічну ялинку.
Неподалік майдану, у сквері ім. Тараса Шевченка, 
варто зробити фото біля Тристороннього годинни-
ка. Його встановили в центрі Тернополя у вересні 
2014 року. Саме там він стояв ще за часів Ав-
стро-Угорщини та Польщі і був знищений під час 
воєнних дій навесні 1944 року. Точну копію істо-
ричного годинника відтворили львівські майстри.


