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ЧИ БУДУТЬ ВИБОРИ БЕЗПЕЧНИМИ?
У масках і зі своїми ручками рекомендують
приходити виборцям на дільниці 25 жовтня.
На вході мають міряти температуру,
а в приміщеннях — пильнувати дистанцію.
Наша область — третя з кінця в Україні
за розміром коштів, які скерували на дотримання
протиепідемічних вимог
X

Скільки ж Тернопіль виділив на проведення
виборів, чи буде безпечно на дільницях? Чи
встигнуть продезінфікувати школи до того, як
діти повернуться до навчання? Чи на школярів
у листопаді знову чекає дистанційна освіта?
Відповіді та ці та інші питання шукала «RIA плюс».
Знайомтесь та прийдіть на дільниці!
с. 2
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ЯК ТЕРНОПІЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ВИБОРІВ
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ì³ñöåâ³ âèáîðè â³äáóäóòüñÿ
25 æîâòíÿ. Íà íèõ ìàþòü íå ò³ëüêè
ñòåæèòè çà ÷åñí³ñòþ ³ ïðîçîð³ñòþ
ñàìîãî ïðîöåñó ãîëîñóâàííÿ òà
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â, à é äîòðèìàííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ âèìîã. Àäæå
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ ³
áåç òîãî äîñèòü âèñîêà.
НА ТРЕТЬОМУ МІСЦІ З КІНЦЯ
Óðÿä çàäåêëàðóâàâ îñíîâí³
âèìîãè äëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â
(äèâèñü íà îêðåìîìó áëîö³ —
ïðèì. ðåä.). Ìàñêîâèé ðåæèì,
ñîö³àëüíà äèñòàíö³ÿ, òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã, ñâî¿ ðó÷êè äëÿ
áþëåòåí³â òà ³íøå. Ïåðåë³ê íåìàëèé. Íà ä³ëüíèöÿõ òàêîæ ïîâèíí³
áóòè àíòèñåïòèêè, ïðèì³ùåííÿ
ìàþòü ïðîâ³òðþâàòè òà ïðîâîäèòè
äåç³íôåêö³þ ïîâåðõîíü.
Òèì ÷àñîì íà ñàéò³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îïóáë³êóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî êîøòè,
âèä³ëåí³ íà ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè ï³ä ÷àñ âèáîð³â. ² îñü Òåðíîï³ëüùèíà ó ñïèñêó — íà òðåòüîìó
ì³ñö³ ç ê³íöÿ — ï³ñëÿ Ëóãàíñüêî¿
îáëàñò³ òà Ìèêîëà¿âùèíè.
«Íà çä³éñíåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
âèáîð³â ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïåðåäáà÷åíî 37,4 ìëí ãðí, — éäåòüñÿ
íà ñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. —
Íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 846 â³ä
14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 ëèïíÿ
2020 ð. ¹ 641» ó ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ ïåðåäáà÷åíî 37,4 ìëí ãðèâåíü
íà çä³éñíåííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ
çàõîä³â, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿
õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿
êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, ï³ä
÷àñ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â 25 æîâòíÿ 2020 ðîêó».
ЯК ПІДГОТУВАВСЯ ТЕРНОПІЛЬ
Íàòîì³ñòü ó Òåðíîïîë³ íà ïðèäáàííÿ çàñîá³â äåç³íôåêö³¿ ï³ä ÷àñ
îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ïåðåäáà÷åíî êîøòè â ñóì³
121 800 ãðí â ìåæàõ áþäæåòó
íà 2020 ð³ê, ïîâ³äîìèëà ðå÷íèöÿ
Ìàð'ÿíà Çâàðè÷.
Íà ä³ëüíèöÿõ îá³öÿþòü äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ âèìîã óðÿäó. Ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â,
ïåðåäà÷³ ïðîòîêîë³â òà áþëåòåí³â äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó ïðèì³ùåíí³ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðîâîäèòüñÿ
çàêëþ÷íà äåç³íôåêö³ÿ.
Êóäè ñêàðæèòèñü, ÿêùî âè âèÿâèëè ïîðóøåííÿ — ÷³òêî í³äå
íå ïðîïèñàíî. Ó ÒÂÊ íàñ çàïåâíèëè, ùî ïðî íîâ³ ïðàâèëà, çàòâåðäæåí³ óðÿäîì, ãîëîâè ÄÂÊ ³ ÷ëåíè
êîì³ñ³é çíàþòü. Îò êîíòðîëþâàòè
çà ¿õí³ì äîòðèìàííÿì — íå çîáîâ’ÿçàí³. Íà ä³ëüíèöÿõ ÷åðãóâàòèìóòü
ïîë³öåéñüê³. Òîìó ïðî ïîðóøåííÿ
ìîæíà ïîâ³äîìèòè ïðàâîõîðîíöÿì.
ЧИ ПОВЕРНУТЬСЯ ДІТИ
У ШКОЛИ
Íàéá³ëüøå æ áàòüê³â øêîëÿð³â
òóðáóº çàïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³é-

íîãî íàâ÷àííÿ, ÿêùî áþëåòåí³
íå âñòèãíóòü ïîðàõóâàòè. À òàêîæ — áåçïåêà ä³òåé, ÷è íàëåæíèì ÷èíîì âñòèãíóòü ïðîäåç³íô³êóâàòè ïðèì³ùåííÿ øê³ë ³ ÷è
íå ïðèéäóòü ä³òè íà íàâ÷àííÿ
ï³ñëÿ âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé
íà âèáîðàõ. ×è áóäå äèñòàíö³éíå
íàâ÷àííÿ ³, ÿêùî ï³ñëÿ âèáîð³â
ä³òè òàêè ï³äóòü äî øêîëè, ÷è
ãàðàíòóþòü ¿ì áåçïåêó?
«Áþëåòåí³ íà ö³ âèáîðè äîâæåëåçí³, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè íà âèáîðàõ ³ òîìó ïðèïóñêàþ, ùî íàâðÿä ÷è äî ïîíåä³ëêà âêëþ÷íî,
26 æîâòíÿ, ¿õ âñòèãíóòü ïîðàõóâàòè», — íàïèñàëà â ïîâ³äîìëåíí³ íà «20 õâèëèí» òåðíîïîëÿíêà
Îëåíà Ð³æóê, ìàìà äâîõ øêîëÿð³â.

×è áóäå äèñòàíö³éíå
íàâ÷àííÿ ³, ÿêùî ï³ñëÿ
âèáîð³â ä³òè òàêè
ï³äóòü äî øêîëè, ÷è
ãàðàíòóþòü ¿ì áåçïåêó?
Õòî â³äïîâ³äàº?
ЩО КАЖУТЬ ПРО
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ?
— Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, ÿêùî
³ çàïðîâàäæóâàòèìåìî, òî ëèøå
ó çâ’ÿçêó ç åï³äñèòóàö³ºþ ó Òåðíîïîë³ òà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³
ñåðåä òåðíîïîëÿí — ³ í³ÿê íå ÷åðåç òå, ùî íå âñòèãíóòü ïîðàõóâàòè áþëåòåí³, — çàïåâíèëà æóðíàë³ñò³â íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêðàäè Îëüãà
Ïîõèëÿê. — Ïðèì³ùåííÿ ï³ñëÿ
âèáîð³â ïðîäåç³íô³êóþòü — ³ öèì
çàéìàòèìåòüñÿ ïåâíà êîìïàí³ÿ. ª
äîðó÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè çðîáèòè öå 26 æîâòíÿ.
Íàâ³òü ÿêùî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ çàïðîâàäÿòü, âîíî áóäå
ïîâíîö³ííèì, à íå çâîäèòèìåòüñÿ
äî ñêèäàííÿ â÷èòåëÿìè «çàâäàíü
ó Âàéáåð», íà ÿêå íàð³êàëè áàòüêè
íà ïî÷àòêó êàðàíòèíó, çàïåâíÿº
çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèö³ óïðàâ-

Масковий режим,
соціальна дистанція,
температурний
скринінг, свої ручки —
обов'язкові вимоги

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Важливо!  Лише у трьох школах
Тернополя не буде виборчої дільниці.
А в половині шкіл — будуть по дві.
Чи буде голосування безпечним, та
як дезінфікуватимуть школи після
проведення виборів — відповіді у тексті

ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêðàäè
²ðèíà Ñóì.
Âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü íå áóäå
ëèøå ó òðüîõ øêîëàõ ì³ñòà:
¹¹ 4, 24 ³ 30. Ó ÷àñòèí³ çàêëàä³â ðîçòàøóþòüñÿ îäðàçó ïî äâ³
âèáîð÷³ ä³ëüíèö³. Éäåòüñÿ ïðî
øêîëè ¹¹ 2, 7, 8, 9, 11, øêîëà-êîëåã³óì ³ì. É. Ñë³ïîãî, 14,
16, 18, 23, 28, 29, Ãàëèöüêèé êîëåäæ, Òåõí³÷íèé êîëåäæ ÒÍÒÓ,
äåðæàâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
Òåðíîï³ëüñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè òà ÒÂÏÓ
¹ 4 ³ì. Ïàðàùóêà. Çàãàëîì
ó 36 çàêëàäàõ îñâ³òè ðîçì³ùåí³
âèáîð÷³ ä³ëüíèö³.
— Ïåðåë³ê çàêëàä³â îñâ³òè,
ó ïðèì³ùåíí³ ÿêèõ ðîçì³ùåí³ âèáîð÷³ ä³ëüíèö³, ïåðåäàëè
óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
³íôîðìóâàëè, ùîá 26–28 æîâòíÿ
òàì ïðîâåëè äåç³íôåêö³þ, — ïîâ³äîìèëà ²ðèíà Ñóì. — Äîêè ¿¿
íå ïðîâåäóòü, ä³òè äî ïðèì³ùåííÿ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå äîïóñêà-

òèìóòüñÿ. Îáãîâîðþºìî ïèòàííÿ
ìîæëèâî¿ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ — óìîâíî 27–
28 æîâòíÿ, àëå öå ó êðàéíüîìó
âèïàäêó.
Çà ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³¿ â³äïîâ³äàòèìóòü êåð³âíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàïåâíèëà ðå÷íèöÿ
ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷.
— Äåççàñîáè ñåðòèô³êîâàí³, çàòâåðäæåí³ íàêàçîì ÌÎÇó,
à ïðîâîäèòè äåç³íôåêö³þ õëîðîâì³ñíèìè çàñîáàìè áóäå ô³ðìà, ç
ÿêîþ óêëàäóòü äîãîâ³ð, — äîïîâíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêðàäè Âàñèëü
Äàíü÷àê. — Ïèòàííÿ ùîäî âèáîðó
ô³ðìè ïîêè âèð³øóºòüñÿ.
ßêùî åï³äñèòóàö³ÿ áóäå ñòàá³ëüíîþ, øòó÷íî ïåðåâîäèòè
íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ó÷í³â
íå ïåðåâîäèòèìóòü, ï³äòâåðäèëà
²ðèíà Ñóì.
Îêð³ì òîãî, ÿêùî òàêå çàïðîâàäÿòü, âîíî ñòîñóâàòèìåòüñÿ ëèøå
ó÷í³â 5–11 êëàñ³â.

Нові правила для місцевих виборів
 Проводитиметься опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань
та температурний скринінг усім особам, які
заходять до приміщень для голосування та
приміщень виборчих комісій.
 На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні
знаходитися антисептики для рук.
 Також мають бути обладнані місця для
централізованого збору та утилізації засобів
індивідуального захисту.
 У приміщеннях буде нанесена розмітка,
що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра.
 Потоки виборців, на вхід та на вихід,

повинні бути розділені.
 Крім того, рекомендується у приміщенні
одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для
видачі бюлетенів.
 Стільці, столи, меблі, які використовуються
виборчою комісією, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати.
 Використання тканини на столах не дозволяється.
 Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто,
сидіти на відстані не менше 1 метра один
від одного, або застосовувати фізичні
бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

 Протирання дверних ручок, поручнів,
сидіння тощо дезінфікуючими засобами
потрібно проводити не рідше одного разу
на 2 години, а вологе прибирання приміщення — не рідше одного разу на 4 години.
 Оброблювати окремі частини виборчих
скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів
дезінфекції усередину виборчої скриньки.
 Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки
дезінфікуючими засобами перед входом
до приміщення, перебувати у респіраторі
або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до ви-

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
Н»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує журналіст Вадим Єпур.
Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-0056 або надіслати їх нам на електронну адресу
20hvylyn@gmail.com.

борців з проханням тимчасово зняти маску
для підтвердження особи.
 Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць.
 Користуватися особистою ручкою.
 Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ,
на території яких розміщені приміщення для
голосування та приміщення виборчих комісій.
 У разі виявлення випадку COVID-19
в одного із членів виборчої комісії, всі інші
члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності
симптомів респіраторних захворювань.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50
Пожежно-рятувальна служба 101
Поліція
102
Швидка медична допомога
103
Аварійна газу
104, 51-51-26
Аварійна водоканалу
52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж
25-48-10
Аварійна електромереж
52-24-66
Гаряча лінія міської ради
067-351-57-10
Довідкова залізничного вокзалу
47-22-46
Довідкова автовокзалу: АС на Живова 23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45
Управління транспортних мереж 52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

RIA ïëþñ, 21 æîâòíÿ 2020

3

ËÞÄÈ

4

RIA ïëþñ, 21 æîâòíÿ 2020
ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ

7 цікавих фактів про майбутнього
мера Тернополя Віктора Гевка
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
 Ó ìîëîä³ ðîêè
Â³êòîð Ãåâêî áóâ íàäàêòèâíèì. Íå áóäó÷è ñòàðîñòîþ ãðóïè, â³í íå ïðîïóñòèâ
ìàéæå æîäíîãî ñòàðîñòàòó.
ßêîñü äðóç³ çàïðîñèëè éîãî
íà çáîðè ìîëîä³æíîãî êðèëà
ïàðò³¿ «Íàðîäíèé ñîþç «Íàøà
Óêðà¿íà». Çàâäÿêè ñâî¿é àêòèâíîñò³ ³ äåðæàâíèöüê³é ïîçèö³¿,
âæå íåâäîâç³ Â³êòîð î÷îëèâ öþ
ñòðóêòóðó â Òåðíîïîë³.
 Çàê³í÷èâøè óí³âåðñèòåò ç
â³äçíàêîþ, Â³êòîð Ãåâêî âñòóïèâ â àñï³ðàíòóðó, îäíàê òàê ¿¿
³ íå çàê³í÷èâ. Ïðè÷èíîþ öüîìó — ïðîéäåíèé â³äá³ð íà ïîñàäó êåð³âíèêà â³ää³ëó ìàðêåòèíãó
ºäèíîãî íà òîé ÷àñ â Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³ âåëèêîãî òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó «Ïîäîëÿíè».
Öþ ïîñàäó â³í âèáîðîâ ï³ä ÷àñ
÷èñëåííèõ ñï³âáåñ³ä, áóäó÷è
âèïóñêíèêîì âèøó.
Ïîïðè ìîëîäèé â³ê, Â³êòîð
ç êîìàíäîþ òàêè äîñÿãíóâ
ïîñòàâëåíî¿ ïåðåä íèì ö³ë³ —
ÒÐÖ, ÿêèé áóâ ðîçì³ùåíèé
íà îêîëèö³ (êóäè íàâ³òü íå õî-

äèâ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò!),
âðåøò³ ñòàâ ïîïóëÿðíèì çàêëàäîì ó ì³ñò³. Çàðàç éîãî â³äâ³äóþòü òèñÿ÷³ òåðíîïîëÿí. Íàçâó
ïàáó «Õì³ëüíå ùàñòÿ» ïðèäóìàâ
ñàìå Â³êòîð.
 Â³êòîð Ãåâêî ïðèíöèïîâî
ñòàâèòüñÿ äî ïèòàííÿ ìîâè.
Òîìó éîãî êîìàíäà «VIP-Òåðíîï³ëü» ùå ó 2010 ðîö³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ñïîêóñëèâî¿ ïðîïîçèö³¿
âèñòóïàòè ó Ìîñêâ³. À çãîäîì
òåðíîïîëÿíè âëàøòóâàëè ôóðîð
íà ôåñòèâàë³ «Ë³ãè ñì³õó» ó Þðìàë³. Âîíè ºäèí³ âèñòóïàëè
íà ñöåí³ óêðà¿íñüêîþ â ïðèñóòíîñò³ ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâíî¿ ïóáë³êè ³… ïåðåìîãëè!
 Â³êòîð Ãåâêî — îäèí ç àìáàñàäîð³â óêðà¿íñüêîãî ãóìîðó
çà êîðäîíîì. Çàâäÿêè ñâîºìó
ïðîäþñåðó òà êàï³òàíó êîìàíäà
«VIP-Òåðíîï³ëü» äâ³÷³ âèñòóïàëà íà ãàñòðîëÿõ ó ÑØÀ òà
Ëîíäîí³, çáèðàþ÷è ïîâí³ çàëè.
Òàêîæ òåðíîïîëÿíè ìàëè òóð
â ²ñïàí³¿. Äàëåêî íå êîæíà êîìàíäà ìîæå ïîõâàëèòèñÿ òàêèì
óñï³õîì.

 Ó â³ëüíèé ÷àñ Â³êòîð Ãåâêî ç ñ³ì’ºþ áàãàòî ïîäîðîæóº. Âðåøò³ öå íàäèõíóëî éîãî
íà â³äêðèòòÿ ñâîº¿ òóðèñòè÷íî¿
ô³ðìè, ÿêà ïðîïîíóº òåðíîïîëÿíàì íå ëèøå òóðè ó çâè÷í³ íàïðÿìêè, à é â åêçîòè÷í³ êðà¿íè.
 Áàëîòóâàòèñÿ íà ïîñàäó
ì³ñüêîãî ãîëîâè Òåðíîïîëÿ
Â³êòîðó Ãåâêó îñîáèñòî çàïðîïîíóâàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. Ðîçóì³þ÷è âåëè÷èíó â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ðàçîì ç òèì ³ òå, ùî
á³ëüøå òàêî¿ íàãîäè çì³íèòè
ñâîº óëþáëåíå ì³ñòî íà êðàùå
ìîæå é íå áóòè, Â³êòîð ïðèéíÿâ
ïðîïîçèö³þ. Ï³ñëÿ éîãî ðîçìîâè ç ïðåçèäåíòîì, óæå íåâäîâç³
Òåðíîïîëþ âèä³ëèëè 190 ìëí
ãðí íà ñïîðóäæåííÿ ñó÷àñíî¿
ðîçâ’ÿçêè á³ëÿ Ãà¿âñüêîãî ìîñòà.
 Â³êòîð Ãåâêî º íå ëèøå
àêòîðîì, à é ñöåíàðèñòîì. Â³í
ïèøå ñöåíàð³¿ äëÿ ïîïóëÿðíèõ
òåëåïðîåêò³â «Êðà¿íà-Ó» òà «Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ». Öüîãî
ë³òà áóëî â³äçíÿòî 220-òó (!) ñåð³þ ñåð³àëó.
482097_INF

РОМАН САСАНЧИН ПЕРЕЇХАВ
У КИЇВ РАЗОМ З КОХАНОЮ

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Çà ó÷àñòþ Ðîìàíà Ñàñàí÷èíà
ó øîó ñòåæèëà âñÿ Òåðíîï³ëüùèíà.
Íà ðàíîê íàñòóïíîãî äíÿ íîâèíè
ïðî ïåðåìîãó òîä³ ùå 17-ð³÷íîãî
ñòóäåíòà Òåðåáîâëÿíñüêîãî êîëåäæó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ç³áðàëè
ì³ëüéîíè êîìåíòàð³â ³ç â³òàííÿìè
ïåðåìîæöþ.
Îäðàçó ï³ñëÿ ïåðåìîãè íà øîó
Ðîìàí ðîçïîâ³äàâ «RIA ïëþñ», ùî
äëÿ íüîãî âñå ñòàëîñü, íà÷å óâ³ ñí³.
Òîä³ áóâ ïî÷àòîê òðàâíÿ, ³ õëîïåöü
ãîâîðèâ, ùî çìîãè ïåðå¿õàòè ó íîâó
êâàðòèðó ùå íå áóëî. Òà âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó ñîöìåðåæàõ Ðîìàí ä³ëèâñÿ ôîòî ç íîâî¿ êâàðòèðè, à çãîäîì íà «1+1» ðîçïîâ³â, ùî ó íîâîìó
ïîìåøêàíí³ â³í æèâå íå ñàì.

ПИШЕ ПІСНЮ ПРО МАМУ
— Ó Êè¿â ÿ ïåðå¿õàâ âæå íà ïî÷àòêó ë³òà. Ïîòð³áíî áóëî ï³äçàðîáèòè òðîõè, ïîêè öÿ âñÿ ñèòóàö³ÿ ç
êàðàíòèíîì òð³øêè íå âëÿæåòüñÿ.
Äîâåëîñü â³äêëàñòè âñòóï. ß çàê³í÷èâ Òåðåáîâëÿíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ, àëå íàâ÷àííÿ äàë³
âèð³øèâ â³äêëàñòè ùå íà ð³ê. Âçÿâ
òðîõè ÷àñó, ùîá á³ëüøå ï³äãîòóâàòèñü òà ïðèñâÿòèòè ÷àñ ìóçèö³.
Îäðàçó ï³ñëÿ «Ãîëîñó Êðà¿íè»
Ðîìàí ïî÷àâ çàéìàòèñü ñîëüíîþ
êàð'ºðîþ. Â³í âæå ìàº ÷èìàëî íàïðàöþâàíü äëÿ âëàñíèõ õ³ò³â. Îäíà
³ç ï³ñåíü áóäå ïðèñâÿ÷åíà ìàì³.
Õëîïåöü êàæå, ùî íàðàç³ ó Êèºâ³
äðóç³â ó íüîãî íåáàãàòî. Áî ÷è íå âñ³
ó÷àñíèêè «Ãîëîñó» ðîäîì ç ³íøèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè, òà é êàðàíòèííèõ îáìåæåíü ó Êèºâ³ ñòàðàþòüñÿ

äîòðèìóâàòèñü, òîæ â³äïî÷èíîê
ó âåëèêèõ êîìïàí³ÿõ ïîêè òàáó.
КОХАНІЙ ПРИСВЯТИВ ПІСНЮ
Ó íîâîìó ïîìåøêàíí³ õëîïåöü
îáëàøòîâóº ïîáóò ðàçîì ç êîõàíîþ
²âàíêîþ. Çàêîõàí³ æèâóòü ðàçîì. Ä³â÷èíà òåæ ðîäîì ç Òåðíîï³ëüùèíè.
Ïîçíàéîìèëèñü âîíè ó êîìïàí³¿
ñï³ëüíèõ äðóç³â.
— ß äîâîë³ äîâãî íàìàãàâñÿ ï³äêîðèòè ¿¿ ñåðöå, — êàæå õëîïåöü. —
À ïîò³ì ïðîñòî çàïðîïîíóâàâ æèòè
ðàçîì. Âîíà ïîãîäèëàñü. Ç³çíàþñü,
âàãàííÿ áóëè, àëå ÿ ðàäèé, ùî âñå
òàê ñêëàëîñü. Íàñ íå çëÿêàëî òå,
ùî ó íîâ³é êâàðòèð³ íåìàº ðåìîíòó.
Éîãî ÿ ðîçïî÷àâ ðîáèòè ñàì. ²âàíêà
äîïîìàãàº. Õî÷à ÷åðåç ðîáîòó ìè
ðàçîì íå òàê áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèìî.
Êîõàíó âæå âñòèã ïîçíàéîìèòè
ç ìàìîþ. Ðîçïîâ³äàº, ùî ä³â÷àòà
ì³æ ñîáîþ ïîðîçóì³ëèñü, à ìàìà
íàâ³òü ïîòàéêè ïëàíóº âåñ³ëëÿ. Õî÷à
ñàìà ïàðà íàðàç³ ïðî îäðóæåííÿ
íå ãîâîðèòü. Ìîâëÿâ, òðåáà äîáðå
ïðèäèâèòèñü.
— Ìàìà ïðè¿æäæàëà äî íàñ
â ãîñò³, — êàæå õëîïåöü. — ² õî÷à
êâàðòèðà ùå áåç ðåìîíòó, ìàì³ âñå
äóæå ñïîäîáàëîñü.
Õëîïåöü ðîçïîâ³äàº, ùî ä³â÷èí³
âæå ïðèñâÿòèâ ï³ñíþ, àëå íàçâà ¿¿
ïîêè çàëèøàºòüñÿ ³íòðèãîþ.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ РОМАНА САСАНЧИНА

Зірки  Перемога 18-річного
Романа Сасанчина із Тернопільщини
на музичному проєкті «Голос Країни»
зворушила та підкорила користувачів
соцмереж. За перемогу хлопець
отримав ключі від квартири у Києві.
Як він живе тепер, читайте в інтерв'ю

Хлопець разом з коханою живе у Києві. Почав займатися
музичною кар’єрою. Уже готує до виходу свої перші пісні
«У КИЄВІ НЕЗВИЧНО»
Äî íîâîãî ì³ñòà õëîïåöü âæå
çâèê. Õî÷, ç³çíàºòüñÿ, ï³ñëÿ òèõîãî
ñåëà, äå ïðîæèâ á³ëüø³ñòü æèòòÿ,
ãàì³ðíå ì³ñòî íåçâè÷íå äëÿ íüîãî.
— Çà ðèòìîì ì³ñòà ³íêîëè âàæêî
âñòèãíóòè, àëå ìåí³ âñå ïîäîáàºòüñÿ, — êàæå ñï³âàê. — ß íà ê³ëüêà
äí³â ïî¿õàâ äîäîìó, ³ çðîçóì³â, ùî
ìåí³ â ñåë³ âæå äóæå ñêó÷íî.
Ó Êèºâ³ õëîïåöü îäðàçó âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó. Ïðàöþâàâ ðàçîì

ç êîõàíîþ â îäíîìó ³ç ìàãàçèí³â.
Íà ðîáîò³ ÷àñòî éîãî âï³çíàâàëè,
ïðîñèëè ñôîòîãðàôóâàòèñü.
— Çàðàç ÿ áóâ çìóøåíèé çâ³ëüíèòèñü, áî ïîòð³áíî á³ëüøå óâàãè
ìóçèö³ ïðèä³ëèòè, — êàæå â³í.
Ðîìàí Ñàñàí÷èí êàæå, ùî ìóçèêà — öå ëþáîâ éîãî æèòòÿ, ³ íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîù³, ïîêèäàòè öå
çàíÿòòÿ ïîêè íå çáèðàºòüñÿ. Âæå
íåçàáàðîì ìîæíà áóäå ïî÷óòè éîãî
ïåðøèé õ³ò.
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ «НАРОДНІ
ПРОТИВІРУСНІ» У МАГАЗИНАХ
Здоров’я  Перед початком осінньозимового періоду ГРВІ, грипу та
можливого сплеску захворюваності
на коронавірус, багато тернополян
почали готуватися та зміцнювати
імунітет. Скільки коштують
продукти, які в народі називають
«противірусними»? Чи змінились
на них ціни з початку карантину?

Íà ïî÷àòêó êîðîíàâ³ðóñíî¿ ïàíäåì³¿ ó Òåðíîïîë³ òà ïî âñ³é Óêðà¿í³ çá³ëüøèëàñÿ âàðò³ñòü ö³ëîãî
ðÿäó òîâàð³â. Îêð³ì çðîñòàííÿ ö³í
íà àíòèñåïòèêè, ìåäè÷í³ ìàñêè,
ðóêàâè÷êè òà ë³êàðñüê³ çàñîáè,
âîíè ïî÷àëè çðîñòàòè ³ íà äåÿê³
îâî÷³ òà ôðóêòè. Çà ê³ëüêà äí³â
ó âñ³õ ìàãàçèíàõ, ñóïåðìàðêåòàõ òà
íà ðèíêó ö³íè íà öèáóëþ, ÷àñíèê,
ëèìîíè òà ³ìáèð çá³ëüøèëèñü
ó ê³ëüêà ðàç³â.
² õî÷à ìåäèêè ðàäèëè íå ñòâîðþâàòè àæ³îòàæó òà íå ñêóïîâóâàòè ö³ ïðîäóêòè, àäæå â³ä êîðîíàâ³ðóñó âîíè çàõèñòèòè íå çìîæóòü,
ëþäè ïðîäîâæóâàëè ¿õ êóïóâàòè.
ЯК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ
ßê çàðàç? Íà öèáóëþ òà ÷àñíèê
ñàìå ñåçîí, òîìó ö³íè íà íèõ
çíèçèëèñü. Ð³ï÷àñòà öèáóëÿ
êîøòóº ó ñóïåðìàðêåòàõ ïðèáëèçíî îäíàêîâî. Ð³çíèöÿ âñüîãî — ó 30 êîï³éîê. Íà ÷àñíèê
ö³íè â³äð³çíÿþòüñÿ á³ëüøå —
â³í êîøòóº â³ä 48 äî 67 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì.
Ëèìîíè ïîäåøåâøàëè. Òåïåð
âîíè âàðòóþòü òðîõè äåøåâøå,
í³æ äî ïî÷àòêó êàðàíòèíó —
áëèçüêî 35–41 ãðí. Äî ïî÷àò-

êó êàðàíòèíó âîíè êîøòóâàëè
ïî 45 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
²ìáèð òàêîæ ñòàâ äåøåâøèé,
îäíàê ö³íà íà íüîãî íå ñòàëà òàêîþ æ, ÿê äî ïî÷àòêó êàðàíòèíó.
Äî àæ³îòàæó ç «ïðîòèêîðîíàâ³ðóñíîþ» âëàñòèâ³ñòþ ³ìáèðó â³í
êîøòóâàâ 90–100 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Õî÷ ìåäèêè ñïðîñòîâóâàëè
³íôîðìàö³þ, ùî ³ìáèð çàõèùàº

×è óáåçïå÷èòü â³ä
çàõâîðþâàííÿ òà
ðîçâèòêó õâîðîáè
ïðèñóòí³ñòü â ðàö³îí³
ëèìîí³â — äóæå
äèñêóñ³éíå ïèòàííÿ
â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ëþäåé öå íå çóïèíÿëî. Ö³íè íà ³ìáèð ï³äíÿëèñü
äî 350 ãðèâåíü, à â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ â³í êîøòóâàâ ³ âñ³ 500. Íàâ³òü
ç òàêîþ ö³íîþ éîãî ðîçêóïîâóâàëè ³ çíàéòè éîãî áóëî âàæêî.
Òåïåð â³í âàðòóº 130–145 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì.
ЧИ ДОПОМОЖЕ ЗАХИСТИТИСЬ
ВІД ВІРУСІВ
Õî÷à áàãàòî ëþäåé ç äèòèíñòâà
ìàº äóìêó, ùî öèáóëÿ, ÷àñíèê òà
ëèìîíè äîïîìàãàþòü íå çàðàçèòèñü ðåñï³ðàòîðíèìè õâîðîáàìè

Лимони перед настанням сезону також почали падати в ціні

ЦІНИ НА ТОВАРИ ПІД ЧАС АЖІОТАЖУ
ТА СТАНОМ НА 5 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
ЦІНА СТАНОМ
НА КВІТЕНЬ 2020
ВАДИМ ЄПУР

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

У супермаркетах імбир уже
перестав бути дефіцитним
продуктом. Він здешевшав
àáî øâèäøå âèë³êóâàòèñÿ — ìåäèêè ìàþòü ³íøó äóìêó.
Ó ÂÎÎÇ íàãîëîøóþòü — í³
³ìáèð, í³ ëèìîíè, í³ ìåä, í³
³íø³ íàðîäí³ «ïðîòèâ³ðóñí³»
íå º ë³êàìè. Âîíè íå äîïîìîæóòü íå çàõâîð³òè ÷è øâèäøå
âèë³êóâàòèñÿ, õî÷à ð³çíîìàí³òíèé òà ïðàâèëüíèé ðàö³îí
õàð÷óâàííÿ íàïðÿìó âïëèâàº
íà ³ìóí³òåò.
Ö³ ïðîäóêòè ñïðàâä³ êîðèñí³
äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ãîëîâíå — â ì³ðó.
— Â³òàì³í Ñ, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ
â³òàì³í³â, º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ, ÿêà ìàº áóòè ïðèñóòíüîþ
â äîáîâîìó ðàö³îí³ ëþäèíè, —
ïîÿñíþº åï³äåì³îëîã Âîëîäèìèð

ЦІНА СТАНОМ НА ЖОВТЕНЬ 2020
СІЛЬПО

NOVUS

АТБ

Цибуля

20-25 грн

4,6 грн

4,8 грн

4,7 грн

Часник

150-160 грн

64,9 грн

65,5 грн

48,3 грн

Лимони

80-130 грн

39 грн

41 грн

35 грн

Імбир

350-500 грн

-

129 грн

145 грн

Ïàíè÷åâ. — Äîáîâà ïîòðåáà äëÿ
êîæíî¿ ëþäèíè, çàëåæíî â³ä
â³êó, ðîäó ä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâîñòåé îðãàí³çìó, òàêîæ ð³çíà.
Ó ñåðåäíüîìó, íà äîáó ïîòð³áíî
80 ìã â³òàì³íó Ñ. Íàä³¿ ëþäåé
íà â³òàì³í Ñ ïîâ’ÿçàí³ ç òèì,
ùî â³í º ³íäóêòîðîì åíäîãåííîãî ³íòåðôåðîíó. ²íòåðôåðîí º
íåñïåöèô³÷íèì ôàêòîðîì, ÿêèé
âîëîä³º àíòèâ³ðóñíîþ àêòèâí³ñòþ. ×è áóäå â³òàì³í ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ³ìóí³òåòó ëþäèíè —
³íøå ïèòàííÿ. Í³õòî íå áóäå
çàïåðå÷óâàòè, ÿêùî ó ðàö³îí³
áóäóòü ïðèñóòí³ ëèìîíè. Àëå ÷è
óáåçïå÷èòü öå â³ä çàõâîðþâàííÿ òà ðîçâèòêó õâîðîáè — äóæå

äèñêóñ³éíå ïèòàííÿ. Ëèìîíè
ì³ñòÿòü â³òàì³í Ñ, àëå â íàø³é
ñèòóàö³¿ âîíè íå º îñíîâíèì
ïðîäóêòîì, íà ÿêèé ïîòð³áíî
îð³ºíòóâàòèñÿ, ùîá çàáåçïå÷èòè
ñâ³é îðãàí³çì.
ßê ïîÿñíþº ë³êàð, õî÷ â³òàì³íó Ñ ó ëèìîíàõ áàãàòî, ìè éîãî
îòðèìóºìî ïåðåâàæíî ç êàðòîïëåþ. Õî÷ êîíöåíòðàö³ÿ â³òàì³íó
â êàðòîïë³ íå òàêà, ÿê ó öèòðóñîâèõ, àëå ìè ñïîæèâàºìî êàðòîïë³
çíà÷íî á³ëüøå ³ îòðèìóºìî ñâîþ
íîðìó â³òàì³íó.
Òàêîæ ìåäèêè êàæóòü, ùî
íàéêðàùèé òà íàéåôåêòèâí³øèé
ñïîñ³á çàõèñòèòè ñåáå â³ä ãðèïó —
çðîáèòè ùåïëåííÿ.

Як проголосувати тернополянам на самоізоляції
ВАДИМ ЄПУР, ТЕТЯНА ШПІКУЛА, 068–
066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM

 Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ñòåïàíîâ ðîç’ÿñíèâ, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
íà ñàìî³çîëÿö³¿, ùîá ïðîãîëîñóâàòè íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ 25 æîâòíÿ.
Ïðî öå â³í ðîçïîâ³â íà áðèô³íãó
17 æîâòíÿ, ïåðåäàº êàíàë 24.
Ñòåïàíîâ çàçíà÷èâ, ùî óêðà¿íöÿì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ñàìî³çîëÿö³¿, ðåêîìåíäóºòüñÿ çä³éñíþâàòè
ãîëîñóâàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ.
Ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü ïðîãîëîñóâàòè
íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ, ïîòð³áíî
íå ï³çí³øå 20.00 îñòàííüî¿ ï’ÿòíèö³ íàïåðåäîäí³ âèáîð³â (23 æîâòíÿ)
ïîäàòè çàÿâó ç äîäàíîþ äîâ³äêîþ

ìåäóñòàíîâè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, òîä³
âèáîð÷à ä³ëüíèöÿ ïîâèííà âêëþ÷èòè òàêèõ âèáîðö³â äî ñïèñêó òèõ,
õòî áóäå ãîëîñóâàòè çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ.
Ëþäÿì íåîáõ³äíî âçÿòè ó ë³êàðÿ âèïèñêó ç ìåäè÷íî¿ êàðòêè
àìáóëàòîðíîãî õâîðîãî àáî âèòÿã
ç ðåºñòðó ìåäè÷íèõ çàïèñ³â. Äàë³
äîêóìåíò ïîòð³áíî íàä³ñëàòè àáî
ïåðåäàòè äî ñâîº¿ ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Öþ âèïèñêó ìîæíà
íàä³ñëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
Òîä³ âàñ âêëþ÷àòü äî â³äïîâ³äíîãî
ñïèñêó ³ âè ïðîãîëîñóºòå çà ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ.
Äî ðå÷³, äî äîêóìåíòà ç ìåäçàêëàäó º ÷èìàëî ïèòàíü, àäæå õî÷ Êàá-

ì³í ³ ïåðåäáà÷èâ òàêó ìîæëèâ³ñòü
äëÿ óêðà¿íö³â, îäíàê íå âñòàíîâèâ
òî÷íó ôîðìó ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè, äëÿ
òîãî, ùîá ï³äòâåðäèòè õâîðîáó àáî
íåîáõ³äí³ñòü ïåðåáóâàòè íà ñàìî³çîëÿö³¿.
— ª ñâîºð³äíèé «âèêëèê», àäæå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè íå ðåãóëþþòü, ÿê³ ñàìå äîâ³äêè ìàº íàäàòè âèáîðåöü, ùîá ïðîãîëîñóâàòè
çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ, — êàæå
êåð³âíèê ïðàâîâèõ ïðîºêò³â ÒÎÎ
«Êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè» Âîëîäèìèð Êóðèëî. — ª ³ ïèòàííÿ
äî òîãî, íàñê³ëüêè áóäóòü çàáåçïå÷åí³ ÷ëåíè âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³, ÿê³
áóäóòü õîäèòè äî âèáîðö³â.
Äî ðå÷³, ÿêùî âè ïðèéøëè

íà ä³ëüíèöþ ³ ó âàñ âèÿâèëè îçíàêè
ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè — çàáîðîíèòè ïðîéòè äî ä³ëüíèö³ âàì íå ìîæóòü. Ùîá çàïîá³ãòè òàêèì ñèòóàö³ÿì, ó çì³íàõ äî ïîñòàíîâè óðÿäó
ïåðåäáà÷åíî, ùî íà ä³ëüíèöÿõ ìàº
áóòè îáëàøòîâàíà îêðåìà êàá³íà òà
âèáîð÷à ñêðèíüêà äëÿ ãîëîñóâàííÿ.
Òîìó ïîçáàâèòè âàñ ïðàâà ãîëîñó
í³õòî íå ìîæå. Ãîëîâíå — ïàì’ÿòàéòå ïðî çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî
çàõèñòó òà ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ.
Òàêîæ òðåáà ìàòè ñâîþ ðó÷êó.
Íàãàäàºìî, ùå 14 âåðåñíÿ óðÿä
çàòâåðäèâ ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. ßê
ïîâ³äîìëÿº «Óðÿäîâèé ïîðòàë»:
«Âèáîðö³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ñà-

ìî³çîëÿö³¿, ìîæóòü çä³éñíþâàòè
ãîëîñóâàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî íå ï³çí³øå
20 ãîäèíè îñòàííüî¿ ï’ÿòíèö³ ïåðåä
äíåì âèáîð³â ïîäàòè çàÿâó ç äîäàíîþ äîâ³äêîþ ìåäóñòàíîâè ïðî ñòàí
çäîðîâ’ÿ (ïåðåáóâàííÿ íà ñàìî³çîëÿö³¿). Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ òàêèì
âèáîðöÿì íåîáõ³äíî ñàìîñò³éíî,
íå ïåðåäàþ÷è â ðóêè ÷ëåíàì âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ïîêàçàòè äîêóìåíò, ÿêèé
ï³äòâåðäæóº îñîáó òà ãðîìàäÿíñòâî
Óêðà¿íè. ×ëåíè êîì³ñ³¿, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ãîëîñóâàííÿ çà ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ ìàþòü áóòè â ìàñêàõ,
ðóêàâè÷êàõ, çàõèñíîìó ùèòêó. ²
ï³ñëÿ êîæíîãî â³äâ³äóâàííÿ óòèë³çóâàòè çàñîáè çàõèñòó».
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ГОЛОСУЙ — ОБИРАЙ НАЙКРАЩИХ
Голосування  Найкращі компанії,
підприємства та організації в Тернополі знову
мають можливість довести своє лідерство.
Адже з 1 жовтня стартувало голосування
за звання «Народний бренд». Конкурс
організовує RIA Media, його називають
масштабним проєктом місцевого бізнесу
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–141–50,
OLIATUR9@GMAIL.COM

¿õ ôàâîðèò³â âè ìîæåòå âæå çàðàç
íà ñàéò³ brand.20.ua.

Öüîãî ðîêó êîíêóðñ «Íàðîäíèé
áðåíä» â³äáóâàºòüñÿ âæå 16-èé ð³ê
ïîñï³ëü. ² ùîðàçó îðãàí³çàòîðè
âäîñêîíàëþþòü ñèñòåìó ãîëîñóâàííÿ òà ðîçøèðþþòü ñïåêòð
êàòåãîð³é äëÿ êîìïàí³é, àáè ùå
á³ëüøå îòðèìàëè çìîãó äîëó÷èòèñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.
Öåé ïðîºêò âæå âñòèã ñòàòè
çíàêîâèì äëÿ ì³ñòà, àäæå ïåðåìîãòè ìîæóòü ëèøå ò³ êîìïàí³¿,
ÿê³ ñïðàâä³ çàâîþâàëè äîâ³ðó êîðèñòóâà÷³â. Ïðîãîëîñóâàòè çà ñâî-

СТАРТУВАЛО ГОЛОСУВАННЯ
Ðîçïî÷àëîñü ãîëîñóâàííÿ òðàäèö³éíî 1 æîâòíÿ ³ òðèâàòèìå
äî 30 ëèñòîïàäà. Ëèøå çà äâà
òèæí³ ãîëîñóâàííÿ ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ òåðíîïîëÿí îáðàëè íàéêðàù³
â Òåðíîïîë³ êîìïàí³¿.
Öüîãî ðîêó ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³
áåðóòü 2979 êîìïàí³é.
Ó 2020-ìó òåðíîïîëÿíè ìàþòü
çìîãó îáèðàòè ôàâîðèò³â àæ ó ÷îòèðüîõ íîâèõ íîì³íàö³ÿõ: «Àâòîìîá³ë³ ç-çà êîðäîíó», «Ìåäè÷í³

Віддавайте свій голос гідним учасникам, підтримуйте улюблену компанію та нехай
переможуть найкращі у "Народному бренді-2020"
òîâàðè», «Öåíòðè ðîçâèòêó äèòèíè» òà «Îïàëåííÿ ³ êîíäèö³îíóâàííÿ». Óñüîãî 53 íîì³íàö³¿.
БУДЕ РОЗІГРАШ ПРИЗУ
Ñåðåä íîâîââåäåíü öüîãî
ðîêó — ³ ñèñòåìà áîíóñíèõ ãîëîñ³â çà â³äãóêàìè êîðèñòóâà÷³â.
ßê öå ïðàöþº? Íà ïî÷àòîê ãîëîñóâàííÿ ó÷àñíèêàì íàðàõîâóºìî

áîíóñí³ ãîëîñè çà â³äãóêè, ÿê³
âîíè îòðèìàëè çà ìèíóëèé ð³ê.
Îäèí â³äãóê ç îö³íêîþ 4.0 ³ âèùå
äîð³âíþº 1 áîíóñíèé ãîëîñ.
Îêð³ì òîãî, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ãîëîñóâàííÿ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé ðîç³ãðàø ö³ííîãî ïðèçó
ñåðåä êîðèñòóâà÷³â, ÿê³ ïðîãîëîñóâàëè ó êîíêóðñ³. Äåòàëüí³
óìîâè ðîç³ãðàøó ÷èòàéòå íà ñàéò³

RIA Media та конкурс «Народний бренд» вдосконалюються для вас
ЮРІЙ ШТОПКО,
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ВИДАВЕЦЬ ТОВ RIA
MEDIA:

— «Народний
бренд» став особливим конкурсом
для Тернополя.
Щороку RIA Media та ресурс 20.ua
проводять народне опитування
для того, щоб визначити найкращі компанії міста. Для організацій,
брендів та підприємств — це мотивація ставати кращими та вдоско-

налювати послуги. Для людей —
можливість обрати своїх лідерів.
Минулого року проєкт «Народний
бренд» святкував 15-річчя. Церемонія нагородження була справді
грандіозною подією. Такі підсумкові гала-вечері стали доброю традицією для конкурсу. У зв’язку з протиепідемічними заходами цього
року ми не можемо прогнозувати,
у якому форматі відбуватиметься
церемонія нагородження. Єдине,
що можу сказати — переможці
обов’язково будуть нагороджені,

а ви дізнаєтесь про них одразу після завершення голосування.
Для усіх нас 2020-ий став непростим роком, але RIA Media та
конкурс «Народний бренд» працюють та розвиваються для вас.
Наприклад, вдосконалені умови
голосування, збільшення кількості номінацій та ваша підтримка
улюблених компаній вже із перших днів голосування. Віддавайте
свій голос гідним учасникам, підтримуйте улюблену компанію та
нехай переможуть найкращі.

brand.20.ua. Ïåðåìîæöÿ îáèðàòèìóòü ðàíäîìíî ó ðåæèì³ îíëàéí
³ç ÷èòà÷àìè.
ДЕТАЛЬНІ УМОВИ
РОЗІГРАШУ
ЧИТАЙТЕ
НА САЙТІ
BRAND.20.UA

Умови
Щоб проголосувати в конкурсі, вам необхідно:
 обрати одну із номінацій,
знайти бренд, за який ви віддасте свій голос та натиснути
на кнопку «Проголосувати»;
 щоб ваші голоси були зараховані, потрібно проголосувати
мінімум в 10 номінаціях;
 для завершення голосування
додайте свій номер телефону та
підтвердіть його через код, продиктований під час телефонного
дзвінка;

 зробіть репост у соцмережах і
не видаляйте його до закінчення конкурсу. Ви автоматично
станете учасником розіграшу
подарунків. Один користувач
може проголосувати тільки
1 раз;
 Кожен голос зараховується в загальний залік бренду.
За результатами голосування
буде складено рейтинг усіх
компаній. Переможці будуть
нагороджені відзнаками «Народний бренд».

ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ
«СВОЄРІДНИЙ ПІДСУМОК РІЧНОЇ РОБОТИ»,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР, БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«ДОБРОБУД»
— Для кожного із учасників такі конкурси, безумовно, вкрай важливі. Адже конкуренція дає
певний результат. Щодо «Народного бренду», то це
своєрідний підсумок річної роботи. Він, як і інші
проєкти такого типу, допомагає аналізувати роботу
суб’єктів господарювання та представників бізнесу.
Наша компанія неодноразово ставала переможцем
«Народного бренду», ми не переслідуємо мету
перемогти, але, безумовно, така увага та віддача
від людей дуже приємна. Бачимо, що вони цінують
нашу роботу. І це дуже приємно.
«КОНКУРС, ЩО ОБ’ЄДНУЄ», МІЖНАРОДНИЙ
ПАРТНЕР СЕ БОРДНЕТЦЕ УКРАЇНА
— «Народний бренд» — це конкурс, що об'єднує
тернополян, дає можливість підтримати місцевий

бізнес, — каже керівник відділу персоналу СЕБН-УА
Юлія Слободянюк. — Наше підприємство протягом
чотирьох років бере участь у голосуванні та уже тричі
перемагало у номінації «Кращий роботодавець»
у Тернополі. Це визнання роботи кожного працівника SEBN UA! Ми вдячні всім, хто віддає свій голос
за найкращих та сподіваємось на вашу підтримку
цього разу.
«ОЧІКУЄМО АКТИВНОЇ УЧАСТІ ТЕРНОПОЛЯН»,
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР «СТОМАТОЛОГІЯ
ОЛЕКСЮКА»
— У «Народному бренді» ми беремо участь шостий
рік поспіль, — зазначає Артем Олексюк, головний
лікар клініки «Стоматологія Олексюка». — Неодноразово наша команда отримувала визнання від
клієнтів у «Народному бренді». Цього року знову
сподіваємось перемогти. Очікуємо активної участі
тернополян, адже для кожної компанії ваш голос —

це найвища нагорода, незалежно від результатів.
Ми вдячні усім, хто голосує за тих, хто гідний
перемоги.
«ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЗНАННЯ СЕРЕД ЛЮДЕЙ»,
ХМІЛЬНИЙ ПАРТНЕР ТОВ «ПИВОВАРНЯ ОПІЛЛЯ»
— Такі конкурси варто підтримувати та розвивати з
кількох причин, — каже керівник відділу маркетингу
ТОВ «Пивоварня Опілля» Володимир Гомівка. —
По-перше, це додаткова реклама для кожної з
компаній, які беруть участь. По-друге, і перемога
в конкурсі, і поразка дають свої результати. Перемога — це підтвердження визнання серед людей,
поразка — це привід розвиватись і рухатись вперед.
Найголовнішим підтвердженням того, що «Народний бренд» — важливий та актуальний, є не лише
кількість компаній, які беруть участь, а й загальна
кількість голосів. І це свідчить, що організатори
працюють в правильному напрямку. Для нашої

компанії — це конкурс, який вже впродовж багатьох
років тримає рівень, до якого потрібно прагнути.
«ВИРАЗ НАЙВИЩОЇ ДОВІРИ», ПАРТНЕР «СЕРВІС
ВИКЛИКУ АВТО 594»
— «Сервіс виклику авто 549» щоденно пропонує тернополянам та гостям Файного міста послуги із перевезення пасажирів та доставки товарів, — каже менеджер
компанії. — Ми постійно дбаємо про високий рівень обслуговування та комфорт наших пасажирів. «Народний
бренд» для нас — це вираз найвищої довіри. Минулого
року здобули перемогу у конкурсі, за що ми безмежно
вдячні тернополянам. Цього року докладаємо зусиль,
щоб знову довести, що ми на правильному шляху та
надіємось на щиру підтримку наших пасажирів.
«Народний бренд» дає можливість із багатьох
компаній виділити найкращі, ті, які справді працюють для клієнтів, допомагають створити народний
рейтинг підприємств нашого міста.
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ОБІЦЯЛИ ЦІЛОДОБОВО, А ТЕПЕР НІ?
Медицина  Національна служба
здоров'я України оприлюднила
рекомендації щодо спілкування пацієнтів
зі своїми сімейними лікарями. Зокрема,
йдеться про те, що медикам не бажано
дзвонити у неробочий час
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

«Äåÿê³ ïàö³ºíòè òåëåôîíóþòü
ñâîºìó ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, òåðàïåâòó àáî ïåä³àòðó íà ìîá³ëüíèé
ó, âî÷åâèäü, íåðîáî÷³ ãîäèíè. Àëå
íà â³äì³íó â³ä íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ïîñëóãè, ÿê³ íàäàþòü ë³êàð³
ïåðâèííî¿ ëàíêè, íå â³äíîñÿòüñÿ
äî åêñòðåíèõ, — éäåòüñÿ â ïóáë³êàö³¿. — Íàãàäóºìî, ùî âàø ë³êàð
àáî ë³êàðêà: º ëþäèíîþ, à íå ö³ëîäîáîâèì ñåðâ³ñîì; ìàº âèçíà÷åí³ ðîáî÷³ ãîäèíè òà âèõ³äí³; ìàº
ïðàâî îáèðàòè ñïîñ³á çâ'ÿçêó ç
ïàö³ºíòîì òà âèð³øóâàòè, êîëè
â³äïîâ³äàòè íà äçâ³íêè òà ïîâ³äîìëåííÿ; ìîæå ïðèçíà÷èòè ÷àñ ³
äàòó ïðèéîìó ïàö³ºíòó; ìàº ïðàâî
âèð³øóâàòè, ÷è º ðåàëüíà ïîòðåáà ó âèêëèêó äîäîìó ÷è ìîæíà
ïðîêîíñóëüòóâàòè äèñòàíö³éíî».
À çãîäîì ïðî çì³íè, ÿê³ ÷åêàþòü ñ³ìåéíó ìåäèöèíó, ðîçïîâ³ëè
ó â³äåî. Éîãî ïóáë³êóºìî íèæ÷å.
«ЛІКАР БУДЕ З ВАМИ
ЦІЛОДОБОВО»
Êîëè ðåôîðìà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
ëèøå ñòàðòóâàëà, ÌÎÇ çàïóñòèëî
ïîòóæíó ðåêëàìó äëÿ òîãî, ùîá
àã³òóâàòè ëþäåé ï³äïèñóâàòè äåêëàðàö³¿ ç ë³êàðÿìè.
Ó Íàêàç³ ÌÎÇ ¹ 503 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè» éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
ñ³ìåéíèé ë³êàð ìàº íàäàâàòè
äîïîìîãó ïàö³ºíòàì áåçïåðåðâíî.
Ó ïóíêòàõ 7 òà 8 âêàçàíî, ùî
ó çàêëàä³ íàâ³òü ìîæóòü ñòâîðèòè
÷åðãîâèé êàá³íåò äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïàö³ºíò³â ïîçà ðîáî÷èìè
ãîäèíàìè.
² íàâ³òü íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó êîëèøíÿ ì³í³ñòåðêà
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿêà ðîçïî÷àëà
ðåôîðìóâàòè ìåäèöèíó — Óëÿíà
Ñóïðóí, êëèêàëà ïàö³ºíò³â ïðè
ïåðø³é íåîáõ³äíîñò³ çâåðòàòèñü
äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, à àìáóëàòîð³¿
çàêëèêàëà ïðàöþâàòè 24/7.
Òåïåð, êîëè ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
ðåàëüíî çðîñëà â ðàçè, âîíè äðóæíî ðàäÿòü ÷åêàòè — äî ïîíåä³ëêà,
äî ðîáî÷èõ ãîäèí ³ òàê äàë³.
«ДО ОБІДУ МАЙЖЕ
200 ДЗВІНКІВ»
Ïðî òå, ÷è ÷àñòî ïàö³ºíòè ïåðåõîäÿòü åòè÷í³ íîðìè ñï³ëêóâàííÿ òà òóðáóþòü ë³êàð³â ïîñåðåä
íî÷³, ñï³ëêóºìîñü ³ç ñ³ìåéíèìè
ë³êàðÿìè.
— Òóðáóâàòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
âíî÷³ — öå í³êîëè íå îáóìîâëåíî òà íå âèïðàâäàíî. Ë³êàð âíî÷³
ìàº ïðàâî â³äïî÷èâàòè. Öå º éîãî

â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ, — êàæå
çàñòóïíèê êåð³âíèêà Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ Áîäíàð. — Ò³, ÿê³
ïðàöþþòü âíî÷³ çà ãðàô³êîì —
â³äïî÷èâàþòü âäåíü.
Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ³íêîëè ïàö³ºíòè òåëåôîíóþòü ïî 10 ³ íàâ³òü
20 ðàç³â ï³ä ÷àñ òîãî, êîëè ë³êàð
ïåðåáóâàº íà ïðèéîì³ ç ³íøèì ïàö³ºíòîì. Öå òåæ íåïðàâèëüíî, àäæå
ïîðóøóº ñïîê³é ³íøèõ ëþäåé. Õî÷à
ïåðåäçâîíèòè ë³êàð òàêè ïîâèíåí.
— Îäíîãî ðàçó äî îá³äó â ìåíå
áóâ ïðèéîì, — êàæå Íàä³ÿ Áîäíàð. — Ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî áóëî
çíàéòè òåëåôîí ïàö³ºíòà, ç ÿêèì
ÿ ñï³ëêóâàëàñü ç ñàìîãî ðàíêó.
ß ïîðàõóâàëà ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â.
Ëèøå äî îá³äó â ìåíå áóëî 198 âèêëèê³â. Öå äóæå âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íàñïðàâä³, òîæ, êîëè º
ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè â³ä ðîáîòè,
ë³êàð ìàº â³äïî÷èâàòè.
«РЕЖИМ — З 9 ДО 21»
— Êîëè ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè
ðåôîðìó, ïàí³ Ñóïðóí îãîëîñèëà, ùî ïåðâèííà ìåäèöèíà áóäå
ïðàöþâàòè â ðåæèì³ 24/7, — ïðîäîâæóº ñ³ìåéíèé ë³êàð Òàðàñ
Ñàâê³â. — Ëþäè íåïðàâèëüíî
çðîçóì³ëè, ïî÷àëè ðîçäàâàòè òåëåôîíè îñîáèñò³ óñ³ì, ³ ïàö³ºíòè
òåëåôîíóþòü.
Ë³êàðêà êàæå, ùî êðàùå áóëî á
âñòàíîâèòè ðåæèì ðîáîòè ïî òåëåôîíó ç 9 ðàíêó äî 21 ãîä, àëå
ïîâí³ñòþ çàáîðîíèòè äçâîíèòè
ëþäÿì âîíè íå ìîæóòü.
— ßê ìè ìîæåìî çàáîðîíèòè
äçâ³íêè ëþäÿì, ÿêùî âîíè íàì
âèñëîâèëè ñâîþ äîâ³ðó òà ÷åêàþòü äîïîìîãè â³ä íàñ? — êàæå
ë³êàð. — Àëå, ç ³íøîãî áîêó, áóâàº
é òàêå, ùî ïðèõîäèø âòîìëåíèé ç
ðîáîòè, àëå ìóñèø ùå â³äïîâ³äàòè
íà äçâ³íêè.
ТО КОМУ ДЗВОНИТИ?
Íàãàäàºìî, 3 ÷åðâíÿ íàø³
æóðíàë³ñòè ïèñàëè é ïðî òå, ùî
«Øâèäêà ïðè¿äå íå äî âñ³õ».
Ó ïóáë³êàö³¿ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
â³äïîâ³äíî äî çì³í, ïåðåäáà÷åíèõ
ìåäè÷íîþ ðåôîðìîþ, øâèäêà ìàº
âè¿æäæàòè ëèøå íà åêñòðåí³ âèêëèêè.
— Ó íàñ òåæ º ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ òà àëãîðèòìè ðîáîòè. Áðèãàäè
åêñòðåíî¿ äîïîìîãè ìàþòü âè¿æäæàòè íà íåâ³äêëàäí³ âèêëèêè,
îòæå âñ³ ³íø³ ñòàíè ìàº îáñòåæóâàòè ñ³ìåéíèé ë³êàð: ïîñëóõàòè,
íàäàòè êîíñóëüòàö³¿ òà ³íøå, —
êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ìåäè÷íî¿ ðîáîòè Öåíòðó åêñòðåíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Ãàííà Ìîí÷àê.

ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ
ТЕРНОПОЛЯНИ?
Íà ñòîð³íö³ íàøîãî âèäàííÿ
«20 õâèëèí» ó Ôåéñáóê ìè çàïèòàëè òåðíîïîëÿí, ÷è çàäîâîëåí³
âîíè ðîáîòîþ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â?
Ó â³äïîâ³äü îòðèìàëè ÷èìàëî
ïîâ³äîìëåíü. Ïóáë³êóºìî äåÿê³
ç íèõ.
«Îñîáèñòî äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ñâîãî ñèíà í³ÿêèõ ïðåòåíç³é
íå ìàþ. ×óäîâèé ë³êàð, áóâàëî
é òåëåôîíóâàëà ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ³ îòðèìàëà âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ», — ïèøå Òåòÿíà Ïðîíèê.
À îò ó òåðíîïîëÿíêè Îêñàíè
ïèòàííÿ äî ë³êàðÿ º:
— Â ÷åòâåð çðàíêó ï³äíÿëàñÿ
òåìïåðàòóðà — 38.Òåëåôîíóþ
ñâî¿é â³ï-ä³ëüíè÷í³é, ðîçïîâ³äàþ ïðî ñâîº ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ
(ùå ìàëåíüêèé áîíóñ ¿é êàæó, ùî
âàã³òíà), ³ âîíà áåç æîäíèõ ñë³â
âèïèñóº ìåí³ ë³êè, êàæó÷è, ùî ¿õ
ìîæíà ìåí³ ïðèéìàòè. Â ³íñòðóêö³¿ ÷èòàþ, ùî ö³ ë³êè çàáîðîíåíî âàã³òíèì ³ ä³òÿì äî 14 ðîê³â.
Îäíèì ñëîâîì, ÿ ë³êóþñÿ ÷àÿìè
³ òèì ñàìèì çáèâàþ ñîá³ òåìïåðàòóðó, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà.
«Ïåðåòåëåôîíóâàâøè äî ñ³ìåéíî¿ â ïîíåä³ëîê ³ ðîçïîâ³äàþ÷è,
ùî â ìåíå ïî÷àëè áîë³òè ë³ìôàòè÷í³ âóçëè ³ âîíè çá³ëüøèëèñÿ,

«Ïîòóðáóéòåñü ïðî
ñâîãî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ», — òàêó
ïóáë³êàö³þ
îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³
Íàöñëóæáè çäîðîâ'ÿ
ìåí³ çóñòð³÷íå çàïèòàííÿ â³ä êâàë³ô³êîâàíî¿ ë³êàðêè: «Ìîæå â òåáå
çóáè õâîð³?» ² äàë³ ìåí³ ãîâîðèòü:
«ß ç ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ ó â³äïóñòö³, ÿêùî òåáå ùîñü ö³êàâèòü,
òî òàì º ³íøà ë³êàðêà, ÿêà ìåíå
çàì³íÿº, çàïèñóéñÿ íà ïðèéîì.
À ìàì³ ë³êàðêà ïðîïèñàëà àíòèá³îòèêè, íàâ³òü íå îãëÿíóâøè, ùî
ç íåþ, ïðîñòî ïîñï³ëêóâàâøèñü
ïî òåëåôîíó, ïðèïèñàëà ¿é êîðîíó. Ëþäèí³, â ÿêî¿ òåìïåðàòóðà âèùå 37,5 íå ï³äí³ìàëàñÿ, ³
òî áóëà ò³ëüêè 3 äí³. Öå àáñóðä,
à íå ë³êàð³», — ³íøèé â³äãóê.
Íà ñàéò³ ÍÑÇÓ çíàõîäèìî êàðòó
Óêðà¿íè, ç ê³ëüê³ñòþ ï³äïèñàíèõ
äåêëàðàö³é ç ë³êàðÿìè â êîæí³é
ç îáëàñòåé. Â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ïîíàä 30 ìëí 600 òèñÿ÷
óêðà¿íö³â îáðàëè ñâî¿õ ë³êàð³â. Öå
áëèçüêî 75% íàñåëåííÿ êðà¿íè.
СКІЛЬКИ ОТРИМУЮТЬ СІМЕЙНІ
ЛІКАРІ?
Íà ñàéò³ Êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» ìîæíà çíàéòè ³íôîðìàö³þ òà êîíòàêòè óñ³õ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â Òåðíîïîëÿ. Ó 17 àìáóëàòîð³ÿõ ïðàöþþòü 109 ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.
Ìàéæå ó ïîëîâèíè ç íèõ ïðèéîì
äåêëàðàö³é âæå çàâåðøèâñÿ.
Â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó ÌÎÇ
¹ 503 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿä-

23,55 тис.
Україна

705

584

Сумська

Чернігівська

757

Київська

Житомирська

Полтавська

1142

Донецька
Черкаська

869
Львівська

Хмельницька

Тернопільська

1799

ІваноФранківська

797

939

ка

1787

952

1092

505

Запорізька

Миколаївська

570

595

1385

609

Че

Дніпропетровська

адсь
вогр

Кіро

ька

ец

ів
рн

Закарпатська

721
Вінницька

682

342

Харківська

918

807
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За даними НСЗУ,
в області працюють
682 сімейні лікарі

30,65 млн
Україна

705

820,65 тис.

Сумська

Чернігівська

966,27
874,38 тис.
Волинська

1,01 млн

тис.
Рівненська
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Львівська

2,14
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млн
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856,52
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Закарпатська

976,95
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1,33 млн

Миколаївська
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млн

1,39
млн
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Че

Донецька
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716,93 2,55
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Кіровоградська

Вінницька

тис.

ІваноФранківська

тис.

Полтавська
тис.

1,06

491,97

Харківська

918

1,57 млн

Житомирська

Луганська

896,08 тис.

Одеська

814,85

тис.
Херсонська

На Тернопільщині
1,71
понад 850 тисяч
млн
людей підписали
декларації (населення
області 1,072 мільйона мешканців,
за даними 2014-го року)
êó íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè», ñ³ìåéíèé
ë³êàð ìîæå ï³äïèñàòè íå á³ëüøå
1800 äåêëàðàö³é.
Ëèøå ó ÷îòèðüîõ ë³êàð³â —
ìåíøå 300 ïàö³ºíò³â. Ó á³ëüøîñò³ — â³ä 1000 äî 1 500 ï³äïèñàíèõ
äåêëàðàö³é.
Çà îäíó ï³äïèñàíó äåêëàðàö³þ, ðàí³øå ë³êàðíÿ îòðèìóâàëà
370 ãðèâåíü. Ó ïðåññëóæá³ ÍÑÇÓ
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çàðàç öÿ öèôðà çá³ëüøèëàñü äî 600 ãðèâåíü,
à çãîäîì ìîæå áóòè ³ 710. Ïðîòå,
íå âñå òàê ïðîñòî. Ñê³ëüêè ãðîøåé âèïëàòÿòü ìåäèêó, çàëåæèòü
â³ä â³êó éîãî ïàö³ºíò³â, ñêëàäíîñò³
éîãî ñòàíó, ³ íå çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ â³çèò³â äî ë³êàðÿ.
Òàé íå óñ³ êîøòè îòðèìóº ë³êàð.
Îñê³ëüêè ìåäè÷íèé çàêëàä îòðèìàâ àâòîíîì³þ ó ðîçïîðÿäæåíí³
êîøò³â — ñê³ëüêè ô³íàíñ³â ³ êóäè
íàïðàâèòè âèð³øóº êåð³âíèöòâî
çàêëàäó. ×àñòèíà ³äå íà çàêóï³âëþ ìåäïðåïàðàò³â, ùå ÷àñòèíà — íà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ,
÷àñòèíà — íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã.
Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ïî÷àòêîâà öèôðà
çàðïëàòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ —
8 òèñÿ÷, à çàëåæíî â³ä ñòàæó,

êàòåãîð³é, ê³ëüêîñò³ ïàö³ºíò³â —
äî 24 òèñÿ÷ ãðí, ç íàðàõóâàííÿìè.
ХТО МАЄ ПРАВО РОЗІРВАТИ
ДОГОВІР: ЛІКАР ЧИ ПАЦІЄНТ?
Çà êîìåíòàðÿìè ùîäî ðîáîòè
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ìè çâåðíóëèñü
ó ïðåññëóæáó Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äü
îòðèìàëè âïðîäîâæ ê³ëüêîõ õâèëèí ï³ñëÿ çâåðíåííÿ.
— Ó ë³êàðÿ º ðîáî÷³ ãîäèíè. Â³í
ïðàöþº ó âèçíà÷åíèé ÷àñ, ïðîòå
óñÿ êîìóíêàö³ÿ ìàº â³äáóâàòèñü,
â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿê öå áóëî
óçãîäæåíî ç ïàö³ºíòîì, — êîìåíòóº ïðåññåêðåòàð ÍÑÇÓ Õðèñòèíà Ïåòðèê. — ßêùî ãîäèíè º
íåðîáî÷³, à ó ëþäèíè º ð³çêå ïîã³ðøåííÿ ñòàíó — òåëåôîíóéòå
«103». Öå íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà,
ÿêùî ó âàñ âèíèêàþòü ïèòàííÿ
äî ðîáîòè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, àáî
äî ðîáîòè øâèäêî¿ äîïîìîãè —
çâåðòàéòåñü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ÍÑÇÓ
«16–77» àáî íàäñèëàòè ïèñüìîâó
ñêàðãó òà ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå.
Ùîäî ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó, òî ÿê ë³êàð, òàê ³ ïàö³ºíò,
çà ñëîâàìè ïðåññåêðåòàðÿ, ìîæóòü
ðîç³ðâàòè äåêëàðàö³þ. Óñå öå ïðîïèñàíî ó Íàêàç³ ÌÎÇ.
Îòîæ, çà ïîòðåá, ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ìîæå áóäü-ÿêà ç³ ñòîð³í.
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«ВЛЕТІЛИ У КОПІЄЧКУ»: СКІЛЬКИ
ЗАПЛАТИЛИ ЗА НОВІ ЗУПИНКИ
Місто  У Тернополі продовжують
облаштовувати зупинки громадського
транспорту. Нові скляні навіси вже є
на вулицях міста. Ми дізналися — скільки
вони коштували місту та що за них
просять різні виробники

Ñêëÿí³ çóïèíêè âñòàíîâèëè
â îñíîâíîìó â òèõ ì³ñöÿõ, äå
âçàãàë³ íå áóëî íàâ³ñ³â.
ßê ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüêðàä³ —
íàðàç³ îáëàøòóâàëè:
 Çóïèíêó «âóë. Êè¿âñüêà (äî
Öåíòðó)» íà âóë. Êè¿âñüê³é;
 Çóïèíêó «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë» íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî;
 Çóïèíêó «6-òà øêîëà» íà âóë.
Ðóñüêà;
 Çóïèíêó «âóë. Áðàò³â Áîé÷óê³â» íà âóë. 15 Êâ³òíÿ;
 Çóïèíêó çà àäðåñîþ âóë. Áðèãàäíà, 14 à;
 Çóïèíêó äî êëàäîâèùà
íà âóë. Áðèãàäíà, 46;
 Çóïèíêó íà Ïðèâîêçàëüíîìó
ìàéäàí³.
Òàêîæ ïðîâåëè ïîòî÷íèé ðåìîíò
çóïèíêè íà âóë. Ìàëèøêà, 25.
ДЕ ЗАЛИШИЛОСЬ
ОБЛАШТУВАТИ?
Ó ì³ñüê³é ðàä³ îá³öÿþòü çàê³í÷èòè ðîáîòè äî ê³íöÿ ðîêó. Ùå
íîâ³ çóïèíêè ïîâèíí³ ç'ÿâèòèñÿ
çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè:
 Çóïèíêà «Òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò» íà âóë. Ðóñüê³é;
 Çóïèíêà «âóë. Ëóê’ÿíîâè÷à»
(ó ðàéîí³ ïðèìèêàííÿ äî âóë.
Áðîä³âñüêà);
 Çóïèíêà «Öåíòð» íà âóë.
Ðóñüê³é;
 Çóïèíêà «âóë. Ïîë³ñüêà»
íà âóë. Áðîä³âñüê³é, ðîáîòè

íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè
äî ñåðåäèíè æîâòíÿ;
 Çóïèíêà «âóë. Çîëîòîã³ðñüêà»
(â³ä öåíòðó) íà âóë. Çîëîòîã³ðñüê³é.
Íà çóïèíö³ «Öåíòð» ðàí³øå áóâ
ñòàðèé íàâ³ñ. Éîãî äåìîíòóâàëè
íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ. Íàðàç³ íîâó
çóïèíêó òàì ùå íå ïî÷àëè îáëàøòîâóâàòè
ДУМКИ ЩОДО ЗУПИНОК
РОЗБІГЛИСЯ
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî âîíè
íå ïîòð³áí³, — êàæå ñòóäåíò
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ²ãîð. —
Íà çóïèíö³ «Òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò», òà, ùî êîëèøíÿ «ªâðîðèíîê», áóäå çàéâîþ çóïèíêà. Òàì º
ëàâêè, íå õîò³â áè, ùîá ¿õ ïðèáèðàëè, áî íà íîâèõ çóïèíêàõ ì³ñöÿ
ìàëî. Àëå ç ³íøîãî áîêó — áóäå
íàâ³ñ, äå ìîæíà áóäå ñõîâàòèñÿ
â³ä äîùó.
ßê ïîâ³äîìèëè ó ì³ñüêðàä³,
äî ê³íöÿ ðîêó â ì³ñò³ íå ïëàíóþòü
îáëàøòîâóâàòè ÷è ðåìîíòóâàòè
³íø³ çóïèíêè.
СКІЛЬКИ КОШТУВАЛИ НОВІ
ЗУПИНКИ?
Ìè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ³íôîðìàö³éíèì çàïèòîì, ùîá
ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè êîøòóâàëè
ì³ñòó íîâ³ çóïèíêè? ßê íàì ïîâ³äîìèëè ó â³äïîâ³ä³ — íàðàç³
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çàïëàòèëè
çà 3 íàâ³ñè — «Çàë³çíè÷èé âîêçàë», «6-òà øêîëà» òà «âóë. Êè¿âñüêà (äî Öåíòðó)». Çà êîæíó
çóïèíêó — ïî 181 186 ãðèâåíü.
Çà ðåøòó îáëàøòîâàíèõ çóïèíîê

ВАДИМ ЄПУР

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Зупинка на Привокзальному майдані наразі найбільша та найдорожча
серед тих, які вже встановили
îïëàòó íàðàç³ íå ïðîâîäèëè.
Íîâà çóïèíêà íà Ïðèâîêçàëüíîìó ìàéäàí³ çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó îá³éøëàñü äîðîæ÷å —
248 024 ãðèâåíü. Âàðò³ñòü öèõ
ðîá³ò óâ³éøëà â çàãàëüíó âàðò³ñòü
ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
Ïðèâîêçàëüíîãî ìàéäàíó.
Íà ñàéò³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü
ìè çíàéøëè â³äïîâ³äí³ òåíäåðè
íà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê. Ö³íè
òàì òàê³ æ, ÿê ³ ïîâ³äîìèëè æóðíàë³ñòó ó ³íôîðìàö³éíîìó çàïèò³.
Îäíàê çà äåÿê³ çóïèíêè ì³ñüêà
ðàäà ùå íå çä³éñíþâàëà îïëàòó,
òîìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ òî÷íó ñóìó.
Îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê êîøòóâàëî ïðèáëèçíî 181 òèñ. ãðèâåíü. Îäíàê çóïèíêà "Öåíòð"

íà Ðóñüê³é ìàº îá³éòèñü äîðîæ÷å, îñê³ëüêè òàì âèêîíóâàëè äåìîíòàæ ñòàðî¿ çóïèíêè. Íà ñàéò³
äåðæçàêóï³âåëü îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü — áëèçüêî 205 òèñ. ãðèâåíü.
ЯКА ЦІНА У ВИРОБНИКІВ
Ìè çíàéøëè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿
â³ä âèðîáíèê³â âóëè÷íèõ êîíñòðóêö³é. Çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó ìîæóòü êîøòóâàòè ³
20 òèñ., ³ 100 òèñ. Óñå çàëåæèòü â³ä
¿õ ðîçì³ðó, çîâí³øíüîãî âèãëÿäó,
ìàòåð³àëó òîùî.
Íàéäåøåâø³ çóïèíêè âàðòóþòü
âñüîãî 23 òèñ. ãðèâåíü. Âîíè îáøèò³ ìåòàëîïðîô³ëåì ³ ðîçì³ðîì
1,5–3 ìåòðè.
Äîðîæ÷³ âàð³àíòè — òàêîæ
ìåòàëåâ³, àëå á³ëüø³ òà ç ³íøèì
РЕКЛАМА

Нові зупинки виконані з противандального скла

äèçàéíîì, êîøòóþòü 30–40 òèñ.
ãðèâåíü.
Ïðîçîð³ çóïèíêè ìîæóòü áóòè ç
îðãàí³÷íîãî ñêëà. Íà òàê³ ä³àïàçîí
ö³í — â³ä 50 äî 80 òèñ. ãðèâåíü.
Íàéäîðîæ÷³ — ç çàãàðòîâàíîãî ïðîòèâàíäàëüíîãî ñêëà òà
ñòàëåâèì êîðïóñîì. Öå òàê³, ÿê
âñòàíîâëþþòü ó Òåðíîïîë³. Íàì
íå âäàëîñÿ çíàéòè òî÷íî òàêèé
âàð³àíò çóïèíêè, ÿê âñòàíîâëþþòü ó ì³ñò³. Îäíàê ìè çíàéøëè
ñõîæó çóïèíêó, îäíàê áåç ñ³ò³ëàéòà ³ ç òðîõè ³íøîþ ëàâêîþ.
¯¿ âàðò³ñòü — 105 òèñ. ãðèâåíü.
Â³äïîâ³äíî, ç ñ³ò³ëàéòîì ö³íà áóäå
á³ëüøîþ.
Ùîïðàâäà, öå ö³íà ëèøå ñàìèõ
êîíñòðóêö³é, áåç âñòàíîâëåííÿ òà
³íøèõ ðîá³ò.

ÅÊÎËÎÃ²ß
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ЯКЕ ПОВІТРЯ У ТЕРНОПОЛІ ТА ЯКІ
МІКРОРАЙОНИ — НАЙБРУДНІШІ
Інфографіка  Рік тому Тернопіль став одним з
найчистіших міст України за станом повітря. Тоді, окрім
Файного міста, у список найчистіших потрапили Чернівці,
Ізмаїл, Світловодськ та Горішні Плавні. Чи насправді
в Тернополі чисте повітря, з'ясовували «RIA плюс»
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, FEDIR.
VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ìè ïðîàíàë³çóâàëè ²íäåêñ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ (AQI) Òåðíîïîëÿ òà ñóñ³äí³õ îáëàñíèõ
öåíòð³â çà îñòàíí³é ì³ñÿöü.
²íäåêñ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ — öå çíà÷åííÿ,
ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ óðÿäîâèìè óñòàíîâàìè, ùîá äîíåñòè äî ãðîìàäñüêîñò³ ð³âåíü
çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ ó öåé ÷àñ, éäåòüñÿ
ó â³ëüíèõ äæåðåëàõ.
Çà äîïîìîãîþ äàíèõ ñàéòó saveecobot.
com, æóðíàë³ñòè ç³ñòàâèëè ïîêàçíèêè
ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ â ð³çíèõ ì³ñòàõ.
²íäåêñ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ ðîçðàõîâàíèé
çà ôîðìóëîþ äëÿ ãîëîâíîãî çàáðóäíèêà
ïîâ³òðÿ — äð³áíîäèñïåðñíîãî ïèëó.
ЧИ БУЛО ЧИСТИМ ЗА ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ?
20 ðàç³â çà ïåð³îä ç 16 âåðåñíÿ äî 16 æîâòíÿ
ÿê³ñòü ïîâ³òðÿ ó Ôàéíîìó ì³ñò³ áóëà íà ïîì³ðíîìó ð³âí³. Äâ³÷³ ïîâ³òðÿ ó Òåðíîïîë³
áóëî ïîì³ðíî çàáðóäíåíèì — 25 âåðåñíÿ
ó ïåðø³é òà äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ. Á³ëüø³ñòü
÷àñó ïîêàçíèêè AQI áóëè íà õîðîøîìó ð³âí³.
Ó Òåðíîïîë³ ä³þòü äâ³ ñòàíö³¿ ìîí³òîðèíãó ïîâ³òðÿ ç ï'ÿòè âñòàíîâëåíèõ: íà âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî, 8 òà Êîðîëüîâà 18, ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ saveecobot.com.
— Çà ë³òíüî-îñ³íí³é ïåð³îä ñèòóàö³ÿ â Òåðíîïîë³ ùîäî ñòàíó ïîâ³òðÿ ïðàêòè÷íî íå çì³íþºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº åêîëîã Îðåñò Ñ³íãàëåâè÷. — Íàéçàáðóäíåí³øèìè ì³ñöÿìè Òåðíîïîëÿ º ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Ìèêóëèíåöüêî¿,
Æèâîâà òà Îñòðîçüêîãî, à òàêîæ íà âóëèö³
Çáàðàçüêà ïîáëèçó çàë³çíè÷íîãî ìîñòó. Òàì æå
âñòàíîâèëè ³ ñòàö³îíàðí³ ïîñòè — íà «Ðîãàòö³»
òà ïîáëèçó Øîñòîãî ìàãàçèíó.
Åêîëîã äîäàâ, ùî íà çàáðóäíåí³ñòü ïîâ³òðÿ âïëèâàº âåëèêà ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, ïðèðîäí³
óìîâè, ÿê³ íå çàáåçïå÷óþòü ðîçñ³þâàííÿ
øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. Ùîäî ìîí³òîðèíãó

СЕРЕДНІЙ ІНДЕКС ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У МІСТІ ТЕРНОПІЛЬ
За період з 16 вересня по 16 жовтня 2020 року

çà îêðåìèìè ì³êðîðàéîíàìè Òåðíîïîëÿ,
Îðåñò Ñ³íãàëåâè÷ ðîçïîâ³â, ùî éîãî â îáëàñíîìó ã³äðîìåòöåíòð³ íå çä³éñíþþòü.
ЯКА СИТУАЦІЯ В СУСІДІВ
Ó ×åðí³âöÿõ ³íäåêñ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ íå ïåðåâèùóâàâ 80 ïóíêò³â. Íàé÷àñò³øå êîëèâàâñÿ ó ìåæàõ 15–45 ïóíêò³â, ùî º äîáðèì
ïîêàçíèêîì, àëå â æîâòí³ ÿê³ñòü ïîâ³òðÿ
äåùî ïîã³ðøèëàñÿ.
Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ ó Ð³âíîìó
âïðîäîâæ îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ïîêàçóþòü
äîáðèé ð³âåíü, âò³ì áóëè ñòðèáêè íàâ³òü
äî øê³äëèâîãî.
Ó æîâòí³ ó Ëüâîâ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ áóëè ïåðåâàæíî íà äîáðîìó ð³âí³. Àëå
ùå â ñåðåäèí³ âåðåñíÿ âîíè êîëèâàëèñÿ
çäåá³ëüøîãî íà ð³âí³ 50–120 ïóíêò³â.
²âàíî-Ôðàíê³âñüê äåìîíñòðóº íåñòàá³ëüí³ ðåçóëüòàòè.
Ó Õìåëüíèöüêîìó ïîêàçíèêè AQI äîñÿãàëè íàâ³òü 125 ïóíêò³â, ùî íå º êðèòè÷íî,
àëå òàêèé ð³âåíü çàáðóäíåíîñò³ ïîâ³òðÿ
âæå º øê³äëèâèì.
— Ñåðåä âñ³õ ì³ñò Òåðíîï³ëü — íà ð³âí³
×åðí³âö³â, Ð³âíîãî, — äîäàâ ïàí Ñ³íãàëåâè÷.
Íàñë³äêè äëÿ ëþäåé ìîæóòü áóòè äîâîë³ ð³çíèìè. Áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä â³êó
ëþäèíè, òîãî, ÷è õâîð³º íà àñòìó, àáî æ
³íø³ çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â, â³ä òðèâàëîñò³
âïëèâó ïîâ³òðÿ.

СЕРЕДНІЙ ІНДЕКС ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
За період з 16 вересня по 16 жовтня 2020 року

СЕРЕДНІЙ ІНДЕКС ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
За період з 16 вересня по 16 жовтня 2020 року

ДОВІДКА
Шість з десяти найбрудніших населених пунктів за якістю повітря України знаходяться в Донецькій області, за даними сайту saveecobot.
com станом на 11 годину восьмого жовтня.
Станом на 11 годину сьомого жовтня, найбрудніше повітря серед всіх міст — у Бейлінгу, Китай.
У 50 найбрудніших міст за якістю повітря у світі
увійшов і Київ та розмістився на 20 сходинці.
РЕКЛАМА

Середнє арифметичне значення індексу якості атмосферного повітря за формулою NowCast (US EPA) для
дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Дані швидкості вітру: Український гідрометеорологічний центр
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ЧИ Є В ТЕРНОПОЛІ ЗЕМЛЯ ДЛЯ АТОВЦІВ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 095–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

— Òàì, íà Ñõîä³ âîþâàâ 5 ðîê³â, ïðèéøîâ äîäîìó — äàë³ â³éíà? Çíîâ âîþâàòè? Âè á çíàëè,
ÿê ÿ çàìó÷èâñÿ çà öåé òèæäåíü —
íà ïåðåäêó òàê íå ñòîìëþâàâñÿ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Òàì áóëî
çðîçóì³ëî — äå âîðîã. À ìè, ò³,
õòî ïîâåðòàºòüñÿ çâ³äòè, êîìó ìè
ïîòð³áí³? Í³êîìó. ß ³ òàê³, ÿê ÿ,
ñèä³ëè òàì 5 ðîê³â, àáè ö³ çàðàç
áàâèëèñü ó âèáîðè ³ ãàíÿëè íàñ
ì³æ êàá³íåòàìè? Äëÿ ÷îãî ìè
âîþºìî? Äëÿ ÷îãî ÿ òàì âèæèâ?
Ùîá ÿê³ñü ÷èíóø³ çàðàç çíóùàëèñü?
Àíäð³é Ïàíèëî, ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é, ÿêèé ï’ÿòü ðîê³â ç íåâåëèêîþ ïåðåðâîþ âîþâàâ íà Ñõîä³,
ïîâåðíóâñÿ äî Òåðíîïîëÿ òèæäåíü òîìó. ×îëîâ³ê çâåðíóâñÿ
äî ðåäàêö³¿ çà äîïîìîãîþ. Êàæå,
çà öåé òèæäåíü ïðîéøîâ ê³ëüêà
ê³ë ïåêëà ó äåðæóñòàíîâàõ.
«ГАНЯЮТЬ ВІД КАБІНЕТУ
ДО КАБІНЕТУ»
— ßê ìîâ÷àòè? ßê ìèðèòèñü ç óñ³ì öèì? ßê, ñêàæ³òü
ìåí³, — Àíäð³é ëåäü ñòðèìóºòüñÿ. — ß íå çíàþ, ùî ðîáèòè.
ßê ïî÷óâàòè ñåáå ïîâíîö³ííîþ
ëþäèíîþ, êîëè òåáå òóò, âäîìà,
çà ëþäèíó íå ìàþòü. ßê ïðîáèòè
ò³ ñò³íè ÷èíîâíèê³â, êîëè âîíè
íåïðîáèâí³? Êîëè ãàíÿþòü òåáå
â³ä êàá³íåòó äî êàá³íåòó — ³ òîëêó íåìàº? Òàê íå ìîæå áóòè! Öå
ïîòð³áíî çì³íþâàòè. Íå çà òàêå
ÿ òàì âîþâàâ ³ âèæèâ, ùîá ìíîþ
òóò ãàíÿëè…
Àíäð³é Ïàíèëî ó 2015-ìó ïðàöþâàâ ó Êèºâ³. Ïîáà÷èâ çâåðíåííÿ, ùî ïîòð³áí³ òàíê³ñòè. Ï³øîâ
ó â³éñüêêîìàò, çâ³äòè ïðèçâàëè.
Ó 2016-ìó ÷îëîâ³êà äåìîá³ë³çóâàëè. Â³í ïîâåðíóâñÿ äî Òåðíîïîëÿ,
ïðàöþâàâ äåÿêèé ÷àñ íà ìîëîêîçàâîä³. Òîä³ æ íàïèñàâ çàÿâó
íà îòðèìàííÿ ãàðàíòîâàíî¿ òà

îá³öÿíî¿ äåðæàâîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè. Íå îòðèìàâ, áî, ÿê òîä³
éîìó ñêàçàëè, — ÷åðãà, òðåáà çà÷åêàòè…
Êîëè îòðèìàâ ïîâ³ñòêó íà çáîðè ðåçåðâ³ñò³â ³ âæå òàì ç’ÿñóâàëîñü, ùî â ð³äí³é 30-ò³é áðèãàä³ íå âèñòà÷àº ëþäåé, ï³äïèñàâ
êîíòðàêò ùå íà òðè ðîêè.
Ñâ³òëîäàðñüêà äóãà, Ìàð’ÿíêà.
Çîëîòå, Îð³õîâå — öå ì³ñöÿ, äå
ëèøåíü îñòàíí³ì ÷àñîì ñëóæèâ
Àíäð³é Ïàíèëî.
— Êîíòðàêò çàê³í÷èâñÿ, ìåí³
ïðîïîíóþòü ï³äïèñàòè éîãî çíîâó, íàâ³òü íà âèùó ïîñàäó ï³òè,
³, ÿêùî ùå òèæäåíü òîìó ÿ é
ïðèïóñòèòè íå ì³ã ïîä³áíîãî,
çàðàç ïîäóìóþ, ÷è íå ïîâåðíóòèñü íàçàä, — ç³çíàâñÿ ÷îëîâ³ê. —
Ïðèíàéìí³, òàì âñå çðîçóì³ëî.
ß ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, ùîá îòðèìàòè òå, ùî íàëåæèòü ìåí³. ²
ùî? Ñò³íè? Í³êîìó òè ç³ ñâî¿ìè
ïðîáëåìàìè íå ïîòð³áåí?
ЗНАЙШЛИ КОПІЮ ЗАЯВИ
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ Àíäð³é ï³øîâ äî â³éñüêêîìàòó, àáè ñòàòè
íà îáë³ê. Ïîâåðíóâñÿ íà ðîáîòó
íà ìîëîêîçàâîä ³ âçÿâ òàì äâà
òèæí³ â³äïóñòêè, àáè âèð³øèòè
âñ³ ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³ ³ ç îòðèìàííÿì çåìë³.
— Ïðèõîäæó çà çåìëþ ä³çíàòèñü â çåìåëüíèé â³ää³ë, òàì äå
ïîäàâàâ çàÿâêó — ïî÷óâ, ùî «ìè
çåìëþ íå âèäàºìî», — ïðèãàäóº
ïàí Àíäð³é. — Ïèòàþ, êóäè æ
çâåðòàòèñü — ó ì³ñüêðàäó. Ïðèõîæó òóäè, òàì ïàí³ âèäàº: «Ó íàñ
âèáîðè. Ïðèõîäüòå ï³ñëÿ âèáîð³â». ßê³ âèáîðè? À ÷îìó ÿ, êîëè
áóâ íà Ñõîä³, í³êîìó íå êàçàâ:
«Ïðèõîäüòå ï³ñëÿ âèáîð³â», òîä³
³ çàõèùàòèìó âàñ?
Íàñòóïíîãî äíÿ õîä³ííÿ ì³æ
êàá³íåòàìè ïðîäîâæèëîñü. Äàëè
÷îëîâ³êîâ³ ëèñòî÷îê ç íîìåðîì
òåëåôîíó — ìîâëÿâ, äçâîí³òü
òóäè. ßê ç’ÿñóâàëîñü, öå áóâ
ÖÍÀÏ. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâ-

Скільки отримали землі і компенсації?
Тернопільською міською радою
прийнято рішення стосовно
надання дозволів на складання проєктів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за адресою: вул. Микулинецька — 806 учасникам АТО.
Станом на 19 жовтня, передано
безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд
за адресою: вул. Микулинецька —
753 учасникам АТО, — повідомила Мар’яна Зварич. — Також
на території Тернопільської міської ради передано безоплатно
у власність земельні ділянки для
будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд 22 сім’ям
загиблих учасників АТО.
Виплачено грошову компенсацію
153 учасникам АТО, запевнила
речниця міськради.

íèêà, éîìó ñêàçàëè, ùî çàÿâêè
òàì íåìàº, çâåðòàéòåñü òóäè, êóäè
ïîäàâàëè. ×îëîâ³ê çíîâó âèðóøèâ
äî çåìåëüíîãî â³ää³ëó.
— Âîíè ìåí³ äàëè êîï³þ
ìîº¿ çàÿâè, ÿêó ÿ ïîäàâàâ
â 2016 ðîö³! — îáóðþºòüñÿ Àíäð³é
Ïàíèëî. — Éäó ç íåþ â ÖÍÀÏ —
ïèø³òü çàÿâó íà êîìïåíñàö³þ
75 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêà êîìïåíñàö³ÿ? ß çà ö³ ãðîø³ íàâ³òü ñîá³
ì³ñöÿ ï³ä ãàðàæ íå êóïëþ!
КОМПЕНСАЦІЯ — 75 ТИСЯЧ?
75 òèñ. ãðí — öå êîìïåíñàö³ÿ
çà âñ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, îá³öÿí³
òà ãàðàíòîâàí³ äåðæàâîþ — îáóðåííþ ÷îëîâ³êà íåìàº ìåæ.
— ß æèâó íà Òàðíàâñüêîãî —
áóêâàëüíî ï³ä â³êíàìè ãàðàæ³.
Òî òàì äëÿ ìåíå ³ ìåí³ ïîä³áíèõ
íåìàº í³ êëàïòèêà? ×îìó äîñ³ äëÿ
àòîâö³â íå çðîáèëè ñòðóêòóðè,
ùîá â îäíîìó ì³ñö³ íàäàëè ïîñëóãè, êîíñóëüòàö³¿, ï³äêàçàëè,
ï³äòðèìàëè? Ùîá íàñ íå ãàíÿëè âñ³ì ì³ñòîì — â³ä êàá³íåòó
â êàá³íåò…

«Éäó â ÖÍÀÏ — ïèø³òü
çàÿâó íà êîìïåíñàö³þ
75 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêà
êîìïåíñàö³ÿ? ß çà ö³
ãðîø³ íàâ³òü ñîá³ ì³ñöÿ
ï³ä ãàðàæ íå êóïëþ!»
Êîëè Àíäð³é ïîâåðíóâñÿ ç
â³éíè ³ ïðèéøîâ ó â³éñüêêîìàò,
òàì ïðîéøîâ ìåäêîì³ñ³þ. Ìåäèêè
âèÿâèëè ó íüîãî ñåðéîçí³ õâîðîáè, â ò. ÷. íàñë³äêè êîíòóç³é. Òåïåð ïîïåðåäó ó íüîãî îôîðìëåííÿ
äîêóìåíò³â íà ãðóïó ³íâàë³äíîñò³.
À öå — çíîâó á³ãàíèíà ì³æ êàá³íåòàìè…
Óñ³ çàïèòàííÿ ïàíà Àíäð³ÿ ìè
àäðåñóâàëè äî ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³äïîâ³ëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà Çâàðè÷.
ЯКА ПРОЦЕДУРА?
— Ïîäàºòüñÿ çàÿâà íà ³ì’ÿ
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ç âè÷åðïíèì
ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 2 ²íôîðìàö³éíî¿ êàðòêè
À-25–01 ó Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó ì. Òåðíîïîë³,
ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Êí. Îñòðîçüêîãî, 6, — ïîâ³äîìèëà Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Ñòàíîì
íà äàíèé ÷àñ, â³ëüíèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ï³ä ³íäèâ³äóàëüíó æèòëîâó çàáóäîâó, íàäàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, áîéîâèõ
ä³é, ó ìåæàõ ì³ñòà Òåðíîïîëÿ íåìàº. Ä³ëÿíêè ï³ä ñàä³âíèöòâî íå
ïåðåäáà÷åí³.

ДОВІДКА
Для отримання інформації стосовно надання земельних ділянок
та компенсацій учасникам АТО,
можна звернутись за телефоном:
067–447–31–62 або у відділ земельних ресурсів Тернопільської
міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.

АРХІВ АНДРІЯ ПАНИЛА

Військові  Чотири роки тому воїн
написав заяву на виділення землі і знову
пішов на війну. Повернувся — усе на рівні
написаної заяви і залишилось. Землі
для учасників АТО у Тернополі немає,
пропонують компенсацію

Учасник бойових дій Андрій Панило мав надію
отримати землю, яка передбачена йому законом.
Однак ділянки у місті немає

Як розрахувати вартість компенсації
Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки площею 0,06га
для виплати грошової компенсації учасникам бойових дій та
особам прирівняних до них.
Ц = Бв Кін S*Кф
Ц — грошова оцінка земельної
ділянки
Бв — базова вартість 1кв.м зе-

мель м. Тернополя (становить
132,62 грн кв. м)
Кін — коефіцієнт індексації грошової оцінки земель
S — площа земельної ділянки
Кф — коефіцієнт земель занятих
поточним будівництвом та відведених під майбутнє будівництво
(становить 0,50)

Кому видають компенсацію і як її отримати?
Р і ш е н н я м м і с ь к ра д и в і д
16.03.2018 р. № 7/23/14 та
рішенням виконкому Тернопільської міськради від 25.04.2018 р.
№ 347, № 727 від 26.09.2018 р.
затверджено Порядок виплати
грошової компенсації за земельні
ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з додатком № 2 до рішення виконкому
від 25.04.2018 р. № 347, грошову
компенсацію за земельну ділянку
для будівництва індивідуального
житлового будинку можуть отримати військовослужбовці та
працівники ЗСУ, Нацгвардії, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники
МВСУ, ДСНС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та
захисту інформації, учасники інших
військових формувань, утворених відповідно до законодавства
України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО і яким
надано статус УБД, інваліда війни
відповідно до Закону «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також члени
сімей осіб, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі в АТО, і
яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до закону.
— Грошова компенсація за земельні
ділянки для житлового будівництва виплачується у разі відсутності
земель м. Тернополя для індивідуального житлового будівництва та/
або у разі добровільної відмови від
одержання земельної ділянки безоплатно у власність, — пояснила
Мар’яна Зварич. — Учасники АТО,
які бажають отримати грошову
компенсацію за земельні ділянки
для індивідуального житлового
будівництва, подають заяву на ім’я
міського голови із пакетом документів, передбачених в інформаційній картці Н-25–01 у ЦНАП:
вул. Кн. Острозького, 6.

ËÀÉÔ
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«ЯКЩО БОРЩ — ЦЕ КАЗАН НА ТРИ
ВІДРА, ЯКЩО КАША — ТО 10 ЛІТРІВ»
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

²ñòîð³þ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè
ó ñîöìåðåæàõ ðîçïîâ³ëè áåðåæàíö³. Óæå ç ïåðøèõ äí³â ïåðåáóâàííÿ íîâî¿ ðîäèíè ó ñåë³ Êóðîïàòíèêè, ì³ñöåâ³ îá'ºäíàëèñü
òà ïî÷àëè îðãàí³çîâóâàòè çá³ð
äîïîìîãè äëÿ ñ³ì'¿ Ãðèöþê³â.
«Ó çâ’ÿçêó ç âàæêèìè æèòòºâèìè îáñòàâèíàìè ðîäèíà Ãðèöþê³â
ïåðå¿õàëà ç Îäåùèíè ó ñ. Êóðîïàòíèêè Áåðåæàíñüêîãî ðàéîíó, —
ïèøå ó ãðóï³ «Áåðåæàíè òà Áåðåæàíñüêà ä³àñïîðà Àëëà Ñîêîëîâñüêà. — Áàãàòîä³òíå ñ³ìåéñòâî ìàº
äåâ’ÿòü ä³òåé, ç íèõ îäèí — â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, äâîº ñòóäåíòè,
øåñòåðî ïðîæèâàþòü ç áàòüêàìè
â ñåë³. Ïðèäáàëè áóäèíîê ³ äóæå
ïðîñÿòü äîïîìîãòè é ïîäàðóâàòè
ðå÷³ ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ (ïåðåë³ê
ïîòð³áíèõ äëÿ ñ³ì'¿ ðå÷åé ïîäàìî
ó äîâ³äö³ — ïðèì. ðåä).
СЕМЕРО СИНІВ ТА ДВІ
ДОНЕЧКИ
ßê ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ñ³ìåéñòâà
Âàäèì Ãðèöþê, çì³íèòè ïîñò³éíå
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ¿õ ïðèìóñèëà íèçêà ïðîáëåì: ñåëî, äå âîíè
ìåøêàëè íà Îäåùèí³, äîâîë³ â³ääàëåíå â³ä ðàéöåíòðó, áóäèíîê áóâ
ñòàðåíüêèé, àëå íàéãîëîâí³øå —
õîò³ëîñü áóòè ïîáëèæ÷å äî ä³òåé,
àáè âîíè ìàëè çìîãó ïðè¿æäæàòè
äî áàòüê³â òà áðàò³â ³ ñåñòåð íà âèõ³äí³ ç íàâ÷àííÿ.
— Íàéñòàðøèé ñèí ï³äïèñàâ

êîíòðàêò íà â³éñüêîâó ñëóæáó.
Çàðàç â³í ó íàñ ñîëäàò ó ïðîòèâîòàíêîâîìó áàòàëüéîí³, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âàäèì. — Äàë³ éäóòü
äâîº ä³òåé, ÿê³ âæå ñòóäåíòè: ñèí
òà äîíüêà. Íàâ÷àþòüñÿ ó Ëüâîâ³
â êîëåäæ³ ãîòåëüíî-òóðèñòè÷íîãî ñåðâ³ñó. Òîæ ìè õî÷åìî, ùîá
âîíè ìàëè çìîãó ÿêùî íå ùîòèæíÿ, òî ÷åðåç òèæäåíü ïðè¿æäæàòè äîäîìó äî ð³äíèõ. Êð³ì òîãî,
íà Îäåùèí³ íàñ ïîâí³ñòþ íå çàäîâîëüíÿâ ð³âåíü îñâ³òè, ÿêèé
îòðèìóâàëè íàø³ ä³òè. ×îòèðüîõ
³ç íèõ ÿ áóâ çìóøåíèé ïåðåâåñòè
ó øêîëó àæ çà ï'ÿòü ê³ëîìåòð³â, áî
ó ñåë³, óÿâ³òü, ô³çèêó âèêëàäàëà
áàðìåíøà. Âîíà ëèøå âñòóïèëà
íà íàâ÷àííÿ çàî÷íî, àëå æ ïîêè
âîíà ëèøå çäîáóâàº çíàííÿ — ìî¿
ä³òè ìàþòü âòðà÷àòè ¿õ?
Ñ³ì'ÿ ìàëà çíàéîìèõ ç Òåðíîï³ëüùèíè, òîæ íàïåðåäîäí³ ïðè¿õàëè ñþäè òà îãëÿäàëè ìîæëèâ³
âàð³àíòè áóäèíê³â. Çóïèíèëè âèá³ð íà áóäèíêó â ñåë³ Êóðîïàòíèêè, áî êóïèòè õàòó â ðàéöåíòð³
íå ìàëè ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³.
Îêð³ì òîãî, â Áåðåæàíàõ º öåðêâà,
äî ÿêî¿ õîò³ëà á ïðèºäíàòèñü ñ³ì'ÿ.
ДОПОМАГАЮТЬ ВОЛОНТЕРИ,
ПІДПРИЄМЦІ ТА СУСІДИ
— ß çíàâ, ùî íàñ òóò çóñòð³íóòü
ç óâàãîþ, áî çíàéîìèé ç áàãàòüìà ëþäüìè ç Òåðíîï³ëüùèíè ³
çíàþ, ùî âîíè äóæå ãîñòèíí³, —
ãîâîðèòü ïàí Âàäèì. — Ñüîãîäí³
(12 æîâòíÿ — ïðèì. ðåä.) ìåí³
âñòàíîâèëè ³íòåðíåò ³ âëàñíèê

У вихідні старші діти приїжджали в гості до батьків вже
у новий будинок. Батько каже, що їм дуже сподобалося

ОСОБИСТИЙ АРХІВ СІМ’Ї ГРИЦЮКІВ

Історія  Сім'я Грицюків виховує
дев'ять дітей. Кілька тижнів тому вони
придбали будинок на Бережанщині,
але усі речі не встигли забрати
з Одещини, де мешкали раніше

Найстаршому синові — 22, наймолодшому 9. І хоч догляд за дітьми забирає багато сил,
сім'я живе дружно: старші допомагають молодшим, а більшість обов'язків — на батькові
êîìïàí³¿-ïðîâ³äíèêà âèð³øèâ
çðîáèòè öå áåçêîøòîâíî, ùîá
íàì äîïîìîãòè, âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü ç ï³äâåäåííÿì âîäè,
âñòàíîâëåííÿì ãàçó. Ó áóäèíêó
ïîíàä 20 ðîê³â í³õòî íå æèâ, òîæ
ðîáîòè òàì ÷èìàëî.
×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî ïðè ïåðå¿çä³ á³ëüø³ñòü ðå÷åé äîâåëîñü
ñïàêóâàòè â îäíó âàíòàæ³âêó, àëå
ïîì³ñòèëîñü äàëåêî íå âñå.
— Ìè ïðè¿õàëè, øóêàëè â ñåë³,
äå á êóïèòè êàðòîïë³. Íà Îäåùèí³ ó íàñ ñâîº ãîñïîäàðñòâî,
ïàñ³êà, àëå óñå çà ðàç çàáðàòè
íå âäàëîñü, — ïðîäîâæóº â³í. —
Òîæ ÿ çàïèòàâ ê³ëüêîõ ëþäåé, ùî
æèâóòü ïî ñóñ³äñòâó, ÷è ìîãëè á
âîíè ïðîäàòè íàì òðîõè êàðòîïë³, à âîíè, íà íàøå çäèâóâàííÿ,
ïðèíåñëè íàì ¿¿, ³ ãðîø³ áðàòè
â³äìîâèëèñü. Ì³ñöåâ³ äóæå ïðèâ³òí³. Ïðèõîäèëè ë³òí³ ëþäè, ùîá
ïðîñòî ïðèâ³òàòèñü ³ ïðèíîñèëè
íàì ãîñòèíö³. Õëîïö³ âæå ï³øëè
â øêîëó, ïîäðóæèëèñÿ ç ä³òüìè.
Â÷èòåë³ äóæå äîáðå äî íèõ ïîñòàâèëèñü. ß ê³ëüêà äí³â íå áóâ
â ñîöìåðåæàõ, à çãîäîì ïîáà÷èâ,
ùî íîâ³ â÷èòåë³ ðîçïîâ³ëè ïðî íàñ
³ âæå îðãàí³çîâóþòü òàêîæ çá³ð
äîïîìîãè.
Îðãàí³çóâàëè äîïîìîãó ³ ì³ñöåâ³ ôåðìåðè: ïðèíåñëè ïðîäóêòè,
äîïîìîãëè ç ðå÷àìè äëÿ îáëàøòóâàííÿ áóäèíêó.
«Я ЧОЛОВІК — І НА МЕНІ
БІЛЬШІСТЬ ОБОВ'ЯЗКІВ
ПО ДОМУ»
Íàéñòàðøîìó ñèíîâ³ — 22,
íàéìîëîäøîìó 9. ² õî÷ äîãëÿä
çà ä³òüìè çàáèðàº áàãàòî ñèë,
ñ³ì'ÿ æèâå äðóæíî: ñòàðø³ äîïî-

ìàãàþòü ìîëîäøèì, à á³ëüø³ñòü
îáîâ'ÿçê³â — íà áàòüêîâ³.
— Á³ëüøó ÷àñòèíó ¿æ³ ãîòóþ ÿ.
ßêùî áîðù — öå êàçàí íà òðè
â³äðà, 30 ë³òð³â, ÿêùî êàøà —
òî 10 ë³òð³â. Íà îäèí äåíü íàì
éäå ï'ÿòü áóõàíîê õë³áà, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — ×îìó ÿ çàáðàâ
íà ñåáå á³ëüø³ñòü îáîâ'ÿçê³â?
Çíàþ, çàçâè÷àé öå ðîáèòü â ñ³ì'¿
äðóæèíà. Ó íàñ íå òàê — ïîáóò,
øêîëà, âèõîâàííÿ — á³ëüøà ÷àñòèíà íà ìåí³. Äðóæèíà — öå
ïîì³÷íèöÿ. À çíàºòå ÷îìó? Áî
â æ³íêè çàâæäè íà îäíó äèòèíó
á³ëüøå. Âñ³ êàæóòü, ùî æ³íêè —
ñëàáêà ñòàòü, àëå îáîâ'ÿçê³â á³ëü-

Áàãàòîä³òíå ñ³ìåéñòâî
ìàº äåâ’ÿòü ä³òåé,
ç íèõ îäèí —
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü,
äâîº ñòóäåíòè, ³íø³
æèâóòü ç áàòüêàìè
ø³ñòü ïî äîìó — ñàìå íà í³é. Í³!
ß ââàæàþ, ùî öå íåïðàâèëüíî.
Íà Îäåùèí³ ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ
êîíòðîëåðîì åëåêòðîë³÷èëüíèê³â, à á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðîâîäèâ ³ç
ä³òüìè, áî äðóæèí³ ñàì³é äîâîë³
âàæêî. Íàðàç³ ÷îëîâ³ê ðîáîòè
íà íîâîìó ì³ñö³ ùå íå çíàéøîâ,
àëå êàæå, ùî ïîøóêè âæå ðîçïî÷àâ.
— ß ïîñòàâèâ ñîá³ ïèòàííÿ:
÷îìó â íàø ÷àñ æ³íêè íå õî÷óòü
íàðîäæóâàòè òàê áàãàòî ä³òåé? —
ä³ëèòüñÿ ïàí Âàäèì. — Òîìó, ùî
80% äîìàøíüî¿ ðîáîòè ïåðåêèäàþòü ñàìå íà íèõ, à ÷îëîâ³êè ââàæàþòü, ùî ÿêùî âîíè çàðîáèëè

ãðîø³ — öüîãî äîñòàòíüî, ùîá
äðóæèíà ìîãëà æèòè â äîñòàòêó.
«РОБОТИ ЩЕ БАГАТО, АЛЕ Є
ДЛЯ КОГО СТАРАТИСЬ»
Ó âèõ³äí³ ñòàðø³ ä³òè ïðè¿æäæàëè â ãîñò³ äî áàòüê³â âæå ó íîâèé
áóäèíîê. Áàòüêî êàæå, ùî ¿ì äóæå
ñïîäîáàëîñÿ.
Ó äâîïîâåðõîâîìó áóäèíêó
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ — êóõíÿ òà
¿äàëüíÿ, íà äðóãîìó — ñïàëüíÿ.
Îêðåìà ê³ìíàòà º ó ä³â÷àò, îêðåìà — ó áàòüê³â.
— Ðîáîòè ùå áàãàòî, — êàæå
Âàäèì Ãðèöþê. — Òðåáà ì³íÿòè
â³êíà, áî ïðîãíèëè, ì³íÿòè åëåêòðèêó. Êóäè íå ãëÿíü — íà âñå
ïîòð³áí³ ãðîø³ ³ äîïîìîãà òóò
ñïðàâä³ âàæëèâà. Àëå öå ïðèºìí³ òóðáîòè, áî õî÷åòüñÿ äëÿ ä³òåé
çðîáèòè ÿêíàéêðàù³ óìîâè.

ДОВІДКА
Чим можна допомогти родині:
дрова, кухонне приладдя, електрочайник та чайник, шафи для
одягу, унітаз та засоби гігієни, столи 6 шт., крісла 11 шт., табуретки,
настільні лампи й лампочки, відра
й парасолі.
Для дітей:
Взуття хлопчаче: 33, 36, 34, 37, 42,
39, взуття дівчаче: 40, 39, портфелі
та канцтовари.
Речі можна передавати:
В с. Куропатники: вул Центральна, 41,
В Бережанах: вул. Пирогова, 1 (пан
Зеник 0673877287)
Можна допомогти матеріально
напряму мамі Людмилі Грицюк:
4790 7299 0930 7357
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ЯК ПОКРИЄ СТРАХОВКА ЗБИТКИ
ЗА ЗЛАМАНЕ ВІД НЕГОДИ АВТО
Страхування Підтоплення, яке сталося
6 жовтня після аномального дощу,
принесло чимало проблем багатьом
водіям. Машини, які потрапляли у «моря»
посеред вулиці, глухли. Що робити, якщо
через стихію доведеться ремонтувати
машину? Хто понесе відповідальність та
що робити, якщо немає страховки?
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ï³ä ÷àñ ï³äòîïëåííÿ, ðÿòóâàëüíèêàì äîâåëîñÿ áóêñèðóâàòè àâò³âêè, ÿê³ ï³äòîïèëî íà äîðîç³.
Çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ
â îáëàñò³ — ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè 16 áóêñèðóâàíü.
Îêð³ì òîãî, òåðíîïîëÿíè ðîçïîâ³äàþòü, ÿê áà÷èëè ï³ñëÿ çëèâè àâò³âêè, ÿê³ çàáèðàëè íà åâàêóàòîð³.
— Íà âóëèö³ Øàøêåâè÷à á³ëÿ
«Îðíàâè» áà÷èâ, ÿê âàíòàæèëè
íà åâàêóàòîð íîâåíüêó AUDI ï³ñëÿ
äîùó, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíèí
Äåíèñ.— Ìàøèíó íàõèëèëè ³ ÷åêàëè, ïîêè íå ñòå÷å âîäà. Âîä³é ç ñàëîíó âè÷åðïóâàâ âîäó. Öå æ ñê³ëüêè
äîâåäåòüñÿ «â³äâàëèòè» çà ðåìîíò?
ß âæå íå êàæó ïðî õ³ì÷èñòêó, áî
ñèä³ííÿ ³ ñàëîí òðåáà áóäå ïî÷èñòèòè â³ä âîäè, ïðîñóøèòè.
ЯК КОМПЕНСУВАТИ ЗБИТКИ?
Äåÿê³ òåðíîïîëÿíè çâèíóâà÷óþòü ó ï³äòîïëåííÿõ ñòèõ³þ,
à õòîñü — êîìóíàëüíèê³â.
Îäíàê, ÿê ïîÿñíþº þðèñò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé, — ðîçðàõîâóâàòè íà êîìïåíñàö³¿ â³ä äåðæàâè
÷è êîìóíàëüíèê³â íå âàðòî. Ïîùàñòèëî òèì, õòî ìàº ñòðàõîâêó,
â óìîâàõ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíî ï³äòîïëåííÿ, ÿê ñòðàõîâèé âèïàäîê.
— Ò³, õòî ìàþòü ñòðàõîâêè —
¿ì áóäå çíà÷íî ïðîñò³øå, àäæå
ÿêùî ó âàøîìó ñòðàõîâîìó äîãî-

âîð³ ïåðåäáà÷åíî ïîøêîäæåííÿ
àáî çíèùåííÿ ìàéíà âíàñë³äîê
ñòèõ³éíîãî ëèõà, òî âè îòðèìàºòå êîìïåíñàö³þ â³ä ñòðàõîâî¿
êîìïàí³¿, — ïîÿñíþº Ðîñòèñëàâ
Íåáåëüñüêèé. — À îò ÿêùî ñòðàõîâêè âè íå ìàºòå — âæå áóäå
çíà÷íî ñêëàäí³øå. ×àñòî äóæå
âàæêî äîáèòèñÿ êîìïåíñàö³¿ â³ä
îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, îáñëóãîâóþ÷èõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå çìîãëè çðîáèòè íàëåæíó ³íôðàñòðóêòóðó
³ ì³ñòî çàçíàëî çáèòê³â ÷åðåç
ï³äòîïëåííÿ, àäæå âîíè ìîæóòü
ïîñèëàòèñÿ íà òå, ùî ñòàëàñü àíîìàëüíà ñòèõ³ÿ, ÿêà â³äð³çíÿëàñü
â³ä ïîïåðåäí³õ, òîìó íå âäàëîñÿ
âïîðàòèñÿ. Öå äóæå âàæêî äîâîäèòè. Ìàêñèìóì, ùî ìîæå ñòàòèñÿ — âëàäà ïðèéìå ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿, ÿêà âèâ÷àòèìå
ñèòóàö³þ, ï³äðàõóº çáèòêè ³ ìîæëèâî âèä³ëÿòü äîïîìîãó.
ßê ïîÿñíþº Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé, íàâ³òü åëåìåíòàðí³ ñóäîâ³
ñïðàâè â Óêðà¿í³ â³ä ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê íåäáàëüñòâà êîìóíàëüíèê³â ÷è îáñëóãîâóþ÷èõ
ï³äïðèºìñòâ òÿãíóòüñÿ äîâãî.
Âàæêî íå òå ùî äîâåñòè âèíó òà
äîáèòèñÿ êîìïåíñàö³¿, à âçàãàë³
çíàéòè âèííîãî.
— Â íàñ äåë³êòíå ïðàâî, òîáòî
ïðàâî â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîñò³øå êàæó÷è, ñëàáî ðîçâèíåíå, —
ïðîäîâæóº þðèñò. — Âîíî ñëàáî
ðîçâèíåíå â ïëàí³ òàêèõ ïîçîâ³â.

Страховка «КАСКО» для нашого автомобіля обійдеться
в 1,5–2 тис. гривень на місяць

Åëåìåíòàðíà ñïðàâà, êîëè ïàäàº
äåðåâî íà ìàøèíó ³ öèì çàâäàº
çáèòêè, ìîæå òÿãíóòèñÿ äîâãî.
Òàê³ ñïðàâè ïî ê³ëüêà ðàç³â ðîçãëÿäàº Âåðõîâíèé ñóä, áî íåìàº
ºäèíîãî ðîçóì³ííÿ, õòî â ö³é ñèòóàö³¿ ìàº â³äïîâ³äàòè.
АВТОЦИВІЛКА ТА «КАСКО» —
ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ
ßê ïîÿñíþº þðèñò Â³òàë³é Â³ò³â — àâòîöèâ³ëêà òà «ÊÀÑÊÎ» —
öå äâ³ ð³çí³ ðå÷³. Àâòîöèâ³ëêà — öå îáîâ'ÿçêîâå ñòðàõóâàííÿ, ÿêå ïîâèíí³ ìàòè âñ³ âîä³¿.
À îò «ÊÀÑÊÎ» íå º îáîâ’ÿçêîâèì
ñòðàõóâàííÿì.
— Àâòîöèâ³ëêà ïîêðèâàº çáèòêè, çàâäàí³ ³íøèì âîä³ÿì ï³ä ÷àñ
ÄÒÏ, — ïîÿñíþº þðèñò. — ßêùî
ñòàºòüñÿ àâàð³ÿ ³ âîä³é ìàº àâòîöèâ³ëêó — êîìïåíñàö³þ îòðèìàº ³íøèé ó÷àñíèê äîðîæíüîãî
ðóõó, ÿêîìó íàíåñåíî øêîäó.
Àâòîöèâ³ëêà íå ïîêðèâàº çáèòêè âëàñíèêà. Âîíà â³äøêîäîâóº
íàñë³äêè òîãî, ùî çðîáèâ âîä³é.
À îò «ÊÀÑÊÎ» âæå ïîêðèâàº
øêîäó, ÿêà ìîæå áóòè çàâäàíà
âëàñíîìó òðàíñïîðòó.

Ñïðàâà, êîëè ïàäàº
Для розрахунку вартості страховки ми обрали
äåðåâî íà ìàøèíó ³ öèì Volkswagen Golf 2016-го року випуску
çàâäàº çáèòêè, ìîæå
Ó Òåðíîïîë³ º ÷èìàëî ð³çíèõ ìåíøó. Ìîæíà îáðàòè ³ ñòðàõîâêó
òÿãíóòèñÿ äîâãî... Íåìà ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðîïî- ç íóëüîâîþ ôðàíøèçîþ.
ñòðàõóâàííÿ «ÊÀÑÊÎ»
— Âîä³¿ áåç ñòðàõîâêè — íàéºäèíîãî ðîçóì³ííÿ, õòî íóþòü
äëÿ àâòîìîá³ë³â. Ùîá ïîð³âíÿòè á³ëüø îáåðåæí³ âîä³¿ íà äîðîç³, —
ìàº â³äïîâ³äàòè
âàðò³ñòü ñòðàõîâêè íà ð³ê — ìè æàðòóº òåðíîïîëÿíèí Â³òàë³é. —
ßê ïîÿñíþº Â³òàë³é Â³ò³â — º
ñâî¿ íþàíñè ç «ÊÀÑÊÎ». Âàðòî
äîáðå ïåðå÷èòàòè âñ³ óìîâè ñòðàõîâîãî äîãîâîðó — ùî ñàìå ââàæàòèìåòüñÿ ñòðàõîâèì âèïàäêîì,
÷è ïåðåäáà÷åíî â³äøêîäóâàííÿ
âíàñë³äîê ñòèõ³éíîãî ëèõà òîùî.
— «ÊÀÑÊÎ» òàêîæ ìàº ñâî¿
óìîâè ôîðñ-ìàæîðó, — ïðîäîâæóº
þðèñò. — Âîä³é çîáîâ’ÿçàíèé çàëèøàòè òðàíñïîðòíèé çàñ³á ó ñïåö³àëüíî ïðèñòîñîâàíîìó ì³ñö³ — ñòîÿíêà,
ãàðàæ. Òîáòî âîä³é ñàì íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêùî â³í ëèøèâ ìàøèíó
ó íåâ³äâåäåíîìó ì³ñö³ ³ ç íåþ â öåé
÷àñ ùîñü ñòàëîñÿ. Òàêîæ íå çàâæäè
â óìîâàõ äîãîâîðó º â³äøêîäóâàííÿ
çà çáèòêè âíàñë³äîê ñòèõ³éíîãî ëèõà.
ßêùî âîä³é ¿õàâ äîðîãîþ, ñòàëîñü
ï³äòîïëåííÿ ³ â³í íå ìàº ñòðàõîâêè — òîä³ äîáèòèñÿ êîìïåíñàö³¿ â³ä
êîãîñü áóäå íåðåàëüíî.
СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ
СТРАХОВКА?
Ìè âèð³øèëè ï³äðàõóâàòè,
ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå ïîâíà ñòðàõîâêà «ÊÀÑÊÎ». Âîíà ïåðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ðàç³
ÄÒÏ, ñòèõ³éíîãî ëèõà, óìèñíîãî
ïîøêîäæåííÿ çëîâìèñíèêàìè,
âèêðàäåííÿ òîùî. Òàêà ñòðàõîâêà
ïîêðèâàº çáèòêè çà ðåìîíò ìàøèíè ï³ñëÿ ï³äòîïëåííÿ, ïàä³ííÿ
ïðåäìåò³â (äåðåâ, êðèãè, ñí³ãó ç
äàõ³â, êàì³ííÿ òîùî).

îáðàëè ìàøèíó, ÿêó õî÷åìî çàñòðàõóâàòè — Volkswagen Golf
2016-ãî ðîêó âèïóñêó. Íà âàðò³ñòü
ñòðàõîâêè âïëèâàº áàãàòî ð³çíèõ
ôàêòîð³â. Â ïåðøó ÷åðãó — âàðò³ñòü àâòîìîá³ëÿ. ×èì á³ëüøå â³í
êîøòóº, òèì á³ëüøå äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè. Âïëèâàº íà ê³íöåâó
âàðò³ñòü òàêîæ ñòàæ âîä³ÿ çà êåðìîì, ïðîá³ã, íàÿâí³ñòü GPS-òðåêåðà òà ÷èìàëî ³íøèõ ôàêòîð³â.
Çà äàíèìè AutoRia, íàøà ìîäåëü àâò³âêè â õîðîøîìó ñòàí³
òà ç íåâåëèêèì ïðîá³ãîì êîøòóº
áëèçüêî 360 000 ãðèâåíü. Ñàìå
òàêó ö³íó ìè ³ âêàçàëè ï³ä ÷àñ
ðîçðàõóíêó. Ó ðàç³ ïîâíîãî â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ àâò³âêè,
çà óìîâàìè äîãîâîðó, íàì ìàëè á
â³äøêîäóâàòè ìàêñèìóì öþ ñóìó.
Ñòðàõîâêà «ÊÀÑÊÎ» íà ð³ê íàì
îá³éøëàñü áè ó 16–25 òèñ. ãðèâåíü íà ð³ê. ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî
àâòîìîá³ë³ ïðåì³óì-êëàñó, òî âàðò³ñòü áóäå çíà÷íî á³ëüøà. ×åðåç
öå äàëåêî íå âñ³ àâòîìîá³ë³ñòè
ãîòîâ³ ñòðàõóâàòè ñâîþ ìàøèíó
³ îáõîäÿòüñÿ ëèøå àâòîöèâ³ëêîþ.
Òàêîæ â óìîâàõ ìîæå áóòè
ð³çíèé ðîçì³ð ôðàíøèçè — ÷àñòèíà çáèòê³â, ÿêà ëÿãàº íà ïëå÷³
âîä³ÿ. Âîíà çàçâè÷àé âêàçóºòüñÿ
ó â³äñîòêàõ, àëå ìîæíà âñòàíîâèòè ô³êñîâàíó ñóìó. ×èì á³ëüøà
ôðàíøèçà — òèì ìåíøå êîøòóâàòèìå ñòðàõîâêà, îäíàê ³ êîìïåíñàö³þ ìîæíà áóäå îòðèìàòè

ß ìàþ àâòîöèâ³ëêó, áî òîãî âèìàãàº
çàêîí. Âîíà îáõîäèòüñÿ íåäîðîãî —
áëèçüêî 900 ãðèâåíü íà ð³ê. ßêùî
ñòàíó âèíóâàòöåì ÄÒÏ, àáî íå äàé
Áîã çà÷åïëþ ÷èéñü «Ìåðñåäåñ» —
äî ê³íöÿ æèòòÿ íå ðîçðàõóþñü.
Òîìó ç öèì íå ðèçèêóþ. À îò â³ä
«ÊÀÑÊÎ» ÿ â³äìîâèâñÿ. Çà êåðìîì
ÿ ÷åòâåðòèé ð³ê. Êîëè êóïèâ ìàøèíó — îôîðìèâ ïîâíó ñòðàõîâêó.
Àëå òî äóæå äîðîãî. Íà íàñòóïíèé
ð³ê ÿ âæå ¿¿ íå îôîðìëÿâ, áî íå áà÷ó
ñåíñó. ß ¿æäæó îáåðåæíî, ìàøèíó
ñòàâëþ â ãàðàæ³. Ñïîä³âàþñü, ùî
í³÷îãî ç íåþ íå ñòàíåòüñÿ.
Îäíàê, ÿê ðàäèòü Â³òàë³é —
«ñòðàõîâêà», íà ÿê³é êðàùå íå çàîùàäæóâàòè — â³äåîðåºñòðàòîð òà
GPS-òðåêåð.
— Îò ùî á ÿ ïîðàäèâ — öå êóïèòè â³äåîðåºñòðàòîð òà õîðîøèé
òðåêåð, — êàæå âîä³é. — Â³äåîðåºñòðàòîð — ñàì³ ðîçóì³ºòå, º ð³çí³ âîä³¿ òà ï³øîõîäè íà äîðîãàõ.
À òðåêåð âàðòî êóïèòè íà âèïàäîê
êðàä³æêè ìàøèíè. Âîíè íå äîðîã³ — äî 500 ãðèâåíü ìîæíà êóïèòè. Â íüîãî âñòàâëÿºòüñÿ çâè÷àéíà
áàòàðåéêà, ÿêî¿ íà ï³â ðîêó âèñòà÷èòü ³ ñ³ì-êàðòà. ª ñïåö³àëüí³
òàðèôè â³ä ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â,
áëèçüêî 30 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
ßêùî ìàøèíó âêðàäóòü — ìîæíà áóäå îäðàçó âèçíà÷èòè ¿¿ ãåîëîêàö³þ. Àëå òðåáà äîáðå éîãî
çàõîâàòè, ùîá éîãî íå ìîæíà áóëî
ëåãêî çíàéòè ³ âèêèíóòè.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 21 жовтня
UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Чорний пiрат»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
01.15 Новини
07.05, 08.05, 09.05,
12.00, 13.10, 18.20, 00.25,
02.00 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi
11.00 Дивовижнi сади. Аббатство Треско — Англiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10, 01.50,
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.25 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.55 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»
22.00 Розважальна програма
з Майклом Щуром
22.30 Д/ц «Дикi тварини»
04.05 Д/ф «Висота 307.5»
05.00 Погода
05.10 Регiональний дайджест

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
14.50 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.45 Х/ф «СидорЕнки-СидОренки 2»
21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт
11: Китай»
01.05 Х/ф «Найгiрша
подруга»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.15 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.05, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.15 Т/с «Згадати молодiсть
3»
03.55 «Подорожi в часi»
04.20 Т/с «Мереживо долi»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.35, 13.15, 22.00 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Х/ф «Штурм
Бiлого дому»
18.45, 21.20 Факти. Вечiр
20.30 Секретний фронт
Прем'єра
23.25 Т/с «Обмани себе»
01.35 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»

СТБ
03.55, 23.05 Т/с «Доктор
Хаус»
05.40 Т/с «Комiсар Рекс»

08.40 «МастерШеф Професiонали 2»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Про що мовчать
жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк
моя жiнка»
01.10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20, 00.30 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
11.10 Х/ф «Артур та помста
Вурдалака»
13.00 Хто проти блондинок?
15.10 Хто зверху?
17.10, 19.00 Дiти проти зiрок
20.40 Х/ф «Механiк»
22.40 Х/ф «Шалена карта»
01.25 Т/с «Новенька»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 09.45, 18.45,
19.45 Танька i Володька
11.15, 23.35 Казки У
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 01.50 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Родина за хвилину»
00.35 Країна У
02.50 Щоденники Темного
04.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 «Джедаи 2020»
07.30 Т/с «Команда А»
09.25 Х/ф «Вооруженный
ответ»
11.15, 17.15 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Солдатики»
15.15 Х/ф «Полицейский
из Беверли-Хиллз-3»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25, 21.30 Т/с «Братья
по крови-2»
22.30, 00.05 Т/с «Кости-4»
01.45 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 22 жовтня
UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Чорний пiрат»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
01.15, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05,
12.00, 13.10, 18.20, 00.25,
02.00 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi
11.00 Дивовижнi сади. Сади
Сiзiнкот — Англiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10, 01.50,
05.45 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.25 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма
з Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.55 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»
22.00 Схеми. Корупцiя
в деталях
22.30 Д/ц «Дикi тварини»
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу»
05.00 Погода

1+1
06.00, 02.35 «Українськi
сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Х/ф «СидорЕнки-СидОренки 2»
21.45 «Право на владу 2020»
00.45 Х/ф «Реквiєм за вбивцею»

IНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.30, 22.15 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.05, 15.10 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.15 Т/с «Згадати молодiсть
3»
03.10 Х/ф «Бандити»

ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.15 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.35, 22.00 Т/с «Пес»
16.40 Х/ф «Викрадена-2»
18.45, 21.20 Факти. Вечiр
20.35 Анти-зомбi Прем'єра
23.25 Х/ф «Без компромiсiв»
01.15 Х/ф «Iгри кiлерiв»

СТБ
04.50, 23.05 Т/с «Доктор
Хаус»
06.55 Т/с «Комiсар Рекс»
10.00 «МастерШеф Професiонали 2»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк
моя жiнка»
01.05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20, 13.00 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
11.00 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.10 Х/ф «Викрадена»
23.10 Х/ф «Здохни»
01.30 Т/с «Новенька»
02.55 Служба розшуку дiтей

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 09.45, 18.45,
19.45 Танька i Володька
11.15, 23.45 Казки У
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 02.00 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Божевiльна
парочка»
00.45 Країна У
02.50 Щоденники Темного
04.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
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2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Команда А»
09.10 Х/ф «Воспоминание»
10.55, 17.15 «Затерянный
мир»
13.55 Х/ф «Узник»
15.30 Х/ф «Защитник»
19.25 Т/с «Опер по вызову-2»
20.25, 21.30 Т/с «Братья
по крови-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-4»
01.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 23 жовтня
UA: перший
06.00, 06.05, 03.10 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Чорний пiрат»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
01.15, 04.55 Новини
07.05, 08.05, 09.05,
12.00, 13.10, 18.20, 00.25,
02.00 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi»
10.30 Стильнi подорожi
11.00 Дивовижнi сади. Маленька Спарта — Шотландiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10,
01.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
16.25 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.55 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»
22.00 Д/ц «Супер-чуття»
22.30 Д/ф «Секрети Вiкторiї»
04.05 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
05.30 Вiдтiнки України

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.05 «Вечiрнiй квартал»
23.25 «Жiночий квартал
2020»
01.00 Х/ф «Закону тут
не мiсце»
02.45 «Життя вiдомих
людей»
05.10 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.05, 15.10, 00.55 «Речдок»
16.10 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна»
03.20 «Чекай на мене.
Україна»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.55 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.30 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.25, 02.25 Анти-зомбi
11.45, 12.45, 15.45 Факти. День
12.40, 13.15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3» Прем'єра
15.00, 16.15, 00.50 Скетч-шоу
«На трьох»
16.55, 20.20 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
23.50 Скетч-шоу «На трьох-8»
16+ Прем'єра

СТБ
05.20 «Врятуйте нашу
сiм'ю — 3»
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00, 22.45 «Холостячка»
00.50 «Про що мовчать
жiнки»
02.15 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.50 У кого бiльше?
09.50 Кохання на виживання
11.50 Х/ф «Весiльний переполох»
14.00 Аферисти в мережах
15.00 Хто зверху?
17.00, 19.00 Топ-модель
по-українськи
21.00 Х/ф «Пiслязавтра»
23.30 Х/ф «Прокляття»
01.30 Improv Live Show
02.55 Служба розшуку дiтей

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 09.45, 18.45,
19.45 Танька i Володька
11.15 Казки У
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 00.45 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Свiнгери»
23.00 Х/ф «Свiнгери 2»
02.50 Теорiя зради
04.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаи»
07.10 Т/с «Команда А»
09.05, 17.20 «Затерянный
мир»
13.10 Х/ф «Возврата нет»
15.00 Х/ф «Стрелок»
19.25 Х/ф «Совместная
поездка»
21.20 Х/ф «Миссия в Майами»
23.15 Х/ф «Дружинники»
01.10 Х/ф «Больше, чем
служба»
02.55 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 24 жовтня
UA: перший
06.00, 06.00, 09.05, 03.00 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.45, 02.35, 03.50, 05.35 Новини
07.15 М/с «Кмiтливий Сяодзi»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя»
1,2 с. †
12.00 Д/ф «Секрети Вiкторiї»
12.55 Д/ц «Iсторiї вулканiв»
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної
системи»
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Вiдсутнiсть доказi в.
Чудовисько озера Лохнес
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ)
19.30 Т/с «Таємний код вiри»
20.30 Д/ц «Супер-чуття»
21.25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22.00 Х/ф «За вiтром»
00.10, 02.25 Погода
00.15 UA: Фольк. Спогади

01.05 Країна пiсень
01.35, 04.15 #ВУКРАЇНI
04.40 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00, 03.45 «Життя
вiдомих людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
13.00 Т/с «Свати»
16.10 «Танцi з зiрками 2020»
19.30, 05.55 ТСН
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 2020»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2020»
01.20 «Лiга смiху 2020»
02.40 «Вечiрнiй квартал»

IНТЕР
05.15 «М/ф»
05.45 «Слово Предстоятеля»
05.50 Х/ф «Буркотун»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Приходьте завтра»
13.10 Х/ф «Живiть в радостi»
14.40 Х/ф «Раз на раз не приходиться»
16.10, 23.10 Х/ф «Джентльмени удачi»
18.00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Один
на всiх. Мiльйонам наших
глядачiв присвячується»
01.00 Х/ф «Любов на асфальтi»
02.55 Х/ф «Провiнцiйний
роман»
04.00 «Орел i Решка. Шопiнг»

ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.10 Факти
05.40 Т/с «Копи на роботi»
06.35 Скетч-шоу «На трьох»
08.10 Т/с «Вижити за будьяку цiну»
09.30 Т/с «Вижити за будьяку цiну-3»
10.50, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Падiння Олiмпу»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Падiння Лондона»
20.40 Х/ф «Падiння ангела»
16+ Прем'єра
23.05 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
01.40 Х/ф «Iгри кiлерiв»

СТБ
05.50, 10.50 Т/с «Мiй чоловiк
моя жiнка»
07.50 «Неймовiрна правда
про зiрки»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф — 10»
22.55 «Звана вечеря»
01.00 «Я соромлюсь свого
тiла 7»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Improv Live Show
07.00 Lе Маршрутка
08.00, 10.00 Орел i решка
12.15, 13.45 Kids» Time
12.20 М/ф «Як спiймати перо
Жар-Птицi»
13.50 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва»
16.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший
клас»
18.40 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
21.00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис»
23.55 Х/ф «Викрадена»
02.55 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Снiгова битва»
12.30 Х/ф «Марлi та я»
14.45 Х/ф «Двоє: я та моя
тiнь»
16.45 Х/ф «Так, можливо»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька

22.30 Х/ф «Свiнгери»
00.15 Панянка-селянка
02.30 Теорiя зради
03.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.30 «Джедаи 2020»
09.30 «Затерянный мир»
13.20 Х/ф «Войны бессмертных»
15.10 Х/ф «Баал, бог грозы»
16.55 7 тур ЧУ по футболу
«Динамо» — «Александрия»
19.00 Х/ф «Соломон Кейн»
20.55 Х/ф «Дракула»
22.40 Х/ф «Возврата нет»
00.30 Х/ф «Ниндзя: Шаг
в неизвестность»
02.20 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 25 жовтня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 13.30,
15.45, 18.00, 21.00, 23.00,
02.30, 03.55 Новини
07.15 М/с «Кмiтливий Сяодзi»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
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
13.40 Т/с «Таємний код вiри»
14.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Модус»
18.10 Д/ц «Iсторiї вулканiв»
18.45 Д/ц «Всi на море.
Марокко»
19.35 Д/с «Дикая планета»
20.00, 21.35, 23.35 «Суспiльна
Студiя. Мiсцевi»
02.00, 04.30 #ВУКРАЇНI
04.55 Бюджетники

23.00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
00.55 «Речдок»

ICTV
04.55 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.10 Факти
05.35, 07.25, 01.55 Анти-зомбi
06.30 Бiльше нiж правда
08.20 Секретний фронт
09.20 Громадянська оборона
10.20, 13.00 Т/с «Обмани
себе»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Викрадення»
16.10 Х/ф «Падiння ангела»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай»
23.45 Х/ф «Святий»

СТБ
04.30 Х/ф «Вас чекає громадянка Нiканорова»
06.05 Х/ф «Гусарська
балада»
08.05 «МастерШеф — 10»
12.05 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого
тiла 7»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 Improv Live Show
07.05, 08.45 Kids» Time
07.10 М/ф «Як спiймати перо
Жар-Птицi»
08.50 М/ф «Атлантида: Загублена iмперiя»
10.50 Х/ф «Знаряддя смертi:
Мiсто кiсток»
13.10 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
16.00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис»
18.50 Х/ф «Люди Iкс: Темний
Фенiкс»
21.00 Х/ф «Росомаха:
Початок»
23.30 Х/ф «Здохни»

1+1

TET

06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10.35, 01.55 «Свiт навиворiт»
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українськi сенсацiї
2020»
19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.05 Х/ф «Усе заради
кохання»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Перната банда»
12.30 М/ф «Клара та Чарiвний
Дракон»
14.15 Х/ф «Родина за хвилину»
16.30 Х/ф «Божевiльна
парочка»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька i
Володька
22.30 Х/ф «Свiнгери 2»
00.15 Панянка-селянка
01.15 Щоденники Темного
03.00 Вiталька

IНТЕР
05.35 Х/ф «Сабрина»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.10 Х/ф «Самогонники»
12.40 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос»
12.50 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна»

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.30, 00.45 «Затерянный
мир»
14.00 Х/ф «Уличный боец»
17.00 Х/ф «Человек ноября»
19.00 Х/ф «Уцелевшая»
20.45 Х/ф «Соучастник»
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2»
02.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»

ÕÎÁ²
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ТЕРНОПОЛЯНКА СТВОРЮЄ
ЦІЛІ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ З ВОВНИ
Мода  Валяння з вовни тернополянка
Тетяна Охрицька вважає не просто
захопленням, а любов'ю усього життя.
Фотографії робіт Тетяни Охрицької
заворожують: дивлячись на одяг та
прикраси, просто важко повірити у те, що
їх можуть створити тендітні жіночі руки
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî çà 13 ðîê³â, ÿê³ ïðèñâÿòèëà ö³é ñïðàâ³, íàâ÷èëàñü ðîáèòè ÷è íå óñ³ ìîæëèâ³
ðå÷³ ç äîïîìîãîþ òåõí³êè âàëÿííÿ. Öå óí³âåðñàëüíèé ìàòåð³àë, ç
äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà ñòâîðèòè
÷èìàëî äèâîâèæíîãî: â³ä çâè÷àéíî¿ íàìèñòèíêè äî þðò, ó ÿêèõ
æèâóòü êî÷³âíèêè.
— ß âæå 13 ðîê³â çàéìàþñü ò³ëüêè âàëÿííÿì âîâíè, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Òåòÿíà. — Äî òîãî ó ìåíå
áóëî áàãàòî çàõîïëåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ðóêîä³ëëÿì: ÿ ³ â'ÿçàëà, ³
ïëåëà ìàêðàìå, ïëåëà ç á³ñåðó, îé
ùî ÿ ò³ëüêè íå ðîáèëà (ïîñì³õàºòüñÿ æ³íêà — ïðèì. ðåä.). ßêùî
ÿ íå ïîìèëÿþñü, òî áóâ 2007-èé.
Âäîìà ëèøå ç'ÿâèâñÿ ²íòåðíåò, ³
ÿ ïî÷àëà øóêàòè, ÷èì ùå ìîæíà
çàéìàòèñü. Òàê ïîáà÷èëà òåõí³êè
âàëÿííÿ. Òîä³ âîíè ùå íå áóëè
òàêèìè ïîïóëÿðíèìè.
«ПОШУК ВОВНИ БУВ ЦІЛИМ
ДОСЛІДЖЕННЯМ»
Æ³íêà êàæå, ùî ó òîé ÷àñ âîâíó äëÿ âàëÿííÿ íå ìîæëèâî áóëî
êóïèòè ó ìàãàçèí³ äëÿ òâîð÷îñò³. Òîìó äîâîäèëîñü çàìîâëÿòè
íà ³íîçåìíèõ ñàéòàõ, çàïèòóâàòè
³íøèõ ìàéñòðèíü ïðî òå, äå ìàòåð³àëè áåðóòü âîíè.
— Ç ïåðøèì âèðîáîì â ìåíå

ïîâ'ÿçàíà ö³ëà ³ñòîð³ÿ, — ä³ëèòüñÿ
ìàéñòðèíÿ. — ß íå ìàëà äå êóïèòè øåðñòü äëÿ âàëÿííÿ. Òîìó
ãðåá³íöåì äëÿ âè÷³ñóâàííÿ êîòà
ÿ ðîçä³ëÿëà øåðñòÿí³ íèòêè äëÿ
â'ÿçàííÿ ³ çâàëÿëà ñâîþ ïåðøó
êâ³òêó. Çàðàç ðîçóì³þ, ùî âîíà
áóëà äóæå ïðîñòîþ, àëå ïî÷èíàòè
ç ÷îãîñü òðåáà áóëî. Öÿ êâ³òêà
ïðèêðàñèëà ì³é æàêåò, íà ÿêèé
êîëèñü ÿ âèïàäêîâî ïðîëèëà êàâó.
Ïëÿìêó äóæå äîâãî íå ìîãëà âèâåñòè, ùî ÿ ëèøå íå ïðîáóâàëà, à îò êâ³òêà òàì «âïèñàëàñü»
³äåàëüíî. Äóæå áàãàòî çíàéîìèõ
ïèòàëè ìåíå ïðî öþ êâ³òêó, ðîáèëè êîìïë³ìåíòè. À ìåíå ðîáîòà
òàê çàõîïèëà, ùî çàëèøèòè öþ
ñïðàâó ÿ âæå íå ìîãëà. ß õîò³ëà
âàëÿòè-âàëÿòè-âàëÿòè-âàëÿòè…
Ùî ³ ðîáëþ äî öüîãî ÷àñó.
Çãîäîì æ³íêà ïî÷àëà øóêàòè
ìàòåð³àë íà ³íîçåìíèõ ñàéòàõ.
Âîâíó äîñòàâëÿëè ç ºâðîïåéñüêèõ ôàáðèê, à çàðàç ¿¿ ìîæíà
êóïèòè ó çâè÷àéíèõ ìàãàçèíàõ,
ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ
äëÿ òâîð÷îñò³ àáî â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ.
— Íàñïðàâä³, â³ä òîãî, ÿêà âîâíà, çàëåæèòü ³ òå, ÿêèé áóäå ìàòè
âèãëÿä âèð³á, — ïðîäîâæóº Òåòÿíà
Îõðèöüêà. — Ó ìåíå áóâ òàêèé
ö³êàâèé âèïàäîê, êîëè íà îäíîìó
ç ôåñòèâàë³â, ÿê³ ÿ äîâîë³ ÷àñòî
â³äâ³äóþ, äî ìåíå ï³ä³éøîâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïî÷àâ ðîçïèòóâàòè,

Найбільше пані Тетяна любить робити
шарфи. На більші вироби не наважувалась
кілька років, адже справа клопітка

çâ³äêè ÿ áåðó øåðñòü äëÿ âèðîá³â.
Ìåíå öå äîâîë³ çäèâóâàëî, àäæå
âèðîáè, çäåá³ëüøîãî, æ³íî÷³. Àëå,
òàê ÿê ÿ ïðî âîâíó çíàþ äîâîë³
áàãàòî, òî ðîçìîâà âèéøëà ö³êàâîþ. ß ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè ïðî òå,
ùî «öÿ øåðñòü ç òàêî¿ ïîðîäè, îñü
öÿ — ç òàêî¿, à ö³ îâå÷êè æèâóòü
â öüîìó ì³ñö³, à ö³ — â ³íøîìó».
À çãîäîì âèÿâèëîñü, ùî öåé ÷îëîâ³ê ðîçâîäèòü îâåöü. Òî â³í ìåí³
êàæå: «Âè ïðî øåðñòü çíàºòå á³ëüøå, í³æ ÿ».
ВІД НАМИСТИНИ ДО ЮРТИ…
Çà 13 ðîê³â ïàí³ Òåòÿíà íàâ÷èëàñü ñòâîðþâàòè áåçë³÷ ðå÷åé:
êàïåëþøêè, ñóìêè, øàëèêè,
ïðèêðàñè… Âîíà êàæå, ùî ëåãøå
çíàéòè òå, ÷îãî âîíà íå ïðîáóâàëà
ðîáèòè, í³æ ïåðåë³÷èòè òå, ùî
ñòâîðèëà.

«ß ïîëþáèëà
øåðñòü — áî öå
äóæå áàãàòîãðàííèé
ìàòåð³àë... Ç øåðñò³
ìîæíà çðîáèòè âñå, ùî
çàâãîäíî»
— ß ïîëþáèëà øåðñòü — áî öå
äóæå áàãàòîãðàííèé ìàòåð³àë, —
ãîâîðèòü æ³íêà. — Ç íüîãî ìîæíà çðîáèòè ìàëåíüêó íàìèñòèíêó
òà âåëè÷åçíó þðòó, ó ÿê³é æèâóòü
ñ³ì'¿ â Àç³¿. Ç øåðñò³ ìîæíà çðîáèòè âñå, ùî çàâãîäíî. ªäèíå, ùî
ÿ íå ðîáëþ âçàãàë³ — öå âçóòòÿ.
Ä³â÷àòêà ðîáëÿòü òàïî÷êè, âàëÿíêè, ÷åðåâè÷êè. Ìåí³ öå íå äóæå
ïîäîáàºòüñÿ. ßê òî êàæóòü: «íå
çàéøëî». ß ëþáëþ àêñåñóàðè ðîáèòè, øàðôè, øàïî÷êè, ñóìêè.
Òåòÿíà Îõðèöüêà êàæå, ùî êîæíà øåðñòü ìàº ð³çíó ù³ëüí³ñòü,
àäæå áóâàº ç ð³çíèõ ïîð³ä îâåöü.
À âèð³á ïîòð³áíî ðîçêëàäàòè ó äâà
ðàçè á³ëüøèé, àí³æ â³í áóäå â ãî-

Зараз речі, які власноруч створила жінка,
носять модниці не лише в Тернополі, а й
в інших містах

Вже 13 років Тетяна Охрицька займається лише валянням
вовни. Вона каже, що вже не уявляє себе без цього заняття
òîâîìó âèãëÿä³. Òîæ íàñê³ëüêè
áóäå çìåíøåíî, ïîòð³áíî ïðîäóìàòè çàçäàëåã³äü.
«ЗА 13 РОКІВ ТИСЯЧІ, А ТО Й
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ВИРОБІВ»
Ïîðàõóâàòè óñå ñòâîðåíå
çà ðîêè ðîáîòè æ³íêà íå ìîæå.
Ãîâîðèòü, ùî öå òèñÿ÷³, à òî é
äåñÿòêè òèñÿ÷ âèðîá³â.
— ß ëþáëþ ðîáèòè îäÿã, ëþáëþ ðîáèòè ð³çíîìàí³òí³ øàðôè, — êàæå æ³íêà. — Ïåðåä òèì,
ÿê çðîáèòè ùîñü âåëèêå — ïîòð³áíî â³äòåñòóâàòè ìàòåð³àë:
çðîáèòè çðàçêè, ùîá ïîáà÷èòè, ÿê ñåáå ïîâåäå øåðñòü.
Îò ÿ íå ëþáëþ ðîáèòè çðàçêè,
ÿê³ ïîò³ì í³äå íå çíàäîáëÿòüñÿ.
Òîæ çðàçêè ó ìåíå — öå øàðôè.
Ê³ëüêà ðîê³â æ³íêà áîÿëàñü áðàòèñÿ çà á³ëüø³ ðîáîòè. Òî áóâ äëÿ
íå¿ ñïðàâæí³é âèêëèê, àäæå óñ³ ðå÷³
íå ìàþòü øâ³â, à ñàìà òåõí³êà äîâîë³ ñêëàäíà: ñïî÷àòêó ïîòð³áíî
ïðîäóìàòè, ÿêèé áóäå ìàòè âèãëÿä
ð³÷, çíàéòè ìàòåð³àëè, ïðîäóìàòè
ðîçì³ðè. Äàë³ âèãîòîâëÿºòüñÿ øàáëîí äëÿ âàëÿííÿ, ÿêèé ïîâèíåí
áóòè âäâ³÷³ á³ëüøèé, í³æ âèð³á. Òîä³
íà øàáëîí âèêëàäàºòüñÿ øåðñòü, ¿¿
ïîòð³áíî çìî÷èòè âîäîþ ç ìèëîì,
à äàë³ òåðòè ðóêàìè, äîïîêè øåðñòü
íå ïåðåòâîðèòüñÿ íà âîéëîê.
Æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ï³äãîòîâêà
äî ðîáîòè ³íêîëè çàéìàº á³ëüøå
÷àñó, àí³æ ñàìà ðîáîòà.

«СУМКИ-КВІТИ —
ЦЕ МОЯ ЛЮБОВ»
Íàïåâíî, íàéá³ëüøå óâàãè
ó ñîöìåðåæàõ îòðèìàëè ñóìêè,
ÿê³ ñòâîðèëà ïàí³ Òåòÿíà. Ö³ àêñåñóàðè ó âèãëÿä³ ð³çíîìàí³òíèõ
êâ³ò³â ïðîñòî íå ìîæóòü çàëèøèòè
í³êîãî áàéäóæèì.
— Ëþáëþ ðîáèòè ñóìêè, — ãîâîðèòü ìàéñòðèíÿ. — Âîíè â ìåíå
áóëè ð³çí³, àëå ³ðèñè ñïðàâä³ «ï³äêîðèëè» ñîöìåðåæ³. Óñå â öèõ êâ³òàõ ö³ëüíî-âàëÿíå. Ïðèøèò³ ëèøå
íàìèñòèíêè, òîæ îêð³ì ãàðíîãî
âèãëÿäó, òàêà ñóìêà ùå é äîâãî
ïðîñëóæèòü âëàñíèöÿì.
Íà îäíó ñóìêó æ³íêà âèòðà÷àº
áëèçüêî òèæíÿ ðîáîòè. ² ïðàöþº
ïî 8–9 ãîäèí â äåíü.
²ç âîâíè æ³íêà ðîáèòü òàêîæ
ñâåòðè, ñóêí³, æàêåòè, ñï³äíèö³.
Ó âëàñíîìó ãàðäåðîá³ ìàº âæå
ö³ëó êîëåêö³þ òàêèõ ðå÷åé. Âèãîòîâëÿº ¿õ ³ íà çàìîâëåííÿ.
— ß íå ìîæó ÷èíèòè íàä ñîáîþ íàñèëëÿ ³ ðîáèòè òå, ùî ìåí³
íå ïîäîáàºòüñÿ, — ä³ëèòüñÿ ïàí³
Òåòÿíà. — Óñ³ ñâî¿ ðîáîòè ÿ çàâæäè ëþáèëà. Çàðàç âàëÿííÿ — öå
ìîÿ îñíîâíà çàéíÿò³ñòü. ß çàðîáëÿþ öèì íà æèòòÿ, àëå íàñàìïåðåä ìåí³ öå äóæå ïîäîáàºòüñÿ.
Òâîð÷à ðîáîòà — öå çàâæäè á³ëüøå äëÿ äóø³, àí³æ äëÿ áóäü-ÿêîãî
çàðîá³òêó. ² ëèøå, êîëè òè âêëàäàºø óñþ ñâîþ ëþáîâ â òå, ùî
ðîáèø — òîä³ îòðèìóºø â³ääà÷ó.

ÐÎÇÂÀÃÈ

Моя совість чиста — я нею не користуюся.

***

Муха на купі гною запитує жука:
— Ну що, відчуваєш зміни в житті?
— Ще б! Раніше я був жуком-гнойовиком, а тепер — менеджер з добрив.

***

— Привіт, як життя після карантину?
— Втратив роботу, гроші, сім'ю, а так
все нормально.

***

Раніше життя було кольорове,
а кіно — чорно-біле, а сьогодні життя чорно-біле, а кіно — кольорове.

***

Мріючи стати мільйонером, лю-

дина думає про те, як витратити
мільйон, і ніколи — про те, як його
заробити.

***

Якщо ви не вмієте радіти життю,
то чому воно повинно радувати
вас?

***

Домогосподарко, пам'ятай: великий відгодований живіт у чоловіка — це надійний якір сімейного
життя.

***

— Рабинович, як до вас ставляться
ваші діти?
— Як до Бога.
— Це як?
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— Мене майже не слухають,
прохання мої не виконують, іноді
удають, що мене взагалі не існує,
але, коли їм щось знадобиться,
одразу кличуть.

***

Погана пам'ять хороша тим, що
майже не залишає місця для докорів сумління.

***

Спогади — це теж мрії, тільки про
минуле.

***

Якщо хороша свобода слова, поговорили — і розійшлися.

***

У дитинстві мама мені сказала: «Ось
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досягнеш мого віку, тоді й будеш зі
мною розмовляти в такому тоні!»
Але в 30 років у мене теж не вийшло
поспілкуватися з нею на рівних, тому
що вона повторила те ж саме. Батьки
люблять, коли їх оточують діти…

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №41

***

Кому зайнятися більше нічим, той
вранці на роботу йде.

***

Дитсадочок, школа, вуз, робота,
потім на пенсію — а жити коли?..

***

— Не дратуй мене, а то дам твій
номер телефону дітям в дитячому
садку і скажу, що це пряма лінія з
Дідом Морозом!
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Погода у Тернополі

Гороскоп жовтня
ОВЕН Овен в жовтні може
зіткнутися з підвищенням очікувань від нього у роботодавців
та родичів. Знак вогню буде схильний
до прояву егоїзму. Нестиковка особистих
і колективних цілей може привести
до того, що Овен зробить виклик оточенню. Конфлікти в професійній сфері
можуть торкнутися Овнів третьої декади.
ТЕЛЕЦЬ У романтичній
сфері Тельця чекають приємні
сюрпризи з особами оригінальних професій. Сумісність та почуття
виникнуть на грунті інтересів до науки
і мистецтва. У професії Телець буде
успішний на постійному місці. Тельці-викладачі будуть відчувати прилив
енергії для самореалізації.
БЛИЗНЮКИ Близнюки в жовтні
будуть веселі, непосидючі, дотепні і безтурботні. Жінки-Близнюки поринуть у світ естетики, моди та
стилю, що допоможе їм подобатися чоловікам. У стосунках Близнюки налаштовані на сталість, але тільки якщо в шлюбі
ще збереглася любов. Жовтень подарує
гармонізацію стосунків з друзями.
РАК У Раків може з’явитися
письменницький талант або
любов до читання. Також вони,
можливо, захочуть освоїти нове хобі
в сфері дизайну, користуючись самовчителем або керівництвом з інтернету.
Удача сприяє Ракам 2–3 декади при
виїзді за кордон. Ракам 3 декади буде
важко даватися пошук нової роботи
в жовтні.
ЛЕВ У жовтні у Левів з’явиться
ентузіазм у навчанні, однак
вони відвідуватимуть тільки ті предмети, які їм подобаються.
В особистих стосунках Леви проявлять
допитливість та інтелект, фізичні та емоційні потяги не будуть керувати ними.
Місяць прекрасний для демонстрації
себе в різних соціальних ситуаціях.
ДІВА Представникам 3 декади
краще зберегти постійні стосунки
і проявляти романтику в них,
енергія Сатурна може перешкоджати новим зв’язкам. Дівам-чоловікам в жовтні
корисно влаштуватися на роботу, пов’язану зі створенням та підтримкою клієнтської бази. Діви-жінки в жовтні дбайливі
по відношенню до дітей і чоловіка, вони
можуть влаштувати застілля.
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ТЕРЕЗИ День народження — це
завжди свято індивідуальності,
повною мірою це пізнають
Терези 2–3 декади. Торжество власного
стилю, творчих успіхів і краси Терези
зможуть відзначити з численними
друзями. Однак знаку повітря важливо,
щоб його особистість оцінила найголовніша людина.
СКОРПІОН Знак води може бути
в жовтні ледачий для роботи,
зате він із задоволенням буде
занурюватися в події зовнішнього світу.
Планетарні енергії не обіцяють радикальних змін в особистому житті. Тому навіть
якщо вільний Скорпіон буде намагатися
знайомитися, незабаром він розумітиме,
що ці люди йому не підходять.
СТРІЛЕЦЬ У Стрільця більше
приводів бути серйозним, ніж
у інших знаків. Цілі слід ставити
посильні і реальні, причому доходи
швидко зростати не будуть. Найкраще
Стрільцю працювати в держустановах.
Тісна взаємодія Юпітера і Нептуна
віщує Стрільцям дохід на фрілансі
у творчій сфері.
КОЗЕРІГ Вузьке коло шанувальників — таємна мрія будь-якого
Козерога, адже йому подобається повага, але він не любить публічні
виступи. Також для Козерога стане
актуальною тема постійних стосунків,
за натурою представники знаку серйозні,
в їх гороскопі проявлені земні сузір’я, які
виключають вітряний підхід до особистого життя.
ВОДОЛІЙ У Водоліїв прокинеться бажання вивчити маніпулятивні методики, НЛП-техніки і теорії
спокушання. Однак до серйозної близькості знак повітря не готовий. Залицяння
будуть супроводжуватися пропозицією
невеликих поїздок на автомобілі. Сімейні
Водолії 1 декади будуть шукати спосіб
урізноманітнити стосунки новизною.
РИБИ Успіхів у професії доб’ються Риби, які продовжують
свій кар’єрний шлях. Найбільш
затребувані і енергійні професіонали-підприємці, менеджери по роботі
з клієнтами, психологи. Друга декада
знака буде затребувана у викладанні. Важливою темою для Риб буде їх
сімейне щастя, для нього вони зможуть
зробити багато.

ÃІÑÌÅÒÅÎ

Герой дитячих казок Незнайка, мабуть, не був таким вже
дурником, якщо поквапився
вчасно злиняти з нашої планети
на Місяць!

***

ÑÈÍÎÏÒÈÊ

ÑÅÐÅÄÀ,
21 ÆÎÂÒÍß

Друга ночі. Трирічна дочка
тільки що вилізла з ліжечка і
заявила, що виспалася. Мати
каже:
— Зараз ніч, усі кругом сплять.
— Не хвилюйся, мамо, я зараз
покричу, і усі прокинуться!

***
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У справжнього патріота
повинно бути: діти в Англії,
рахунок у Швейцарії, будинок
в Німеччині, вілла на Канарах,
квартира в Америці, посада
на Батьківщині.

***

У нас з моєю дівчиною дуже
серйозні стосунки: ми з нею
не сміялися вже два роки.

***
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Запитує вчителька Вовочку:
— Вовочко скажи, будь ласка,
два займенники.
— Хто, я?
— Молодець Вовочко.

***
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Шість років не пив, не курив,
по бабах не шлявся, а потім мамка в школу віддала і
понеслося!

***

— Учитель сказав, що нас
відпустить раніше. Але нас
не відпустило…
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***

У молодших класах я вдома
говорив, що мені подобається
дівчинка, і мама давала мені
з собою для неї шоколадку.
Але цю шоколадку я віддавав
бомжу, а він за це проводжав
мене в школу, і я всім хвалився,
що живу з бомжами. Не знаю,
про що я тоді думав, але всі
однокласники мені заздрили.

***
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Школярів направили на двотижневі канікули, щоб вони
змогли з батьками змотатися
до Туреччини й привезти свіженького вірусу.

***

Дзвінок у прямий ефір:
— Ми тут на уроці фізкультури
висимо на турніку…
— А ми тут в студії п'ємо пиво,
так що давайте, підтягуйтеся.

***

Студента після іспиту запитують
одногрупники:
— Ну як, здав?
— Здав. Вже він мене топив,
топив, а я виплив.
Викладач після іспиту про цього ж студента своїм колегам:
— Вже я його тягнув, тягнув,
ледве витягнув.

***

Знаєте, для чого нам потрібні
всі ці дивні знання зі школи?
Щоб допомагати потім своїм
дітям отримувати нові дивні
знання зі школи.

***

Вчора попросив сина купити
мені колу. Він купив квас, тому
що їм в школі говорили, що
кола шкідлива. Ви коли-небудь
пили віскі з квасом?

***

— Ви знаєте, що ваш син не ходить в школу?
— Звідки мені це знати, якщо
він не ходить додому?

***

Міська дівчинка вперше приїхала в село до бабусі. Цілий
день гралася у дворі. Увечері
запитує бабусю:
— А чому кошеня маленьке,
а вже з вусами? Корова велика,
а ходить без ліфчика?

***

Як говорила моя бабуся:
мужики бувають двох типів —
одні для городу, інші для
хороводу.

***

Коли чуєш питання дружини:
«Що б ти без мене робив?»
найскладніше — мрійливо
не посміхнутися.

***

З чого б це мені в односторонньому порядку радіти життю?
Щось не помічаю радості з його
боку з приводу мене.

