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 Є люди, які готові віддати останні гроші, аби 
екстрасенс чи ворожка допомогли. Та чи володіють  
останні якимись магічними здібностями, чи це 
просто ширма, аби обдерти вас, як липку?!

 Журналісти «RIА плюс» на собі перевірили, 
чи справді за фіксовану винагороду у таких 
кабінетах можна почути хоча б крихту правди. 
Ви будете вражені історіями с. 5

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК «РОЗВОДЯТЬ» ДОВІРЛИВИХ
НА ПРИЙОМ ДО ВОРОЖКИ
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÍÎÂÈÍÈ

Н»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» 

чергує  журналіст  Федір Восінський. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó íå º îáîâ'ÿç-
êîâèì. Ïðîòå âîíî îñîáëèâî àêòó-
àëüíå ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðó-
ñó, íàãîëîøóþòü ìåäèêè. Âàêöèíó 
ìîæíà ïðèäáàòè â àïòåö³ ñàìîìó 
òà çàõèñòèòèñÿ â³ä ñåçîííî¿ íåäóãè.

Â Óêðà¿í³ ÷åêàëè âàêöèíó ùå 
â³ä ïî÷àòêó æîâòíÿ. ßê çàÿâëÿâ 
ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Â³êòîð 
Ëÿøêî, öüîãî ðîêó Óêðà¿íà îòðè-
ìàëà 665 òèñ. äîç âàêöèí.

— Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ³í-
ôåêö³éíà õâîðîáà, âèêëèêàíà â³-
ðóñîì ãðèïó, çàçâè÷àé ïðîò³êàº 
â íåóñêëàäíåí³é ôîðì³, âîíà ìîæå 
ïðèâîäèòè ³ äî âàæêîãî ïåðåá³ãó, — 
çàçíà÷èâ Â³êòîð Ëÿøêî. — Öèðêó-
ëÿö³ÿ â³ðóñ³â ãðèïó ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ 
COVID-19 â îñ³íí³ ³ çèìîâ³ ì³ñÿö³ 
ìîæå ìàòè òÿæê³ íàñë³äêè äëÿ âðàç-
ëèâèõ ãðóï íàñåëåííÿ.

Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ñïðîáóâàâ 
çíàéòè âàêöèíó â³ä ãðèïó â ð³çíèõ 
àïòåêàõ Òåðíîïîëÿ. Ùî ç öüîãî 
âèéøëî — ÷èòàéòå â ìàòåð³àë³.

ЧИ Є ВАКЦИНИ В АПТЕКАХ?
ßê âäàëîñü ä³çíàòèñÿ — âàêöèíà 

âæå áóëà â îêðåìèõ àïòåêàõ ì³ñòà 
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ, îäíàê ¿¿ ðîçêó-
ïèëè ìèòòºâî.

Ó ïîøóêàõ âàêöèíè æóðíàë³ñòè 
îá³éøëè 11 àïòåê ì³ñòà. Ó æîäí³é 
íå âèÿâèëîñü âàêöèíè â íàÿâíîñò³. 
Â äåÿêèõ ìåðåæàõ íà âàêöèíó ùå 
î÷³êóþòü, à â äåÿêèõ íå ïðîäàþòü.

— Íå ìîæåìî í³÷îãî ñêàçàòè, 
âàêöèíà ìàº áóòè, àëå ïîêè ùî ìè 
¿¿ íå îòðèìàëè, — êàæóòü â àïòåö³ 
911. — Âæå áàãàòî ëþäåé çàïèòó-
âàëè. Êîëè âîíà ç’ÿâèòüñÿ — ö³íà 
áóäå îð³ºíòîâíî 350–400 ãðèâåíü.

Ó àïòåö³ «Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ», 
«Àïòåö³ íèçüêèõ ö³í» òà «Çäîðîâà 
ðîäèíà» âàêöèí íåìàº. Òàì êà-
æóòü, ùî òî÷íî¿ äàòè íàäõîäæåí-
íÿ íå çíàþòü, ÿê ³ ìàéáóòí³ ö³íè.

Ó àïòåö³ «ÁÀÌ» íà âóëèö³ Ìè-
òðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî ïîÿñíèëè, 
ùî â íèõ âàêöèí íå ïðîäàþòü.

Îäíàê òàêà ñèòóàö³ÿ íå âñþäè.

— Âàêöèíà áóäå, ÷åêàºìî äî ê³í-
öÿ òèæíÿ, — êàæóòü â îäí³é ç àïòåê 
«Ïîäîðîæíèê». — Ïîêè ùî ÷åêà-
ºìî. Ìàº áóòè «Âàêñ³ãðèï» — ÷î-
òèðèâàëåíòíà. Îð³ºíòîâíî 350 ãðè-
âåíü. Àëå òî÷íó äàòó íå ìîæåìî 
ñêàçàòè, ùå ñàì³ í³÷îãî íå çíàºìî.

Òàêà æ ñèòóàö³ÿ â àïòåö³ «D. S.», 
«Ïåðø³é ñîö³àëüí³é àïòåö³» òà 
«Àïòåö³ ¹ 78». Âàêöèíó ÷åêàþòü 
âæå íàéáëèæ÷èìè äíÿìè.

Ïîïåðåäíþ ïàðò³þ âàêöèí ðîç-
êóïèëè ìèòòºâî, äîäàþòü ïðîâ³-
çîðè.

— Äî íàñ íàïðèê³íö³ æîâòíÿ 
çàâåçëè 500 âàêöèí, àëå ¿õ áó-
êâàëüíî çà äâà äí³ âñ³ ðîçêóïè-
ëè, — ïîÿñíþº ôàðìàöåâò àïòåêè 
«Äæåðåëà çäîðîâ’ÿ» Êàðèíà. — 
Î÷³êóºìî, ùî ìàþòü íàä³éòè, àëå 
íå çíàºìî, êîëè ñàìå âîíà áóäå.

Ïðî òå, ùî âàêöèíà áóëà, îäíàê 
¿¿ îäðàçó ðîçêóïèëè, ðîçïîâ³ëè ³ 
â àïòåö³ «Äîáðîãî äíÿ».

×èìàëî ëþäåé ðåãóëÿðíî 
ïðèõîäÿòü, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è 
íå ç’ÿâèâñÿ ïðåïàðàò. Ö³íà 
íà íîâó ïàðò³þ, ÿê çàïåâíèëè 
â àïòåêàõ ì³ñòà, íåçâàæàþ÷è 
íà âåëèêèé ïîïèò, ïîâèííà áóòè 
â ìåæàõ 350–400 ãðèâåíü.

Òîð³ê, çà äàíèìè Öåíòðó 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ (ÖÃÇ), 
â Óêðà¿íó ïîñòàâèëè 500 000 äîç 
âàêöèí â³ä ãðèïó, îäíàê âàêöè-
íóâàëèñÿ ëèøå 238 079 ëþäåé. 
Öüîãî æ ðîêó, ÿê çàçíà÷àþòü 
â àïòåêàõ, ó çâ’ÿçêó ç ïàíäåì³ºþ 
êîðîíàâ³ðóñó âàêöèí íà âñ³õ îõî-
÷èõ ìîæå íå âèñòà÷èòè.

ДЕ ВЗЯТИ ТЕРМОСУМКУ?
Îäíàê çíàéòè âàêöèíó òà êóïè-

òè — öå ùå íå âñ³ ïðîáëåìè. ¯¿ 
ïîòð³áíî ïðàâèëüíî äîñòàâèòè ç 
äîòðèìàííÿì òåìïåðàòóðè.

— Ñïåðøó ìè ðàäèìî ïðîéòè 
îãëÿä ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÷è íåìàº ïðîòèïîêà-
ç³â, — ïîÿñíþº çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — ßêùî íåìàº — ìîæíà 
éòè äî àïòåêè òà êóïóâàòè âàêöèíó. 

«ВАКЦИНУ ВІД ГРИПУ СКУПИЛИ 
МИТТЄВО». КОЛИ БУДЕ ЗНОВУ?
Медицина  В Україну доставили 
665 тис. доз вакцин від грипу. Журналіст 
«RIA плюс» дізнався, чи легко придбати 
препарати в аптеках Тернополя, де взяти 
термосумку для їх транспортування 
та кому варто робити щеплення

Òîä³ ñ³ìåéíèé ë³êàð íàïðàâëÿº âàñ 
äî êàá³íåòó ùåïëåíü, äå âèêîíóþòü 
ïðîöåäóðó. Ïåðåâîçèòè âàêöèíó 
âàðòî ó ñïåö³àëüí³é òåðìîñóìö³. Öþ 
ñóìêó ìîæå ìàòè ñ³ìåéíèé ë³êàð, 
àáî ¿¿ ìîæóòü íàäàòè â êàá³íåò³ ùå-
ïëåííÿ — ïðî öå âàðòî äîìîâèòèñÿ 
çàâ÷àñíî.

Â àïòåêàõ òàêîæ ìîæóòü íàäàòè 
âàì ñïåö³àëüíèé êîíòåéíåð äëÿ 
òðàíñïîðòóâàííÿ âàêöèíè. Çà íüîãî 
ïîòð³áíî âíåñòè çàñòàâó. Ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ ñóìêè ìîæíà çàáðàòè ãðî-
ø³. Ó êîæí³é àïòåö³ ðîçì³ð çàñòàâè 
ð³çíèé. Àïòåêà «Ïîäîðîæíèê» — 
50 ãðèâåíü, «Äæåðåëà çäîðîâ’ÿ» — 
500 ãðèâåíü, «Äîáðîãî äíÿ» — 
200 ãðèâåíü, «D.S» — 100 ãðèâåíü. 
Ó àïòåö³ ¹ 78 âçÿòè ñóìêó â îðåíäó 
íå ìîæíà, àëå ìîæíà ïðèäáàòè ñïå-
ö³àëüíèé êîíòåéíåð çà 60 ãðèâåíü.

КОМУ ВАРТО РОБИТИ 
ЩЕПЛЕННЯ?

Ë³êàð³ ïîÿñíþþòü, ùî ùåïëåííÿ 
ïðîòè ãðèïó õî÷ ³ íå º îáîâ’ÿçêî-
âèì, éîãî âàðòî çðîáèòè, îñîáëèâî 
òèì, õòî º â ãðóï³ ðèçèêó.

— Ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ìàº á³ëü-
øå ïîêàç³â, àí³æ ïðîòèïîêàç³â, — 
ïîÿñíþº ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 
Ìèõàéëî Äàíèëü÷óê. — Íàâ³òü ÿêùî 
ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà êîðîíàâ³ðó-
ñîì — âàðòî çðîáèòè ùåïëåííÿ, 
ùîá çàõèñòèòè ñåáå â³ä ãðèïó. ßêùî 
âè õî÷åòå çàõèñòèòè ñâ³é îðãàí³çì — 
ñïåðøó âàðòî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ 
ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Ë³êàð ìàº îã-
ëÿíóòè âàñ. Ñåðåä ïðîòèïîêàç³â º:
  ã³ïåð÷óòëèâ³ñòü äî áóäü-

ÿêî¿ ñêëàäîâî¿ âàêöèíè, à òàêîæ 
äî êîìïîíåíò³â êóðÿ÷îãî ì’ÿñà ÷è 
êóðÿ÷îãî ÿéöÿ (âàêöèíó îòðèìó-
þòü øëÿõîì âèðîùóâàííÿ â³ðóñ³â 
ãðèïó â êóðÿ÷îìó ÿéö³);
 ïàö³ºíòè ç ëèõîìàíêîþ àáî 

íåäîñòàòíüîþ âàãîþ ò³ëà;
 ïàö³ºíòè ç ãîñòðèì, ñåðéîçíèì 

÷è àêòèâíèì çàõâîðþâàííÿì ñåðöÿ, 
ñóäèí, íèðîê àáî ïå÷³íêè;
 ïàö³ºíòè ç ãîñòðèì ðåñï³ðàòîð-

íèì çàõâîðþâàííÿì àáî ³íøèìè 
àêòèâíèìè ³íôåêö³éíèìè çàõâî-
ðþâàííÿìè;
 ïàö³ºíòè ó ïåð³îä îäóæàííÿ;
 ïàö³ºíòè, ó ÿêèõ ä³àãíîñòîâàíî 

³ìóíîäåô³öèòíå çàõâîðþâàííÿ.
Îäíàê ùåïëåííÿ íå ãàðàíòóº 

òîãî, ùî âè òî÷íî íå çàõâîð³ºòå. ßê 
ïîÿñíþþòü ó Öåíòð³ ãðîìàäñüêî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü 
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ó ëþäèíè ï³ñ-
ëÿ âàêöèíàö³¿ íà 60% çìåíøóºòü-
ñÿ ïåðåá³ã õâîðîáè òà óñêëàäíåíü, 
éìîâ³ðí³ñòü ëåòàëüíîãî âèïàäêó 
÷åðåç õâîðîáó — íà 80%, à ÷àñòîòà 
ãîñï³òàë³çàö³¿ — ïðèáëèçíî íà 50%.

ßê ïîÿñíþº ë³êàð, ùåïëåííÿ â³ä 
ãðèïó âàðòî çðîáèòè íàñàìïåðåä ä³-
òÿì, ïåíñ³îíåðàì òà âàã³òíèì. Ñàìà 
âàêöèíà áåçïå÷íà ³ â³ä íå¿ íåìîæ-
ëèâî çàõâîð³òè, îñê³ëüêè â³ðóñ â í³é 
âáèòèé. Çíà÷íî á³ëüøå çàãðîçè íåñå 
ñàìà õâîðîáà òà óñêëàäíåííÿ â³ä íå¿.

— ª ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ìàþòü áóòè 
â ïð³îðèòåò³, — êàæå Ìèõàéëî Äà-
íèëü÷óê. — Ñåðåä íèõ — âàã³òí³. 
Áàãàòî ëþäåé ââàæàþòü, ùî ðîáèòè 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ï³ä ÷àñ âàã³òíî-
ñò³ — öå ðèçèê. Íàñïðàâä³ çàõâîð³òè 
âàã³òí³é íà ãðèï º ñïðàâæí³ì ðèçè-
êîì. Ãðèï — öå â³ðóñ, ÿêèé ïðî-
íèêàº òðàíñïëàöåíòàðíî ³ õâîðîáà 
ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ðîç-
âèòîê ïëîäó. Öå ñïðàâä³ âåëèêèé 
ðèçèê, òîìó âàðòî çàõèñòèòè ñåáå ³ 
äèòèíó. Íåáåçïå÷íèìè º ³ óñêëàä-
íåííÿ â³ä õâîðîáè. Çàõâîð³òè ÷åðåç 
òå, ùî âàì ââåëè âàêöèíó — íåìîæ-
ëèâî. Öå ùåïëåííÿ ïðîõîäèòü äóæå 
ëåãêî. Áîÿòèñÿ âàêöèíàö³¿ íå âàðòî.

Ñàìå òîìó ë³êàð³ ðàäÿòü ïðîâå-
ñòè ùåïëåííÿ, ùîá çàõèñòèòè ñåáå. 
Îäíàê ÷è âèñòà÷èòü óñ³ì îõî÷èì 

âàêöèí — ïðî öå ìè ä³çíàºìîñü 
óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

ЯКІ ВАКЦИНИ БУДУТЬ?
Öüîãî ðîêó áóäóòü äîñòóïí³ ÷î-

òèðè âàêöèíè, ïîâ³äîìèëè ó ÖÃÇ. 
Âîíè òðè- ³ ÷îòèðèâàëåíòí³, òîáòî 
åôåêòèâí³ ïðîòè òðüîõ àáî ÷îòèðüîõ 
øòàì³â ãðèïó, ÿê³ öèðêóëþâàòèìóòü 
â åï³äñåçîí 2020–2021.
 500 000 äîç âàêöèíè «Âàêñ³-

ãðèï Òåòðà» (âèðîáíèê — «Ñàíîô³ 
Ïàñòåð», Ôðàíö³ÿ, ÷îòèðèâàëåíòíà);
 45 000 äîç âàêöèíè «²íôëó-

âàê («Àááîòò Á³îëîäæ³êàëç Á. Â.», 
Í³äåðëàíäè, òðèâàëåíòíà);
 100 000 äîç âàêöèíè «Äæ³-

ñ³ Ôëþ» («Ãð³í Êðîññ Êîðïî-
ðåéøí», Ï³âäåííà Êîðåÿ, òðè-
âàëåíòíà);
 20 000 äîç âàêöèíè «Äæ³ñ³ 

Ôëþ» («Ãð³í Êðîññ Êîðïîðåéøí», 
Ï³âäåííà Êîðåÿ, ÷îòèðèâàëåíòíà).

Ó çâ’ÿçêó ç ïîñò³éíèìè çì³íàìè 
â³ðóñó ãðèïó ÂÎÎÇ ùîðîêó îíîâëþº 
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ñêëàäó âàêöèíè. 
Öüîãîð³÷ âàêöèíè áóëè ðîçðîáëåí³ ç 
óðàõóâàííÿì ïðîãíîçó ÂÎÎÇ ùîäî 
öèðêóëÿö³¿ òàêèõ øòàì³â:
 â³ðóñ, ïîä³áíèé A/Guangdong-

Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)
pdm09;
 â³ðóñ, ïîä³áíèé A/Hong Kong/

2671/2019 (H3N2);
 â³ðóñ, ïîä³áíèé Â/Washington/

02/2019 (ë³í³ÿ B/Victoria);
 â³ðóñ, ïîä³áíèé B/Phuket/

3073/2013 (ë³í³ÿ B/Yamagata).

Найбільше в Україну завезли вакцини 
«Ваксігрип Тетра» — пів мільйона доз. Вартість — 350 грн

— Âàêöèíà áóäå, 
÷åêàºìî äî ê³íöÿ 
òèæíÿ, — êàæóòü â îäí³é 
ç àïòåê. — Ìàº áóòè 
«Âàêñ³ãðèï». Îð³ºíòîâíî 
350 ãðèâåíü
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Òàêîæ ìîæíà â ðåæèì³ ðåàëü-
íîãî ÷àñó â³äñòåæóâàòè, äå ñàìå 
çíàõîäèòüñÿ âàø êóð’ºð.

Îïëàòèòè çàìîâëåííÿ ìîæíà 
êàðòêîþ. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü, 
ùîá êóð’ºð çàëèøèâ çàìîâëåííÿ 
á³ëÿ äâåðåé. Òîä³ ìîæíà âçàãàë³ 
óíèêíóòè êîíòàêòó ç êóð'ºðîì.

Çàìîâëåííÿ ìîæíà çðîáèòè 
íå ëèøå ç ñóïåðìàðêåò³â, à ³ ç 
ìàãàçèí³â ïîáóòîâèõ òîâàð³â. Îä-
íàê òóò º ñâî¿ îáìåæåííÿ — âè-
áðàòè ìîæíà ëèøå ò³ ïðîäóêòè, 
ÿê³ âêàçàí³ íà ñàéò³ ÷è â äîäàòêó.

ЯК ЗАМОВИТИ ЛІКИ?
Äîâãèé ÷àñ çàìîâèòè ë³êè ç 

àïòåêè íå áóëî çìîãè. Îäíàê 
ó Òåðíîïîë³ òåïåð º ³ òàêà ìîæ-
ëèâ³ñòü. ßêùî âè íà ñàìî³çîëÿ-
ö³¿ ³ íå õî÷åòå íàðàæàòè êîãîñü 
íà íåáåçïåêó — ìîæíà ïðèäáàòè 
ë³êè ç äîñòàâêîþ.

Çðîáèòè öå ìîæíà ê³ëüêîìà ñïî-
ñîáàìè. Áåçêîøòîâíó äîñòàâêó ë³-
ê³â ïðîïîíóº «Óêðïîøòà». Âîíà ä³º 
äëÿ çàìîâëåíü ç ñàéò³â Liki 24, Àï-
òåêà 911, Wellness Medical, Äîáðîãî 
äíÿ, Ð³äí³ Ìåäòåõí³êà, Àïòåêà24, 
Àïòåêà ãîðìîíàëüíèõ ïðåïàðàò³â, 
smuzhka.com, ÄèàÝêñïåðò.

Äëÿ çàìîâëåííÿ âàðòî ïåðåéòè 
íà ñàéò Óêðïîøòè òà îáðàòè â³ä-
ïîâ³äíó àïòåêó. Íà ñàéò³ àïòåêè 
ìîæíà âêàçàòè ñïîñ³á äîñòàâ-
êè — àáî íà â³ää³ëåííÿ ïîøòè, 
àáî äî äâåðåé áóäèíêó. Îäíàê 
÷åêàòè çàìîâëåííÿ äîâåäåòüñÿ ÿê 
â³äïðàâëåííÿ «Óêðïîøòà åêñïðåñ» 
1–3 äí³. Òîìó ÿêùî ë³êè âàì ïî-
òð³áíî íå òåðì³íîâî — ìîæíà çà-
ìîâèòè ¿õ òàêèì ñïîñîáîì.

Ùîá ë³êè äîñòàâèëè â ìåæàõ 
ê³ëüêîõ ãîäèí — ìîæíà ñêîðè-
ñòàòèñü ïîñëóãîþ êóð'ºðà Glovo. 
Îäíàê çà öå çàïëàòèòè äîâåäåòüñÿ 
30 ãðèâåíü.

Òàêîæ âàðòî çàóâàæèòè, ùî 
çàìîâèòè äîñòàâêó ë³ê³â, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ðåöåïòà, ïîâèíí³ çáåð³-
ãàòèñÿ ïðè ïåâíèõ òåìïåðàòóðàõ 
àáî íàëåæàòü äî ïñèõîòðîïíèõ, 
íåìîæëèâî. Â áóäü-ÿêîìó ðàç³ 
äîâåäåòüñÿ éòè äî àïòåêè.

ЧИ ДОСТАВЛЯТЬ ОДЯГ 
ТА ВЗУТТЯ 

Ç îäÿãîì òà âçóòòÿì ñèòóàö³ÿ 
ñêëàäí³øà. Ó ì³ñò³ ìè íå çíàéø-
ëè ìàãàçèí³â, ÿê³ á ïðîïîíóâàëè 
äîñòàâêó îäÿãó. ×åðåç äîäàòêè 
òà êóð’ºð³â çðîáèòè çàìîâëåí-
íÿ òàêîæ íå âäàñòüñÿ. ªäèíèé 
âàð³àíò — çðîáèòè çàìîâëåííÿ 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³ ³ îáðàòè 
äîñòàâêó ÷åðåç êóð’ºðà ïîøòè 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó ìàãàçèíàõ òà àïòåêàõ áåç çà-
õèñíèõ ìàñîê àáî íå îáñëóãîâó-
þòü, àáî íå âïóñêàþòü äî çàêëàäó 
âçàãàë³. Òàê³ æ ïðàâèëà ä³þòü ó çà-
êëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. 
Çàõîäèòè ìîæíà â ìàñö³, îäíàê 
çà ñòîëèêîì ¿¿ ìîæíà çíÿòè.

ЧИ МОЖНА ЙТИ 
ЗА ПОКУПКАМИ, ЯКЩО 
НА САМОІЗОЛЯЦІЇ?

ßêùî âè ïîâåðíóëèñÿ ç-çà êîð-
äîíó, êîíòàêòóâàëè ç õâîðèìè 
íà COVID-19 àáî ìàºòå ï³äîç-
ðó íà êîðîíàâ³ðóñ — âè ïîâèíí³ 
ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ ïðîòÿãîì 
äâîõ òèæí³â. Òàêîæ íà ñàìî³çî-
ëÿö³¿ âäîìà ïåðåáóâàþòü ³ õâîð³ 
íà êîðîíàâ³ðóñ ó ëåãê³é ôîðì³.

Çà òèì, ùîá ëþäèíà áóëà íà ñà-
ìî³çîëÿö³¿ òà íå çàëèøàëà áóäèí-
êó, ñòåæàòü çà äîïîìîãîþ äîäàòêó 
«Ä³é âäîìà». Â³í â³äñòåæóº ãåîëî-
êàö³þ òà ïåð³îäè÷íî ïðîñèòü çðî-
áèòè ôîòî ç ì³ñöÿ ñàìî³çîëÿö³¿, 
ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ëþäèíà 
ä³éñíî íå ëèøèëà òåëåôîí òà 
íå ïîêèíóëà ì³ñöå ñàìî³çîëÿö³¿. 
ßêùî âñå æ ñòàëîñü ïîðóøåííÿ — 
ïàòðóëüí³ îòðèìóþòü àâòîìàòè÷íå 
ïîâ³äîìëåííÿ ³ âè¿æäæàþòü, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è ñòàâñÿ çá³é ïðîãðà-
ìè, ÷è ëþäèíà ä³éñíî ïîêèíóëà 
ì³ñöå ñàìî³çîëÿö³¿.

Îñîáè, ÿê³ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ 
çàáåçïå÷åííÿ ï³êëóâàííÿ ïðî íèõ 
ó ïåð³îä ñàìî³çîëÿö³¿ ³íøèìè îñî-
áàìè, ïîâ³äîìëÿþòü ïðî íåìîæëè-
â³ñòü îäåðæàòè ï³êëóâàííÿ îðãàíàì 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ àáî 
âíîñÿòü ñàìîñò³éíî ³íôîðìàö³þ 
çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêà.

Îñîáàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñà-
ìî³çîëÿö³¿ (êð³ì îñ³á, ÿê³ ìàþòü 
ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäæåíèé ä³à-
ãíîç COVID-19) òà ùîäî ÿêèõ îð-
ãàíè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âíåñëè 
äî ñèñòåìè â³äîìîñò³ ïðî íåìîæ-
ëèâ³ñòü ¿õ ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó 
àáî ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïî-
òî÷íèé êîíòðîëü çà äîïîìîãîþ 
ìîá³ëüíîãî äîäàòêà, äîçâîëÿºòüñÿ:
 äâ³÷³ íà äåíü âèãóëþâàòè äî-

ìàøí³õ òâàðèí ïðîòÿãîì íå á³ëü-
øå í³æ îäí³º¿ ãîäèíè íà äîáó 
çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, çîêðåìà 
ðåñï³ðàòîð³â àáî ìåäè÷íèõ ìàñîê 
áåç êëàïàíà âèäèõó;
 â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöü òîðã³âë³ 

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, çàñîáà-
ìè ã³ã³ºíè, ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè, 
ìåäè÷íèìè âèðîáàìè, ÿê³ ðîçì³-
ùåí³ íà â³äñòàí³ íå á³ëüøå í³æ 
2 ê³ëîìåòðè â³ä ì³ñöÿ ñàìî³çîëÿ-
ö³¿, ùîäíÿ ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí 
íà äîáó çà óìîâè âèêîðèñòàííÿ 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, 
çîêðåìà ðåñï³ðàòîð³â àáî ìåäè÷-
íèõ ìàñîê áåç êëàïàíà âèäèõó.

Îñîáà, ÿêà ïåðåáóâàº íà ñàìî-
³çîëÿö³¿, ìàº ïðàâî çâåðòàòèñÿ 
çà îòðèìàííÿì ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè. Ó íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ 
îñîáà, ÿêà ïåðåáóâàº íà ñàìî³çî-
ëÿö³¿, çâåðòàºòüñÿ çà åêñòðåíîþ 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ.

ЇЖА З ДОСТАВКОЮ 
Ùå çàäîâãî äî êàðàíòèíó âåëè-

êèì ïîïèòîì êîðèñòóâàëàñü äî-
ñòàâêà ¿æ³ ç çàêëàä³â ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ. Ò³ ðåñòîðàíè, ùî 
íå ìàþòü âëàñíèõ êóð'ºð³â, ïðî-
ïîíóþòü ñêîðèñòàòèñÿ ñëóæáîþ 
äîñòàâêè. Ñóìà, íà ÿêó ïîòð³áíî 
çàìîâèòè ¿æó äëÿ áåçêîøòîâíî¿ 
äîñòàâêè, â êîæíîìó çàêëàä³ ð³ç-
íà — â³ä 100 äî 300 ãðèâåíü.

Íà ñàéò³ «Ñàìîãîííî¿ ðåñòîðà-
ö³¿» ìîæíà çàìîâèòè ¿æó ç ð³çíèõ 
çàêëàä³â ìåðåæ³. ¯¿ äîñòàâëÿòü 
ïðèáëèçíî çà ãîäèíó.

Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ 
ó Òåðíîïîë³ ñêëàäàº:
 Ôëàì³íãî — 150 ãðí.
 Ñòàðèé Ìëèí — 200 ãðí.
 Êîâ÷åã — 200 ãðí.
 Êàëàìáóð — 200 ãðí.
 Á³çíåñ-ëàí÷ — 300 ãðí.
Íà ñàéòàõ òà ñòîð³íêàõ ð³çíèõ 

çàêëàä³â òàêîæ º ïîñëóãè äîñòàâêè.
Ñêîðèñòàòèñü ìîæíà ³ ð³çíèìè 

äîäàòêàìè òà çàìîâèòè ïîñëóãó 
êóð’ºðà. Äëÿ öüîãî ìîæíà âñòà-
íîâèòè íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí 
äîäàòîê Raketa àáî çðîáèòè çà-
ìîâëåííÿ íà Glovo. Âàðò³ñòü äî-
ñòàâêè — 25–30 ãðèâåíü.

Îïëàòó ìîæíà çä³éñíèòè ÿê 
áåçãîò³âêîâî — îäðàçó îïëàòèòè 
çàìîâëåííÿ, òàê ³ ïðè çóñòð³÷³ ç 
êóð’ºðîì.

ЯК ЗАМОВИТИ ПРОДУКТИ 
З МАГАЗИНІВ?

Çàìîâèòè äîñòàâêó ìîæíà ³ ç 
ð³çíèõ ìàãàçèí³â òà ñóïåðìàð-
êåò³â. Öå ìîæíà çðîáèòè òàêîæ 
÷åðåç äîäàòîê Glovo àáî ñàéò. 
Âàðò³ñòü ïîñëóãè ñêëàäàòèìå 
30 ãðèâåíü. ×åêàòè äîâåäåòüñÿ 
áëèçüêî ãîäèíè.

ДОСТАВКА ЇЖІ ТА ЛІКІВ: ХТО 
ДОПОМОЖЕ, ЯКЩО ВИ В ІЗОЛЯЦІЇ
Важливо  Під час пандемії не всі 
мають можливість виходити з дому 
за покупками. Тому багато тернополян 
почали користуватися послугою 
доставки. Що можна замовити 
додому, скільки доведеться чекати 
та платити — читайте у матеріалі 

äî âàøîãî áóäèíêó. Êîøòóâàòè 
öå áóäå äîðîæ÷å. Âñå çàëåæèòü 
â³ä ïîøòîâîãî ïåðåâ³çíèêà òà âàãè 
ïîñèëêè. Çà êóð’ºðñüêó äîñòàâêó 
äîâåäåòüñÿ äîäàòêîâî äîïëàòèòè 
â ñåðåäíüîìó ùå 25–60 ãðèâåíü.

— ß çàçâè÷àé êóïóþ ðå÷³ â ³í-
òåðíåò-ìàãàçèíàõ, — êàæå òåð-
íîïîëÿíèí Îëåêñàíäð. — Ìåí³ 
òàê êîìôîðòí³øå, áî ñàìîìó 
â ìàãàçèí³ ìåí³ îáðàòè ùîñü 
âàæêî. ª ñàéòè, äå ïðîïîíóþòü 
áåçêîøòîâíó äîñòàâêó äî â³ä-
ä³ëåíü. Äî òîãî æ, àñîðòèìåíò 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ á³ëüøèé, òà 
³ ö³íè íèæ÷³. Ãîëîâíå — çíàòè 
ñâ³é ðîçì³ð.

Òàêîæ äåÿê³ ³íòåðíåò-ìàãàçèíè 
ïðîïîíóþòü áåçêîøòîâíó äîñòàâ-
êó, ó òîìó ÷èñë³ ³ êóð’ºðñüêó. Îä-
íàê ïîòð³áíî çðîáèòè çàìîâëåííÿ 
íà ïåâíó ñóìó.

ßêùî æ ð³÷ âàì íå ï³ä³éøëà — 
âè ìàºòå ïðàâî ¿¿ ïîâåðíóòè.

— ßêùî ìîâà éäå ïðî ïîêóïêó 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ, òî ïðîäà-
âåöü òà ïîêóïåöü ðîç’ºäíàí³ òå-
ðèòîð³àëüíî, — ïîÿñíþº þðèñò 
Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé. — ßêùî 
ïîêóïöåâ³ òîâàð íå ï³ä³éøîâ, 
òî â³í çä³éñòþº ïîâåðíåííÿ 
çà ñâ³é êîøò, ÿêùî ³íøå íå ïå-
ðåäáà÷åíî ïðîäàâöåì. Òîáòî 
ìîæå áóòè âàð³àíò, ùî íà ñàéò³ 
âêàçàíî, ùî ìàãàçèí ïîêðèâàº 
âèòðàòè çà áóäü-ÿê³ âèòðàòè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåñèëêàìè. Îäíàê 
ïàì’ÿòàéòå, ùî îáì³í òîâàðó íà-

ëåæíî¿ ÿêîñò³ ìîæíà ïðîâåñòè, 
ÿêùî â³í íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ³ 
ÿêùî çáåðåæåíî éîãî òîâàðíèé 
âèãëÿä. Íå â³äð³çàéòå ïëîìáè, 
ÿðëèêè, à òàêîæ íå âèêèäàéòå 
ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò, âèäà-
íèé ñïîæèâà÷åâ³ ðàçîì ç ïðîäà-
íèì òîâàðîì, ïîÿñíþº Ðîñòèñ-
ëàâ Íåáåëüñüêèé. Ïðè êóï³âë³ 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ ðàçîì ç 
òîâàðîì çàçâè÷àé êëàäóòü ÷åê 
òà ãàðàíò³éíèé òàëîí. ßêùî 
éîãî íå ïîêëàëè — ïåðåéìàòèñÿ 
íå âàðòî. ×åê ç íîìåðîì îïåðàö³¿ 
çàçâè÷àé â³äïðàâëÿþòü íà åëåê-
òðîííó ïîøòó, àáî æ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ïîêóïêó ëèøàºòüñÿ ó âàøî-
ìó êàá³íåò³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³.

Òàêîæ çàêîí ðåãóëþº ³ ÷àñ 
íà ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà òîâàð. 
ßêùî âè âèð³øèëè ðîç³ðâàòè äî-
ãîâ³ð — âàðò³ñòü òîâàðó (íà ÷àñ 
ïðèäáàííÿ) ìàþòü âàì ïîâåðíóòè 
â äåíü ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó. ßêùî 
ïðîäàâåöü íå ìàº çìîãó ïîâåð-
íóòè ãðîø³ îäðàçó — âè ìîæåòå 
îáãîâîðèòè ³íøèé äåíü, îäíàê 
ãðîø³ âàì ïîâèíí³ ïîâåðíóòè 
íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç ñ³ì äí³â 
ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó.

Îäíàê íå âñ³ òîâàðè ìîæíà ïî-
âåðíóòè íàâ³òü ó íàëåæíîìó ñòàí³. 
Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàòâåð-
äèâ ïåðåë³ê òîâàð³â, ÿê³ ïîâåðíóòè 
ï³ñëÿ ïðèäáàííÿ íå ìîæíà. Öå 
â ïåðøó ÷åðãó òîâàðè äëÿ ã³ã³ºíè. 
Â öåé ñïèñîê òàêîæ âõîäÿòü ë³êè 
òà íàâ³òü þâåë³ðí³ âèðîáè.

Аби отримати потрібні ліки чи продукти, можна скористатися 
мобільними додатками і замовити послугу кур'єра

Îïëàòèòè çàìîâëåííÿ 
ìîæíà ³ êàðòêîþ. 
Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü, 
ùîá êóð’ºð çàëèøèâ 
çàìîâëåííÿ á³ëÿ 
âàøèõ äâåðåé
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СЕРГІЙ КРЕТА, 

НАЧАЛЬНИК 

ВІДДІЛУ 

КОМУНІКАЦІЇ 

ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

НАЦПОЛІЦІЇ 

В ОБЛАСТІ:

— Від початку 2020 року в Терно-
полі порушили 27 кримінальних 
проваджень за статтею «шахрай-
ство». Три з них вже розглянули 
в суді і дві справи перебувають 
на розгляді. Одна зі схем ша-

храїв — коли вони підходять 
до школярів, частіше школярок, 
яких можна легше обманути. Під 
виглядом ворожок обіцяють до-
помогти, але просять, аби ті при-
несли гроші та цінні речі. Часто 
шахраї використовують гіпноз. 
Цьогоріч ще не було звернень 
до поліції від обманутих лю-
дей, які звернулися до шахраїв, 
що займаються нетрадиційною 
медициною, ворожбицтвом чи 
чаклунством у себе вдома. Два 
роки тому працівники поліції 

впіймали шахрайку, яка нібито 
лікувала від алкоголізму та інших 
хвороб. Люди носили їй великі 
суми. Один з потерпілих віддав 
шахрайці близько семи тисяч до-
ларів, аби та вилікувала його від 
алкоголізму та куріння.
Псевдоцілителька гастролювала 
містами і спіймати її вдалося по-
ліцейським з Одеси. Факт шах-
райства довели.
Ваше звернення стане уроком 
для інших, які також сподіваються 
на цілителів.

Відкрили 27 кримінальних проваджень 

МИХАЙЛО КОЗЮК, 

ПСИХОЛОГ:

— Екстрасенси — 
чудові психологи, 
які володіють не-
абиякими вмін-
нями та впливом 
н а  с в і д о м і ст ь 

людей. Вони добре маніпулю-
ють цінностями, які пов'язані з 
родинними стосунками, рідними.
Якщо незнайомі люди пропону-
ють передбачити вам долю, пово-

рожити на руці тощо, у жодному 
разі не вступайте з ними у контакт. 
Не вдавайтеся до послуг людей, 
які не мають ліцензії психолога, 
лікаря, тих, у кого нема відповід-
ного багажу знань та освіти.
Обдумайте, навіщо вам ці послу-
ги, що ви отримаєте від них та 
що зміниться після спілкування. 
А якщо екстрасенси чи ворожки 
маніпулюють здоров'ям ваших 
близьких чи рідних, не вірте їм 
на слово. Ліпше зателефонуйте 

до тих, про кого говорять шахраї.
Часто жертвами екстрасенсів ста-
ють люди, які потрапили в складні 
життєві обставини і хочуть знайти 
шлях до їх вирішення та не мають 
належної підтримки в сім'ї, соці-
умі, на роботі.
Просто так вони не допомагають. 
Навіть якщо екстрасенси кажуть, 
що за консультацію гроші не бе-
руть, не вірте, адже потім вони 
можуть попросити принести цін-
ності з дому для відмолювання.

«Екстрасенси володіють впливом на свідомість людей»

О. ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК, 

СВЯЩЕННИК:

— Ставлення цер-
кви до ворожок, 
магів чи екстра-
сенсів негативне. 
При чому, гріхом 
є не тільки діяль-

ність ворожок та цілителів, але 
й звернення до них.
Це гріх — відступ від Бога. Люди 

в такому випадку звертаються 
до злих духів.
Якщо людина звертається до екс-
трасенса, мага чи ворожки, вона 
спотворює шану до Бога.
Це не дає нам пізнати Госпо-
да. Коли людина звертається 
до магів, то відкидає свою 
віру, Бога на інший план. Ду-
має, що впорається сама. Це 
неправильно.

«Звернення до ворожок — це гріх» 

РОСТИСЛАВ 

НЕБЕЛЬСЬКИЙ, 

ЮРИСТ:

— Цілительки чи 
ворожки прово-
дять свою діяль-
ність під приво-
дом нетрадицій-

ної медицини. Екстрасенси ідуть 
під егідою спеціалістів з нетра-
диційної медицини. Чи можуть 
вони рекламувати свої послуги? 
Так, можуть. Але реклама послуг 
саме ворожіння та гадання є за-
бороненою законом.
Такі послуги неможливо пере-

вірити на якість, тож люди ідуть 
на ризик. За статтею «шахрай-
ство» людину можна притягнути 
до відповідальності у випадку, 
коли вона заволоділа матері-
альними цінностями шляхом 
обману.
Важко довести, які саме послу-
ги надавали такі спеціалісти, 
адже вони можуть казати, що 
робили людині, наприклад, 
оздоровчий масаж. Важливий 
фактор — і кількість потерпілих. 
Якщо їх багато, легше довести, 
що спеціаліст дійсно займається 
шахрайством.

«Їх послуги неможливо перевірити на якість» 

ВИДАВНИЦТВО RIА 

Çäàâàëîñÿ á, ÕÕ² ñòîë³òòÿ 
íà äâîð³, à â ìåðåæ³ äîñ³ íå çíè-
êàþòü ðåêëàìí³ îãîëîøåííÿ ñïàä-
êîâèõ çíàõàð³â, ö³ëèòåë³â, ïðîðî-
ê³â, ÿñíîâèäö³â. ×îãî âîíè íàì 
ò³ëüêè íå îá³öÿþòü!

Äîâ³ðëèâ³ ëþäè ãîòîâ³ â³ääàòè 
îñòàíí³ ãðîø³, àáè åêñòðàñåíñ ÷è 
âîðîæêà äîïîìîãëè.

ПРОСИЛИ ЗНАЙТИ ТАТА
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» âèð³-

øèëè öå ïåðåâ³ðèòè. Ðåäàêö³ÿ ìàº 
çàïèñè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàø 
åêñïåðèìåíò. ²ñòîð³ÿ íàñòóïíà: 
«Áðàò ðàçîì ³ç ñåñòðîþ òà áàòü-
êîì æèâóòü â îäí³é õàò³ íåïî-
äàë³ê Òåðíîïîëÿ. Ìàìà ïî¿õàëà 
íà çàðîá³òêè çà êîðäîí, â³äòîä³ 
òàòî ïî÷àâ ïèòè ³ ì³ã íå íî÷óâàòè 
âäîìà äåíü, äâà ÷è íàâ³òü á³ëüøå. 
À îò çíèê». Æóðíàë³ñòè ç³ãðàëè 
ðîë³ áðàòà òà ñåñòðè ³ ïðîñèëè 
ñï³âáåñ³äíèöü, äî ÿêèõ ïîòðàïèëè 
íà ïðèéîì, ðîçïîâ³ñòè, ÷è ïîâåð-
íåòüñÿ â³í ó ðîäèíó.

Íà ðîëü ðîäè÷à îáðàëè íàéâ³äî-
ì³øîãî õðåùåíîãî áàòüêà ê³íåìà-
òîãðàôó — Ìàðëîíà Áðàíäî, ÿêèé 
óïîêî¿âñÿ ùå 1 ëèïíÿ 2004 ðîêó.

Çíàéòè âîðîæêó, ÿñíîâèäèöþ, 
åêñòðàñåíñà òîùî… ïåðåñ³÷í³é 

ëþäèí³, ÿêà ðàí³øå íå êîðèñòó-
âàëàñÿ ¿õí³ìè ïîñëóãàìè, íå òàê 
âæå é ëåãêî. Ðåêëàìè ³ â ³íòåðíåò³ 
îáìàëü, àáî âîíà áåç êîíòàêòíî¿ 
³íôîðìàö³¿. Øóêàëè íà òåìàòè÷-
íèõ ôîðóìàõ òà ó ãðóïàõ ó ñî-
öìåðåæàõ. Íàéêðàùå ïðàöþº 
«ñàðàôàííå ðàä³î».

«ДАСТЬ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ…» 
Íàì âäàëîñÿ çíàéòè ê³ëüêà 

âîðîæîê, åêñòðàñåíñ³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü îíëàéí ç ³íøèõ ì³ñò. 
Êîíñóëüòàö³ÿ ïî âàéáåðó âàðòóº 
îð³ºíòîâíî 500 ãðí. ² âèùå. Ãðîø³ 
òðåáà êèíóòè íàïåðåä! 

×åðåç çíàéîìèõ ìè çíàéøëè 
òàêèõ ³ â Òåðíîïîë³. 

Îäðàçó ïðè âõîä³ íà äâåðÿõ 
äî êàá³íåòó ìè ïîì³òèëè âèâ³-
ñêó: «Êàá³íåò íåòðàäèö³éíî¿ ìå-
äèöèíè». Ïðèéìàº æ³íêà â ïðè-
âàòíîìó áóäèíêó, ó îäí³é ç éîãî 
ê³ìíàò. Ñò³íè çàâ³øàí³ ³êîíàìè, 
ÿê³ º â êîæíîìó êóòêó.

Íåçíàéîìêà ó á³ëîìó õàëàò³, 
íà÷å ë³êàð, ïîïðîñèëà ïðèñ³ñòè 
òà âçÿëà ôîòî «òàòà». Íà ñâ³òëè-
í³ Ìàðëîíó Áðàíäî — îð³ºíòîâ-
íî 27 ðîê³â, òîæ ìè óòî÷íèëè, 
ùî «òàòêîâ³» âæå 57, àëå ñâ³æèõ 
ôîòî íåìàº. À ðå÷åé íå âçÿëè, áî 
íå çíàëè, ÷è ïîòð³áí³ âîíè.

— Âè ðîçóì³ºòå, ñê³ëüêè ìåí³ 

НА ПРИЙОМ ДО ВОРОЖКИ 
Експеримент  Віщуни, 
ворожки, ясновидиці, екстрасенси, 
енерготерапевти — усі вони обіцяють 
достаток та розказують про ваше минуле, 
теперішнє та навіть майбутнє. Як вони 
"працюють" — ми перевірили для вас

ïîòð³áíî íàðîùóâàòè éîãî äî òå-
ïåð³øíüîãî â³êó? — îáóðèëàñÿ 
ïàíÿíêà òà îäðàçó âèñëîâèëà 
íåâïåâíåí³ñòü, ÷è âèéäå ó íå¿ 
ä³çíàòèñÿ ïðî áàòüêà.

Òðèìàþ÷è ìåòàëåâèé äðîòèê 
ïåðåä ³êîíîþ, «ë³êàðêà» çàïè-
òóâàëà (ó êîãîñü): «×è æèâà öÿ 
ëþäèíà», «×è ïðè ïàì'ÿò³ â³í», 
«×è ñàì äåñü ó ïîë³».

Çà ¿¿ ñëîâàìè, «òàòî», ÿêîãî ìè 
ïðåäñòàâèëè Ìèõàéëîì, æèâèé ³ 
ñêîðî äàñòü ïðî ñåáå çíàòè.

— ß íå âîðîæêà ³ íå âîðîæó, 
ÿêùî ³äå éîãî åíåðã³ÿ, çíà÷èòü 
æèâèé, — ïîÿñíèëà æ³íêà. — Â³í 
ïîì³æ ëþäåé, ñêîðî äàñòü ïðî 
ñåáå çíàòè. ×åêàéòå.

«ТРЕБА ЩЕ СЕАНСИ» 
Çãîäîì ìè çàâ³òàëè äî ùå îä-

í³º¿ ïàí³, ÿêó ëþäè íàçèâàþòü 
âîðîæêîþ, êîòðà íà÷åáòî çíàº 
âñå ³ ïðî âñ³õ. Ïàí³ Â. òàêîæ 
íàð³êàëà íà òå, ùî ôîòîãðàô³ÿ 
«áàòüêà» äîñèòü ñòàðà, àëå ïðîâåëà 
êîíñóëüòàö³þ. Ñåàíñ òðèâàâ îð³-
ºíòîâíî ï'ÿòü õâèëèí. Æ³íêà òðè-
ìàëà ó ðóêàõ ñêðó÷åíèé ó ôîðì³ 
ñï³ðàë³ äð³ò. Çà êîðîòêèé ÷àñ âîíà 
âñòèãëà ðîçïîâ³ñòè, ùî «òàòî» æè-
âèé, àëå äóæå ñèëüíî ï'º ³ çàâ³â 
ñîá³ æ³íêó íà ñòîðîí³.

— Ïîêàçóº, ùî ó íüîãî ïðî-
áëåìè ç êîë³íàìè, ñóãëîáàìè, 
ñïèíîþ. Äóæå ñèëüíî îáðàæå-
íèé íà âàøó ìàìó, — ðîçïîâ³ëà 
âîíà. — Äðóçÿêè ó íüîãî ïîãàí³.

Âèÿâèëîñÿ, ùî «òàòî» äåñü 
«ïèÿ÷èâ ó ìåæàõ Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñò³». Íà öüîìó ïàí³ Â. íå çó-
ïèíèëàñÿ òà ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè 
çà «ùàñëèâå ìàéáóòíº» æóðíàë³ñ-
òà. Àëå çàóâàæèëà, ùî äëÿ öüîãî 
ïîòð³áí³ ùå ñåàíñè, äîðîæ÷³. 

ЩО КАЖЕ ЗАКОН?
ßê áà÷èìî, í³ îäíà ç äâîõ ïà-

íÿíîê íå ñêàçàëà, ùî ìè íå ìà-
ºìî æîäíîãî ðîäèííîãî ñòîñóíêó 
äî Ìàðëîíà Áðàíäî. À ùå — ùî 
éîãî äàâíî íåìà ñåðåä æèâèõ. 
×è ìàþòü ïðàâî ë³êóâàòè õâî-
ðèõ, çàñòîñîâóþ÷è ïðè öüîìó 
íåòðàäèö³éíó ìåäèöèíó òà á³-
îåíåðãî³íôîðìàö³éí³ ìåòîäè? 
Çàêîí çàáîðîíÿº ðåêëàìó ç âî-
ðîæ³ííÿ. Êð³ì öüîãî, íå äîçâî-
ëÿº òðàíñëÿö³¿ ïðîãðàì, ó ÿêèõ 
òåëåãëÿäà÷àì íàäàþòüñÿ ïîñëóãè 
ç âîðîæ³ííÿ àáî ïëàòí³ ïîñëóãè 
ó ñôåð³ íàðîäíî¿ ÷è íåòðàäèö³é-
íî¿ ìåäèöèíè. Òàê³ æ îáìåæåííÿ 
âñòàíîâëåíî é äëÿ ðàä³îåô³ðó òà 
äðóêîâàíèõ ÇÌ². Ó 2018-ìó óðÿä 
ñõâàëèâ çàêîíîïðîºêò ³ ÌÎÇ 
Óêðà¿íè ïåðåñòàâ âèäàâàòè ë³öåí-
ç³¿ íà «íåòðàäèö³éíó ìåäèöèíó». 
Îäíàê íå éäåòüñÿ ïðî çàáîðîíó 

íàðîäíî¿ ìåäèöèíè. Ëþäè, ÿê³ 
ïðàêòèêóþòü òàê³ ìåòîäè, ïðî-
äîâæóþòü ä³ÿëüí³ñòü, àëå íàðîäí³ 
ìåòîäèêè ìàþòü áóòè îô³ö³éíî 
â³ää³ëåí³ â³ä ìåäèöèíè. 

ßêùî º ïîïèò — çàâæäè çíàé-
äåòüñÿ é ïðîïîçèö³ÿ. Òîæ íàé-
á³ëüøèé âàæ³ëü âïëèâó ìàºìî 
ìè ñàì³. 

ДОВІДКА 

Марлон Брандо — голлівудський ак-
тор. Народився 3 квітня 1924 року. 
Однією з найвідоміших його ролей 
став образ Віто Корлеоне в трилогії 
«Хрещений батько». Помер актор 
1 липня 2004 року. Тіло його кре-
мували та розвіяли на Таїті та в До-
лині смерті. За життя мав бурхливе 
особисте життя. Офіційно у нього 
11 дітей від декількох дружин.

Ми записалися на прийом до енерготерапевта та 
ворожки. Обидві пообіцяли, що «тато» скоро з'явиться
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ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

ßê éäåòüñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå 
äî äåâ'ÿòîãî ëèñòîïàäà âêëþ÷-
íî. Â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ ìîæóòü 
óñ³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, â³êîì â³ä 
16 ðîê³â, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà òå-
ðèòîð³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

Ïðîãîëîñóâàòè çà çàäóì, ÿêèé 
âàì ñïîäîáàâñÿ, ìîæíà äåê³ëü-
êîìà ñïîñîáàìè:
 ÷åðåç Å-ñåðâ³ñ «Ãðîìàäñüêèé 

áþäæåò»;
 øëÿõîì çàïîâíåííÿ äðóêî-

âàíî¿ âåðñ³¿ áëàíêó äëÿ ãîëîñó-
âàííÿ, â³äâ³äàâøè Öåíòð íàäàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó Òåð-
íîïîë³ (ÖÍÀÏ) â ðîáî÷èé ÷àñ 
(ïîíåä³ëîê, ñåðåäà, ÷åòâåð — ç 
9.00 äî 16.00 ãîä., â³âòîðîê — ç 
11.00 äî 20.00 ãîä., ï'ÿòíèöÿ — 
ç 8.00 äî 15.00 ãîä., ñóáîòà — ç 
8.00 äî 15.00 ãîä., íåä³ëÿ — âè-
õ³äíèé), ïðåä’ÿâèâøè ïàñïîðò 
àáî ID-êàðòêó (ç äîâ³äêîþ ïðî 
ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ 
îñîáè);
 ÷åðåç ÷àò-áîòè ó äîäàòêàõ: 

Viber, Telegram, à òàêîæ ÷åðåç 
÷àò-áîò ÏðèâàòÁàíêó;
 ó òåðì³íàëàõ ñàìîîáñëóãîâó-

âàííÿ (ÒÑÎ) ÏðèâàòÁàíêó çà äî-
ïîìîãîþ êàðòêè ÏðèâàòÁàíê.

Ïðîºêòè, ùî íàáåðóòü ìåíøå 
300 ãîëîñ³â äî äåâ’ÿòîãî ëèñòî-
ïàäà, íå áóäóòü äîïóùåí³ äî ðå-
àë³çàö³¿.

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóì³â ó ì³ñüê³é 
ðàä³ âèä³ëèëè ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ТЕРНОПОЛЯНИ?

Íàéá³ëüøå ïðîºêò³â â «Ãðî-
ìàäñüêîìó áþäæåò³ 2021» òåðíî-
ïîëÿíè ïðåäñòàâèëè ó êàòåãîð³¿ 
«Îñâ³òà» (20) òà «Ñïîðò» (32).

Ùî ñòîñóºòüñÿ êàòåãîð³¿ «Îñâ³-
òà», òî òóò çäåá³ëüøîãî ïðîïîíóþòü 
ñòâîðèòè àáî â³äðåìîíòóâàòè ëîêàö³¿ 
íà òåðèòîð³¿ îäí³º¿ ç³ øê³ë ì³ñòà. Íà-
ïðèêëàä, çðîáèòè ê³íîòåàòð ïðîñòî 
íåáà, ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, ëåã-
êîàòëåòè÷íèé ñòàä³îí òîùî. Àáî æ 
â³äðåìîíòóâàòè ñòàðå ã³ìíàñòè÷íå 
ñïîðÿäæåííÿ ÷è âïîðÿäêóâàòè âíó-
òð³øíº øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ.

Ó êàòåãîð³¿ «Ñïîðò» òåðíîïî-
ëÿíè â îñíîâíîìó ïðîïîíóþòü 
ïîáóäóâàòè ñïîðòèâí³ àáî äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè íà òåðèòîð³¿ ïåâíî¿ 
øêîëè ÷è ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿. ª ³äå¿ çðîáèòè äåÿê³ ðàéîíè 
ì³ñòà áåçïå÷í³øèìè òà âñòàíîâè-
òè êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

Ïðîºêò³â äóæå áàãàòî ³ îáè-
ðàòè ä³éñíî º ç ÷îãî. Ñòàíîì 
íà 29 æîâòíÿ, ëèøå 13 ç íèõ íà-
áðàëè ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â.

Îäíà ç ä³ëÿíîê â ïàðêó «Òîï³ëü-
÷å» ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó òà îáëàãîðîäæåííÿ òåðèòîð³¿. 
Îñê³ëüêè ïîðó÷ çíàõîäèòü ÄÞÑØ 
«Ôóòáîëüíà Àêàäåì³ÿ» Òåðíî-
ï³ëü», ï³øîõ³äíà ä³ëÿíêà, ÿêà 
ç'ºäíóº ðèíîê òà ìàñèâ Äðóæáà, 
ïîòðåáà ó ðåìîíò³ ñòî¿òü äîñèòü 
ãîñòðî, éäåòüñÿ â îïèñ³ ïðîºêòó.

Ìîëîä³æíèé öåíòð áóäå îáëàä-
íàíèé ñöåíîþ, ìóçè÷íèìè ³í-
ñòðóìåíòàìè, íà ÿêèõ ìîæíà áóäå 
íàâ÷àòèñÿ àáî ïðîâîäèòè ðåïåòè-
ö³¿. Òóò áóäóòü â³äáóâàòèñÿ òâîð÷³ 
âå÷îðè ³ òåìàòè÷í³ âå÷³ðêè. Íàÿâ-

РЕКЛАМА

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 2021»: 
ЯКІ ПРОЄКТИ ПРОПОНУЮТЬ 
Ініціатива  У Тернополі стартувало 
голосування за проєкти «Громадського 
бюджету 2021». Проголосувати можна 
за 84 задуми жителів міста, з них: 
46 малих та 38 великих

í³ñòü ñó÷àñíî¿ á³áë³îòåêè íàäàñòü 
äîñòóï äî íàéêðàùèõ çäîáóòê³â 
óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè. Ð³çíîìàí³òòÿ ðîçâèâàþ÷èõ 
íàñò³ëüíèõ ³ãîð, êîìôîðòí³ â³ä-
ïî÷èíêîâ³ çîíè ñòàíóòü õîðîøîþ 
àëüòåðíàòèâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ 
äîçâ³ëëÿ, éäåòüñÿ â îïèñ³ ïðîºêòó.

ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРЕМОЖЦІВ?
Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ ïðî 

Ãðîìàäñüêèé áþäæåò, ùî ä³éñíå 
ó 2021 ðîö³, êîøòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîºêò³â ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ó ñï³â-
â³äíîøåíí³ 30 íà 70 â³äñîòê³â. 
30 — äëÿ ìàëèõ òà 70 äëÿ âåëèêèõ 
ïðîºêò³â.

Ñàìå ïðîºêòè, ÿê³ íàáðàëè íàé-
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, âò³ëÿòü 
ó æèòòÿ. Äî òîãî æ, âèêîíàâöÿìè 
ïðîºêò³â-ïåðåìîæö³â âèçíà÷àþòüñÿ 
ãîëîâí³ ðîçïîðÿäíèêè êîøò³â áþ-
äæåòó — âèêîíàâ÷³ îðãàíè Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³ ïîâèíí³ 
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ðåàë³çà-
ö³ºþ ïðîºêòó íà áóäü-ÿêîìó åòàï³ 

ТОРІШНІ ПРОПОЗИЦІЇ, 
ЩО ВТІЛИЛИ У ЖИТТЯ 

21 ïðîºêò-ïåðåìîæåöü ðåà-
ë³çîâóþòü â ðàìêàõ ïðîãðàìè 
«Ãðîìàäñüêèé áþäæåò 2020». Ç 
íèõ — ñ³ì âåëèêèõ òà 14 ìàëèõ. 
Çàãàëîì âèä³ëèëè ìàéæå 14 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. 
19 ïðîºêò³â âæå ðåàë³çóâàëè, à äâà 
çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ, 
ñòàíîì íà 11 æîâòíÿ.

Ñåðåä ðåàë³çîâàíèõ ïðîºêò³â: 
êîìïëåêñíå òðàíñôåð-ì³ñòå÷êî, 
ñèëîâèé ìàéäàí÷èê, âñòàíîâëåí-
íÿ âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â, øê³ëü-
íèé äâîðèê ³ìåí³ ñâÿòî¿ ßäâ³ãè.

Ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå 
äî 9 ëèñòîïàäà. 
Ïðîºêòè, ùî íàáåðóòü 
ìåíøå 300 ãîëîñ³â, 
íå áóäóòü äîïóùåí³ 
äî ðåàë³çàö³¿

Серед масштабних та незвичних проєктів — 
облаштування відпочинкової зони у парку «Топільче» 

А також у парку «Топільче» пропонують реставрувати та 
доповнити дерев'яні скульптури різьбяра Івана Мердака 

Ще один незвичний проєкт — створення локації молодіжного 
дозвілля. Саме там молодь зможе проводити свій вільний час
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íèé äàâ ñüîãîäí³, — êàæå Âîëîäè-
ìèð Ðóá³íñüêèé. — ×è äîñòàòíüî 
äîêàç³â ó òîìó, ùî âáèâñòâî â÷è-
íèâ Ãîðáàòþê — âèð³øóâàòèìå 
ñóä. Ïîçèö³ÿ ìàìè òà áàáóñ³ ïî-
òåðï³ëî¿ íåçì³ííà. Âîíè õî÷óòü, 
ùîá ï³äñóäíîìó áóëî ïðèçíà÷åíå 
ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííÿ.

Ðàí³øå æ ï³äñóäíèé ðîçïîâ³äàâ, 
ùî éîãî ÷àñòî çàêðèâàëè â ðåàá³-
ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ, à òàì æàõëèâ³ 
óìîâè, â³ä ÿêèõ, çà éîãî ñëîâàìè, 
«ïî¿õàëà êðèøà». Òîìó, êîëè ÷óº 
ïðî ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð, ó íüî-
ãî ïî÷èíàºòüñÿ ïàí³÷íà àòàêà ³ 
â³í âçàãàë³ í³÷îãî íå óñâ³äîìëþº. 
Ï³äîçðþâàíèé ïðèïóñêàº, ùî Òå-
òÿíà ìîãëà ùîñü òàêå ãîâîðèòè, ³ 
â³í çëÿêàâñÿ, ùî éîãî çàáåðóòü. 
Íà çàïèòàííÿ, ÷è ïðèéìàº â³í 
íàðêîòèêè — íå â³äïîâ³â. Àíäð³é 
ðîçïîâ³äàâ, ùî ç Òåòÿíîþ ñï³ëêó-
âàëèñÿ íîðìàëüíî, áóëè â äðóæí³õ 
ñòîñóíêàõ.

МАМА ТЕТЯНИ ПОДЗВОНИЛА 
З США 

Äçâ³íîê ³ç-çà êîðäîíó îòðèìàëà 
íàøà æóðíàë³ñòêà îäðàçó ï³ñëÿ 
ïóáë³êàö³¿.

Æ³íêà ïðåäñòàâèëàñü ìàìîþ 
âáèòî¿ Òåòÿíè Ï³äâàøåöüêî¿. Çàðàç 
âîíà æèâå â Àìåðèö³, òîìó ñàìà 
íà ñóäàõ ïðèñóòíÿ íå çìîãëà áóòè.

— ß òàê éîãî ïîñëóõàëà. Â³í 
äóæå äîáðå â³äæèâñÿ, ïîïðàâèâ-
ñÿ… Öÿ ëþäèíà áðåøå. ß ïðîñòî 
íå ìîæó ñïîê³éíî öüîãî ñëóõà-
òè, — êàæå æ³íêà. — ßê âîíà ìîãëà 
ïîð³çàòèñü, êîëè ð³çàëà áàðàáîëþ? 
Ùî, âð³çàëà ï³â ðóêè? Íàñò³ëüêè 
áðåõíÿ, ùî ÿ øîêîâàíà ç öüîãî.

Òàê³ ñëîâà áóëè ðåàêö³ºþ íà çà-
ÿâó Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà ïðî òå, ùî 
â³í íå â÷èíÿâ âáèâñòâî.

«ХОЧУ, ЩОБ БУЛО 
СПРАВЕДЛИВО» 

— Â³í ³ äàë³ áóäå ì³íÿòè ñâ³ä-
÷åííÿ. Áî öå — ãðîø³. Âåëèê³ 
ãðîø³. Íà äðóãîìó çàñ³äàíí³ â³í 
ñêàæå, ùî âçàãàë³ òàì íå áóâ, — 
ïðîäîâæóº æ³íêà. — ß òàê ñëó-
õàþ éîãî. ² äóìàþ: «Äèòèíî, àëå 
öå æ íåïðàâäà». ß ïðîñòî íå ìîæó 
á³ëüøå öå òåðï³òè. Áî Òàí³ äóøó 
òðèâîæàòü, ³ ìîº ñåðöå áîëèòü.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî õî÷å, àáè 
ñóäè øâèäøå çàê³í÷èëèñü.

— Áîã âñüîìó ñóääÿ. ß â³ðþ 
â Áîãà ³ íàä³þñü, ùî Áîã ïðà-
âèòü òàê, ÿê ââàæàº çà ïîòð³áíå. 
Áóäå òàê, ÿê êîæåí ñîá³ çàñëó-
æèâ, — ïðîäîâæóº ìàìà çàãè-
áëî¿. — ß ñêàæó îäíå: çëà íå òðè-
ìàþ. Êàæóòü, ùî çëî íå ìîæíà 
òðèìàòè í³ íà êîãî, àëå õî÷ó, 

ÔÅÌ²ÄÀ

Нагадаємо, 27-річну тату-майс-
триню Тетяну Підвашецьку вби-
ли 16 квітня у квартирі на вулиці 
Курбаса, 9. Того ж дня підозрю-
вати у вбивстві почали 25-річно-
го Андрія Горбатюка. Чоловіка за-
тримали у Львові. Міру запобіж-
ного заходу Андрію Горбатюку 
обирали в міськрайонному суді 
18 квітня. Мами підозрюваного 
в суді не було. Прийшов дідусь, 
колишній чоловік та подруга за-
гиблої Тетяни. Підозрюваний піс-
ля засідання сказав, що шкодує 
про те, що трапилося.
Згодом у ГУ Нацполіції повідом-
ляли, що підозрюваний перебу-

ває у психоневрологічній лікарні 
у Скаржинцях Хмельницької об-
ласті, йому у закритому відділені 
проводять стаціонарну психіатрич-
но-психологічну експертизу для 
осіб, які перебувають під вартою.
На початку жовтня повідомили, 
що чоловік осудний, матеріали 
передали у суд. Головуючий суд-
дя Петро Гуменний, суддя-учас-
ник колегії Віктор Братасюк, суд-
дя-учасник колегії Володимир 
Ромазан. На початку засідання 
суддя озвучив, що відбувається 
розгляд справи за 115 ст. Кри-
мінального кодексу — «Умисне 
вбивство».

Жінку вбили у квітні минулого року 

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Ñóäè íàä Ãîðáàòþêîì òðèâàþòü 
âæå ïîíàä ð³ê. Íà íàñòóïíîìó 
çàñ³äàíí³ âæå ìàþòü â³äáóòèñÿ 
ñóäîâ³ äåáàòè. Äàë³ — âèðîê.

Íà çàñ³äàíí³, ùî â³äáóëîñü 
28 æîâòíÿ, Àíäð³ÿ Ãîðáàòþêà 
äîñòàâèëè ï³ä âàðòîþ. Â³í äàâ 
ñâî¿ ñâ³ä÷åííÿ.

— ß ïðèéøîâ òóäè î 9-³é ãîäè-
í³. Òàì îáùàâñÿ ç òèì Ðóñëàíîì 
ïî âàéáåðó. ² ï³ñëÿ òîãî â³í âèáèâ. 
Ï³ñëÿ òîãî âîíà ï³øëà ãîòóâàòè 
êàðòîøêó. ² êîëè âîíà ãîòóâàëà — 
âîíà ïîð³çàëàñü, — ãîâîðèòü â ñóä³ 
Ãîðáàòþê.

Ï³äñóäíèé êàæå, ùî ïðîáóâ òàì 
áëèçüêî ï³âòîðà ãîäèíè. Ïîò³ì 
ïîïðîùàâñÿ ç çàãèáëîþ òà ï³øîâ 
äîäîìó.

— Ïîò³ì ÿ âçÿâ ðîâåð, âïàâ ç 
íüîãî, ñèëüíî âäàðèâñÿ, — ïðî-
äîâæóº â³í. — Ï³ñëÿ òîãî ÿ ïî-
¿õàâ ó Ëüâ³â, áî õîò³â ïîïàñòè 
â «Ð³ï-öåíòð», àëå òàì ëþäèíà 
ìåíå íå çóñòð³ëà. ß ï³øîâ, êóïèâ 
òåëåôîí ³ õîò³â çíàéòè ãîòåëü. ² 
ï³ñëÿ òîãî ìåíå «ïðèéíÿëè».

НА ЗАПИТАННЯ 
НЕ ВІДПОВІДАВ 

Äàë³ ïèòàííÿ çàïðîïîíóâàëè 
ïîñòàâèòè ïðîêóðîðó, ïðîòå Àí-
äð³é Ãîðáàòþê íà âñ³ ïèòàííÿ 
â³äïîâ³äàòè â³äìîâèâñÿ. Íå äàâàâ 
â³äïîâ³äåé â³í ³ íà ïèòàííÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòîðîíè ïîòåðï³ëèõ.

Ê³ëüêà ïèòàíü ï³äñóäíîìó ïî-
ñòàâèëè éîãî çàõèñíèêè.

— ×è â÷èíÿëè âè ò³ ä³¿, ó ÿêèõ 

âàñ îáâèíóâà÷óþòü? — çàïèòàâ 
àäâîêàò.

— Í³. Íå â÷èíÿâ, — â³äïîâ³â 
ï³äñóäíèé.

— ×è â³äîìî âàì, õòî ¿õ â÷èíÿâ?
— Í³, íåâ³äîìî.
— Î êîòð³é ãîäèí³ âàñ áóëî 

çàòðèìàíî?
— Çðàíêó. Ïðèáëèçíî î 9-³é 

ðàíêó.
Ðàí³øå ãîâîðèâ, ùî øêîäóº 

çà â÷èíåíå 
Íàãàäàºìî, íà ñóäîâîìó çàñ³-

äàíí³, ÿêå â³äáóëîñü 18 êâ³òíÿ, 
â ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³, Àíäð³þ 
Ãîðáàòþêó îáèðàëè ì³ðó çàïîá³æ-
íîãî çàõîäó. Òîä³ â³í ãîâîðèâ, ùî 
ðîçêàþºòüñÿ ó â÷èíåíîìó.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñóääÿ îãîëîñèâ 
ð³øåííÿ, æóðíàë³ñòè ïî÷àëè ðîç-
ïèòóâàòè ó ï³äîçðþâàíîãî, ùî 
òðàïèëîñÿ â òó í³÷ ³ ÷è øêîäóº 
â³í?

— Øêîäóþ, íå òå ñëîâî, — 
êàçàâ ï³äîçðþâàíèé. — Í³÷îãî 
íå ïàì'ÿòàþ, ïðèéøîâ íå äî íå¿, 
à äî ¿¿ êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà.

УСЕ ВИРІШУВАТИМЕ СУД 
Ï³ñëÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íàì 

âäàëîñü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç àäâî-
êàòàìè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ó ñóä³ 
ñòîðîíó ïîòåðï³ëî¿, à ñàìå ìàìó 
òà áàáóñþ âáèòî¿ Òåòÿíè Ï³äâà-
øåöüêî¿, Âàñèëåì Ïðèòóëîþ òà 
Âîëîäèìèðîì Ðóá³íñüêèì.

— Ïîêàçè, ÿê³ ðàí³øå äàâàâ 
ï³äñóäíèé, äî óâàãè ñóäîì íå áå-
ðóòüñÿ, òîìó ùî öå áóëî ï³ä ÷àñ 
³íøîãî çàñ³äàííÿ, êîëè îáèðàëè 
ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Äî óâàãè 
áóäóòü áðàòè ò³ ïîêàçè, ÿê³ ï³äñóä-

«ВОНА ПОМИРАЛА, 
А ВІН СМАЖИВ ЯЙЦЯ» 
Суд  На останньому засіданні суду, яке 
відбулось 28 жовтня, підсудний Андрій 
Горбатюк дав свідчення. Він каже, що 
вбивства не вчиняв. Але на запитання 
прокурора відповідати відмовився. 
Свою позицію висловила і мама вбитої. 
Жінка переконує: Горбатюк бреше

«Âîíà ñòðàøíî âìèðàëà, 
à â³í ï³øîâ ñîá³ 
â âàííó… Ïîò³ì ï³øîâ 
ñîá³ ñìàæèòè ÿéöÿ. 
Ìåíå âåñü ÷àñ ìó÷èòü 
ïèòàííÿ: «Çà ùî?» 

ùîá â³í ïîëó÷èâ òî, ùî â³í çà-
ñëóæèâ. ß êàçàëà, ùî õî÷ó, ùîá 
éîìó äàëè ïîæèòòºâå óâ'ÿçíåííÿ. 
ßêùî ä³éñíî òàê ìàº áóòè — õàé 
áóäå ïîæèòòºâî.

Ñòðàøí³ äåòàë³ òîãî äíÿ æ³íêà 
òàêîæ ðîçïîâ³ëà ó ðîçìîâ³…

— Âîíà ñòðàøíî âìèðàëà, à â³í 
ï³øîâ ñîá³ â âàííó… Ïîò³ì ï³øîâ 
ñîá³ ñìàæèòè ÿéöÿ. Êîëè ìîÿ äè-
òèíà âìèðàëà — â³í çàáðàâ òåëå-
ôîí ³ ï³øîâ. ß äóìàþ, â³í äîáðó 
ïàì'ÿòü ìàâ. Â³í çíàâ, ùî ðîáèòü. 
Ìåíå âåñü ÷àñ ìó÷èòü ïèòàííÿ: 
«Çà ùî? Çà ùî â³í ç íåþ òàêå çðî-
áèâ?» Òîä³ â³í ðîçïèíàºòüñÿ, ùî 
âîíè ç íåþ áóëè òàê³ äðóç³? Òàê. 
Â³í æèâ â íå¿, ðàçîì ç ä³â÷èíîþ. ² 
çà ðàõóíîê Òàí³. Òàíÿ äî íèõ áóëà 
äîáðà. Àëå çà ùî â³í òàê â÷èíèâ 
ç íåþ? — çàïèòóº æ³íêà.

«ТАНЯ БУЛА ХОРОША 
ДИТИНА…» 

Òàíÿ, âîíà áóëà õîðîøà, çãàäóº 
ìàìà.

— ß íå êàæó, ùî âîíà áóëà 
«ïóøèñòà», àëå âîíà ìàëà äîáðå 
ñåðöå. Íå ïèëà, íå êóðèëà. Çàâæ-
äè âñ³ì äîïîìàãàëà, âàðòî áóëî 
ò³ëüêè ïîïðîñèòè. Öèì ÷àñòî 

êîðèñòóâàëèñü. Âîíà çàâæäè âñå 
êàçàëà ïðÿìî, ³ ÿ òåæ íå ìîæó 
ìîâ÷àòè, — ãîâîðèòü âîíà.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî íå ìîæå 
ñïîê³éíî æèòè, ïîêè òÿãíóòüñÿ 
ñóäè. ̄ é çäàºòüñÿ, ùî äóøà äîíüêè 
íå ìàº ñïîêîþ.

— Òàíÿ ïðèñíèëàñü ìî¿é ìàì³ ³ 
ñêàçàëà: «Ùî çàñëóæèâ — òî â³í 
îòðèìàº», — êàæå ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Àëå õîò³ëà á, ùîá öå øâèä-
øå çàê³í÷èëîñÿ. Áî ìè ïîñò³éíî 
òóðáóºìî ¿¿. ß õî÷ó, ùîá ¿é áóëî 
ñïîê³éíî. Çà öå ïåðåæèâàþòü âñ³: 
ìîÿ ìàìà, ðîäè÷³, áàãàòî äðóç³â 
Òàí³. Æèâåø ç òèìè îá³äàìè, à öå 
ïîãàíî. Òðåáà, ùîá ëþäè ïîáà-
÷èëè, ùî çëî ìàº áóòè ïîêàðàíå 
ïî ñïðàâåäëèâîñò³, òóò, íà çåìë³.

Ðàí³øå æ³íêà ãîâîðèëà, ùî 
âèìàãàòèìå â³ä ï³äñóäíîãî äâà 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü êîìïåíñàö³¿. 
Àëå çàðàç ïåðåêîíóº, ùî ãðîø³ 
¿é íå ïîòð³áí³.

— Ìåí³ òèõ ãðîøåé íå òðåáà, 
àëå ÿêùî ñóä ïðèñóäèòü, ³ â³í 
áóäå ¿õ â³äðîáëÿòè, òî ò³ ãðîø³ õàé 
éäóòü íà öåðêâó ³ íà òèõ õâîðèõ 
ä³òåé. Áî ãðîø³, ÿê³ êðèâàâ³, ÿê³ 
òàêèì øëÿõîì îòðèìàí³, äîáðà 
íå ïðèíåñóòü.

На суді Андрій сказав, що не вбивав Тетяну. 
Хоча раніше розповідав, що кається у вчиненому

Мама загиблої вимагає справедливого суду для чоловіка. 
Каже, що душа Тетяни не заспокоїться, поки його не покарають 
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1 ОКРУГ 
  Володимир Місько (декан 
історичного факультету ТНПУ) 
  Іван Зінь (директор КП 
«Еней») 
 Олександр Россомаха (дирек-
тор ТОВ «Купон») 
  Роман Торожнюк (директор 
ТОВ «Міськавтотранс») 

2 ОКРУГ 
 Микола Дерецький (військо-
вий пенсіонер) 
 Юрій Смакоуз (директор ТОВ 
«В-Систем Україна») 
 Ліна Прокопів (заступник ди-
ректора ПП «Креаторбуд») 
 Ольга Похиляк (нач. управл. 
освіти) 

3 ОКРУГ 
 Мар'яна Головко (заступник 
директора ТОВ «Комфорт ТАУН 
Житлобуд») 
 Олег Шморгай (завідувач сек-
тору управління транспортних 
мереж та зв’язку міської ради) 

 Назарій Редьква (адвокат) 
 Андрій Грицишин (фіз. особа 
— підприємець) 
 Ружена Волянська (фіз. особа 
— підприємець) 

4 ОКРУГ 
 Марія Баб’юк (директор Га-
лицького коледжу ім. Чорно-
вола) 
  Наталія Паньків (заступник 
директора ТОВ «Преміальний 
простір») 
 Ольга Шахін (приватний під-
приємець) 
 Роман Навроцький (фіз. особа 
— підприємець) 

5 ОКРУГ 
 Михайло Сиротюк (приватний 
підприємець) 
 Олег Климчук (директор ЗОШ 
№ 22) 
  Галина Гевко (директор ПП 
«Благоустрій») 
 Мар'яна Юрик (фіз. особа — 
підприємець) 

Депутатами в єдиному багато-
мандатному окрузі за єдини-
ми списками місцевих партій 
обрано:
 Сергій Надал (має бути заміна, 
оскільки став міським головою) 
 Антон Горохівський 
 Юрій Фартушняк 
 Марія Чашка 
 Віктор Гевко 
 Денис Фаріончук 
 Артур Шатарський 
 Олександр Смик 
 Ігор Гірчак 
 Марія Пачковська 
 Олеся Чванкіна 
 Віктор Овчарук 
 Віктор Шумада 
 Ігор Вонс 
 Іван Сороколіт 
 Олег Різник 
 Ігор Турський (заміна Людмили 
Чеховської) 
 Іван Ковалик 
 Іван Чайківський 
 Рустам Ергешов 
 Любов Вовк 

Хто пройшов за списками, а хто — по округах 

ÒÅÌÀ

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, ВАДИМ ЄПУР, 

097–445–82–67, NATALIYA.BURLAKU@

GMAIL.COM 

Çàñ³äàííÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ â³äáóëîñÿ 30 æîâòíÿ. Óæå 
îô³ö³éíî â³äîìî, õòî ñòàíå ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ. ² íåñïîä³âàíêè òóò 
íåìàº. Âòðåòº ìåðîì Òåðíîïîëÿ 
áóäå Ñåðã³é Íàäàë. Â³í îòðèìàâ 
á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â — 74,59%. Çà äà-
íèìè åêçèò-ïîëó, ÿêèé ïðîâîäèëè 
æóðíàë³ñòè ðåäàêö³¿ «20 õâèëèí», 
â³í îòðèìàâ ìàéæå 73% ï³äòðèìêè.

МОНОБІЛЬШІСТЬ — ХТО 
ВОНИ?

Ñåðã³é Íàäàë íå ò³ëüêè îòðèìàâ 
ïåðåìîãó ÿê êàíäèäàò íà ïîñàäó 
ìåðà, à é äî òîãî æ çàâåäå ó ì³ñüêó 
ðàäó á³ëüø³ñòü «ñâî¿õ ëþäåé».

Â³ä ïàðò³é «Ñâîáîäà» òà «Â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü. Ïîðÿäîê. Ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü» ó ì³ñüêó ðàäó ïðîéøëè 
23 äåïóòàòè. Ùå òðîº — â³ä ïàðò³¿ 
«Çà ìàéáóòíº», ë³äåð ÿêî¿, â³í æå 
íàðäåï ²âàí ×àéê³âñüêèé, ùå 
â ïðîöåñ³ âèáîð÷î¿ ãîíêè çàÿâèâ 
ïðî ñâîþ ï³äòðèìêó òà ñï³âïðàöþ 
ç ÷èííèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

Ùîíàéìåíøå 26 ãîëîñ³â — ö³ë-
êîì äîñòàòíüî, àáè ìàòè á³ëüø³ñòü 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.

Äåâ'ÿòü êð³ñåë ó ì³ñüê³é ðàä³ îòðè-

ìàëè ïðåäñòàâíèêè «ªâðîïåéñüêî¿ 
ñîë³äàðíîñò³». ×îòèðè — «Ñèëà ëþ-
äåé» ³ òðè — «Ñëóãà Íàðîäó».

Îòàêèì ³ áóäå ñêëàä íîâî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè. Õî÷à äåÿê³ ïîë³òè÷í³ 
ïàðò³¿ çàÿâèëè ïðî íàì³ð îñêàð-
æóâàòè ðåçóëüòàòè.

ЩО ВІДОМО ПРО НОВИХ 
ДЕПУТАТІВ?

Ñåðåä îáðàíèõ äåïóòàò³â 29 — 
÷îëîâ³êè òà 13 — æ³íêè. Ôàêòè÷-
íî âñ³ âîíè ìàþòü âèùó îñâ³òó, 
çà âèíÿòêîì îäíîãî. Íàéñòàðøî-
ìó ç íèõ — 63 ðîêè, íàéìîëîä-
øîìó — 29 ðîê³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ñôåðè çàéíÿòîñò³, òî á³ëüø³ñòü 
³ç íîâîáðàíèõ äåïóòàò³â — öå 
ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³, êåð³âíèêè 
÷è çàñòóïíèêè äèðåêòîð³â ô³ðì. 
Íåìàëî, à ñàìå ñ³ì îñ³á — ïðà-
ö³âíèêè ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä.

Òåïåð ùîäî ïàðò³é, ÿê³ ïðî-
éøëè òà ³ìåíà òèõ, õòî ¿õ ïðåä-
ñòàâëÿòèìå.

ÂÎ «Ñâîáîäà» — îòðèìàëè 
18 êð³ñåë — ²âàí Ç³íü, Îëåêñàíäð 
Ðîññîìàõà, Ðîìàí Òîðîæíþê, 
Îëüãà Ïîõèëÿê, Ìàð³ÿ ×àøêà, 
Þð³é Ôàðòóøíÿê, Àíòîí Ãîðî-
õ³âñüêèé, Ñåðã³é Íàäàë, Ãàëèíà 
Ãåâêî, Îëåã Êëèì÷óê, Ìèõàéëî 
Ñèðîòþê, Îëüãà Øàõ³í, Íàòàë³ÿ 
Ïàíüê³â, Ìàð³ÿ Áàá'þê, Íàçàð³é 
Ðåäüêâà, Îëåã Øìîðãàé, Ìàð'ÿíà 

ХТО ЗАЙМЕ ДЕПУТАТСЬКІ КРІСЛА 
У МІСЬКІЙ РАДІ ТЕРНОПОЛЯ: ІМЕНА 
Вибори  Місцеві вибори — 
за плечима. Уже відомі імена тих, хто 
став депутатом міської ради. Загалом 
їх 42 із шести партій. Як вони поділять 
крісла у раді — читайте у матеріалі

КІЛЬКІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
У НОВООБРАНІЙ МІСЬКІЙ РАДІ ТЕРНОПОЛЯ

СКЛАД МІСЬКОЇ РАДИ ЗА ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ

ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ НОВООБРАНІ ДЕПУТАТИ 
МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПОЛЯ

Ãîëîâêî, Ìèêîëà Äåðåöüêèé.
«ªÑ» — 9 êð³ñåë — Â³êòîð 

Îâ÷àðóê, Â³êòîð Øóìàäà, ²ãîð 
Âîíñ, Ìàð'ÿíà Þðèê, Ðîìàí 
Íàâðîöüêèé, Ðóæåíà Âîëÿíñüêà, 
Ë³íà Ïðîêîï³â, Þð³é Ñìàêîóç, 
Âîëîäèìèð Ì³ñüêî.

«Ïîðÿäîê. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ñïðàâåäëèâ³ñòü» — 5 êð³ñåë — 
Îëåñÿ ×âàíê³íà, Ìàð³ÿ Ïà÷-
êîâñüêà, ²ãîð Ã³ð÷àê, Îëåêñàíäð 
Ñìèê, Àíäð³é Ãðèöèøèí, 

«Ñèëà Ëþäåé» — ÷îòèðè êð³ñ-
ëà — ²âàí Ñîðîêîë³ò, ²ãîð Òóð-
ñüêèé (çàì³íà ×åõîâñüêî¿), ²âàí 
Êîâàëèê, Îëåã Ð³çíèê.

«Çà ìàéáóòíº» — òðè êð³ñëà — 
²âàí ×àéê³âñüêèé, Ëþáîâ Âîâê, 
Ðóñòàì Åðãåøîâ.

«Ñëóãà Íàðîäó» — òðè êð³ñëà — 
Â³êòîð Ãåâêî, Àðòóð Øàòàðñüêèé, 
Äåíèñ Ôàð³îí÷óê.

Íàãàäàºìî, ùî ó äåíü âè-
áîð³â, 25 æîâòíÿ, æóðíàë³ñòè 
«RIA ïëþñ» ïðîâåëè âëàñíèé 
åêçèò-ïîë. Çà äàíèìè, ÿê³ íàì 
âäàëîñÿ îòðèìàòè, ë³äèðóâàâ ç 
âåëèêèì â³äðèâîì Ñåðã³é Íàäàë. 
À ïàðò³¿ ðîçä³ëèëèñÿ ïðèáëèçíî ó 
òîìó æ ïîðÿäêó, ùî ³ çà ï³äðàõóí-
êàìè ÒÂÊ. Çà âèíÿòêîì, «Ãîëî-
ñó», ÿêèé  íåçíà÷íî âèïåðåäæàâ 
«Çà ìàéáóòíº». Îñê³ëüêè ïîõèáêà 
ìîæå ñòàíîâèòè 5%, ââàæàºìî 
íàøå îïèòóâàííÿ âäàëèì. 

Â³ä «Ñâîáîäè» 
òà «Ïîðÿäîê. 
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ñïðàâåäëèâ³ñòü» — 
23 äåïóòàòè, ùå 3 — 
â³ä «Çà ìàéáóòíº»
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25 жовтня журналісти редак-
ції провели власний екзит-пол. 
Опитування ми проводили 
на виході з восьми виборчих 
дільниць міста, які розташо-
вані у різних мікрорайонах — 
«Дружба», «Канада», Центр, 
«Бам», «Аляска», «Східний», 
район «Шостого магазину». 
Загалом опитали 401 особу, 
ставили питання лише кожно-
му десятому. При такій вибір-

ці похибка опитування могла 
скласти 5%. Результат екзит-по-
лу в 4% для партії означає, що 
реальний результат в діапазоні 
0–9%.
За нашими даними, у першій 
п’ятірці — Сергій Надал з ве-
ликим відривом (72,37%), 
Іван Сороколіт (7,23%), Ві-
ктор Овчарук (6,73%), Леонід 
Бицюра (4,99%), Віктор Гевко 
(3,49%). 

Якими були результати власного екзит-полу?

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Çàñ³äàííÿ ç³ âñòàíîâëåííÿ ðå-
çóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ ç âèáîð³â 
äî Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³äáóëîñÿ ùå íàïðèê³íö³ æîâòíÿ. 
Îô³ö³éí³ æ ðåçóëüòàòè ìàþòü îï-
ðèëþäíèòè äî 6 ëèñòîïàäà.

25 æîâòíÿ ÿâêà âèáîðö³â ó Òåð-
íîïîë³ ñêëàëà 39%. Çàãàëîì çà-
ðåºñòðîâàíî 180347 îñ³á.

СЕРГІЙ НАДАЛ — 74,59% 
Çà Ñåðã³ÿ Íàäàëà ïðîãîëîñó-

âàëè 74,59% ç òèõ òåðíîïîëÿí, 
ÿê³ ïðèéøëè íà ä³ëüíèö³. Òîæ 
÷èííèé ì³ñüêèé ãîëîâà âïåâíå-
íî çàÿâëÿº ïðî òå, ùî â³í ïåðåì³ã 
íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ. Óæå âòðåòº. 
Ìîæíà ïðîâåñòè àíàëîã³þ ç ïðå-
çèäåíòñüêèìè âèáîðàìè, êîëè Çå-
ëåíñüêèé íàáðàâ 73,22% ãîëîñ³â.

Íå ñåêðåò, ùî ïàí Íàäàë îòðè-
ìàº ó íîâ³é ì³ñüê³é ðàä³ ³ ìîíî-
á³ëüø³ñòü. Àäæå, çà ðåçóëüòàòàìè 
ãîëîñóâàííÿ çà ïàðò³¿, ó ðàäó ïî-
òðàïëÿþòü «Ñâîáîäà», «Ïîðÿäîê. 
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñïðàâåäëèâ³ñòü», 
«Çà ìàéáóòíº». Ùå áóäóòü äåïóòàòè 
â³ä «ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³» òà 

«Ñèëè ëþäåé». Òîæ ÷è áóäå ó ö³é 
ðàä³ õî÷à á íåâåëèêà îïîçèö³ÿ?

Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ íå ñòàëè 
íåñïîä³âàíêîþ äëÿ òåðíîïîëÿí, 
à òèì ïà÷å, âî÷åâèäü, ³ äëÿ ñàìîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ùå çà äîáó äî îï-
ðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â ÒÂÊ â³í 
ó Ôåéñáóö³ äÿêóâàâ çà ï³äòðèìêó 
³ îá³öÿâ âèð³øèòè âñ³ ïðîáëåìè.

«², õî÷à ì³ñüêèé  ãîëîâà â Òåð-
íîïîë³ íå çì³íèâñÿ, ÿ äîêëàäó 
óñ³õ çóñèëü, ùîá ì³ñòî ïðîäîâ-
æóâàëî çì³íþâàòèñÿ íà êðàùå ç 
êîæíèì äíåì. Ðàçîì ìè çàêëà-
äåìî ùå á³ëüøå ïàðê³â, ñêâåð³â 
òà çåëåíèõ çîí, â³äðåìîíòóºìî 
ùå á³ëüøå äîð³ã òà äâîð³â… ² âñ³ 
ïðîáëåìè, íå â³äðàçó, àëå îäíà 
çà îäíîþ — âèð³øèìî», — öèòó-
ºìî Ñåðã³ÿ Íàäàëà.

ЩО ОБІЦЯВ РОБИТИ 
І НЕ РОБИТИ?

Íàïåðåäîäí³ âèáîð³â æóðíàë³ñ-
òè ðåäàêö³¿ «RIA ïëþñ» âëàøòó-
âàëè äëÿ âñ³õ êàíäèäàò³â ó ìåðè 
íåâåëè÷êå áë³ö-îïèòóâàííÿ ³ç ï'ÿ-
òè ïèòàíü. Îñíîâí³ ç íèõ — ùî 
îá³öÿþòü çì³íèòè ³ ÷îãî í³êîëè 
ðîáèòè íå áóäóòü. Íàãàäàºìî, ÿê 
òîä³ â³äïîâ³â Ñåðã³é Íàäàë.

СЮРПРИЗУ НЕ БУДЕ 
Голосування  Втретє міським головою 
став Сергій Надал. Несподіванкою це 
не стало. Що за плечима у колишнього-
теперішнього мера та що він обіцяв робити 
і не робити у разі перемоги на виборах?

Ïèòàííÿ, ÿê³ ìè ïîñòàâèëè 
êàíäèäàòàì:

1) ×îìó ïðåòåíäóºòå íà öþ ïî-
ñàäó? Âàøà îñíîâíà â³äì³íí³ñòü â³ä 
îïîíåíò³â.

— Ïî-ïåðøå. ß ëþäèíà êî-
ìàíäè. Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàí-
íÿ «Ñâîáîäà» çàòâåðäèëà ìåíå 
êàíäèäàòîì íà ïîñàäó ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Òåðíîïîëÿ. Ïî-äðóãå. Ìè 
ìàºìî êîìàíäó ôàõ³âö³â. Ó íàñ 
º ÷³òêèé ïëàí ä³é ïîäàëüøîãî 
ðîçâèòêó Òåðíîïîëÿ. Ìè ïî÷à-
ëè áàãàòî ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â. 
Ïî-òðåòº. Öåé ð³ê îñîáëèâèé. 
Òàê ñòàëîñü, ùî ì³ñöåâ³ âèáîðè 
â³äáóâàþòüñÿ ó ÷àñ ñâ³òîâî¿ ïàí-
äåì³¿ ³ áóëî á íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî 
â³äìåæóâàòèñü â³ä ó÷àñò³ ó æèòò³ 
íàøî¿ ãðîìàäè. Çàâäàííÿ ó öåé 

âàæêèé ÷àñ — íàïðàâèòè ðåñóð-
ñè ãðîìàäè íà ¿¿ çàõèñò ÿê â³ä 
íàñë³äê³â õâîðîáè, òàê ³ ñâàâ³ëëÿ 
ì³í³ñòåðñüêèõ ÷èíîâíèê³â. Êîæåí 
ïðåòåíäåíò íà ì³ñüêîãî ãîëîâó 
áóäóº ñâîþ âèáîð÷ó ñòðàòåã³þ 
íà êðèòèö³ ä³þ÷îãî ìåðà. Ìîº æ 
çàâäàííÿ — ïðîäîâæóâàòè ïðà-
öþâàòè ³ âèð³øóâàòè ïðîáëåìè 
íàøî¿ íîâîñòâîðåíî¿ ãðîìàäè.

2) Âêàæ³òü àñîö³àö³þ: Òåðíî-
ï³ëü — öå… îäíèì ñëîâîì.

Òåðíîï³ëü — íàéêðàùå ì³ñòî 
íà çåìë³!

3) Íàçâ³òü òðè îñíîâí³ ïðîáëåìè 
ì³ñòà.

Ïðîáëåìà òàðèô³â òà ÿêîñò³ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ìåäèöèíà 
(öåé ð³ê îñîáëèâèé, òîìó ìè ïðî-
äîâæèìî ìîäåðí³çàö³þ ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â Òåðíîïîëÿ), òðàíñïîðò 
(íå ëèøå ïðèäáàííÿ íîâîãî êî-
ìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó, à ³ ðåìîíò 
äîð³ã, áóä³âíèöòâî íîâèõ, ñòâîðåí-
íÿ íîâèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, 
ðîáîòà ç³ çìåíøåííÿ òðàíñïîðò-
íèõ çàòîð³â ó Òåðíîïîë³).

РЕКЛАМА

4) Ïåðø³ òðè êðîêè íà ïîñàä³.
Âñ³ îçâó÷åí³ ïðîáëåìè òðåáà 

âèð³øóâàòè îäíî÷àñíî. Öå íå º 
ïðîáëåìàìè ëèøå Òåðíîïîëÿ. Öå 
ñï³ëüí³ ïèòàííÿ äëÿ âñ³õ óêðà¿í-
ñüêèõ ì³ñò. ¯õ êîìïëåêñíå âèð³-
øåííÿ — öå ïð³îðèòåòí³ íàïðÿì-
êè ðîáîòè ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ó ìåíå º äåòàëüíèé ïëàí ä³é 
íà íàñòóïí³ 5 ðîê³â. ª êîìàíäà 
ôàõ³âö³â, ÿê³ ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì òà 
äîñâ³äîì.

5) Ïðîäîâæ³òü — Ñòàâøè ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ, í³êîëè íå áóäó… òðè 
ïóíêòè.
 âèêîíóâàòè ð³øåííÿ, ó òîìó 

÷èñë³ óðÿäîâ³, ÿê³ øêîäÿòü ãðî-
ìàä³ Òåðíîïîëÿ;
  ï³äòðèìóâàòè óõâàëè, ÿê³ 

ñóïåðå÷àòü ³íòåðåñàì á³ëüøîñò³ 
æèòåë³â íàøî¿ ãðîìàäè;
 äàâàòè ïóñòèõ îá³öÿíîê, ÿê³ 

íåìîæëèâî âèêîíàòè.
×è ñòðèìàº â³í ö³ îá³öÿíêè — 

ïîáà÷èìî.

ЧИМ БАГАТИЙ МЕР?
Ïàíó Íàäàëó — 45 ðîê³â.
Ïðàöþâàòè ïî÷àâ â³ä 1989 ó â³ö³ 

14 ðîê³â íà Òåðíîï³ëüñüêîìó áà-
âîâíÿíîìó êîìá³íàò³. Ó 1994–
2005 ðîêàõ ïðàöþâàâ ó Äåðæàâ-
í³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó ì. 
Òåðíîïîë³. Ç êâ³òíÿ ïî ëèïåíü 
2010 ðîêó — íà÷àëüíèê Ñòàðîêî-
ñòÿíòèí³âñüêî¿ ÎÄÏ² Õìåëüíèöü-
êî¿ îáëàñò³. Ç ëèïíÿ ïî ëèñòîïàä 
2010 — ðîáîòà â Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî îá'ºäíàííÿ «Ñâîáîäà». 

15 áåðåçíÿ 2009 îáðàíèé äåïó-
òàòîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè (ôðàêö³ÿ ÂÎ «Ñâîáîäà»).

Ó êð³ñë³ ì³ñüêîãî ãîëîâè ïåðå-
áóâàº âæå 2 êàäåíö³¿, ç 2010 ðîêó. 
Çà öåé ÷àñ Ñåðã³é Íàäàë ïîòðà-
ïëÿâ ó ð³çí³ ñêàíäàëè, çîêðåìà, 
ùîäî çàáóäîâè ïàðê³â òà «çåëåíèõ 
çîí». Îñòàíí³ì ÷àñîì, à îñîáëè-
âî íàïåðåäîäí³ âèáîð³â, àêòèâíî 
âèñòóïàâ ïðîòè ïîñèëåííÿ êàðàí-
òèííèõ íîðì ó ì³ñò³ ÷åðåç ñòð³ì-
êå ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó. Ñàì 
ïåðåõâîð³â íà öþ íåäóãó.

Îäðóæåíèé, ìàº äîíüêó.
Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ, ó ñï³ëüí³é 

âëàñíîñò³ — êâàðòèðà, ïëîùåþ 
58,70 êâ. ì, ùå îäíà êâàðòèðà, 
ïëîùåþ 61,20 êâ. ì, à òàêîæ 50% 
âëàñíîñò³ íà áóäèíîê ó Áàéê³â-
öÿõ, ïëîùà ÿêîãî 399,10 êâ. ì. 
Ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ — ³ çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè.

Çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè 
Ñåðã³é Íàäàë çàðîáèâ ìàéæå 
ì³ëüéîí — 998 084 ãðí.

Ãðîøîâ³ àêòèâè ó ä³þ÷îãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè: êîøòè, ðîç-
ì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóí-
êàõ — 94 280 ãðí, 2 258 äîëàð³â òà 
1 324 ºâðî, ó ãîò³âö³ — 250 000 ãðí, 
12 000 äîëàð³â, 15 000 ºâðî. Íåìàë³ 
ñòàòêè ³ â äðóæèíè ïàíà Íàäà-
ëà. Ó 2019 ðîö³ âîíà îòðèìàëà 
1 401 094 ãðí. Òàêîæ â Îëåíè 
Íàäàë º çàîùàäæåííÿ â ãîò³â-
ö³: 400 000 ãðí, 45 000 äîëàð³â òà 
25 000 ºâðî. Ùå 650 000 ãðí äðó-
æèíà î÷³ëüíèêà ì³ñòà ïîçè÷èëà 
òðåò³ì îñîáàì.

Сергій Надал

Іван Сороколіт

Леонід Бицюра

Віктор Овчарук

Віктор Гевко

Ірина Яремчук

Олександр Кравчук

Володимир Барна

Ігор Сцібайло

Олексій Станько

«Íå áóäó âèêîíóâàòè 
ð³øåííÿ, ÿê³ øêîäÿòü 
ãðîìàä³, ï³äòðèìóâàòè 
óõâàëè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü 
¿¿ ³íòåðåñàì, äàâàòè 
ïóñòèõ îá³öÿíîê»

Сергій Надал втретє став міським головою Тернополя. 
Тернополяни проводять паралелі з країнами-сусідами, де 
президенти «прижилися» до своїх крісел
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74,59% (52876)

        5,9% (4171)

       4,9% (3507)

      4,4% (3144)

     3,7% (2603)

  2% (1420)

0,8% (592 )

0,7% (501)
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0,5% (375)

ОФІЦІЙНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ — 

ЗА МІСЬКОГО 

ГОЛОВУ,

ЗА ДАНИМИ ТВК
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Óïåðøå ó ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³é-
íèé öåíòð æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» 
ïîòðàïèëà, êîëè òóäè íàïðàâèëè 
æ³íêó, ÿêà çàëèøèëàñü áåç äàõó íàä 
ãîëîâîþ. ²ñòîð³þ ïàí³ Ñâ³òëàíè ìè 
ðîçïîâ³äàëè ó ìàòåð³àë³: «Ó ìåíå 
äâîº ä³òåé ³ îíóêè, à ÿ æèâó â ÷óæèõ 
ëþäåé»: ³ñòîð³ÿ ïåíñ³îíåðêè, ÿêà 
øóêàº æèòëî» 

Òîä³ áàáóñþ íàïðàâèëè ó öåíòð 
ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. À ïðèéíÿëè 
¿¿ òàì äóæå òåïëî òà ùèðî. Ñàìå 
òîìó ìè âèð³øèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî 
áóäí³ öåíòðó òà ³ñòîð³¿ ëþäåé, ÿê³ 
âèìóøåí³ òóò ïåðåáóâàòè.

Äèðåêòîðö³ çàêëàäó — ëèøå 30. 
Çâóòü ¿¿ Îëåíà Íàã³ðíà. Ïðî ñâîþ 
ðîáîòó ðîçïîâ³äàº ç ëþáîâ'þ òà ùè-
ð³ñòþ. ×àñîì «Ðîäèíó» íàçèâàº äðó-
ãèì äîìîì. Àäæå òóò äàþòü æèòëî 
òà ï³äòðèìêó ëþäÿì, ÿê³ îïèíèëèñü 
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.

ЗВЕРТАЮТЬСЯ ЗРАНКУ,
ВДЕНЬ, УВЕЧЕРІ

— ß ïðàöþþ òóò òðè ðîêè. Ñïî-
÷àòêó âëàøòóâàëàñü ñîö³àëüíèì 
ïñèõîëîãîì, ïîò³ì ïðàöþâàëà ÷åð-
ãîâîþ ç ðåæèìó. Êîëè çâ³ëüíèëàñü 
êåð³âíèöÿ — çàïðîïîíóâàëè ñòàòè 
äèðåêòîðîì öåíòðó. ß ïîãîäèëàñü, 
êîëåêòèâ ï³äòðèìàâ, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Îëåíà. — ß íå âèïàäêîâî 
ïîòðàïèëà íà öþ ðîáîòó. Ó ñâîº-
ìó æèòò³ ñàìà ïåðåæèëà íåìàëî. 
Òîìó, éìîâ³ðíî, ìåí³ íå âàæêî ïðà-
öþâàòè ç ëþäüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ 
ó ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ìè ñïðàâä³ 
òóò âåëèêà ðîäèíà, äîñèòü ìîëîäèé 
êîëåêòèâ. ª â³ñ³ì ïðàö³âíèê³â: ÷îòè-
ðè ÷åðãîâèõ ç ðåæèìó, ÿê³ ïîçì³ííî 
ïðàöþþòü ó öåíòð³ ö³ëîäîáîâî. ª 
ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, ïñèõîëîã, ÿ òà 
áóõãàëòåð.

Çàðàç ó öåíòð³ æèâå 10 ëþäåé, 
ðîçðàõîâàíèé â³í íà 12. Çäåá³ëü-
øîãî, ñþäè çâåðòàþòüñÿ ìàòåð³ ç 
ä³òüìè, àáî îäèíîê³ îñîáè. Ó öåíòð 
ïðèõîäÿòü ³ ò³, õòî ïîòåðïàº â³ä 
äîìàøíüîãî íàñèëëÿ, ò³, õòî ñòàâ 
æåðòâîþ òîðã³âë³ ëþäüìè.

— Ó öåíòð³ ìè ïðîïîíóºìî 
90 äí³â íà ïðîæèâàííÿ. ª ëþäè, 
ÿê³ «õîäÿòü ïî êîëó», — ïðîäîâ-
æóº ïàí³ Îëåíà. — Áóâàº, ùî ëþäè 
éäóòü äîäîìó øâèäøå. Íàïðèêëàä, 
âîíè ïîìèðèëèñü ç ÷îëîâ³êîì, ï³ñ-
ëÿ á³éêè ³ çäàºòüñÿ, ùî âñå äîáðå. 
Ëþäèíà ñàìà ìàº ïðàâî ï³òè. ×àñòî 

çà ê³ëüêà äí³â ïðèõîäÿòü çíîâó. Áî 
çíîâó ñòàëàñü ï'ÿíêà, ñâàðêà, á³éêà… 
Ìè ïðèéìàºìî ëþäèíó ðàç â ð³ê. 
Ïîâ³ðòå, ïîòðåáóþ÷èõ º áàãàòî. 
Íà æàëü, âñ³õ ïðèõèñòèòè íå â ñèë³.

Ñþäè ëþäåé ìîæóòü íàïðàâëÿ-
òè ç ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, ç ë³êàðí³, 
ç ïîë³ö³¿, ç ³íøèõ ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
öåíòð³â. ²íêîëè ëþäè ïîñòóïàþòü 
ïîñåðåä íî÷³. Íà òàêèé âèïàäîê òóò 
ö³ëîäîáîâî º ïðàö³âíèêè. 

«ДЛЯ КОГОСЬ ТРИ МІСЯЦІ — 
ЦЕ СТАРТ» 

— Öåíòð ïðàöþº ç 1995-ãî 
ðîêó, — êàæå äèðåêòîðêà. — Ðàí³øå 
òóò ÷àñòî ïðîæèâàëè ÷îëîâ³êè, ÿê³ 
îïèíèëèñü â ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ. 
×àñòî æèëè ³ ä³òè-ñèðîòè. Ï³äë³ò-
êè, ÿêèõ ïðèâîäèëè ç âóëèö³. Çàðàç 
çäåá³ëüøîãî — æ³íêè ç ä³òüìè àáî 
îäèíîê³ æ³íêè, ÿê³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí 
âòðàòèëè æèòëî, âòåêëè â³ä íàñèëëÿ 
ó ñ³ì'¿. Ó íàñ º áåçêîøòîâíà þðè-
äè÷íà äîïîìîãà, íàäàºìî ìåäè÷íèé 
ñóïðîâ³ä, ïðàöþºìî ç ñîöñëóæáàìè.

Çà ð³ê òóò æèâå áëèçüêî 50-òè 
ëþäåé.

— ª ëþäè, äëÿ ÿêèõ ïðîæèâàííÿ 
òóò — öå ñòàðò â íîâå æèòòÿ. À º 
ò³, êîìó ïðîñòî òðåáà ïåðå÷åêàòè 
öåé ÷àñ, ³ âîíè ñàì³ îáèðàþòü ïî-
âåðòàòèñü â ò³ óìîâè, ó ÿêèõ æèëè 
äî òîãî, — êàæå ïàí³ Îëåíà. — 
Íåùîäàâíî ó íàñ áóëà æ³íêà ç äî-
ñèòü áàãàòî¿ ñ³ì'¿. Ó íå¿ áàòüêè-ï³ä-
ïðèºìö³, î 7-³é ãîäèí³ ðàíêó âîíà 
ïîñòóïàº äî íàñ ñòðàøåííî ïîáèòà ç 
òðüîìà ä³òüìè íà ðóêàõ. Ìè íàäàºìî 
¿é äîïîìîãó ³ çà òèæäåíü-äâà ðîçó-
ì³ºìî, ùî æ³íêó, îêð³ì âèïèâêè 
òà ïðîãóëÿíîê, í³÷îãî íå ö³êàâèòü. 
Ñâ³é ÷àñ ó öåíòð³ âîíà äîáóëà, àëå 
äàë³ ÿ äóæå ñóìí³âàþñü, ùî ¿¿ æèòòÿ 
çì³íèëîñü, ³ òóò ìè áåçñèë³.

«ЛЮДИ ЦІНУЮТЬ ПРОСТІ РЕЧІ» 
Íà çàïèòàííÿ, ÷è âàæêî ïðàöþ-

âàòè ó öåíòð³, Îëåíà Íàã³ðíà ïî-
ñì³õàºòüñÿ. Ç³çíàºòüñÿ, ùî âàæêî 
áóëî ó ïåðø³ äí³, êîëè çðîçóì³ëà, 
íàñê³ëüêè ö³ííèìè äëÿ äåÿêèõ 
ëþäåé ìîæóòü áóòè ðå÷³, ÿêèõ ìè 
íå ïîì³÷àºìî.

— Ìåí³ ö³êàâî áóëî ïðàöþâàòè 
òóò íà ïîñàä³ ïñèõîëîãà. Ó ÿêèéñü 
ìîìåíò ÿ çðîçóì³ëà, ùî ÷è íå âñ³ òå-
îðåòè÷í³ ìåòîäè ïñèõîëîã³¿ â òàêèõ 
ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ íå äóæå ä³ºâ³, — 
êàæå ïàí³ Îëåíà. — Òðåáà ïðîñòî 
ñ³äàòè ³ ãîâîðèòè ç ëþäèíîþ. Îò ³ 
âñå. Êîëè â ëþäèíè º á³äà — âîíà 
õî÷å ¿¿ âèãîâîðèòè. Áóëî é òàêå, ùî 

ЯК У ТЕРНОПОЛІ ДОПОМАГАЮТЬ 
ТИМ, КОМУ НЕМА КУДИ ЙТИ 
Репортаж  Тернопільський обласний 
центр соціально-психологічної допомоги 
«Родина» — місце прихистку для людей, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах. На три місяці тут пропонують 
дах над головою, харчування та 
найголовніше — турботу і підтримку

ìè ñèä³ëè òóò íà êóõí³ ³ ïðîñòî ãî-
âîðèëè äî 4-¿ ðàíêó, äî 5-¿. ² òè 
ïðîíèêàºøñÿ ³ñòîð³ºþ ö³º¿ ëþäèíè. 
Äåùî ïåðåîö³íþºø ñâîº ñòàâëåííÿ 
äî æèòòÿ. Áî òóò ëþäè ö³íóþòü òå, 
÷îãî ìè íå ïîì³÷àºìî: îäÿã, ¿æó, 
òåïëî…

Äèðåêòîðêà öåíòðó ðîçïîâ³äàº 
÷èìàëî ³ñòîð³é ëþäåé, ÿê³ áóëè 
òóò çà òðè ðîêè. ²ñòîð³é, ÿê³ çâî-
ðóøóþòü. 

— Êîëè òè ïî÷èíàºø ãîâîðèòè ç 
ëþäèíîþ, ä³çíàâàòèñü ïðî ïðè÷èíè 
òîãî, ùî ñòàëîñü — òî â³äêðèâàºø 
íå ëèøå ïîâåðõíåâå âðàæåííÿ ïðî 
öå, òè â³äêðèâàºø çâè÷àéíèõ ëþ-
äåé, ÿêèõ ïðîñòî «ïîêèäàëî» æèò-
òÿ, — ä³ëèòüñÿ æ³íêà. — Òè äëÿ ñåáå 
ðîçóì³ºø ÿê³ñü ö³ííîñò³: ó ëþäèíè 
â îäèí ìîìåíò ìîæå áóòè âñå, à âæå 
çà ê³ëüêà äí³â — í³÷îãî.

ЯК У ЦЕНТРІ 
ОБЛАШТОВУЮТЬ ПОБУТ 

Ó öåíòð³ ëèøå äâ³ ê³ìíàòêè ç äâî-
ïîâåðõîâèìè ë³æêàìè. ª ñï³ëüíà 
ê³ìíàòà äëÿ â³äïî÷èíêó. Íåâåëè÷êà 
¿äàëüíÿ, äå ìîæíà ðîç³ãð³òè ¿æó.

— Õàð÷óâàííÿ ó íàñ îäèí ðàç 
íà äåíü, — êàæå äèðåêòîðêà. — Ìè 
âèäàºìî òàëîíè íà îá³ä ó ¿äàëüí³. 
Çàçâè÷àé öüîãî âèñòà÷àº. ×îìó òàê? 
Áî êîëè ëþäèí³ äàòè óñ³ ìîæëèâîñò³ 

äëÿ ³ñíóâàííÿ, âîíà íå áóäå øóêàòè 
âèõîäó ç³ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿.

Çàêëàä — äåðæàâíî¿ ôîðìè 
âëàñíîñò³. Êîøòè íà óòðèìàííÿ, 
çà ñëîâàìè áóõãàëòåðà, ùîðîêó 
âèä³ëÿþòü ³ç áþäæåòó. Àëå äîïî-
ìîãà íåáàéäóæèõ çàéâîþ íå áóäå. 
Íèæ÷å ìè íàïèøåìî, ÿê äîïîìîãòè 
ìåøêàíöÿì öåíòðó.

Ó öåíòð³ º ñâî¿ ïðàâèëà ðîçïî-
ðÿäêó: òóò çàáîðîíåíî âæèâàòè àë-
êîãîëü òà íàðêîòè÷í³ çàñîáè, çàáî-
ðîíåíî ïîâåðòàòèñü ï³çí³øå 22-î¿, 
ùîá íå ïîðóøóâàòè ñïîê³é ³íøèõ. 
Òàêîæ ó âèïàäêó, êîëè ïîòð³áíî 
â³äëó÷èòèñü á³ëüøå, í³æ íà äîáó, 
òðåáà ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ. 
Ó ³íøèõ âèïàäêàõ âèõîäèòè ëþäè 
ìîæóòü áåç ïåðåøêîä.

Ïðàö³âíèêè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
ìåøêàíö³ íàâ³òü â ò³ñíèõ óìîâàõ 
âæèâàþòüñÿ äîáðå, àäæå ö³íóþòü 
äîïîìîãó, ÿêó ¿ì íàäàþòü.

Є ІСТОРІЇ ЗІ ЩАСЛИВИМ 
ФІНАЛОМ 

Äèðåêòîðêà öåíòðó ç³çíàºòüñÿ, ùî 
³íêîëè âàæêî áóâàº íå ñï³âïåðåæè-
âàòè ëþäÿì. Àäæå êîæíó ³ñòîð³þ 
ïðàö³âíèêè ïðîïóñêàþòü êð³çü ñåáå.

— Ó íàñ áóëà æ³íêà, ÿêà ñòàëà 
æåðòâîþ òîðã³âë³ ëþäüìè, — ïðè-
ãàäóº äèðåêòîðêà öåíòðó. — Âîíà 

ïî¿õàëà â Ïîëüùó íà çàðîá³òêè. 
Òàì ïîòðàïèëà äî çëî÷èíö³â, ÿê³ 
çàêðèâàëè ¿¿ ó ï³äâàë³, áèëè, êîøò³â 
çà ðîáîòó íå çàïëàòèëè í³ÿêèõ. ¯é 
âäàëîñü âèáðàòèñü ç òîãî «ïåêëà». 
Äîïîìîãëè ñîö³àëüí³ ñëóæáè Ïîëü-
ù³ òà â³äïðàâèëè â Óêðà¿íó. Âîíà 
ðîçïîâ³äàëà òóò äóæå ñòðàøí³ ðå÷³. 
Íà îñíîâ³ öüîãî â íå¿ ïî÷àëèñü ïðî-
áëåìè ç ïñèõ³êîþ. Âîíà ñïî÷àòêó 
áîÿëàñü ¿ñòè, ¿é âàæêî áóëî ãîâîðè-
òè. Àëå ç ÷àñîì ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè 
ñâîþ ³ñòîð³þ. Ó íå¿ áóëè äîíüêè, 
ÿê³ â³ä íå¿ â³äìîâèëèñü. Âîíà ðîç-
ïîâ³äàëà, ùî â ìîëîäîñò³ ñîö³àëüíà 
ñëóæáà ïîçáàâèëà ¿¿ ìàòåðèíñüêèõ 
ïðàâ. Âîíà êàæå: «Çàðàç ÿ ðîçóì³þ, 
íàñê³ëüêè íåïðàâèëüíî ÿ ÷èíèëà». 
Ìè çíàéøëè ¿¿ äîíüêó. Âîíà ïðè-
¿õàëà òà çàáðàëà ìàò³ð, íåçâàæàþ÷è 
í³ íà ùî. Òàê³ ³ñòîð³¿ íàäèõàþòü.

Òàêîæ ó öåíòð³ ðîçïîâ³äàþòü 
³ñòîð³þ ìàòåð³ 10-òè ä³òåé, ÿêà 
òèì÷àñîâî æèëà ó íèõ, òîìó ùî 
íå áóëî êóäè ï³òè. Æ³íêà âèéøëà 
çàì³æ çà ³íîçåìöÿ ç Àâñòðàë³¿, ÿêèé 
äîïîìàãàâ ðîäèí³, ÿê ñïîíñîð. ² çà-
ðàç ¿¿ æèòòÿ äóæå çì³íèëîñü.

Ùå ó öåíòð³ íàâîäÿòü ÷èìàëî 
ïðèêëàä³â, êîëè ëþäè, ÿê³ â íèõ 
æèëè, çíàõîäÿòü ðîáîòó, æèòëî. ² 
ïðèõîäÿòü â «Ðîäèíó», àáè ïîäÿêó-
âàòè çà äîïîìîãó òà ï³äòðèìàòè òèõ, 
õòî ïîòðåáóº öüîãî çàðàç.

ВИГНАВ З ОРЕНДОВАНОЇ 
КВАРТИРИ З ДИТИНОЮ 

Ó öåíòð³ ìè ïîçíàéîìèëèñü ç 
21-ð³÷íîþ Ìàð³ºþ, ìàìîþ 9-ì³-
ñÿ÷íî¿ Âåðîí³÷êè. Âîíà ïðèâ³òíà 
òà â³äêðèòà. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
äèòèíó âèõîâóº ñàìà. Áàòüêî â³äìî-

âèâñÿ â³ä íå¿. Âîíà æèëà íà îðåí-
äîâàí³é êâàðòèð³. Ì³ñÿöü òîìó ïðè-
éøîâ âëàñíèê ³ äàâ ëèøå ê³ëüêà 
ãîäèí, ùîá ç³áðàòè ðå÷³. Ìîâëÿâ, 
íåñïîä³âàíî ïðè¿æäæàþòü ðîäè÷³.

— Òàê ìè îïèíèëèñü íà âó-
ëèö³, — êàæå Ìàð³ÿ. — Ñïî÷àòêó 
áóëî ñòðàøíî. Ç³ ñâî¿ì áàòüêîì 
ÿ íå ñï³ëêóþñü. Ìàìà ó Ïîëüù³, ìè 
òåæ íå äóæå â õîðîøèõ ñòîñóíêàõ. 
ß ïî¿õàëà â ñåëî, íåïîäàë³ê Òåðíî-
ïîëÿ äî çíàéîìî¿, áî íîìåðà ¿¿ íå 
ìàëà. Âèÿâèëîñü, ùî âîíà ïåðå¿õà-
ëà. Â ²íòåðíåò³ íàòðàïèëà íà öåé 
öåíòð. Ìåíå äóæå äîáðå ïðèéíÿëè.

Ïðàö³âíèêè öåíòðó ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî Âåðîí³÷êà — öå ðàä³ñòü ³ äëÿ 
ïðàö³âíèê³â öåíòðó, ³ äëÿ ³íøèõ 
ìåøêàíö³â. ²ñòîð³þ Ìàð³¿ ìè ðîç-
ïîâ³ìî çãîäîì. Çàðàç æ³íêà øóêàº 
íîâå æèòëî…

ЯК МОЖНА ДОПОМОГТИ 
— ×àñòî äî íàñ ïðèõîäÿòü âî-

ëîíòåðè, àáî ò³, õòî æèâå ïîðÿä ç 
öåíòðîì, — êàæå äèðåêòîðêà. — Ìè 
äóæå âäÿ÷í³ çà äîïîìîãó. Ïðèíîñÿòü 
îäÿã, âçóòòÿ, òàê çâàíèé ñóõèé ïà-
éîê. ²íêîëè ìè äîïîìàãàºìî æèòå-
ëÿì âëàñíèìè ñèëàìè. Íàïðèêëàä, 
êîëè º ìàëåíüê³ ä³òêè, ó íèõ âíî÷³ 
ï³äí³ìàºòüñÿ òåìïåðàòóðà, ìè äî-
ïîìàãàºìî, áî òè íå çàëèøèø òó 
äèòèíêó â òàêîìó ñòàí³. Òîæ âíî÷³ 
äîâîäèëîñü íå ðàç á³ãòè ïî íóðîôåí 
àáî ³íø³ ë³êè. Àäðåñà öåíòðó «Ðîäè-
íà»: ì. Òåðíîï³ëü âóë. Êîíîâàëüöÿ, 
18  Òåëåôîí: (0352) 28-79-29. 

Öåíòðó íå çàéâîþ áóäå äîïîìîãà 
ïîáóòîâîþ õ³ì³ºþ, çàñîáàìè ã³ã³ºíè, 
ï³äãóçêàìè, ïîòð³áí³ ë³êè, êðóïè, 
ìàêàðîíè, êàðòîïëÿ.
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Çàðàç ó öåíòð³ 
çäåá³ëüøîãî æèâóòü 
æ³íêè ç ä³òüìè àáî 
îäèíîê³, ÿê³ âòðàòèëè 
æèòëî, âòåêëè â³ä 
íàñèëëÿ ó ðîäèí³

У соціальному центрі ми познайомилися з 21-річною 
Марією та її донечкою Веронічкою. Їх із орендованої 
квартири вигнав власник. Не було куди йти
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Ãàëèíà Ê³ÿí÷óê ç Òåðíîïîëÿ 
ïî÷àëà çàéìàòèñÿ âèðîáíèöòâîì 
ïàñòèëè ëèøå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó. 
Çàðàç æ³íêà ïåðåòâîðèëà çàõî-
ïëåííÿ ó íåïîãàíèé ï³äðîá³òîê. 
Ñïåðøó æ ïàñòèëó çðîáèëà, áî ¿¿ 
ëþáèòü ìàëåíüêà äîíå÷êà.

— ß ê³ëüêà ðàç³â êóïèëà ïàñ-
òèëó, äèòèí³ äóæå ñïîäîáàëîñü, 
³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî öå â³òàì³ííà 
áîìáà, ³ ùî íåþ ëåãêî ìîæíà 
çàì³íèòè öóêåðêè, ÿê³ òàê ëþ-
áëÿòü ä³òè. Òîìó âèð³øèëà, ùî 
òðåáà â÷èòèñü ðîáèòè öþ ñìà-
êîòó ñàì³é, — ðîçïîâ³äàº æ³í-
êà. — Ñïî÷àòêó ðîáèëà ëèøå äëÿ 
ñåáå, ïîò³ì — ïî÷àëà ïðèãîùàòè 
äðóç³â, óñ³ì ñïîäîáàëîñü. Ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ñòâîðèëà ³íòåð-

íåò-ìàãàçèí, òîæ òåïåð ïðè-
éìàþ çàìîâëåííÿ.

ЯК ГОТУЮТЬ ПАСТИЛУ 
Ïàí³ Ãàëèíà êàæå, ùî ïðîöåñ 

ïðèãîòóâàííÿ ïàñòèëè äîâîë³ 
êëîï³òêèé, òàì äîñèòü áàãàòî 
äð³áíèõ ä³é, ÿê³ çàòðàòí³ ó ÷àñ³.

Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ï³äãîòóâà-
òè ôðóêòè. Òðàäèö³éíà ïàñòèëà 
ðîáèòüñÿ íà îñíîâ³ ÿáëó÷íîãî 
ïþðå, äåÿê³ âèäè — íà îñíîâ³ 
áàíàíîâîãî.

— Äî ïþðå äîäàºòüñÿ ïåâíèé 
âèä ÿã³äíîãî ñîêó. Óñå áåç öóêðó, 
íàòóðàëüíå, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Ìîæíà äîäàâàòè 
éîãóðò, ãîð³øêè. Óñå çà ñìàêîì. 
ß ëþáëþ íàéïðîñò³øó ïàñòèëó ç 
ìàëèíîâèì, àïåëüñèíîâèì ñìàêà-
ìè. Ñìà÷íà ùå éîãóðòîâà ïàñòèëà 
ç ãîð³øêàìè, âîíà ñèòíà, òîæ äî-

У ДЕКРЕТІ НАВЧИЛАСЬ ГОТУВАТИ 
ПАСТИЛУ ТА ПОЧАЛА СВОЮ СПРАВУ 
Захоплення  Ці солодощі називають 
чи не найкориснішими у світі 
смаколиками. Фруктова, запашна і з 
різними смаками пастила — це ціле 
мистецтво. А ще — непоганий варіант для 
бізнесу. Про користь солодощів і процес 
приготування читайте у матеріалі

áðå âòàìîâóº ãîëîä. Ó ìåíå äî-
íå÷êà ëþáèòü óñ³ âèäè, ïîñò³éíî 
ïðîñèòü ³ùå. Ìåíå öå ò³øèòü, áî 
ÿ ðîçóì³þ, ùî öå êîðèñíî.

Ïðèáëèçíî äâ³ ãîäèíè æ³íêà ãî-
òóº ôðóêòè äëÿ ïþðå. Âàðèòü éîãî, 
îõîëîäæóº. Äàë³ çáèâàº áëåíäåðîì. 
Ïîò³ì äîäàº ÿã³äíèé ñ³ê òà ïþðå.

Æ³íêà êàæå, ùî áàãàòî óâàãè 
ïðèä³ëÿº äåòàëÿì: çàáèðàº ê³-
ñòî÷êè ç ìàëèíè òà ³íøèõ ÿã³ä, 
ÿáëóêà âèêîðèñòîâóº ëèøå ïåâíèõ 
ñîðò³â. Ñòåæèòü çà êîëüîðàìè òà 
êîíñèñòåíö³ºþ.

ЧИ МОЖНА ПРИГОТУВАТИ 
ПАСТИЛУ БЕЗ СУШКИ ДЛЯ 
ФРУКТІВ?

Çàçâè÷àé ãîòîâó ñóì³ø ïþðå 
òà ñîêó äàë³ ïåðåíîñÿòü ó ñóøêó 
äëÿ ôðóêò³â. Òðèâàº öå ïðèáëèçíî 
ø³ñòü-â³ñ³ì ãîäèí.

Ïàñòèëó ìîæíà ïðèãîòóâàòè ³ 
â äóõîâö³.

— ß îäèí ðàç ïðîáóâàëà òàê ãîòó-
âàòè, — êàæå æ³íêà, — àëå öå äóæå 
âàæêî. Ó õàò³ æàðêî, áî äóõîâêà 
ìàº áóòè ïðèâ³äêðèòà. Öå äîâãî, ³ 
ïàñòèëà íå âèéäå òàêîþ ³äåàëüíîþ, 
ÿê ó ñóøö³. Ìîÿ çíàéîìà ÿêîñü 
ðîçïîâ³äàëà, ùî çðîáèëà ïàñòèëó 
â äóõîâö³ çà 30 õâèëèí. Íó, çâ³ñíî, 
ìîæíà ³ òàê, àëå òîä³ âæå ïðî çáåðå-
æåííÿ â³òàì³í³â íå ìîæå áóòè ìîâè. 
Áî ïàñòèëà âèõîäèòü çàïå÷åíà.

МАР'ЯНА ЛЕБІДЬ 

ДІЄТОЛОГ, 

НУТРІЦІОЛОГ 

— Пастила є ко-
рисною, лише, 
якщо вона без 
додавання цукру 
та інших рафі-

нованих та штучних складових: 
сиропу, меду та інших. Пасти-
ла сушиться 8–12 годин. Коли 
ми говоримо про пастилу — це 
просто висушений фруктовий 

сік. Якщо виробники додають 
цукри — пастила стає солодшою, 
ніж мала б бути. У такому варіанті 
користі від неї немає. Це звичай-
ні солодощі, які можна купити і 
в магазині.
Здебільшого, пастилу роблять 
на основі яблучного пюре. Дода-
ють фрукти. Тому смак різниться, 
залежно від складу. Пастила має 
бути не яскравого кольору, бо при 
обробці сік втрачає колір. І пас-
тила не повинна мати яскравий 

солодкий смак.
На смак важко здогадатись, чи 
з цукром пастила або без нього. 
Тому що у людини, яка постійно 
споживає багато додаткового цу-
кру, забиті рецептори, і сигнал 
про солодкий смак слабо дохо-
дить до гіпоталамусу.
Пастила — це хороша альтерна-
тива перекусу. Його зручно довго 
зберігати і мати біля себе. Вона 
не займає багато місця, не швид-
ко псується.

«Корисно, лише коли пастила без цукру»

Пастилу жінка розпочала 
готувати у декретній відпустці. 
Мама каже, що діти у захваті

Пастила — це хороша альтернатива 
перекусу. Її зручно довго зберігати і 
мати біля себе. Вона не займає багато 
місця, не швидко псується

Лише сушіння пастили триває 
понад 9 годин

Смаків існує безліч, але уся 
пастила готується на яблучному 
чи банановому пюре

Тернополянка Галина Кіянчук готує пастилу кілька місяців. 
Каже, що донечка любить усі види, постійно просить ще
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ñâîº äîñë³äæåííÿ ïðîâåëà 
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ô³ëî-
ñîô³ÿ Ñåðöÿ» ó ðàìêàõ ïðîºêòó 
«ÐîçCORONîâàí³ çàêóï³âë³». 
Ôàõ³âö³ ïðîàíàë³çóâàëè çàêóï³â-
ë³ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç áîðîòüáîþ ç êîðîíàâ³ðóñîì 
ó òðüîõ îáëàñòÿõ — Òåðíîï³ëü-
ñüê³é, Â³ííèöüê³é òà Õìåëüíèöü-
ê³é.

— Ìè ñïðîáóâàëè ïðîàíàë³çó-
âàòè çàêóï³âë³ ³ ìàêñèìàëüíî ïðî-
ñòî ïîÿñíèòè äëÿ ãðîìàäñüêîñò³, 
ùî òà íà ÿê³ êîøòè çàêóïîâóþòü 
ìåäçàêëàäè, — êàæå åêñïåðòêà 
ïðîºêòó «ÐîçCORONOâàí³ çàêó-
ï³âë³: Â³ííèöÿ, Òåðíîï³ëü, Õìåëü-
íèöüêèé» Þë³ÿ Ãðèãà. — Ìè îï-
ðàöþâàëè çàêóï³âë³ âñ³õ ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â îïîðíèõ ë³êàðåíü â³ä ïî-
÷àòêó áåðåçíÿ äî ëèïíÿ. Çà ïå-
ð³îä ìîí³òîðèíãó ìè â³äñòåæèëè 
1018 çàêóï³âåëü ìàéæå íà 83 ìëí 
ãðèâåíü ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³.

ЯК ТЕПЕР ПРОХОДИТЬ 
ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ 

— Ìè ïëàíóâàëè ðîçïîâ³ñòè 
ïðî ðåçóëüòàòè íàøîãî ìîí³òî-
ðèíãó ùå íà ïî÷àòêó æîâòíÿ, îä-
íàê âèð³øèëè äî÷åêàòèñÿ çàê³í-
÷åííÿ âèáîð³â, ùîá ö³ ðåçóëüòàòè 
íå ñïðèéìàëèñÿ ÿê àã³òàö³ÿ ÷è 

àíòèàã³òàö³ÿ, — ðîçïîâ³äàº åêñ-
ïåðòêà ïðîºêòó «ÐîçCORONOâà-
í³ çàêóï³âë³: Â³ííèöÿ, Òåðíîï³ëü, 
Õìåëüíèöüêèé» Îëüãà Ìàçàºâà. — 
Êîëè ó íàñ ïî÷àëàñÿ ïðîáëåìà 
ç êîðîíàâ³ðóñîì, áóëî çðîçóì³-
ëî, ùî ë³êàðí³ íå çàáåçïå÷åí³ 
äëÿ öüîãî, àáî çàáåçïå÷åí³ ïî-
ãàíî. Óñ³ çàêóï³âë³ ïðîâîäÿòüñÿ 
çà ïðîöåäóðîþ â³äêðèòèõ òîðã³â, 
îðãàí³çîâóþòü òåíäåðè. Îäíàê 
òåíäåð — öå äóæå òðèâàëà ïðî-

öåäóðà ³ âñ³ çðîçóì³ëè, ùî ë³êàðí³ 
íåìîæëèâî áóäå çàáåçïå÷èòè âñ³ì 
íåîáõ³äíèì, ÿêùî äëÿ êîæíî¿ çà-
êóï³âë³ ïðîâîäèòè òåíäåð. Òîìó 
Êàáì³í âèçíà÷èâ ïåâíèé ïåðåë³ê 
ïðåïàðàò³â, ³íñòðóìåíò³â, çàñîá³â 
çàõèñòó òà îáëàäíàííÿ, ÿê³ ìîæíà 
çàêóïèòè çà ñïðîùåíîþ ïðîöå-
äóðîþ.

Öÿ ïðîöåäóðà áóëà íàïðàâëå-
íà íà òå, ùîá ë³êóâàëüí³ çàêëàäè 
ìîãëè ÿêîìîãà øâèäøå çàáåçïå-
÷èòè ìåäèê³â çàñîáàìè çàõèñòó, 
ë³êàìè òà îáëàäíàííÿì. Ç ïîñòà-

СКІЛЬКИ ВИТРАЧАЮТЬ ЛІКАРНІ НА 
БОРОТЬБУ З КОРОНАВІРУСОМ
Закупівлі  Пандемія коронавірусу внесла 
свої корективи в процедури закупівель 
необхідних медикаментів, обладнання та 
засобів захисту лікувальними закладами. 
Від початку пандемії процедуру закупівель 
для лікарень спростили. Тендер проводити 
тепер не потрібно. Яке фінансування 
отримують лікувальні заклади області 
на боротьбу з коронавірусом та скільки 
переплачують за одні і ті ж засоби захисту, 
з'ясовувала "RIA плюс"

÷àëüíèêàìè óêëàäàëèñü ïðÿì³ äî-
ãîâîðè. Îäíàê ç öèì ç'ÿâèëîñü 
÷èìàëî ïðîáëåì.

СКІЛЬКИ ОТРИМАЛИ 
ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Ìåäè÷í³ çàêëàäè îòðèìóâà-
ëè ô³íàíñóâàííÿ íà áîðîòüáó ç 
êîðîíàâ³ðóñîì ç ð³çíèõ äæåðåë. 
Ó ïåðøó ÷åðãó, ë³êàðí³ ô³íàíñóº 
Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ'ÿ 
Óêðà¿íè.

— Ìè îòðèìóâàëè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ô³íàíñóâàííÿ ë³êàðåíü, — 
êàæå Îëüãà Ìàçàºâà. — Ëåâîâó 
÷àñòêó ô³íàíñóâàííÿ ïîêëàäåíî 
íà ÍÑÇÓ. Çà áåðåçåíü-ëèïåíü 
63 ìåäè÷í³ óñòàíîâè â îáëàñò³ îò-
ðèìàëè 141 ìëí ãðèâåíü íà ë³êó-
âàííÿ ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì. 
Ö³ 63 óñòàíîâè íå âñ³ çàéìàëèñü 
ë³êóâàííÿì õâîðèõ. Çíà÷íà ÷à-
ñòèíà öèõ çàêëàä³â ìàëà ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè, ÿê³ â³äáèðàëè á³îìàòåð³-
àë íà äîñë³äæåííÿ â ëàáîðàòîð³ÿõ.

Ç³ 141 ìëí ãðèâåíü 22,2 ìëí 
ÍÑÇÓ âèä³ëèëà íà åêñòðåíó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó, íà ñòàö³îíàðíå 

ë³êóâàííÿ — 111,3 ìëí. Ìîá³ëüí³ 
áðèãàäè îòðèìàëè áëèçüêî 5 ìëí 
ãðèâåíü. Ùå 2,3 ìëí îòðèìàëè 
îêðåì³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè íà ïà-
ö³ºíò³â ó êâ³òí³.

Îêð³ì òîãî, ìåäè÷í³ çàêëàäè 
îòðèìóâàëè êîøòè â³ä ì³ñöåâèõ, 
îáëàñíèõ òà äåðæàâíîãî áþäæåòó. 
×èìàëó ðîëü ç³ãðàëè ³ áëàãîä³éíè-
êè. Çà ïåð³îä ç 15 áåðåçíÿ ïî ëè-
ïåíü 2020 âêëþ÷íî çàêëàäè â îá-
ëàñò³ îòðèìàëè çàãàëîì 21,9 ìëí 
ãðèâåíü â³ä áëàãîä³éíèê³â. Öå áåç 
óðàõóâàííÿ òîãî, ùî áëàãîä³éíèêè 
äîïîìàãàëè íå ëèøå ô³íàíñîâî, 
à ³ çàêóïëÿëè ìåäèêàì çàñîáè 
çàõèñòó, àíòèñåïòèêè, íåîáõ³äíå 
îáëàäíàííÿ, àïàðàòè ØÂË òîùî.

Çà òîé æå ïðîì³æîê ÷àñó ìåäè÷í³ 
çàêëàäè îòðèìàëè ç äåðæáþäæåòó 
ëèøå 1,87 ìëí ãðèâåíü. Îáëàñòü 
âèä³ëèëà òðîõè á³ëüøå 3 ìëí. Ç 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ë³êàðí³ îòðè-
ìàëè áëèçüêî 35 ìëí ãðèâåíü.

ЯКІ ПОРУШЕННЯ ВИЯВЛЯЛИ
Îäíàê ñïðîùåíà ïðîöåäóðà çà-

êóï³âåëü ñòàëà ïðè÷èíîþ ð³çíèõ 
ïîðóøåíü.

— Ìè âèÿâëÿëè ÷èìàëî ïîðó-
øåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³äñóòíîñò³ 
äîãîâîð³â ïðî çàêóï³âëþ, äîäàòê³â 
äî äîãîâîð³â, â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â, — 
êàæå ïàí³ Îëüãà. — ª çàêóïëåííÿ 
òîâàð³â ïîçà ïåðåë³êîì. Öå òàêîæ 
º ãðóáèì ïîðóøåííÿì. ×è ìîæíà 
ââàæàòè öå ðîçòðàòîþ äåðæàâíèõ 
êîøò³â — ïèòàííÿ äèñêóñ³éíå.

ßê ðîçïîâ³ëà Îëüãà Ìàçàºâà — 
îäíà ç íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì — öå 
â³äñóòí³ñòü äîäàòê³â äî äîãîâîð³â, 
â ÿêèõ âêàçàíî, ùî ñàìå çàêóïëÿº 
ìåäè÷íèé çàêëàä. ßêùî òàêèõ äî-
äàòê³â íåìàº, àáî âîíè çàïîâíåí³ 
íåïðàâèëüíî — âàæêî â³äñòåæèòè, 
ùî ñàìå òà çà ÿêó ö³íó çàêóïèâ 
ë³êóâàëüíèé çàêëàä.

ЯКА РОЗБІЖНІСТЬ У ЦІНАХ
Ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü çà 

COVID-19-ïðîöåäóðîþ íå âè-
ìàãàº ïðîâåäåííÿ êîíêóðåíò-
íèõ ïðîöåäóð òà íå âñòàíîâëþº 
ïîðîãîâèõ ö³í. Òîìó ð³çí³ ë³-
êóâàëüí³ çàêëàäè îáëàñò³ çàêó-
ïëÿëè íåîáõ³äí³ çàñîáè çàõèñòó, 
îáëàäíàííÿ òà ë³êè çà ð³çíèìè 
ö³íàìè. Âàðò³ñòü ìîæå â³äð³ç-
íÿòèñÿ â ê³ëüêà ðàç³â.

Òàê, ä³àïàçîí ö³í íà ðåñ-
ï³ðàòîðè FFP3 ñÿãàº â ³ä 
36,3 ãðí äî 150 ãðí. Ðåñï³ðà-
òîðè FFP2 çàêóïëÿëè ³ çà 22, 
³ çà 100 ãðèâåíü. Îäíîðàçîâ³ 
ìåäè÷í³ ìàñêè ìîãëè êóïóâàòè 
³ çà 2, ³ çà 14,5 ãðí.

Êîñòþìè á³îëîã³÷íîãî çà-
õèñòó ë³êàðí³ îáëàñò³ êóïó-
âàëè â³ä 130 äî 517 ãðèâåíü 
çà øòóêó. Äåç³íôåêòîðè — â³ä 
52,8 äî 370 ãðèâåíü çà ë³òð.

Åêñïåðòè òàêîæ ïðîâåëè àíà-
ë³ç íà âàðò³ñòü ð³çíèõ òîâàð³â, 
ùî êóïóâàëè â ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàäàõ íå ëèøå Òåðíîï³ëüùèíà, 
à ³ Â³ííè÷÷èíè òà Õìåëüíè÷-
÷èíè. Ó òàáëèö³ íàâåäåí³ ì³-
í³ìàëüí³ òà ìàêñèìàëüí³ ö³íè 
íà îäí³ ³ ò³ æ çàñîáè. Â³äñóò-
í³ñòü êîíòðîëþ òà êîíêóðåíö³¿ 
ñïðè÷èíèëî òàêó ð³çíèöþ â ö³-
íàõ íà âàæëèâ³ ìåäè÷í³ çàñîáè. 
ßêùî çà ðåñï³ðàòîð FFP3 ó òåð-
íîï³ëüñüêèõ ë³êàðíÿõ ìàêñèìóì 
ïëàòèëè 150 ãðèâåíü, òî ó îêðå-
ìèõ ë³êàðíÿõ Â³ííè÷÷èíè ö³íà 
ìîãëà ñÿãàòè ³ 300 ãðèâåíü.

ßê çàóâàæóþòü àíàë³òèêè — 
÷àñòî ë³êóâàëüí³ çàêëàäè íå âêà-
çóþòü â äîäàòêàõ, ùî ñàìå áóëî 
çàêóïëåíî. Ö³íè íà ð³çí³ òèïè 
êîñòþì³â, àíòèñåïòèê³â â³ä ð³ç-
íèõ âèðîáíèê³â â³äð³çíÿþòüñÿ, 
òîìó âàæêî çðîçóì³òè, ÷îìó 
ìîæóòü áóòè íàñò³ëüêè âåëèê³ 
ðîçá³æíîñò³ â ö³íàõ.

СКІЛЬКИ ВИТРАЧАЮТЬ ЛІКАРНІ НА ОДНІ І ТІ Ж ЗАСОБИ 
ЗАСОБИ ІНДИ-
ВІДУАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ВІННИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА

МІНІМАЛЬНА 
ЦІНА

МАКСИМАЛЬ-
НА ЦІНА

МІНІМАЛЬНА 
ЦІНА

МАКСИМАЛЬ-
НА ЦІНА

МІНІМАЛЬНА 
ЦІНА

МАКСИМАЛЬ-
НА ЦІНА

Респіратор FFP3 36,3 грн 150 грн 48 грн 300 грн 36,64 грн 120 грн

Респіратор FFP2 22 грн 100 грн 25 грн 150 грн 22 грн 70 грн

Маска 
одноразова

2 грн 14,5 грн 2,8 грн 12,8 грн 3,52 грн 8,5 грн

Рукавиці нітрилові 3,47 грн 9,5 грн 2 грн 12,8 грн 3,5 грн 26,36 грн

Засіб 
дезінфікуючий 1 л

52,8 грн 370 грн 112 грн 618 грн 188 грн 570 грн

Костюм біологіч-
ного захисту

130 грн 517 грн 80 грн 1200 грн 192 грн 495 грн

Швидкий тест 210 грн 350 грн 180 грн 320 грн 200 грн 434,5 грн

Засоби захисту лікарні купували у різних постачальників. Ціни можуть відрізнятися у кілька разів

×åðåç ïàíäåì³þ 
ë³êàðíÿì äîçâîëèëè 
êóïóâàòè îêðåì³ çàñîáè 
çàõèñòó, îáëàäíàííÿ 
òà ìåäèêàìåíòè 
áåç òåíäåðà
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СЕРЕДА, 
4 листопада 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.20 Енеїда 
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
01.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 02.15 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Величнi Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Сади 
Les Hortillonnages — Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
22.00 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
22.30 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.45 Т/с «Свати» 
21.45 Т/с «СидорЕнки-CидО-
ренки 2»
22.45 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
23.55 Т/с «Шлях у порожнечу» 

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00, 03.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Т/с «Нi кроку назад!» 
(12+) Заключна с 
02.05 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
11.25, 13.15 Х/ф «Снайпер»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с «Пес»
16.50 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 
16+ Прем'єра 
23.35 Х/ф «Снайпер-2»
01.20 Х/ф «Снайпер-3»

СТБ
05.20, 23.00 Т/с «Доктор 
Хаус»
07.05 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.05 «МастерШеф Про-
фесiонали 2»

13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама 2»
19.00 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка 
у сосновому лiсi» 
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
11.40 Х/ф «Знаки»
13.50 Хто проти блондинок?
15.40 Хто зверху?
17.40, 19.00 Дiти проти зiрок 
20.50 Х/ф «Сахара» 
23.10 Х/ф «Смертельний 
лабiринт»
01.10 Т/с «Новенька»
02.55 Служба розшуку дiтей 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.20 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько 
рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.20 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Батько нареченої» 
23.20 Казки У 
02.35 Щоденники Темного
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2» 
08.00 Х/ф «100 градусов ниже 
нуля»
09.50, 17.10 «Затерянный 
мир»
13.50 Х/ф «Александр»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25 Т/с «Братья по крови-2»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Братья 
по крови-2»
22.35 Т/с «Кости-5»
00.10 Т/с «Кости-4»
02.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 5 листопада 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.20 Енеїда 
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
01.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 02.15 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Величнi Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. Сади 
Маркессак — Францiя 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк»
17.30 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
22.00 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.30 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
04.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»

20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2020» 
00.45 Т/с «Шлях у порожнечу» 

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство 
вели… з Леонiдом Кане-
вським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв»
02.15 Х/ф «Про тих, кого 
пам'ятаю i люблю» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.10, 13.15 Х/ф «Снайпер-2»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с «Пес»
16.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем'єра 
21.25 Т/с «Коп з минулого» 
16+ Прем'єра 
23.35 Х/ф «Снайпер-5: 
Спадщина»
01.30 Х/ф «Снайпер-4: Пере-
завантаження»

СТБ
05.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.15 «МастерШеф Професiо-
нали 2»
12.55, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
15.30 Т/с «Слiд»
18.00 «СуперМама 2»
19.00 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка 
у сосновому лiсi» 
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.00 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн» 
10.40 Х/ф «Окупацiя»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Заклятi шахраї»
23.10 Х/ф «Невразливий»
01.30 Т/с «Новенька»
02.55 Служба розшуку дiтей 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.20 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько 
рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.20 Панянка-
селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Батько нарече-
ної 2» 
23.20 Казки У 
02.35 Щоденники Темного
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Т/с «Команда А-2» 
08.15 Х/ф «Обратный отсчет»

10.00, 17.15 «Затерянный 
мир»
13.50 Х/ф «Мега-акула против 
Меха-акулы»
15.20 Х/ф «Седьмой сын»
18.15, 01.55 «Спецкор»
18.50, 02.25 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.25 Т/с «Братья по крови-2»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «Братья 
по крови-2»
22.35, 00.10 Т/с «Кости-5»
02.55 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 
6 листопада 

UA: перший
06.00, 06.05, 03.15 Енеїда 
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
01.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20, 02.15 Суспiльна 
студiя 
09.30 Т/с «Величнi Медичi»
10.35 Стильнi подорожi 
11.00 Дивовижнi сади. 
Вавилонсторен — Пiвденна 
Африка 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк»
17.25 VoxCheсk 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
22.00 Д/ц «Супер-чуття» 
22.30 Д/ф «Ричард Левове 
Серце»
04.05 Д/ф «Бальний король» 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 03.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.10 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали 
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45 «Вечiрнiй квартал»
00.00 «Жiночий квартал 
2020»
01.25 Х/ф «Зимовий сон» 
05.10 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Iнтером» 
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i ї ї 
доньки» 
14.20, 15.15, 23.50 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону 
фронту» 
18.00, 02.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi тижня»
00.50 Х/ф «Страх висоти» 
03.55 «Чекай на мене. 
Україна» 

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.10 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 

13.15 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» Прем'єра 
15.40, 16.15, 00.30, 
02.00 Скетч-шоу «На трьох»
17.20, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр 
23.30 Скетч-шоу «На трьох-8» 
16+ Прем'єра 

СТБ
05.50, 19.00, 22.45 «Холостяч-
ка»
09.50, 23.50 «Як вийти замiж»
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-
вини»
00.55 «Про що мовчать 
жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20 Варьяти
08.20 У кого бiльше?
10.20 Кохання на виживання
12.20 Аферисти в мережах
14.20 Х/ф «Заклятi шахраї»
16.20, 19.00 Топ-модель 
по-українськи
21.50 Х/ф «Залiзна людина»
00.10 Х/ф «Скло»
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
10.15, 00.10 Країна У 
11.15, 19.15 Т/с «Батько 
рулить» 
12.15, 17.15 4 весiлля 
14.15, 01.10 Панянка-селянка 
16.15 СуперЖiнка 2 
21.15 Х/ф «Святий Вiнсент»
23.10 Казки У 
02.25 Теорiя зради 
03.55 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2» 
08.00 Х/ф «Царство небес-
ное»
10.50, 17.15 «Затерянный 
мир»
15.20 Х/ф «Последний бой»
18.15, 01.05 «Спецкор»
18.50, 01.40 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Битва драконов»
21.15 Х/ф «Чистильщик»
23.10 Х/ф «Блэкджек»
02.15 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА,
7 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 09.05, 03.00 Ене-
їда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.35, 03.55, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/с «Чорний пiрат» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.45, 22.00 Х/ф «Королiв-
ський генерал»
12.00 Д/ф «Ричард Левове 
Серце»
13.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
13.30 Д/ц «Секрети Сонячної 
системи» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA Фольк. Спогади 
15.55 Вiдсутнiсть доказi в. 
Дiзнатися правду про Снiгову 
людину 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
19.30 Д/ц «Тваринна зброя» 
20.30 Д/ц «Супер-чуття» 
21.25 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
00.25 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
02.00, 04.20 #ВУКРАЇНI
02.25 Погода 
04.45 Бюджетники 

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
14.55 Т/с «Свати» 
19.30, 05.10 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жiночий квартал 
2020»
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2020»
01.20 «Вечiрнiй квартал»
03.05 «Лiга смiху 2020»

IНТЕР
05.20 «Телемагазин»
05.50 «Слово Предстоятеля»
06.00 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе» 
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.50 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати…» 
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. 
На лiнiї фронту» (12+) 1–6 сс. 
Заключна 
20.00, 02.25 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.30 Х/ф «Пара гнiдих» 
00.30 Х/ф «Мiсто з ранку 
до напiвночi» 
02.55 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.20 Х/ф «За сiрниками» 

ICTV
05.35 Скарб нацiї 
05.45 Еврика!
05.50 Факти 
06.15 Т/с «Копи на роботi»
07.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну» 
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-3» 
10.10, 13.00 Т/с «Коп з 
минулого»
12.45 Факти. День 
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок-3: 
Помирати з пiснею»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мiцний горi-
шок-4.0»
21.45, 23.55 Х/ф «Iноземець»
02.15 Х/ф «Снайпер-5: 
Спадщина»

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45, 10.50 Т/с «Любов з 
ароматом кави»
07.50 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
12.50 Т/с «Коханка в спадок»
16.55, 22.50 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф — 10»
00.50 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 13.10 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i решка 
12.10 Lе Маршрутка 
13.50 Хто зверху?
15.50 Х/ф «Залiзна людина»
18.20 Х/ф «Залiзна людина 2»
21.00 Х/ф «Залiзна людина 3»
23.50 Х/ф «Лiки вiд щастя»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.55 М/ф «Бiлал» 
13.10 Х/ф «Жива вода» 
14.25 Х/ф «2+1» 
16.45 Х/ф «1+1»
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Казки У 
00.00 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.15 Теорiя зради 
03.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.25 ПРЕМЬЕРА! «Джедаи 
2020» 
09.25 «Затерянный мир»
12.20 Х/ф «Мир предков»
14.00 Х/ф «Экспедиция «Ноев 
ковчег»
16.45 Х/ф «Копы в юбках»
19.00 Х/ф «Хрустальные 
черепа»

20.50 Х/ф «Макс Пейн»
22.45 Х/ф «Пробуждение 
смерти»
00.20 Х/ф «11 кварталов» 
Красн.круг 
02.00 Х/ф «Последний бой»
03.20 «Облом.UA.»
03.30 «Совершенно секрет-
но-2017»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 8 листопада 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.45, 02.35, 03.55, 05.35 Но-
вини 
07.10 М/с «Чорний пiрат» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.00 Божественна 
Лiтургiя Православної Цер-
кви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католиць-
кої Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.30, 00.15 Неймовiрнi свiти 
Цiалковського 
14.25 Телепродаж 
15.00, 01.05 Країна пiсень 
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв» 
18.40 Д/ц «Всi на море. Гаваї» 
19.35 Д/с «Дикая планета» 
20.00 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
21.25 Розважальна програма 
з Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Римська iмперiя. 
Нерон» 2 с. † 
00.10, 02.25 Погода 
02.00 #ВУКРАЇНI
04.20 Д/ф «Гiдра»

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25, 12.45, 03.25 «Свiт 
навиворiт»
09.45, 10.45 «Великi випуски з 
Антоном Птушкiним 2»
11.45 «Свiт навиворiт 11: 
Китай»
18.15 «Українськi сенсацiї 
2020»
19.30, 05.00 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.00 «Маскарад»
01.40 Х/ф «Зимовий сон» 

IНТЕР
05.50 Х/ф «Жандарм 
у Нью-Йорку» 
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив 
Ренуар»
20.00 «Подробицi»
21.35 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати…» 
23.25 «Речдок»

ICTV
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика!

05.25 Факти 
05.50 Теорiя змови 
06.45 Анти-зомбi 
07.35 Секретний фронт 
08.35 Громадянська оборона 
09.30, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Iноземець»
16.10 Х/ф «Мiцний горi-
шок-4.0»
18.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Мiцний горiшок-5: 
Гарний день, щоб померти»
23.10 Х/ф «Меркурiй у небез-
пецi»
01.30 Х/ф «Пряма та очевидна 
загроза»

СТБ
04.40 «Королева бензоколон-
ки: невiдома версiя»
05.40 Х/ф «Дiвчина без 
адреси» 
07.20 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає» 
09.00 «МастерШеф — 10»
12.55 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого 
тiла»
23.10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Майлз iз майбут-
нього» 
07.20, 01.10 Варьяти
09.20 Дiти проти зiрок 
11.00 Х/ф «Сахара» 
13.30 Х/ф «Залiзна людина 2»
16.00 Х/ф «Залiзна людина 3»
18.50 Х/ф «Людина-мураха»
21.00 Х/ф «Людина-мураха 
та Оса»
23.30 Х/ф «Змiя»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.40 М/ф «Якось у лiсi» 
12.10 Х/ф «Регентруда» 
13.25 Х/ф «Святий Вiнсент»
15.30 Х/ф «Батько 
нареченої» 
17.15 Х/ф «Батько 
нареченої 2» 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00 Х/ф «Забути Сару 
Маршал»
01.10 Теорiя зради 
01.55 Щоденники Темного
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.15, 01.00 «Затерянный 
мир»
13.00 Х/ф «Меч дракона»
15.00 Х/ф «Герой»
16.55 9 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» — «Шахтер» 
19.00 Х/ф «Стальной рассвет»
21.00 Х/ф «Терминатор: 
Генезис»
23.30 Х/ф «Изнанка города»
02.00 «Облом.UA.»
03.40 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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Íà ðèíêó ïîá³ëüøàâ ïîïèò 
íà ìåä òà ³íø³ ïðîäóêòè áäæ³ëü-
íèöòâà. Ëþäè êóïóþòü ìåä, ïðî-
ïîë³ñ, ïèëîê òà áàãàòî ³íøîãî.

— Ìåí³ ÷àñòî ïðèâîçèòü ìåä 
çíàéîìèé, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ïà-
ñ³êîþ, — êàæå òåðíîïîëÿíèí 
Ïàâëî. — Àëå ÷àñòî êóïóþ ìåä 
íà ðèíêó. Ùå êóïóþ ïðîïîë³ñ òà 
ïèëîê, áî öå êîðèñíî äëÿ çäîðîâ'ÿ.

Íà ðèíêó º áàãàòî ïàñ³÷íèê³â, 
ÿê³ ïðèñâÿòèëè á³ëüøó ÷àñòèíó 
æèòòÿ öüîìó çàíÿòòþ.

— Ìåí³ âæå 75 ðîê³â, 50 ç ÿêèõ 
ÿ çàéìàþñü áäæ³ëüíèöòâîì, — 
ðîçïîâ³äàº áäæîëÿð Ðîñòèñëàâ 
Ñ³êîðà. — Ñàì ÿ îñâ³òÿòíèí, çà-
ðàç íà ïåíñ³¿. Áäæîëè äîïîìà-
ãàþòü íå ëèøå ìàòåð³àëüíî, à ³ 
ìîðàëüíî. Ïàñ³êà â ìåíå â Ïå-
òðèêîâ³. Âóëèêè ñòîÿòü íà ì³ñö³. 
Íà ðèíêó ïðîäàþ âëàñíèé ìåä òà 
ìåäîïðîäóêòè.

МЕДУ МЕНШЕ, БО БДЖОЛИ 
МАСОВО ГИНУЛИ 

— Öüîãî ðîêó ç ìåäîì áóâ êàòà-
ñòðîô³÷íèé ñòàí, — ðîçïîâ³äàº Ðîñ-
òèñëàâ Ñ³êîðà. — Â íàñ, íà æàëü, 
ïðî áäæîëÿðñòâî í³õòî íå òóðáó-
ºòüñÿ. Ôåðìåðè òðóÿòü ïîëÿ õ³ì³-
êàòàìè, ÷åðåç ÿê³ ãèíóòü áäæîëèí³ 
ñ³ì'¿. Áäæîëÿð³ òà÷êàìè âèâîçèëè 
ìåðòâèõ áäæ³ë ç ïàñ³ê, áî âîíè 
ìàñîâî ãèíóëè ÷åðåç ïåñòèöèäè. 
Â ªâðîï³ ç öèì âñå äóæå ñóâîðî — 

º çàáîðîíåí³ îòðóòè, ÿê³ íå ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè. Ó íàñ æå ôåðìå-
ðè êóïóþòü ò³ îòðóòè, ÿê³ â áàãàòüîõ 
êðà¿íàõ çàáîðîíåí³.

ßê ðîçïîâ³äàþòü áäæîëÿð³, 
íà óðîæàé âïëèíóëà ³ ïîñóøëè-
âà ïîãîäà. Ãðå÷àíîãî ìåäó öüîãî 
ðîêó çíà÷íî ìåíøå. Ôåðìåðè 
ïî÷àëè âèñàäæóâàòè êóëüòóðè 
ãðå÷êè, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü çàïè-
ëåííÿ êîìàõàìè. Òîìó òàêèé ìåä 
ïîäîðîæ÷àâ.

— Ó íàñ çàâæäè ñàäèëè áàãà-
òî ãðå÷êè ³ ãðå÷àíîãî ìåäó áóëî 
çàâæäè âäîñòàëü, àëå ôåðìåðè 
ïî÷àëè ñàäèòè ³íø³ ñîðòè ãðå÷-
êè, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü çàïèëåííÿ 
áäæîëàìè, — êàæå áäæîëÿð. — 
Àêàö³¿ òàêîæ ìåíøå. Á³ëüøå òåïåð 
ñîíÿøíèêîâîãî ìåäó. Àëå áäæîëà 
íà ñîíÿøíèêó äóæå ñïðàöüîâóºòü-
ñÿ. ¯é öå âàæêî äàºòüñÿ. Ñîíÿø-
íèêîâèé ìåä øâèäêî êðèñòàë³çó-
ºòüñÿ, ³ çèìîþ ïàñ³÷íèêè ãîäóþòü 
áäæ³ë öóêðîâèì ñèðîïîì.

ЩО ПРОДАЮТЬ НА РИНКУ?
Íà ðèíêó ìè çóñòð³ëè áàãà-

òî ïðîäàâö³â äîìàøíüîãî ìåäó. 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ СПРАВЖНІЙ МЕД 
ТА ЯК ЙОГО ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ
Корисне  Мед та різні продукти 
бджільництва користуються великим 
попитом, особливо під час пандемії 
коронавірусу, коли люди намагаються 
укріпити свій імунітет. Журналіст «RIA 
плюс» дізнався, що продають на місцевих 
ринках та у супермаркетах, на які 
продукти тепер особливий попит та чому 
урожай меду цього року менший 

Ìîæíà ïðèäáàòè ³ ð³çí³ ìåäîïðî-
äóêòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
çì³öíåííÿ ³ìóí³òåòó — ïèëîê, 
ïåðãà.

— Ïåðãà — öå ïåðåðîáëåíèé 
áäæîëàìè ïèëîê, — êàæå ïàí 
Ðîñòèñëàâ. — Ïèëîê áäæîëè ïå-
ðåðîáëþþòü â ïåðãó ³ íåþ ãîäóþòü 
áäæ³ë. Âîíà çíà÷íî êîðèñí³øà 
çà ñàì ïèëîê. Áäæîëè çìî÷óþòü 
ïèëîê, ïðîðîùóþòü éîãî, à ïîò³ì 
òðàìáóþòü éîãî. Ïîò³ì â³äáóâà-
ºòüñÿ ïðîöåñ áðîä³ííÿ. ¯¿ âîíè 
çáåð³ãàþòü ó ñîòàõ. Öå êîðèñíî 
âæèâàòè äëÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ 
ñèñòåìè, ëþäÿì, ó ÿêèõ ï³äâèùå-
íèé õîëåñòåðèí. ×àñòî êóïóþòü ³ 
äëÿ ä³òîê, ³ ñòàðø³ ëþäè. Âæèâàòè 
¿¿ ìîæíà ïî ÷àéí³é ëîæö³ íà ãî-
ëîäíèé øëóíîê çðàíêó òà ââå÷åð³.

Ùå îäíà íîâèíêà â³ä ì³ñöå-
âèõ áäæîëÿð³â, ÿêó ìè çíàéøëè 
íà ðèíêó — ãîìîãåíàò. Öå âè-
æèìêè ç òðóòí³â. ßê ðîçïîâ³äàþòü 
ïðîäàâö³, âîíè äîïîìàãàþòü äëÿ 

ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ'ÿ.
— Ãîìîãåíàò ìàº âåëèêó ê³ëü-

ê³ñòü éîäó òà â³òàì³íó D, — ïîÿñ-
íþº ïàí Ñ³êîðà. — Â³í ïðèºìíèé 
íà ñìàê ³ éîãî ÷àñòî âæèâàþòü 
çàì³ñòü ðèá’ÿ÷îãî æèðó. Ðèá’ÿ-
÷èé æèð íåïðèºìíèé íà ñìàê, 
íà â³äì³íó â³ä òðóòíåâîãî ìî-
ëî÷êà, àëå ìàº òàê³ æ êîðèñí³ 
âëàñòèâîñò³. Éîãî ïðîñòî ìîæíà 
ðîçñìîêòóâàòè ïî ÷àéí³é ëîæö³. 
Àëå íå ïîòð³áíî çàïèâàòè éîãî ï³â 
ãîäèíè. ß çàìîðîæóþ ãîìîãåíàò 
ó ìîðîçèëö³.

Ïðîïîë³ñ òàêîæ êîðèñòóºòüñÿ 
ïîïèòîì íà ðèíêó. Éîãî âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ ï³äíÿòòÿ ³ìóí³-
òåòó. Òàêîæ â³í äîïîìàãàº çìåí-
øèòè á³ëü ó ãîðë³ ï³ä ÷àñ õâîðîáè. 
Éîãî ìîæíà ïðîñòî ðîçñìîêòó-
âàòè àáî æóâàòè.

Òàêîæ íà ðèíêó ìè çíàéøëè 
ìåä ó ñîòàõ òà çàáðóñ — öå â³ñê, 
ÿêèì çàïå÷àòóþòü ñîòè áäæîëè 
ðàçîì ç ìåäîì. Éîãî ìîæíà æó-
âàòè.

Íà ðèíêó ö³íè íà ìåä òà ìå-
äîïðîäóêòè ó ð³çíèõ ïðîäàâö³â 
ïðèáëèçíî îäíàêîâ³.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ МЕД 
У МАГАЗИНАХ?

Ïðèäáàòè ìåä ìîæíà ³ â ì³ñöå-
âèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Îäíàê òàì â³í 
çíà÷íî äîðîæ÷èé. Âàðò³ñòü êâ³ò-
êîâîãî ìåäó — 80–120 ãðèâåíü 
çà áàíêó, îá'ºìîì 300 ìë.

Òàêîæ íà ïîëèöÿõ ìàãàçèíó 
ìîæíà çíàéòè ³ì³òàö³þ êâ³òêîâîãî 
ìåäó — áëèçüêî 40 ãðèâåíü çà ï³â 
ë³òðà. Íà åòèêåòêàõ çàçíà÷àþòü, 
ùî öå ñàìå ³ì³òîâàíèé, à íå íà-
òóðàëüíèé ìåä.

À îò ìåä ó ñîòàõ äîðîãèé. Â³í 
êîøòóº áëèçüêî 150 ãðèâåíü 
çà 300 ãðàì³â. Òàêèé âèã³äí³øå 

êóïóâàòè íà ðèíêó, îäíàê çíàéòè 
éîãî ìîæíà ëèøå â òîé ïåð³îä, 
êîëè ïàñ³÷íèêè çáèðàþòü ìåä.

ЯК ОБРАТИ НАТУРАЛЬНИЙ 
МЕД?

Áäæîëÿð³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
ñïðàâæí³é ìåä â³äð³çíèòè ìîæå 
íå êîæåí. Äåõòî ïðîäàº öóêðî-
âèé ìåä ï³ä âèãëÿäîì êâ³òêîâî-
ãî. Çàçâè÷àé áäæîëÿð³ íàâåñí³ 
ï³äãîäîâóþòü êîìàõ öóêðîì. Ç 
íüîãî âîíè ðîáëÿòü öóêðîâèé 
ìåä. Òàêèé ïðîñò³øå âèçíà÷èòè 
íà ñìàê. Â³í íå òàêèé àðîìàòíèé, 
ÿê êâ³òêîâèé. Îäíàê íå êîæåí 
çìîæå â³äð³çíèòè òàêèé íà ñìàê 
÷è êîë³ð.

À îò â ìàãàçèí³ êðàùå îáèðàòè 
òîé ìåä, ÿêèé ïî÷èíàº òâåðä³òè. 
Öå îçíàêà òîãî, ùî éîãî íå ðî-
ç³ãð³âàëè.

— Êîëè ìè çäàºìî ìåä — éîãî 
çàçâè÷àé ðîçòîïëþþòü, à öüîãî 
ðîáèòè íå ìîæíà, — êàæå ïàí 
Ñ³êîðà. — Â³í âòðà÷àº âñþ ñâîþ 
êîðèñòü.

Äî òîãî æ, âàðòî ïðàâèëüíî 
éîãî ¿ñòè. Ãîëîâíå — â ì³ðó.

— Óñ³ ïðîäóêòè, îêð³ì ñàìîãî 
ìåäó, íå âàðòî çàïèâàòè âîäîþ, — 
êàæå áäæîëÿð. — Ïðèéìàòè ¿õ 
âàðòî õî÷à á çà ï³â ãîäèíè äî ¿æ³. 
Ñàì ìåä êðàùå ¿ñòè íà ïðèêóñêó, 
àëå íå äîäàâàòè â ãàðÿ÷èé ÷àé, áî 
éîãî âëàñòèâîñò³ ³ â³òàì³íè ÷åðåç 
âèñîêó òåìïåðàòóðó ðóéíóþòüñÿ. 
Íó ³ çâè÷àéíî â ì³ðó, áî õî÷ ìåä 
òà ìåäîïðîäóêòè êîðèñí³ äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ, òðåáà çíàòè ì³ðó. ² ùå îäíå, 
÷îãî íå âàðòî ðîáèòè — ðîçïëàâ-
ëÿòè ìåä ïðè âèñîêèõ òåìïåðà-
òóðàõ. Ð³äêèé ìåä ëþáëÿòü, àëå 
ðîçòîïëþâàòè éîãî ìîæíà ëèøå 
ïðè íåâèñîêèõ òåìïåðàòóðàõ — 
äî 40 ãðàäóñ³â.

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ 
МЕД І ПРОДУКТИ 
БДЖІЛЬНИЦТВА НА РИНКУ 

Мед ранній 1 л 120–130 грн 

Мед квітковий 1 л 120 грн 

Мед гречаний 1 л 140–160 грн 

Прополіс 1 г 2 грн 

Забрус 1 л 120 грн 

Пилок 100 г 25 грн 

Перга 100 г 140 грн 

Гомогенат 1 г 1 грн 

Мед у сотах 1 кг 200 грн 

Настоянка воскової 
молі 50 г

50 грн

Новинка медових продуктів на ринку — гомогенат. 
Це вижимки з трутнів. Як розповідають продавці, 
вони корисні для репродуктивного здоров'я 

Ìåä êðàùå ¿ñòè 
íà ïðèêóñêó, à íå 
äîäàâàòè â ãàðÿ÷èé 
÷àé, áî éîãî 
âëàñòèâîñò³ òà â³òàì³íè 
ðóéíóþòüñÿ

75-річний Ростислав Сікора 50 років займається бджільництвом, 
має пасіку в Петрикові. На ринку чоловік продає власний мед та медопродукти. 
Каже, що бджоли допомагають не лише матеріально, а і морально
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Лікарю Кац, я щойно з’їв оселедця 
і запив молоком. Скажіть, 
виноград їсти митим чи це вже 
не принципово?

***
День народження в одеській 
квартирі.
— Сарочко, що б вам такого 
побажати, щоб потім не заздрити?

***
Найкращий спосіб запам’ятати 
день народження дружини — це 
один раз забути про нього.

***
Що ви знаєте про самоізоляцію? — 
кричав Робінзон Крузо.

***

— Рабіновіч, коли можна буде 
впевнено сказати, що пандемія 
коронавірусу минула?
— Читайте оголошення. Щойно 
з’являться повідомлення на зразок 
«Продам туалетний папір і гречку. 
Дешево. Запитати Марію Іванівну», 
вважайте, небезпека минула.

***
На карантині час від часу міряйте 
джинси, піжами такі підступні.

***
— Софочко, ви знаєте, що ваш 
чоловік бігає за молоденькими 
дівчатами?
— Ой, не робіть мені нерви. Моя 
собачка теж бігає за машинами, 

але це не значить, що коли 
дожене, то сяде за кермо.

***
Молодий одесит на співбесіді.
— У вас є вища економічна освіта?
— Я вас прошу, а того, що я з 
єврейської родини, вам уже 
недостатньо?

***
— Ви уже йдете, Богу дякувати, чи 
залишаєтеся, не дай Боже?

***
Рабіновіч не брав від життя все. Він 
брав тільки найкраще.

***
В одеському магазинчику.
— Ви мене образили! Заберіть свої 

слова назад!
— Мадам, назад не беремо, 
можемо тільки обміняти.

***
Їдуть дві дівчини на машині. 
Раптом лопнула шина. Власниця 
автомобіля журиться:
— У такі хвилини часом шкодуєш, 
що ти не замужем.

***
Що китайців дивує в європейцях, 
так це їхнє вміння управлятися 
з такими незручними для їжі 
предметами, як ложка і виделка.

***
Я як кабріолет, така класна, а даху 
немає!..

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Пристрасті випливають 
на поверхню — до 15 листопада 
особливо напружений період. 

Неспокійна й агресивна енергія, супут-
ня цьому періоду, ускладнює особисті 
й ділові взаємини з представниками 
протилежної статі. Можлива загроза 
розладу або розрив з партнером. 

ТЕЛЕЦЬ У першій половині 
місяця складно досягти ком-
промісу й ефективної співпраці. 

Після 14 листопада ситуація поліпшу-
ється, зростає бажання випробувати 
задоволення, але значно послаблюєть-
ся самоконтроль. Прагнення до розкіш-
ного життя може призвести до покупки 
речей, які вам не потрібні.

БЛИЗНЮКИ Впродовж місяця 
поступово наростає напруга, 
виникають перешкоди. Те, що 

буде сказано або зроблено на вашу 
адресу в абсолютно нешкідливому кон-
тексті, може сколихнути давні спогади, 
глибокі пристрасті, страхи. Не варто 
навмисно суперечити людям, оскільки 
це обов'язково послужить сигналом 
до удару у відповідь. 

РАК Звичайний ритм вашого 
життя можуть уповільнити непо-
розуміння й конфліктні ситуації 

з конкурентами та суперниками. На ро-
боті отримані вами завдання можуть 
виявитися особливо важкими, а терміни 
виконання — дуже стислими. З братами, 
сестрами й сусідами виникають непоро-
зуміння, складно знайти спільну мову з 
колегами та ближнім оточенням. 

ЛЕВ Нинішній період може 
привести до успіху, але будуть 
потрібні великі матеріальні і фі-

зичні витрати. Емоції можуть вийти з-під 
контролю, тоді не уникнути скандалів, 
бурхливих з'ясувань стосунків. Особли-
во болісні в цей час почуття ревнощів, 
заздрості, розчарування в партнері, 
незадоволеність стосунками. З 21 листо-
пада загальна ситуація покращиться.

ДІВА Початок місяця принесе 
багато перешкод. Нагадають 
про себе події другої половини 

вересня. Поїздки доводиться відклада-
ти, несподівані перешкоди порушують 
ваші плани. Посилюються крайнощі 
проявів претензій і невдоволення щодо 
партнерів, особливо в фінансових пи-
таннях. Намагайтеся менше нервувати.

ТЕРЕЗИ До 21 листопада 
відносно благополучний період, 
з'являється необхідний вам 

шанс, щоб вирішити важливі для вас 
питання. Без вагань встановлюйте 
власні пріоритети і захищайте свої пе-
реконання і принципи. З 21 листопада 
шлюб, ділове партнерство, спільні про-
єкти і взаємини стають напруженими. 

СКОРПІОН Конфлікти виника-
ють через грошові розбіжності, 
особливо з представниками мо-

лодшого і старшого покоління. Але якщо 
ви проявите прагнення до співпраці й 
самі зробите перший крок до прими-
рення, досягти вдасться багато чого: 
взаємні зобов'язання зміцняться, спільні 
цілі проясняться, невдоволення зникне. 

СТРІЛЕЦЬ Стосунки можуть 
проходити випробування 
на міцність, ви схильні говорити 

про те, про що слід було б мовчати. 
Вам властиві крайнощі в рішеннях і 
вчинках. У третій декаді листопада 
настає сприятливий період для вас, 
згладжується напружене тло у сфері 
особистих і ділових взаємин. 

КОЗЕРІГ Самоорганізація, на-
полеглива й планомірна робота 
принесе вам успішні перспекти-

ви. Обставини дадуть вам шанс набути 
нові знання і досвід, що в результаті 
призведе до успіху. Начальство, пред-
ставники влади, а також люди старшого 
віку дадуть вам пораду або допомогу, 
забезпечивши шанс просунутися вперед. 

ВОДОЛІЙ Є ймовірність потра-
пити в прикрі ситуації, в яких 
ви отримаєте відмову. Але саме 

це може підштовхнути вас зробити 
щось важливе та значуще. Ваші зусилля 
не залишаться непоміченими, оскільки, 
що більша рішучість, то ймовірніший 
успіх. Нагадають про себе події початку 
жовтня, через що виникають серйозні 
розбіжності, конфлікти й безладдя. 

РИБИ Можливий конфлікт 
через ваші колишні дії і погляди, 
особливо в сферах, пов'язаних 

з партнерством і іншими союзами, ро-
мантичними захопленнями, юридични-
ми питаннями. Ви багато чого досягнете, 
якщо зумієте прийняти виклик і напра-
вити негативну енергію на здійснення 
конструктивних цілей з використанням 
нових методів і технологій.

Гороскоп на листопад 

АНЕКДОТИ
У МОЗ заявили, що вакцинація 
від коронавірусу буде добро-
вільною. Народ все зрозумів — 
вакцинація буде добровільною, 
але платною. І без неї не пу-
скатимуть в метро, в магазин і 
на роботу.

***
В принципі, жінка може і 
промовчати, але річ у тому, що 
у жінки немає такого принципу.

***
Пипець, у мене чоловік!!! Друзі 
вирішили над ним пожартува-
ти, подзвонили, і сказали, що 
я впала… в басейн з крокоди-
лами. На що він відповів: “Ваші 
крокодили, ви їх і рятуйте”.

***
У мами був поганий настрій, 
і вона весь вечір пиляла тата 
з приводу і без. Коли вона 
зварила яйця для салату і по-
ставила їх в холодну воду, тато 
замінив їх сирими й закрився 
у себе в кімнаті на замок. Тато 
говорить, що крики було чути 
на кілька поверхів вниз. Оби-
два вже на пенсії, а розважати-
ся не перестали…

***
Поки дружина спить — ти ні 
в чому не винен.

***
Комп'ютер — це майже людина. 
Єдина серйозна відмінність — 
йому не властиво звалюва-
ти свої помилки на інший 
комп'ютер.

***
Чоловік обурюється:
— Що це за обід?! М'яса взагалі 
майже не видно!
— Але милий, я готувала точно 
за рецептом з бабусиної кулі-
нарної книги!
— А що там було написано?
— Там написано: "Візьміть м'яса 
на десять копійок".

***
За офісною традицією, коробку 
з речами звільненого виносять 
вперед трудової книжки.

***
Цікаво, чи є життя після смерті 
або теж немає.

***
Середня жінка воліє бути кра-
сивою, а не розумною, тому що 
середній чоловік краще бачить, 
ніж міркує!

***
Дуже хотілося б перевірити 
на собі приказку: "На своїй яхті 
в шторм не заколисує".

***
— Вась, я тут бачила оголо-
шення, що кодують людей від 
пиятики уві сні.
— А мені навіщо? Я уві сні 
не п'ю.

***
— Лікарю, результати аналізів 
готові? Я вмираю від цікавості.
— Хм-м, ну чому ж від ціка-
вості…

***
Повернувся мужик з риболовлі 
та каже дружині:
— Ну і скупі ж люди пішли! Ми 
з хлопцями домовилися: хто 
перший рибу зловить, той ста-
вить могорич, а хто другий — 
закуску, і що ж ти думаєш? 
Дивлюся, у Серьоги поплавок 
на дно пішов, а він сидить, 
наче не бачить. У Петьки теж 
потягнуло, аж вудлище зігнуло-
ся. А він ні гу-гу! От скупердяї!
— А в тебе клювало? — поціка-
вилася дружина.
— Нема дурних. Я взагалі без 
наживки закинув.

***
Маленьке раптове щастя — це 
коли ти нічого поганого не ро-
биш нехорошим людям, а у них 
само все відбувається…

***
Якщо до поета приходить муза, 
до поетеси приходить музик.

***
Розмова по рації:
— Перший! Перший! Я — дру-
гий! Третім будеш?

***
— Галю, як пройшло твоє 
побачення?
— Довелося дати ляпаса аж 
5 разів!
— Приставав?
— Засинав.

ÑÅÐÅÄÀ,
4 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+6°Ñ     +12°Ñ +5°Ñ     +11°Ñ

×ÅÒÂÅÐ,
5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+3°Ñ     +8°Ñ +6°Ñ     +7°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß,
6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+2°Ñ     +7°Ñ +3°Ñ     +7°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ,
7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+7°Ñ     +9°Ñ +7°Ñ     +9°Ñ

ÍÅÄІËß,
8 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+6°Ñ     +9°Ñ +4°Ñ     +9°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
9 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+5°Ñ     +7°Ñ +4°Ñ     +6°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
10 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+4°Ñ     +8°Ñ +3°Ñ     +7°Ñ

Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

РЕКЛАМА


