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НАЗРІВАЄ МАЙДАН ПІДПРИЄМЦІВ?
Посилення карантинних обмежень та введення
локдауна вихідного дня місцеві підприємці
сприйняли негативно. Вони кажуть, що бізнес і так
на межі виживання, за таких умов вони не зможуть
функціонувати. Адже на вихідні припадає значна
частина їхнього прибутку

X

Тернопільські заклади продовжують працювати,
незважаючи на постанову Кабміну. Підприємці
кажуть про тиск на них ще й через законопроєкти
про обов'язкове застосування касових апаратів.
Тому зібралися на протест у Києві. Мітинги
продовжаться
X
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КОРОНАВІРУС ДО
ТА ПІСЛЯ ВИБОРІВ
Аналіз  Медики застерігають: варто
дотримуватися протиепідеміологічних
заходів, адже поєднання коронавірусу та
інших респіраторних захворювань протікає
важче, а ускладнення стаються частіше
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ñòàíîì íà 16 ëèñòîïàäà, ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ çàô³êñóâàëè
23 756 âèïàäê³â COVID-19 â³ä
ïî÷àòêó åï³äåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó.
Îäóæàëè óæå 18794 îñîáè. 314
æèòåë³â ïîìåðëè (1 æèòåëü ñóñ³äíüî¿ îáëàñò³). Òàê³ äàí³ ïîâ³äîìëÿº Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð.
Ó Òåðíîïîë³ ç ïî÷àòêó åï³äåì³¿ ï³äòâåðäæåíî 6247 âèïàäê³â. 4854 òåðíîïîëÿíè îäóæàëè
67 îñ³á ïîìåðëè, ùå 1326 æèòåë³â îáëàñíîãî öåíòðó ïðîäîâæóþòü õâîð³òè. Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
ùîäíÿ çá³ëüøóºòüñÿ. Ëèøå çà 16
ëèñòîïàäà êîðîíàâ³ðóñíó õâîðîáó ï³äòâåðäèëè ó 72 òåðíîïîëÿí.
ЯК ЗМІНИЛАСЬ
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
НА ПОЧАТКУ ОСЕНІ
Ïåðøîãî âåðåñíÿ ä³òè ïîâåðíóëèñÿ äî íàâ÷àííÿ â øêîëàõ.
Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àëîñÿ ð³çêå
çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³

14 âåðåñíÿ çàô³êñóâàëè íàéá³ëüøå âèïàäê³â íîâèõ ³íô³êóâàíü — 159. Ùîäíÿ â ñåðåäíüîìó
âèÿâëÿëè 90–100 âèïàäê³â íîâèõ ³íô³êóâàíü. Çãîäîì ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ ïî÷àëà çìåíøóâàòèñÿ —
âèÿâëÿëè 40–70 íîâèõ âèïàäê³â
çà äîáó.
Ó âåðåñí³ áóëà òåïëà ïîãîäà,
îäíàê ñàìå íà âåðåñåíü ïðèïàäàº
ï³ê çàõâîðþâàíîñò³. Óæå â ñåðåäèí³ æîâòíÿ áóëè ïîõîëîäàííÿ
òà äîù³. Ðîçïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Îñòàíí³ ï³âòîðà ì³ñÿöÿ çàõâîðþâàí³ñòü — ó ìåæàõ
31–79 âèïàäê³â íà äîáó. Ó ñåðåäíüîìó — 50 íîâèõ õâîðèõ ùîäíÿ.
ЯК ВПЛИНУЛИ МІСЦЕВІ
ВИБОРИ
Öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ì³ñöåâèõ
âèáîð³â á³ëÿ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü
áóëè âåëèê³ ÷åðãè. Óñåðåäèíó áàæàþ÷èõ ïðîãîëîñóâàòè ïóñêàëè
ïî ÷åðç³, äëÿ ëþäåé ç ñèìïòîìàìè ÃÐÂ² áóëè îêðåì³ êàá³íêè,
à ñàìèì âèáîðöÿì ðàäèëè áðàòè
ñâî¿ ðó÷êè. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
íå âñ³ òåðíîïîëÿíè ðèçèêóâàëè

«Пік — на кінець листопада»
ІГОР КУЗИН, В. О.
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я:

— Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці
листопада, бо зазвичай це пі-

ковий період для всіх вірусних
інфекцій.
Якщо говорити як про ГРВІ, так
і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці осені і після
цього йде на спад впродовж
грудня, січня.

«Треба підготуватися і до сезону ГРВІ»
МИХАЙЛО
АНДРЕЙЧИН,
АКАДЕМІК
НАМН УКРАЇНИ,
ПРОФЕСОРІНФЕКЦІОНІСТ:

— З часом може
мати місце поєднання COVID-19
з цими хворобами. Я не можу
сказати, як це буде відбуватися.

Але з багаторічного досвіду можу
сказати, що поєднані інфекції
переважно перебігають важче,
довше та частіше дають ускладнення. Не думаю, що у разі поєднання коронавірусу та інших
гострих респіраторних інфекцій
буде позитивна тенденція. Варто підготуватися до сезону ГРВІ
завчасно.

éòè íà âèáîðè ÷åðåç ïàíäåì³þ.
À õòîñü íå ï³øîâ ÷åðåç õâîðîáó.
— Öüîãî ðîêó âèð³øèëà íå éòè
íà ä³ëüíèöþ, à ëèøèòèñÿ âäîìà, — êàæå ïåíñ³îíåðêà ç Òåðíîïîëÿ ïàí³ Í³íà. — Íå õîò³ëîñü ðèçèêóâàòè, òèì ïà÷å áóëè
÷åðãè, ïîêè âèñòî¿ø íà âóëèö³
íà õîëîä³, êóïà ëþäåé, íå çíàºø,
÷è âñ³ çäîðîâ³.
Âïðîäîâæ 16 äí³â ï³ñëÿ äíÿ
ãîëîñóâàííÿ çàô³êñóâàëè 781 íîâèé âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ. Öå
ìàéæå 49 íîâèõ âèïàäê³â ùîäíÿ.
Âïðîäîâæ 16 äí³â äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ áóëî 810 íîâèõ õâîðèõ.
Öå â ñåðåäíüîìó 50 âèïàäê³â
çà äîáó. Òîìó íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ï³ñëÿ 25 æîâòíÿ ïî÷àëîñÿ çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³.
Ìîæëèâî, äîïîìîãëè ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè, à ìîæëèâî,
óñå ùå ïîïåðåäó. Àäæå çà äâà
òèæí³ òåíäåíö³þ â³äñë³äêóâàòè
ïðîáëåìàòè÷íî.
Ñèíîïòèêè ïðîãíîçóþòü ð³çêå
ïîõîëîäàííÿ óæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì. Îäíàê ÷è â³äîáðàçèòüñÿ

«Âàðòî
âèêîðèñòîâóâàòè
â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ
ìàñêó òà îäÿãàòè ¿¿
ïðàâèëüíî, çáåð³ãàòè
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ»
öå íà äèíàì³ö³ çàõâîðþâàííÿ
íà êîðîíàâ³ðóñ — ä³çíàºìîñÿ
çãîäîì. Ñïîä³âàííÿ ìåäèê³â, ùî
ë³òíÿ òåïëà ïîãîäà çìåíøèòü çàõâîðþâàí³ñòü íà êîðîíàâ³ðóñíó
³íôåêö³þ, íå ñïðàâäèëèñÿ.
ЩО РАДЯТЬ МЕДИКИ
ТА ВЛАДА?
Ë³êàð³ ³ âëàäà ùîäíÿ çàêëèêàþòü òåðíîïîëÿí òà æèòåë³â
îáëàñò³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ íîðì. Âàðòî
âèêîðèñòîâóâàòè â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, òðàíñïîðò³ ìåäè÷íó
ìàñêó òà îäÿãàòè ¿¿ ïðàâèëüíî ³
â÷àñíî çàì³íþâàòè. Òàêîæ âàðòî
çáåð³ãàòè ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ òà
ïî ìîæëèâîñò³ óíèêàòè âåëèêèõ
ñêóï÷åíü ëþäåé.
Ö³ ïðîñò³ ïðàâèëà çäàòí³ ñòðèìàòè ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿
³íôåêö³¿. À â ïåð³îä ñåçîíó ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèé â³ðóñíèõ
³íôåêö³é òà ãðèïó, ÿêèé ïðèïàäàº íà ëèñòîïàä, öå âêðàé
àêòóàëüíî.

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

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

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

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

Ì²ÑÒÎ
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ПОВЕРНЕННЯ СКАНДАЛЬНОГО
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПРОКУРОРА
Закон  Восьмий апеляційний
адміністративний суд 12 листопада
поновив Віталія Сідорова на посаді
керівника Тернопільської місцевої
прокуратури. Йому також мають
виплатити заробітну плату за період
«вимушеного прогулу», а це понад 4 роки

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

«ß â³ðþ â ïðàâîñóääÿ! Âîñüìèé
àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä
ïîíîâèâ ìåíå íà ïîñàä³ êåð³âíèêà
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè, — íàïèñàâ íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê êîëèøí³é ïðîêóðîð
Òåðíîïîëÿ Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. — Ñóä
òàêîæ ñòÿãíóâ ç Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè íà ìîþ êîðèñòü
ñåðåäí³é çàðîá³òîê çà âåñü ïåð³îä
âèìóøåíîãî ïðîãóëó. Ð³øåííÿ ñóäó
íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó
éîãî ïðîãîëîøåííÿ.
Ñóäè òðèâàëè á³ëüøå ÷îòèðüîõ
ðîê³â… Äÿêóþ ìî¿ì äðóçÿì çà ï³äòðèìêó! Äÿêóþ ìîºìó àäâîêàòó ²ðèíà Ñ³äîðîâà», — íàïèñàâ Â³òàë³é
Ñ³äîðîâ.
ЗВІЛЬНИЛИ З ПОСАД
Íàãàäàºìî, äåòåêòèâè ÍÀÁÓ
12 òðàâíÿ 2016 ðîêó çàòðèìàëè òðüîõ
ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ïðîêóðàòóðè
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ çà ï³äîçðîþ
â îäåðæàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè
ó ðîçì³ð³ ïîíàä 300 òèñ. ãðí. Äâîì ³ç
íèõ — êåð³âíèêó ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè òà îäíîìó ç êåð³âíèê³â îáëàñíî¿ — ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó òà
îáðàíî ùîäî íèõ çàïîá³æí³ çàõîäè.
Îäíîìó — ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ
çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 507 òèñ. ãðí, ³íøîìó — ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò.
Íåâäîâç³ çàñòóïíèêîâ³ ïðîêóðîðà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ ²âàíîâ³ Àíòþêó òà êåð³âíèêîâ³ Òåð-

íîï³ëüñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè
Â³òàë³ºâ³ Ñ³äîðîâó îãîëîñèëè ïðî
ï³äîçðó â îäåðæàíí³ õàáàðà. Òðåòüîãî ï³äîçðþâàíîãî Âîëîäèìèðà
Ñîêîëèøèíà, ÿêèé ïåðåõîâóâàâñÿ
â³ä ñë³äñòâà, çàòðèìàëè ó Òåðíîïîë³ çã³äíî ç³ ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî
ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Òîä³øí³ ïðîêóðîðè Â³òàë³é Ñ³äîðîâ
òà ²âàí Àíòþê çâ³ëüíåí³ ç³ ñâî¿õ ïîñàä Ãåíïðîêóðîðîì Óêðà¿íè Þð³ºì
Ëóöåíêîì.
ЧИ ПРАЦЮВАТИМЕ
У ПРОКУРАТУРІ
«RIA ïëþñ» åêñêëþçèâíî ïîñï³ëêóâàëèñü ç êîëèøí³ì ïðîêóðîðîì
Òåðíîïîëÿ. Òîé ðîçïîâ³â, çîêðåìà,
ïðî ÿêó ñóìó â³äøêîäóâàííÿ éäåòüñÿ, íà ùî ¿¿ âèòðàòèòü òà ÷è ïëàíóº
íàäàë³ ïðàöþâàòè â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè. ² ïîä³ëèâñÿ, íà ÿêîìó åòàï³ çàðàç êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
ùîäî îòðèìàííÿ 300 òèñÿ÷ õàáàðà.
— Ïîíîâèòèñü íà ðîáîò³ — öå
áóëî ïèòàííÿ ïðèíöèïó, — êàæå
Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. — Ó ìåíå çàðàç
º ðîáîòà, ïðàöþþ àäâîêàòîì.
Ó ïîíîâëåíí³ íà ðîáîò³ â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðè áóëà ïåâíà ìåòà: àáè
â òðóäîâ³é êíèæö³ áóâ çàïèñ ïðî òå,
ùî ÿ çâ³ëüíåíèé íå çà ïîðóøåííÿ
ïðîêóðîðñüêî¿ åòèêè.
Ó áîðîòüá³ çà öåé çàïèñ ñóäè
òðèâàëè ïîíàä 4 ðîêè. Ñïî÷àòêó —
ó 2016-ìó. ² ì³ñüêðàéîííèé, à çãîäîì ³ àïåëÿö³éíèé ñóä â³äìîâèëè
ó ïîçîâí³é çàÿâ³ Â³òàë³þ Ñ³äîðîâó.
Íàñòóïíèì áóâ ðîçãëÿä ó Âåðõîâíîìó ñóä³.

— Âåðõîâíèé ñóä ñêàñîâóº âñ³ ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ ³ ÷³òêî ãîâîðèòü,
ùî º ñòàòòÿ 43 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ïðîêóðàòóðó», à òàì éäåòüñÿ
ïðî ï³äñòàâè äëÿ çâ³ëüíåííÿ,— êàæå
åêñïðîêóðîð. — Ìîæíà çâ³ëüíèòè,
ÿêùî º âèðîê ñóäó ïðî êðèì³íàëüíå
ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïðîêóðîðñüêî¿ åòèêè.
Îò Âåðõîâíèé ñóä ñêàçàâ: «Ðîçìåæóéòå». Òîä³øí³ ïðîêóðîðè â³äìîâèëèñü. Òå, ùî ìåí³ òîä³ ïîâ³äîìèëè
ïðî ï³äîçðó — íå ìîãëî áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ, àäæå âèðîêó
íå áóëî. Äèñöèïë³íàðí³ ïðàâîïîðóøåííÿ — òåæ ï³ä ïèòàííÿì.
ОКРУЖНИЙ СУД ВІДМОВИВ
Ñàìå ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó
â ïîâíîìó ôîðìàò³ Â³òàë³é Ñ³äîðîâ,

«Ïîíîâèòèñÿ
íà ðîáîò³ — öå áóëî
ïèòàííÿ ïðèíöèïó.
Ó ìåíå çàðàç º ðîáîòà,
ïðàöþþ àäâîêàòîì —
ó öüîìó ñåáå çíàéøîâ»
êàæå, íå áà÷èâ. ßê ³ ðîçìåæóâàííÿ,
ïðî ÿêå Âåðõîâíèé ñóä âêàçàâ, —
àáî ñêëàä çëî÷èíó, àáî ñêëàä äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó.
— Ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó áóëî
ó 2019 ðîö³, âæå ó 2020 ìè ïîäàëè
ïîçîâíó çàÿâó äî Òåðíîï³ëüñüêîãî
îêðóæíîãî àäì³íñóäó — òîé âêîòðå
â³äìîâëÿº â ïîíîâëåíí³ íà ïîñàäó, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. Òà
çàïåâíÿº — öå ñêîð³ø áóëî ïîë³òè÷íå, à íå ïðàâîâå ð³øåííÿ. —
Âîíè ïîñèëàëèñü íà òîé ñàìèé âèñíîâîê ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Æîäíîãî ðàçó ìåí³ ÷³òêî íå ñêàçàëè, çà ùî ÿ çâ³ëüíåíèé — ÿ çðîáèâ
ïðîòèïðàâí³ ä³¿, âñòóïèâ ó çëî÷èííó
çìîâó? ßêùî º àðãóìåíòè — ïîêàæ³òü. À ìåí³ çíîâó ïîêàçóþòü âèñíîâîê ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Òîä³ ïðîêóðîðîì îáëàñò³ áóâ ïàí
Ìàðòèíþê. Ïåðåâ³ðêó ïðîâîäèâ çàñòóïíèê — Îëåã Ãàëèöüêèé, â³í ³

Наразі Віталій Сідоров працює адвокатом у Кременці,
де й проживає разом з дружиною-адвокатом
áóâ ãîëîâîþ êîì³ñ³¿, ïîÿñíèâ Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. Çãîäîì Ìàðòèíþê
ïåðåâ³âñÿ äî ³íøî¿ îáëàñò³. Ôàêòè÷íî Îëåã Ãàëèöüêèé ñàì ïðîâîäèâ
ïåðåâ³ðêó, ³ ñàì ïèñàâ âèñíîâîê.
— ß çâåðíóâ íà öå óâàãó ñóää³
îêðóæíîãî ñóäó, àëå ìåí³ âñå îäíî
â³äìîâèëè ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíî¿
çàÿâè ïðî ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³, —
êàæå Â³òàë³é Ñ³äîðîâ. — Òîä³ ìè
çâåðíóëèñü äî Ëüâ³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó.
Öÿ ñóäîâà ³íñòàíö³ÿ óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ ç
âèïëàòîþ çàðïëàòè çà ïîíàä 4 ðîêè.
À öå — áëèçüêî 350 òèñ. ãðí.
ЩО ЗІ СПРАВОЮ?
— Ö³ ð³øåííÿ (ïðî â³äøêîäóâàííÿ — ïðèì. àâò.) íå âèêîíóþòüñÿ, — êàæå Â³òàë³é Ñ³äîðîâ, à êóäè
âèòðàòèòü ãðîø³, ÿêùî òàêè îòðèìàº, äîäàâ, — íåêîðåêòíî ä³ëèòè
êîøòè, ÿêèõ ïîêè íåìàº. Ìîðàëüíå
çàäîâîëåííÿ ÿ îòðèìàâ — ìåí³ öå
á³ëüø, í³æ äîñòàòíüî. ß â îðãàíè
ïðîêóðàòóðè ïîâåðòàòèñü íå çáèðàþñü. Íåõàé òàì ïðàöþþòü ò³, ÿê³
РЕКЛАМА

За останні 4 роки «без роботи» Віталій Сідоров придбав собі авто — Audi Q5

ââàæàþòü, ùî âîíè òàì ïîòð³áí³.
Íàðàç³ Â³òàë³é Ñ³äîðîâ ïðàöþº
àäâîêàòîì ó Êðåìåíö³, äå é ïðîæèâàº ðàçîì ç äðóæèíîþ-àäâîêàòîì.
Áåðåòüñÿ ³ çà êðèì³íàëüí³, ³ çà àäì³í³ñòðàòèâí³ ñïðàâè. Êàæå, ùî ìàº
áàãàòî êë³ºíò³â. Çîêðåìà, é íà öåé
ôàêò ïîñèëàºòüñÿ ÿê íà ïðè÷èíó,
÷îìó íå áà÷èòü ñåáå â ìàéáóòíüîìó
ïðîêóðîðîì.
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî
õàáàðíî¿ ñïðàâè ï³ñëÿ àïåëÿö³¿
ó Õìåëüíèöüêîìó çíîâó ïîâåðíóëè äî ÍÀÁÓ. Õî÷à, êàæå Â³òàë³é
Ñ³äîðîâ, çàê³í÷èëèñü âñ³ ìîæëèâ³ ³ íåìîæëèâ³ òåðì³íè éîãî ðîçãëÿäó. Êîìåíòóâàòè ïîäàëüøèé
ïåðåá³ã «êðèì³íàëó» â³äìîâèâñÿ,
îäíàê íàãîëîñèâ: ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ñïðàâè äî ÍÀÁÓ éîìó çì³íèëè
îáâèíóâà÷åííÿ — ³ç çàìàõó íà îòðèìàííÿ õàáàðÿ ïåðåêâàë³ô³êóâàëè
íà çëîâæèâàííÿ âïëèâîì, à öå º
íå òÿæêèì çëî÷èíîì.
Íàãàäàºìî, Â³òàë³é Ñ³äîðîâ ñòàâ
ïðîêóðîðîì Òåðíîïîëÿ 29 ñ³÷íÿ
2013 ðîêó. Äî öüîãî ïðàöþâàâ ïðîêóðîðîì Êðåìåíåöüêîãî ðàéîíó.
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ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕПЕР НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ
íåòó íåîáõ³äíî ìàòè õî÷à á îäèí
ñåðòèô³êàò ÇÍÎ òà äîêóìåíò ïðî
ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó,
âèãîòîâëåíèé â Óêðà¿í³ ç âèêîðèñòàííÿì ôîòîïîë³ìåðíèõ òåõíîëîã³é. Ìè òàêîæ ïëàíóºìî çðîáèòè
ìîæëèâèì ïîäàííÿ äîêóìåíò³â
íà çàðàõóâàííÿ äèñòàíö³éíî: áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç åëåêòðîííèé êàá³íåò âñòóïíèêà ç âèêîðèñòàííÿì
åëåêòðîííîãî ï³äïèñó.
ßê ³ â ìèíóë³ ðîêè, ó íàñòóïíîìó ðîö³ âñòóïíèêàì íà ë³êàðñüê³
ñïåö³àëüíîñò³ («Ñòîìàòîëîã³ÿ»,
«Ìåäèöèíà», «Ïåä³àòð³ÿ») äëÿ
òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³, ïîòð³áíî áóäå
ìàòè ùîíàéìåíøå 150 áàë³â ³ç
äðóãîãî òà òðåòüîãî êîíêóðñíèõ ïðåäìåò³â. Îäíàê öÿ âèìîãà
íå áóäå ïîøèðþâàòèñÿ íà òèõ,
÷èé êîíêóðñíèé áàë áóäå âèùå
175. Îáîâ’ÿçêîâèìè ïðåäìåòàìè
ÇÍÎ äëÿ âñòóïó íà ö³ ñïåö³àëüíîñò³ áóäå óêðà¿íñüêà ìîâà òà
ìàòåìàòèêà, à òðåò³ì ïðåäìåòîì
âñòóïíèê ìîæå îáèðàòè á³îëîã³þ,
õ³ì³þ àáî ô³çèêó.

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

Ïðî çì³íè ó âñòóïí³é êàìïàí³¿ ñòàëî â³äîìî ùå 15 æîâòíÿ.
Òîä³ ÌÎÍ îïóáë³êóâàëî íàêàç
ïðî çàòâåðäæåííÿ Óìîâ ïðèéîìó
íà 2021 ð³ê.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ?
Òåïåð àá³òóð³ºíòè, ÿê³ ïëàíóþòü
âñòóïàòè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, çìîæóòü íå ñêëàäàòè
îáîâ’ÿçêîâå ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Öåé ïðåäìåò ïîòð³áíî
áóäå çäàâàòè òèì, õòî ïëàíóº âñòóïàòè íà ñïåö³àëüíîñò³ ãóìàí³òàðíîãî òà ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Äëÿ ³íøèõ çíàòè óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó íå ïîòð³áíî?
— Ìè ïëàíóºìî ïðîâåñòè íàñòóïíó âñòóïíó êàìïàí³þ â ëèïí³ 2021 ðîêó, ùîá ³ âñòóïíèêè, ³
÷ëåíè ïðèéìàëüíèõ êîì³ñ³é ìàëè
÷àñ íà â³äïî÷èíîê ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, —
çàçíà÷èâ ò. â. î. ì³í³ñòðà îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè Ñåðã³é Øêàðëåò. —
Îñê³ëüêè ùå íåâ³äîìî, ÿê áóäå
ðîçâèâàòèñÿ ñèòóàö³ÿ ç ïîøèðåííÿì êîðîíàâ³ðóñó, ìàéæå âñ³
âñòóïíèêè çìîæóòü ïîäàâàòè çàÿâè
íà âñòóï â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.
Äëÿ ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííîãî êàá³-

ПРОТЕСТУВАЛИ БІЛЯ ОДА
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà ñòàëà íå îáîâ’ÿçêîâîþ,
â Óêðà¿í³ ïðîéøëè ï³êåòè á³ëÿ
îáëàñíèõ àäì³í³ñòðàö³é. Ó Òåð-

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Освіта  У Міністерстві освіти України
затвердили нові умови для вступу до ВНЗ
у 2021 році. Раніше абітурієнти складали
тест з української мови та літератури. Це
були два обов’язкових предмети. Тепер
українську літературу здаватимуть не всі

У Тернополі відбувся мітинг вчителів, письменників,
представників націоналістичних рухів та політсил
íîïîë³ òàêîæ â³äáóâñÿ ì³òèíã
ó÷èòåë³â, ïèñüìåííèê³â, ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ðóõ³â
òà ïîë³òñèë. Çàãàëîì ï³ä ñò³íàìè
ÎÄÀ ï³êåòóâàëè áëèçüêî 40 ëþäåé. ßê ïîÿñíèâ êîîðäèíàòîð àêö³¿ ó Òåðíîïîë³ Îëåêñàíäð Ñìèê,
ö³ ä³¿ âëàäè ïðîòèóêðà¿íñüê³.
— Öå âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ äî Äíÿ
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ òà ìîâè, —
ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ñìèê. — Ìè
âèìàãàëè ïîâåðíåííÿ öüîãî ïðåäìåòà, ÿê îáîâ’ÿçêîâå ÇÍÎ òà â³äñòàâêó âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçêè ì³í³ñòðà îñâ³òè Ñåðã³ÿ Øêàðëåòà. Ó íàñ
òðèâàº ã³áðèäíà â³éíà. Íå ìîæíà
çíèùóâàòè óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó
òà ïðîâîäèòè ïîä³áí³ ðå÷³.
×è âïëèíóòü ï³êåòè íà âñòóïíó
êàìïàí³þ 2021 ðîêó — ä³çíàºìîñü
çãîäîì. À äîêè âèïóñêíèêè ïðîäîâæóþòü ãîòóâàòèñÿ äî âñòóïíî¿
êàìïàí³¿ òà ÇÍÎ.

Врятуйте життя 9-річному Вадимчику,
у якого діагностували 4 стадію раку

АРХІВ РОДИНИ ТАБАРКЕВИЧ

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

Ще донедавна Вадимчик
був жвавою дитиною, як і
всі хлопчики його віку

 Ó Âàäèìà Òàáàðêåâè÷à — ãîñòðà
ì³ºëî¿äíà ëåéêåì³ÿ 4 ñòàä³¿. Äèòèíà ïîòðåáóº íåãàéíî¿ äîïîìîãè!
Òðè ì³ñÿö³ òîìó õëîï÷èê ïåðåõâîð³â — òóðáóâàëè íèðêè.
Êîëè îäóæàâ, óñ³ àíàë³çè áóëè
â íîðì³. À ïîò³ì ïî÷àëèñü áîë³
â íîãàõ ³ ðóêàõ. Çàðàç äèòèíà â ðåàí³ìàö³¿.
— Ïðîøó òåðì³íîâî¿ äîïîìîãè!
Âñòàíîâèëè ä³àãíîç: ãîñòðà ì³ºëî¿äíà ëåéêåì³ÿ 4 ñòàä³¿ ìîºìó äâîþð³äíîìó áðàòîâ³ Òàáàðêåâè÷ Âàäèì÷èêó, — çâåðíóëàñü äî ðåäàêö³¿ Mariana Tabarkevych. — Éîìó
âñüîãî 9 ðîê³â. Äèòèíà ïåðåáóâàº
â Òåðíîïîë³ â ë³êàðí³.
Òàêîæ ñåñòðà çìóøåíà ïðîñè-

òè ïðî ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, áî
¿õíÿ ðîäèíà íå â ñèë³ âïîðàòèñÿ
ç á³äîþ.
— Ñ³ì'ÿ õëîï÷èêà ïðîæèâàº
â ñåë³ Øóìëÿíè Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³, áàòüêî ¿çäèòü íà çàðîá³òêè, àëå ¿õí³é äîõ³ä º ì³çåðíèì, â ïîð³âíÿíí³ ç ïîòðåáàìè
íà ë³êóâàííÿ, — ðîçïîâ³ëà ïàí³
Ìàð’ÿíà. — Ïðîøó âàñ, äîïîìîæ³òü âðÿòóâàòè áðàòèêà!
Æ³íêà çàðàç ç ìàëþêîì, à òîé —
ó ðåàí³ìàö³¿. Éîìó íàðàç³ ïî÷àëè
³íòåíñèâíå ë³êóâàííÿ.
— Ïðîøó âàñ, â³äãóêí³òüñÿ,
ó êîãî IV (+) ãðóïà êðîâ³, áî
äîíîð³â áóäå ïîòð³áíî áàãàòî, —
ïðîñèòü ìàìà Âàäèì÷èêà. — Õòî
ìîæå çäàòè êðîâ äëÿ ñèíà, òåëåôîíóéòå ìåí³ àáî Ìàð’ÿí³ (íîìå-

ðè òåëåôîí³â ó äîâ³äö³ íàïðèê³íö³
ñòàòò³ — ïðèì. àâò.).
Ìàëîãî ïîêè ë³êóâàòèìóòü ó
Òåðíîïîë³. Ëüâ³â ³ Êè¿â â³äìîâèëèñü éîãî ïðèéìàòè ÷åðåç COVID.
Ùå äîíåäàâíà Âàäèì÷èê áóâ
æâàâîþ äèòèíîþ, ÿê ³ âñ³ õëîï÷èêè éîãî â³êó. Ì³ñÿö³â òðè òîìó
ïåðåõâîð³â — òóðáóâàëè íèðêè.
Êîëè îäóæàâ, çäàâàâ âñ³ àíàë³çè — âñå áóëî â íîðì³.
— Äåñü ÷åðåç ì³ñÿöü ïî÷àâ æàë³òèñü, ùî áîëÿòü í³æêè ³ ðó÷êè, — ïðèãàäóº ìàìà õëîï÷èêà. —
Êàæó äî ÷îëîâ³êà, ïîòð³áíî çíîâó
çäàâàòè àíàë³çè. Ñ³ìåéíèé ë³êàð
äàëà íàïðàâëåííÿ — ïåðøèé àíàë³ç áóâ íåâò³øíèì. Äóæå âèñîêèé
ïîêàçíèê ØÎÅ òà òðîìáîöèò³â.
Ïåðåçäàâàëè ïîò³ì ø³ñòü ðàç³â

ó Áåðåæàíàõ, ùå îäèí â Òåðíîïîë³ — ïîêàçíèêè ð³çíèëèñü.
Ïîò³ì ó ìàëþêà ïî÷àëèñÿ ñóäîìè — äîäàâñÿ íåñòåðïíèé á³ëü
ó ãîëîâ³ òà øè¿. Âðåøò³ ìàëîãî ïîêëàëè äî îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³.
Áàòüêè ³ ð³äí³ õëîï÷èêà ïðîñÿòü âñ³õ íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè
òà âðÿòóâàòè Âàäèì÷èêà.

ДОВІДКА
Картка ПриватБанку батька хлопчика: 5168 7574 1994 1382 Табаркевич Андрій Володимирович
Контакті тел.: 098–08–69–192,
Людмила, мама хлопчика.
096–45–64–443, Мар’яна, двоюрідна сестра.
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ПРИСУДИЛИ ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ
ЗА ВБИВСТВО ТАТУ-МАЙСТРИНІ

Рішення  Вирок суду у справі
вбивства Тетяни Підвашецької, яку
розглядали понад півтора року,
зачитали 11 листопада. Обвинуваченому
присудили найвищу міру покарання

Ìàìà âáèòî¿ Òåòÿíè Ï³äâàøåöüêî¿ çàðàç çà êîðäîíîì. Ðàí³øå ñâîþ ïîçèö³þ âîíà ðîçïîâ³ëà
íàøèì æóðíàë³ñòàì.
Ó ñîöìåðåæàõ çà äåíü äî çàñ³äàííÿ äðóç³ Òåòÿíè ïîøèðþâàëè
ïðîõàííÿ äî çíàéîìèõ Òåòÿíè òà
ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² ïðèéòè íà ñóä,
àäæå ðîäèíà íå ïîãîäæóºòüñÿ ç
òåðì³íîì 15 ðîê³â, ÿêèé âèìàãàâ
ïðîêóðîð íà ñóäîâèõ äåáàòàõ.
РОДИЧІ — ЗА МАКСИМАЛЬНЕ
ПОКАРАННЯ
Ñàì Àíäð³é Ãîðáàòþê âïðîäîâæ çàñ³äàíü ãîâîðèâ ìàëî. Ëèøå
íà ïåðåäîñòàííüîìó çàñ³äàíí³
ñêàçàâ, ùî íå âèíåí.
Âèð³øàëüíå ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ðîçïî÷àëîñü 11 ëèñòîïàäà.
Ï³ä ñò³íàìè ñóäó ç³áðàëîñü
ê³ëüêà ëþäåé, ÿê³ çíàëè çàãèáëó.
Ó ñóäîâ³é çàë³ ïåðåáóâàëà íàøà
æóðíàë³ñòêà.
Ó çàë³ ñóäó — ä³äóñü Òåòÿíè ïàí
Àíàòîë³é. ×îëîâ³ê íå çàõîò³â ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè, ëèøå ç³
ñëüîçàìè íà î÷àõ ñêàçàâ, ùî âèìàãàº ìàêñèìàëüíîãî ïîêàðàííÿ
äëÿ Ãîðáàòþêà.
Âèðîê çà÷èòóâàëè ïîíàä äâ³

ãîäèíè.
Ñâîº ð³øåííÿ ñóä ìîòèâóâàâ
òèì, ùî âáèâñòâî áóëî â÷èíåíå
ç îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ, ï³äñóäíèé ó â÷èíåíîìó íå ðîçêàÿâñÿ, à òåðì³í ïîêàðàííÿ ìàº
áóòè òàêèì, ùîá ï³ñëÿ íüîãî
ï³äñóäíèé íå ñòàíîâèâ çàãðîçè
äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
НАРКОТИКИ ТА АЛКОГОЛЬ
Ï³ä ÷àñ âèðîêó çà÷èòàëè ³ õàðàêòåðèñòèêè ï³äñóäíîãî. Ó ìàòåð³àëàõ éøëîñü ïðî òå, ùî ÷îëîâ³ê ùå ç ï³äë³òêîâîãî â³êó âåäå
àñîö³àëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, çãîäîì
çëîâæèâàâ íàðêîòè÷íèìè çàñîáàìè òà àëêîãîëåì.
Ùå äâà ì³ñÿö³ Àíäð³é ïðîáóäå
â ×îðòê³âñüêîìó Ñ²ÇÎ. Çãîäîì,
ÿêùî âèðîê íå áóäå îñêàðæåíî —
éîãî ïåðåâåäóòü â ³íøå ì³ñöå â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ.
Íà îñêàðæåííÿ âèðîêó ó ï³äñóäíîãî º ì³ñÿöü. ×è áóäå â³í ïîäàâàòè àïåëÿö³þ, íàðàç³ íåâ³äîìî.
Êð³ì òîãî, ñóä ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèâ öèâ³ëüíèé ïîçîâ ìàìè
âáèòî¿ ïðî ìîðàëüíó êîìïåíñàö³þ. Æ³íêà âèìàãàëà äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü, àäæå ï³ñëÿ ñìåðò³
äîíüêè, ïåðåêîíóº, âòðàòèëà ñåíñ
æèòòÿ. Ñóä ïðèçíà÷èâ êîìïåíñàö³þ â ðîçì³ð³ 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ОЛЬГИ ТУРЧАК

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

Окрім довічного ув’язнення, суд присудив Андрію Горбатюку відшкодування моральної
компенсації в розмірі 500 тисяч гривень — мамі Тетяни
«ДЛЯ НАС, ЦЕ ВЕЛИКА
ВТРАТА»
Æóðíàë³ñòêà «RIA ïëþñ» ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç ïîäðóãîþ çàãèáëî¿
Òåòÿíè Ï³äâàøåöüêî¿. Æ³íêà ïðîñèëà íå íàçèâàòè ¿¿ ïð³çâèùà ³
êàæå, ùî ¿é äóæå âàæêî ãîâîðèòè,
áî äîñ³ íå ìîæå ïîâ³ðèòè ó òå,
ùî ñòàëîñÿ.
— Äëÿ óñ³õ, õòî çíàâ Òàíþ, —
öå âåëèêà âòðàòà, — êàæå ïîäðóãà
çàãèáëî¿ Òåòÿíè. — Äîñ³ íå ìîæó
ïîâ³ðèòè, ùî ¿¿ íåìàº. ¯¿ ìàìà,
áàáóñÿ, ÿê³ çà êîðäîíîì, òà ä³äóñü,
ç ÿêèì âîíà ñï³ëêóâàëàñü, äóæå
ñóìóþòü çà íåþ. Ìèíóâ ÷àñ, à ö³
ðàíè íå ïåðåñòàþòü áîë³òè.

Жінку вбили у квітні минулого року
27-річну тату-майстриню Тетяну Підвашецьку 16 квітня вбили
у квартирі на вулиці Курбаса, 9.
Підозрювати у вбивстві почали
25-річного Андрія Горбатюка. Чоловіка затримали у Львові. Міру
запобіжного заходу Андрію Горбатюку обирали в міськрайсуді
18 квітня. Підозрюваний після засідання сказав, що шкодує про те,
що трапилося.
Згодом у ГУ Нацполіції повідомляли, що підозрюваний перебуває
у психоневрологічній лікарні у Скар-

жинцях Хмельницької області, йому
у закритому відділені проводять
стаціонарну психіатрично-психологічну експертизу для осіб, які
перебувають під вартою.
На початку жовтня повідомили, що
чоловік осудний, матеріали передали у суд. Головуючий суддя Петро
Гуменний, суддя — учасник колегії
Віктор Братасюк, суддя — учасник
колегії: Володимир Ромазан.
Суддя озвучив, що відбувається
розгляд справи за 115 ст. ККУ —
«Умисне вбивство».

Карантин: Тернопіль і область — різними дорогами
ІРИНА БЕЛЯКОВА, ВАДИМ ЄПУР,
067–747–28–44, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM

— Ó Òåðíîïîë³ íå ââîäèòèìóòüñÿ äîäàòêîâ³ îáìåæåííÿ ó çâ’ÿçêó ç
ïðèéíÿòèì óðÿäîì ð³øåííÿì ïðî
êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ, — çàÿâèâ
ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ì³ñüêèé ãîëîâà
Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë.

Î÷³ëüíèê ì³ñòà êàæå, ùî ïåðåä
ïðèéíÿòòÿì òàêîãî ð³øåííÿ ïðîâåëè ÷èìàëî êîíñóëüòàö³é ç ôàõ³âöÿìè-åêîíîì³ñòàìè, ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó òà ìåäèêàìè.
ЩО В ТЕРНОПОЛІ?
Ñåðåä àðãóìåíò³â, ÷îìó îáìåæåííÿ íå ââîäèòèìóòü, çîêðåìà,

Поліція працює в посиленому режимі
У суботу та неділю поліцейські
підрозділи області переходять
на посилений варіант несення
служби, заявив начальник ГУНП
в Тернопільській області Олександр Богомол.
— Відповідно до мого розпорядження, 50% поліцейських
залучатимуть на перевірки
за дотриманням карантинних
норм. Будуть створені спеціальні
підрозділи, які працюватимуть
з представниками Держпрод-

споживслужби та органами
місцевого самоврядування.
Поліція — не терористична організація і сподіваємося, що
люди розумітимуть необхідність наших заходів. У першу
чергу, поліція буде доводити
до населення інформацію про
карантинні норми. Якщо ж буде
ігнорування законних вимог
поліції — тоді будуть застосовуватися інші міри реагування та
складатимуть протоколи.

íàçâàâ òàê³:
1. Íà äóìêó ìåäèê³â, êàðàíòèí
âèõ³äíîãî äíÿ ñóòòºâî íå âïëèíå
íà çìåíøåííÿ çàõâîðþâàíîñò³.
2. ßêùî îáìåæåííÿ ââåñòè — öå
çíèùèòü åêîíîì³êó ì³ñòà. Îñê³ëüêè
ñàìå ó âèõ³äí³ ï³äïðèºìö³ ìàþòü
íàéá³ëüøèé âèòîðã. Çà ðàõóíîê ÷îãî
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè ñâî¿
çàêëàäè ³ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â.
ßêùî öüîãî âèòîðãó íå áóäå —
ëþäè ïðîñòî ïðèïèíÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Öå îçíà÷àº, ùî ïîëîâèíà
òåðíîïîëÿí âòðàòèòü ðîáîòó, à ì³ñòî
âòðàòèòü íàäõîäæåííÿ, ç ÿêèõ, çîêðåìà, çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó ìåäçàêëàä³â òà êóïóþòü îáëàäíàííÿ.
À òàêîæ çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà ÷èìàëî
³íøèõ âèäàòê³â.
3. Êð³ì òîãî, ó ì³ñò³ äîñ³ ä³º ð³øåííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, à òàêîæ êîì³ñ³¿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ÿêèìè ÷³òêî ïåðåäáà÷åí³ îáìåæåííÿ,
ùî ä³þòü ó Òåðíîïîë³.
— ß ïðîøó ï³äïðèºìö³â ìàêñè-

ìàëüíî äîòðèìóâàëèñü îáìåæåíü,
ðåêîìåíäîâàíèõ ÌÎÇîì, — çàêëèêàâ Ñåðã³é Íàäàë. — Éäåòüñÿ ïðî
äîòðèìàííÿ ìàñêîâîãî ðåæèìó,
äèñòàíö³¿, îêðåìèõ âõîä³â-âèõîä³â,
íàÿâí³ñòü ñàí³òàéçåð³â òîùî.
Çâåðíóâñÿ î÷³ëüíèê ì³ñòà ³
äî ïðàâîîõîðîíö³â.
— Ïðàâîîõîðîíö³ ïîâèíí³ øòðàôóâàòè ï³äïðèºìö³â íå çà òå, ùî
âîíè ïðàöþþòü, à ëèøå ÿêùî
âîíè íå äîòðèìóþòüñÿ ñàí³òàðíèõ
âèìîã, — ïîÿñíèâ Ñåðã³é Íàäàë.
А ЯК ПОСТАНОВА?
Ñàìà ïîñòàíîâà Êàáì³íó ïðî
âïðîâàäæåííÿ êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ, íà äóìêó Ñåðã³ÿ Íàäàëà,
º íåäîñêîíàëîþ òà íå â³äïîâ³äàº
âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
— ¯¿ ïðèéìàëè, çíîâó-òàêè, áåç
êîíñóëüòàö³é ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äóæå áàãàòî
íåâ³äïîâ³äíîñòåé äî Êîíñòèòóö³¿
òà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, — ïåðåêîíàíèé Ñåðã³é Íàäàë. — Òîìó

â Òåðíîïîë³ ä³ÿòèìóòü ëèøå ò³ îáìåæåííÿ, ÿê³ ä³ÿëè äîòåïåð.
ОБЛАСТЬ — ПО-ІНШОМУ
— Ìè íàáëèæàºìîñü äî ò³º¿ ìåæ³,
ùî ìîæå áóòè íåîáõ³äí³ñòü ââîäèòè
ïîâíèé ëîêäàóí, — êàæå î÷³ëüíèê
ÒÎÄÀ Âîëîäèìèð Òðóø.
ßê çàÿâèâ î÷³ëüíèê îáëàñò³, óðÿä
âèä³ëèâ êîøòè äëÿ îáëàøòóâàííÿ
ë³æêî-ì³ñöü ç êèñíåì. Òåðíîï³ëüùèíà îòðèìàëà áëèçüêî 14 ìëí
ãðèâåíü, ùå 38 ìëí íàðàç³ î÷³êóþòü.
— Ñòàíîì íà 13 ëèñòîïàäà, â îáëàñò³ äîäàòêîâî ðîçãîðíóòî 138 ë³æîê òà ãîñï³òàëü íà áàç³ òðåòüî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³,— ïîÿñíèëà íà÷àëüíèöÿ
â³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÒÎÄÀ
Îëüãà ßðìîëåíêî. — Ðîçãîðòàííÿ
öèõ ë³æîê îáóìîâëåíî ðîçðàõóíêàìè, ÿê³ ïðîãíîçóþòü çá³ëüøåííÿ
õâîðèõ. À ç îáëàøòóâàííÿì êèñíþ
º ïðîáëåìè, àäæå ïîòð³áíî ñïåðøó
çíàéòè ô³ðìè, ÿê³ çìîæóòü öå çðîáèòè. ² ïîòð³áíî ñòâîðèòè óìîâè,
ùîá ïðîêëàäàòè ñèñòåìó.
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ЯК ВІДРІЗНИТИ ЗАСТУДУ, ГРВІ ТА
ГРИП ВІД КОРОНАВІРУСУ У ДІТЕЙ

НАТАЛЯ СУМСЬКА

Îñ³íü òà çèìà — òðàäèö³éíà
ïîðà ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é, ÿêà â öüîìó
ðîö³ óñêëàäíþºòüñÿ ïàíäåì³ºþ
COVID-19. Áàãàòî øêîëÿð³â óæå
çàëèøàþòüñÿ âäîìà ç òåìïåðàòóðîþ.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä ñèìïòîìè
çàðàæåííÿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS
CoV-2 íàãàäóþòü îçíàêè çíàéîìî¿
íàì çàñòóäè àáî ãðèïó. Äèôåðåíö³þâàòè îäðàçó, íà ùî ñàìå çàõâîð³ëà äèòèíà, íåïðîñòî. Öå ìîæå
çðîáèòè ëèøå ë³êàð. Ùî ðîáèòè
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè, ÿê ä³ÿòè, êîëè
º ñèìïòîìè íåçäóæàííÿ, ðîçïîâ³äàþòü ìåäèêè ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà
ë³êàðíÿ».
ПРО НЕДУГИ
Êîðîíàâ³ðóñ 2019 ðîêó (SARSCoV-2, àáî 2019-nCoV) — öå íîâèé â³ðóñ, ÿêèé ñïðè÷èíÿº ðîçâèòîê ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü
ó ëþäåé (çîêðåìà ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19) òà
ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ â³ä ëþäèíè
äî ëþäèíè. Öåé â³ðóñ óïåðøå áóâ
³äåíòèô³êîâàíèé ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ñïàëàõó â ì. Óõàíü, Êèòàé,
ó ãðóäí³ 2019 ðîêó. Ó ëþäèíè, ³íô³êîâàíî¿ SARS-CoV-2, ðîçâèâàºòüñÿ ðåñï³ðàòîðíå çàõâîðþâàííÿ
ð³çíî¿ òÿæêîñò³ ç òàêèìè îñíîâíèìè ñèìïòîìàìè: ãàðÿ÷êà, êàøåëü,
çàäèøêà (óñêëàäíåíå äèõàííÿ).
Ñèìïòîìè ìîæóòü ïðîÿâèòèñÿ
÷åðåç 2–14 äí³â ï³ñëÿ çàðàæåííÿ.
Ãðèï — öå ãîñòðà â³ðóñíà ³íôåêö³éíà õâîðîáà ç ïåð³îäè÷íèì
åï³äåì³÷íèì ÷è íàâ³òü ïàíäåì³÷íèì ïîøèðåííÿì. Õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîÿâîþ ãîñòðîãî ðåñï³ðàòîðíîãî ñèíäðîìó ç ïåðåâàæàííÿì òðàõåîáðîíõ³òó òà âèðàæåíîþ
³íòîêñèêàö³ºþ ç ãàðÿ÷êîþ. Ãðèï
ìàº ñèìïòîìè, ñõîæ³ ç ³íøèìè
ãîñòðèìè ðåñï³ðàòîðíèìè â³ðóñíèìè ³íôåêö³ÿìè (ÃÐÂ²), àëå

КОНТАКТИ
Усю інформацію ви можете отримати, зателефонувавши на «гарячу
лінію»: (0352) 52–34–98. А також
на офіційних сторінках Комунального
некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна
лікарня» у Іnstagram та Facebook.

ãðèï çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè º íàáàãàòî íåáåçïå÷íèì, àí³æ ³íø³
ÃÐÂ². Íàé÷àñò³øèì óñêëàäíåííÿì
ãðèïó º ãåìîðàã³÷íèé íàáðÿê ëåãåíü, íàáðÿê-íàáóõàííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó, ÿê³ ìîæóòü çà äåê³ëüêà
ãîäèí ÷è äí³â ïðèçâåñòè äî ñìåðò³
õâîðîãî.
ÃÐÂ² — ãîñòðà ðåñï³ðàòîðíà
³íôåêö³ÿ — íàéøèðøå ïîíÿòòÿ, ùî âêëþ÷àº ðåñï³ðàòîðí³
³íôåêö³¿, ñïðîâîêîâàí³ ÿê â³ðóñàìè (ÃÐÂ² — ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âèïàäê³â), òàê ³ áàêòåð³ÿìè
(áàêòåð³àëüí³ ÃÐ² — âèíèêàþòü
çíà÷íî ð³äøå).
ЯК РОЗПІЗНАТИ КОРОНАВІРУС?
Âèð³çíèòè ³ ïðîâåñòè ä³àãíîñòèêó, ÿêèé ñàìå â³ðóñ âðàçèâ
äèòèíó, ñêëàäíî. ßêùî ó äèòèíè º ï³äâèùåíà òåìïåðàòóðà
ò³ëà ÷è ³íø³ ïðîÿâè íåçäóæàííÿ,
òî îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ñïî÷àòêó
çàòåëåôîíóâàòè (!) äî ïåä³àòðà, ç
ÿêèì óêëàäåíà äåêëàðàö³ÿ.
— Ë³êàð äîñòåìåííî âèâ÷àº ñèòóàö³þ, âðàõîâóº ïîêàçíèê òåìïåðàòóðè ò³ëà äèòèíè, àíàìíåç,
çâàæàº íà âñ³ ôàêòîðè, ÿê³ çàðàç
ìîæóòü íàñòîðîæóâàòè. ² â ïîäàëüøîìó ä³º çà ðîçðîáëåíèì
àëãîðèòìîì ä³é, — ðîçïîâ³äàº
ì³ñüêèé ïåä³àòð Ìàéÿ Ãîëÿê.
ßêùî ó ë³êàðÿ º ï³äîçðà, ùî
äèòèíà õâîðà íà êîðîíàâ³ðóñ, º
åï³äåì³îëîã³÷íèé çâ'ÿçîê ç õâîðèì
íà COVID-19, ¿¿ ìîæóòü ñêåðóâàòè
íà ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, àáî âèñòàâèòè ä³àãíîç åï³äåì³îëîã³÷íî. Íà îñíîâ³ ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ
óæå â³äáóâàºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ
ä³àãíîçó.
— Òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè
äîðîñë³ ó ñ³ì'¿ õâîð³þòü, à â ä³òåé
íåäóãà ïðîò³êàº áåçñèìïòîìíî,
ó òàêîìó âèïàäêó ìîæíà ïðîâåñòè ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ — âèçíà÷àº
³ìóíîãëîáóë³íè äâîõ òèï³â: M ³
G. ßêùî âèÿâëÿºòüñÿ M, òî öå
ãîâîðèòü ïðî ãîñòðèé ïðîöåñ çàõâîðþâàííÿ, ÿêùî G — òî äèòèíà ïåðåõâîð³ëà àáî ³íô³êóâàëàñÿ
â³ðóñîì ³ âèðîáèëèñÿ àíòèò³ëà
äî öüîãî çàõâîðþâàííÿ, — ïîÿñíþº ïàí³ Ãîëÿê.
Êîðîíàâ³ðóñíà ³íôåêö³ÿ âèêëèêàº ó ä³òåé ò³ æ ñèìïòîìè,
ùî é ó äîðîñëèõ: ëèõîìàíêó,
êàøåëü, ³íîä³ íåæèòü, ó òÿæêèõ
âèïàäêàõ — óñêëàäíåíå äèõàííÿ,
ïðîäîâæóº ïåä³àòð.
— Õî÷à íåùîäàâí³é àíàë³ç

ïåä³àòðè÷íèõ âèïàäê³â ó ÑØÀ
ïîêàçàâ, ùî ä³òè ÷àñò³øå çà äîðîñëèõ ìàëè ëèõîìàíêó ³ íå òàê
÷àñòî ÿê äîðîñë³ — êàøåëü. Âàðòî
çâåðòàòè óâàãó íà òàê³ îçíàêè ÿê
óñêëàäíåíå òà/àáî ïðèñêîðåíå
äèõàííÿ. Êë³í³÷íà ñèìïòîìàòèêà
COVID-19 ó ä³òåé ìåíø âèðàæåíà, í³æ ó äîðîñëèõ. Õî÷à ìàëåíüê³
ä³òè, îñîáëèâî â³êîì äî 1 ðîêó,
ìàþòü òÿæ÷èé ïåðåá³ã â³ðóñíî¿
³íôåêö³¿. Ó 90% âèïàäê³â õâîðîáà
ïðîõîäèòü àáî áåçñèìïòîìíî, àáî
ëåãêî, àáî ïîì³ðíî. Ëèøå ó 3%
ä³òåé ñòàðøå 15 ðîê³â õâîðîáà
ïðîõîäèëà âàæêî àáî êðèòè÷íî,
ñâ³ä÷àòü äàí³ àìåðèêàíñüêèõ ë³êàð³â, — óòî÷íþº Ìàéÿ Ãîëÿê.
ВІДМІННОСТІ ХВОРОБ
ßê æå ðîçï³çíàòè ãðèï, ÃÐÂ²
÷è êîðîíàâ³ðóñ?
² ãðèï, ³ COVID-19 — çàðàçí³
ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ. Àëå
âîíè ç'ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç ð³çí³ â³ðóñè. COVID-19 âèíèêàº ÷åðåç â³ðóñ
SARS-CoV-2, à ãðèï ñïðè÷èíÿþòü
â³ðóñè ãðèïó A, B àáî C. Íà ãðèï
ìîæíà çàõâîð³òè áóäü-êîëè, îäíàê
íàéá³ëüøå õâîðîáà ïîøèðþºòüñÿ
ó ñåçîí ãðèïó ³ çàñòóä — ç îñåí³

Іíêóáàö³éíèé ïåð³îä
ó êîðîíàâ³ðóñó ïðîò³êàº
ïåðåâàæíî äî 14 äí³â,
ãðèïó — â³ä äåê³ëüêîõ
ãîäèí äî òðüîõ ä³á.
Çâåðòàéòåñü äî ë³êàðÿ
é äî âåñíè. ² COVID-19, ³ ãðèï
ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî. Àëå º ³
ïåâí³ â³äì³ííîñò³.
— ²íêóáàö³éíèé ïåð³îä ó êîðîíàâ³ðóñó ïðîò³êàº ïåðåâàæíî
äî 14 äí³â, ãðèïó — â³ä äåê³ëüêîõ
ãîäèí äî òðüîõ ä³á. Ãðèï â³äð³çíÿºòüñÿ ãîñòðèì ïî÷àòêîì, âèñîêîþ
òåìïåðàòóðîþ (38–40 ãðàäóñ³â,
ï³äí³ìàºòüñÿ êîæí³ 3–4 ãîäèíè),
çàãàëüíîþ ³íòîêñèêàö³ºþ îðãàí³çìó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ëîìîòà ó ò³ë³,
á³ëü ó ì'ÿçàõ. Çãîäîì ç'ÿâëÿþòüñÿ
êàòàðàëüí³ ïðîÿâè — á³ëü ó ãîðë³,
á³ëü ãîëîâè, î÷íèõ ÿáëóê, çàêëàäåí³ñòü íîñà, ñóõèé êàøåëü òîùî.
Õàðàêòåðíèì äëÿ ãðèïó º óðàæåííÿ äèõàëüíîãî òðàêòó ó âèãëÿä³
ôàðèíãîòðàõå¿òó. Íà â³äì³íó â³ä
ãðèïó, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ðàïòîâî — ç âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ òà
áîëåì ó ò³ë³ — ñèìïòîìè ÃÐÂ²
âèÿâëÿþòüñÿ ïîñòóïîâî, õâîðîáà ïåðåíîñèòüñÿ ëåãêî òà ìèíàº
âïðîäîâæ 1–2 òèæí³â, — ïîÿñíþº
çàâ³äóâà÷ ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Îëüãà Äèâîíÿê. —
Ïðè COVID-19 ïî÷àòîê ìîæå áóòè
ãîñòðèì, ïîñòóïîâèì ÷è áåçñèìïòîìíèì. Ïàö³ºíòè ñêàðæàòüñÿ
íà ï³äâèùåíó òåìïåðàòóðó ò³ëà,
óòðóäíåíå íîñîâå äèõàííÿ, âòðàòó íþõó, ñóõèé êàøåëü, áëþâîòó,
íóäîòó, áîë³ â æèâîò³, çàãàëüíó
ñëàáê³ñòü.

АРХІВ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Поради  Застуду, грип та Covid-19
викликають різні віруси, проте їхні
симптоми можуть бути дуже схожими.
Надзвичайно складно одразу визначити,
що саме підхопили. Як вберегти дітей
від недуг та що робити при симптомах
захворювання, радять експерти

У сезон ГРВІ дбайте про здоровий сон, харчування вашої
дитини. А при симптомах захворювання звертайтесь до лікаря
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ —
ЧИМ УСКЛАДНЕНЕ?
Ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ãðèï òà
êîðîíàâ³ðóñ º ñèìïòîìàòè÷íèì.
— Æàðîçíèæóâàëüí³ ïðåïàðàòè,
çâîëîæåííÿ íîñîâèõ õîä³â ñîëüîâèìè ðîç÷èíàìè, âæèâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ð³äèíè. Âîäíî÷àñ
äëÿ ë³êóâàííÿ ãðèïó ìîæåìî çàñòîñîâóâàòè ïðîòèâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè, ó òîé æå ÷àñ ¿õ åôåêòèâí³ñòü
äëÿ êîðîíàâ³ðóñó âèâ÷àºòüñÿ, —
ðîçïîâ³äàº Îëüãà Äèâîíÿê.
Êîðîíàâ³ðóñ âïëèâàº íà âñ³ îðãàíè òà ñèñòåìè îðãàí³çìó. Ë³êàð³â òóðáóº íå ò³ëüêè ñàìà õâîðîáà,
à é ïîñòêîâ³äíèé ñèíäðîì.
— Äóæå áàãàòî ä³òåé ñêàðæàòüñÿ
íà òå, ùî º òðèâàëà ñóáôåáðèëüíà
òåìïåðàòóðà ò³ëà, òðèâàë³ áîë³ ãîëîâè (ó ä³òåé ñòàðøîãî â³êó), â³ä÷óòòÿ òàõ³êàðä³¿, ñåðöåáèòòÿ, ï³äâèùåí³ âòîìëþâàí³ñòü, ñîíëèâ³ñòü
òà ï³òëèâ³ñòü. Ìè íå çíàºìî, ÿê³
áóäóòü íàñë³äêè ö³º¿ õâîðîáè ÷åðåç
ï³â ðîêó, ð³ê ÷è á³ëüøå. Õâîðîáà
ùå íå âèâ÷åíà, òîìó âîíà íåáåçïå÷íà, — çàóâàæóº ïàí³ Äèâîíÿê.
Ùîá óíèêíóòè íàøàðóâàííÿ
äâîõ íåáåçïå÷íèõ õâîðîá, ë³êàð
ðàäèòü îáîâ’ÿçêîâî çðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó. Ä³òÿì ìîæíà
³ç øåñòè ì³ñÿö³â.
ПРОФІЛАКТИКА: ЩО РОБИТИ
— Ùîð³÷íà âàêöèíàö³ÿ — íàéä³ºâ³øèé çàñ³á äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ãðèïó. Âàêöèíà íå âïëèâàº
íåãàòèâíî íà ³ìóí³òåò ëþäèíè,
à çì³öíþº éîãî ³ çìóøóº ïðàöþâàòè á³ëüø àêòèâíî ³ ïðîäóêòèâ-

íî. Âàêöèíóâàòèñÿ òðåáà äî ïî÷àòêó öèðêóëÿö³¿ â³ðóñ³â, ùîá
óòâîðèëèñÿ ³ìóí³òåò ³ äîñòàòíÿ
ê³ëüê³ñòü çàõèñíèõ àíòèò³ë. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî ïðèáëèçíî äâà
òèæí³. Îäíàê ùåïëåííÿ ìîæíà
ðîáèòè é ï³çí³øå, íàâ³òü ÿêùî
ó âàøîìó ðåã³îí³ óæå çàô³êñîâàíî
ñåçîíí³ ñïàëàõè ãðèïó, ãîâîðèòü
çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëåííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ»
Ñâ³òëàíà Êîçàê.
Äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïîæèâíèõ
ðå÷îâèí ³ ïðàâèëüíà êóëüòóðà
ñïîæèâàííÿ ¿æ³ âáåðåæóòü äèòèíó
â³ä ÷èñëåííèõ õâîðîá, çðîáëÿòü ¿¿
áàäüîðîþ ³ óâàæíîþ. Õàð÷óâàííÿ
ä³òåé ìàº áóòè çäîðîâèì òà çáàëàíñîâàíèì òàêîæ ïîçà øêîëîþ.
Òîìó â äîìàøíüîìó ìåíþ çðîá³òü
îñíîâîþ ðàö³îíó îâî÷³ ³ áîáîâ³.
— Ñòåæòå, ùîá äèòèíà ùîäíÿ
¿ëà ôðóêòè òà ÿãîäè, ìîëî÷í³ òà
êèñëîìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ó íåâåëèêèõ ïîðö³ÿõ — ö³ëüíîçåðíîâ³
ïðîäóêòè, íàñ³ííÿ òà ãîð³õè. Ãîòóéòå ðèáó 2–3 ðàçè íà òèæäåíü ³
ì’ÿñî (ïåðåâàæíî ïòèö³ ³ êðîëèêà). Òàêîæ ì³í³ì³çóéòå ê³ëüê³ñòü
ñîë³ òà öóêðó. Äèòèíà ìàº îòðèìóâàòè äîñòàòíüî ð³äèíè ³ ïèòè
íå çà ãðàô³êîì, à îð³ºíòóþ÷èñü
íà â³ä÷óòòÿ ñïðàãè. Ïñèõîëîã³÷íèé êîìôîðò äóæå âàæëèâèé ÿê
äëÿ ä³òåé, òàê ³ äëÿ áàòüê³â. Òîìó
áåðåæ³òü ñâî¿õ ð³äíèõ, ìèñë³òü ïîçèòèâíî òà áóäüòå çäîðîâèìè! —
çàâåðøóº Ñâ³òëàíà Êîçàê.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
РОБОТУ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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НАРКОТИКІВ ШТРАФУЮТЬ ОСББ
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
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Íà ê³ëüêîõ áóäèíêàõ íà «Äðóæá³» çíîâó ç’ÿâèëèñü íàïèñè ïðî
«çàêëàäêè» íàðêîòèê³â.
Ó ïîë³ö³þ ãîëîâè ÎÑÁÁ íå ïîñï³øàþòü ïðî íîâ³ øåäåâðè ïîâ³äîìëÿòè. Êàæóòü — áîÿòüñÿ…
Âæå áóëè âèïàäêè, ùî ïîâ³äîìëÿëè, à ìóí³öèïàëè ïðè¿õàëè ³ îøòðàôóâàëè… ñàìèõ ãîë³â ÎÑÁÁ. Øòðàô — ÷èìàëèé,
800 ãðí. Íà â³äðî íå íàäòî ÿê³ñíî¿
³ äîðîãî¿ ôàðáè âèñòà÷èëî á.
— Íà âóë. Ãðîìíèöüêîãî âíî÷³
ðîçìàëþâàëè, à òàêîæ íà íàøîìó áóäèíêó, — ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà
Êóëèê, ãîëîâà ÎÑÁÁ Áóäíîãî,
32 à. — Ïîë³ö³þ ìè íå âèêëèêàëè.
ß çíàþ, ùî êîëèñü äàâàëè ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá æåêè ³ ÎÑÁÁ
ò³ íàïèñè ïîçàìàëüîâóâàëè. Ñëî-

âîì, í³êóäè ìè íå çâåðòàëèñü, áî
íå ìàºìî çàéâèõ êîøò³â, àáè ùå
é øòðàôè ïëàòèòè.
НА ПЛЕЧІ МЕШКАНЦІВ
Áóäèíîê, äå ãîëîâóº ïàí³ Òåòÿíà — ïåðñèêîâîãî êîëüîðó.
Òåïåð òðåáà äóìàòè, äå ³ çà ùî
êóïèòè ôàðáó, ÿê ï³ä³áðàòè òîí
òà ó ñê³ëüêè îá³éäóòüñÿ ðîáîòè.
Àäæå ïðîñòî ôàðáîþ íå çàìàëþºø, áóêâè â³ä ôàðáè áàëîí÷èêîì
ïðîÿâëÿòèìóòüñÿ. ¯õ ñïî÷àòêó òðåáà ÷èìîñü çàøïàêëþâàòè, à ïîò³ì
âæå çàìàëüîâóâàòè «íà êîë³ð».
Íà êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ
ó áóäèíêó, ÿêîìó áëèçüêî 15 ðîê³â, ïîêè íå ðîçæèëèñü. Òîìó òåïåð êóïóâàòèìóòü ôàðáó òà øóêàòèìóòü ìàéñòð³â. Óñ³ âèòðàòè,
êàæå ïàí³ Òåòÿíà, ëÿæóòü íà ïëå÷³
ìåøêàíö³â.
Ò³ºþ æ ôàðáîþ âíî÷³ ðîçìà-

Врятує законопроєкт?
— Якщо балансоутримувачі будинків довго не ліквідовують
напис, приїжджають муніципали і видають припис, — запевняє
Сергій Крета. — Якщо й надалі
немає реакції, складають протокол за порушення благоустрою —
за ст. 152 КУпАП.
Схема інтернет-продажу наркотиків надто складна і розгалужена. Одні замовляють, інші продають, інформацію на фасади наносять треті, четверті виступають
посередниками і т. д. Але поліції
буде легше такі злочини розкривати, якщо про «свіжі закладки»

таки їх повідомлятимуть.
— Зараз готується законопроєкт, який ініціює Нацполіція, де
за розміщення напису про продаж наркотиків буде передбачена кримінальна відповідальність, — каже Сергій Крета. — Тоді
«художники», розмальовуючи
фасади, вчинятимуть саме злочин, а не адмінправопорушення.
І відповідальність буде суттєвою.
Найефективніший спосіб боротьби з «гранітниками» — це
відеонагляд. Чим більше камер
у дворах, тим більше шансів
знайти «художників».

ëþâàëè ôàñàäè ³ íà âóë. Ãðîìíèöüêîãî. Ãîëîâà ÎÑÁÁ «Îñâ³òà»
ßðîñëàâ Áîãàé êàæå, ùî íå âïåðøå.
— Íå ïîâ³äîìëÿëè äî ïîë³ö³¿, —
êàæå ßðîñëàâ Áîãàé. — Ðàí³øå
âèêëèêàâ ìóí³öèïàë³â, òî â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ ùå é õîò³ëè
øòðàôóâàòè. ßêùî ãîëîâà ÎÑÁÁ
â÷àñíî íå ïðèáåðå ö³ ìàëþíêè ³,
ÿêùî ìóí³öèïàëè ïðè¿äóòü ³ ïîáà÷àòü, — òî øòðàôóþòü íàñ. ß çíàþ
îäíîãî ãîëîâó ÎÑÁÁ, ÿêîãî âæå
îøòðàôóâàëè.
Ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ ðåìîíò,
ïàí ßðîñëàâ, êàæå, íå ï³äðàõîâóâàâ. Ìàéñòð³â íå âèêëèêàòèìå.
Êàæå, ñàì ñòàþ ³ çàìàëüîâóþ.

«Ðàí³øå âèêëèêàâ
ìóí³öèïàë³â, òî ùå é
õîò³ëè øòðàôóâàòè.
ßêùî ãîëîâà ÎÑÁÁ
â÷àñíî íå ïðèáåðå ö³
ìàëþíêè — ìè êðàéí³»
— Êîëè äî ìóí³öèïàë³â ÷è ïîë³ö³¿ çâåðòàºøñÿ — äëÿ ÷îãî ¿ì
êîãîñü øóêàòè, ïðîñò³øå æ íàñ
îøòðàôóâàòè, — íàð³êàº ßðîñëàâ
Áîãàé. — Àëå â ìåíå ïèòàííÿ: äëÿ
÷îãî íàì òàêà òà ìóí³öèïàëüíà
³íñïåêö³ÿ? Ìè ¿õ óòðèìóºìî
çà ñâî¿ ãðîø³ äëÿ òîãî, ùîá íàñ
øòðàôóâàëè? ×è òàêè, àáè íàì
äîïîìàãàëè?
ЩО КАЖУТЬ У МІСЬКРАДІ
ТА ПОЛІЦІЇ?
Ó ì³ñüêðàä³ çàïåâíÿþòü: â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ,
îáîâ’ÿçîê ç óñóíåííÿ íàäïèñ³â
ãðàô³ò³ íà ôàñàäàõ áóäèíê³â ïîêëàäåíî íà áàëàíñîóòðèìóâà÷³â.
— Â³äïîâ³äàëüí³ñòü — çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ, — ïîÿñíèëà
ðå÷íèöÿ ì³ñüêðàäè Ìàð’ÿíà
Çâàðè÷. — Íà ïîñàäîâèõ îñ³á â³ä
50 äî 100 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
Ïðè ðîçãëÿä³ àäì³íêîì³ñ³ºþ

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Кримінал  Штрафують не тих, хто
намалював, а самих голів ОСББ, за те,
що невчасно знищили намальоване.
У міськраді пояснили: усунення «графіті»
на фасадах — справа балансоутримувачів

— Коли до муніципалів чи поліції звертаєшся — для
чого їм когось шукати, простіше ж нас оштрафувати, —
скаржаться тернополяни
áóäèíêîâèõ «øåäåâð³â» ç àäðåñàìè çàêëàäêè, çàïåâíÿº, çàçâè÷àé í³êîãî íå øòðàôóþòü, ÿêùî
ïîðóøåííÿ óñóíåíå.
Ìè ïîøóêàëè ó â³äêðèòèõ äæåðåëàõ ö³íè íà ôàñàäíó ôàðáó.
10-ê³ëîãðàìîâå â³äðî íàéäåøåâøî¿ ³ íå íàäòî ÿê³ñíî¿ îá³éäåòüñÿ
â³ä 700 ãðí. ßêùî êðàùî¿ ÿêîñò³
òà á³ëüø ñò³éêà — áëèçüêî 4 òèñ.
ãðí. Ïëþñ — âàëèêè, ïåíçë³ òà
âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, àáè
çàìàëþâàòè. ßêùî íåìà êîìó
öå çðîáèòè ³ ïîòð³áíî íàéìàòè
ìàéñòð³â, àáè ñâ³æî ïîìàëüîâàíèé
øìàò áóäèíêó íå âèð³çíÿâñÿ â³ä
óñüîãî ïðèì³ùåííÿ — ïîòð³áíî
áóäå ùå îïëàòèòè ðîáîòó ìàéñòð³â. Óñ³ ö³ âèòðàòè — ç êèøåí³
ìåøêàíö³â áóäèíêó.
— Íàâåñí³ öüîãî ðîêó ïîë³ö³ÿ
ñï³ëüíî ç ìóí³öèïàëüíîþ ³íñïåêö³ºþ, ïðîô³ëüíèì çàñòóïíèêîì
ì³ñüêîãî ãîëîâè Âëàäèñëàâîì
Ñòåìêîâñüêèì ³ áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè áóäèíê³â ïðîâåëè íàðà-

äó, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà. — Òîä³ âñ³ ä³éøëè äî ñï³ëüíî¿
äóìêè: ÿêùî íà ôàñàä³ ç’ÿâèâñÿ
íàïèñ ³ç «çàêëàäêîþ», ïîòð³áíî öå
çàô³êñóâàòè, ôîòî ñêèíóòè â ñïåö³àëüíî ñòâîðåíó ãðóïó ó âàéáåð
òà âèòåðòè íàïèñ.
Ãðàô³ò³ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî
çàêëàäêè º íåáåçïå÷íèìè, àäæå
ì³ñòÿòü ÷³òêå ïîâ³äîìëåííÿ, äå
íàðêîòèêè.

ДОВІДКА
Загалом за 2020 рік поліція Тернопільщини розкрила 160 злочинів,
що стосуються інтернет-продажів
наркотиків. Затримали 4 організовані злочинні угруповання. Дві справи
вже пішли до суду. Ще у двох триває розслідування. Затримані понад
20 осіб, виконавців, які підлягають
кримінальній відповідальності.

Як покарали чоловіка за секс з неповнолітньою?
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

 Îáâèíóâà÷åíèé — ïîâíîë³òí³é.
Ïåðåáóâàþ÷è ç ä³â÷èíîþ â ñàëîí³
àâòîìîá³ëÿ â îäíîìó ç ñ³ë Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó ³ çíàþ÷è,
ùî ¿é íåìàº 16 ðîê³â, âñòóïèâ ³ç
íåþ ó ïðèðîäí³ ñòàòåâ³ çíîñèíè,
éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.
Ñóä ïîêàðàâ ÷îëîâ³êà.
«Îáâèíóâà÷åíèé, áóäó÷è ïîâíîë³òíüîþ îñîáîþ, 12 ëèïíÿ
2020 ðîêó áëèçüêî 4 ãîä., ïåðåáóâàþ÷è ðàçîì ³ç íåïîâíîë³òíüîþ
ïîòåðï³ëîþ ó ñàëîí³ àâòîìîá³ëÿ
íà âóë. Òåðåáîâëÿíñüê³é ó ñ. ².
Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó Òåð-

íîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³, äîñòîâ³ðíî
çíàþ÷è, ùî ïîòåðï³ëà íå äîñÿãëà
ø³ñòíàäöÿòèð³÷íîãî â³êó, áåç çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ íàñèëüñòâà ÷è
ïîãðîçè, óìèñíî âñòóïèâ ³ç íåþ
ó ïðèðîäí³ ñòàòåâ³ çíîñèíè», —
éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.
Ñâî¿ìè ä³ÿìè ÷îëîâ³ê â÷èíèâ
êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 155 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, —
òîáòî ïðèðîäí³ ñòàòåâ³ çíîñèíè
ç îñîáîþ, ÿêà íå äîñÿãëà ø³ñòíàäöÿòèð³÷íîãî â³êó, â÷èíåí³
ïîâíîë³òíüîþ îñîáîþ.
15 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì³æ ïîòåðï³ëîþ òà îáâèíóâà÷åíèì äî-

ñÿãíóòî óãîäè ïðî ïðèìèðåííÿ.
Çà çì³ñòîì ö³º¿ óãîäè, ÷îëîâ³ê ïîâí³ñòþ âèçíàâ ñâîþ âèíó
ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó òà çîáîâ`ÿçàâñÿ áåççàñòåðåæíî âèçíàòè
îáâèíóâà÷åííÿ â îáñÿç³ ï³äîçðè
ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ñïðèÿòè ðîçñë³äóâàííþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ç'ÿñóâàíí³
îáñòàâèí â÷èíåííÿ âêàçàíîãî
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ óãîäè, ñòîðîíè ïîãîäèëèñü íà ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³êîâ³ ïîêàðàííÿ.
À îáâèíóâà÷åíèé ïîãîäèâñÿ ç
³íøèìè óìîâàìè, âèêëàäåíèìè
â óãîä³ ïðî ïðèìèðåííÿ, â òîìó

÷èñë³ ³ ç íàñë³äêàìè íåâèêîíàííÿ
óãîäè.
«Îáñòàâèíîþ, ùî ïîì'ÿêøóº
ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, º
ùèðå êàÿòòÿ, ñïðèÿííÿ ðîçêðèòòþ
çëî÷èíó, — éäåòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè. — Îáñòàâèí, ùî îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî,
ñóäîì íå âñòàíîâëåíî».
Ñóä âðàõóâàâ òàêîæ, ùî ÷îëîâ³ê
ðàí³øå íå ñóäèìèé òà ïîçèòèâíî
õàðàêòåðèçóºòüñÿ.
— Âèçíàòè âèííèì ó â÷èíåíí³
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 155 ÊÊ
Óêðà¿íè, òà ïðèçíà÷èòè éîìó
ïîêàðàííÿ ó âèä³ îäíîãî ðîêó

îáìåæåííÿ âîë³, — òàêèì áóâ
âèðîê Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéñóäó. — Íà ï³äñòàâ³ ñò. 75 ÊÊ
Óêðà¿íè çâ³ëüíèòè â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ç³
âñòàíîâëåííÿì ³ñïèòîâîãî ñòðîêó
òðèâàë³ñòþ îäèí ð³ê.
Ç ÷îëîâ³êà â êîðèñòü Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ñòÿãíóòü
980,70 ãðí âàðòîñò³ ïðîâåäåíî¿
Òåðíîï³ëüñüêèì ÍÄÅÊÖ ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿ åêñïåðòèçè.
Íà âèðîê ìîæå áóòè ïîäàíî
àïåëÿö³þ äî Òåðíîï³ëüñüêîãî
àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Òåðåáîâëÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ïðîòÿãîì
30 äí³â ç äíÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ.
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Наші на карантині  Ми починаємо
проєкт, у якому розповідатимемо про
життя за умов пандемії та карантину
в різних країнах Європи і світу — як це
бачать тернополяни, які там проживають.
Сьогодні — про життя у Польщі та як воно
змінилось: від початку пандемії і до сьогодні,
коли карантинні заходи в країні посилили

Øêîëè íà äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, â ñóïåðìàðêåòàõ òà àïòåêàõ
äâ³ ãîäèíè ùîðàíêó ìàþòü ïðàâî
çàêóïîâóâàòèñü ëèøå ëþäè â³êîì
60+. Ìàñêè îáîâ’ÿçêîâ³ âñþäè, îêð³ì ïàðêó òà ë³ñó, çîêðåìà é ä³òÿì
ñòàðøèì ÷îòèðüîõ ðîê³â. À ëþäÿì,
ÿê³ íàâ³òü çàõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ,
àëå ë³êóþòüñÿ âäîìà, í³õòî íå ïðèçíà÷àº æîäíèõ ïðåïàðàò³â, òèì ïà÷å
àíòèá³îòèê³â.
ßê ïîñèëåííÿ êàðàíòèíó âïëèíóëî íà æèòòÿ ìåøêàíö³â ñóñ³äíüî¿
ç íàìè Ïîëüù³, ñê³ëüêè êîøòóþòü
ÏËÐ-òåñòè ³ ÿê ¿õ ïðîõîäÿòü, ÿê
¿çäèòü ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ³ ÷è
äîòðèìóþòüñÿ ïîëÿêè ïîñèëåííÿ
êàðàíòèííèõ âèìîã — ïîä³ëèëàñü
òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà Ñêîâðîí.

âäîìà, õî÷à îáèäâ³ äîíüêè äîíåäàâíà â³äâ³äóâàëè îäèí ñàäî÷îê, àëå
ð³çí³ ãðóïè. Ïðîòÿãîì 10 ä³á ä³òè
ïåðåáóâàþòü âäîìà íà êàðàíòèí³.
— ßêùî ïîâ³äîìëåíî, ùî ìè ìàºìî áóòè íà êàðàíòèí³ 10 äí³â — ìè
íå ìàºìî ïðàâà ³ãíîðóâàòè öå, —
ïîä³ëèëàñü ïàí³ Îêñàíà.— Íà íàøó
ñ³ì’þ äîäàòêîâèõ îáîâ’ÿçê³â ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì íå íàêëàäàþòü.
Òîáòî, ìè íå ìàºìî òåñòóâàòèñü
÷è ïðîâîäèòè ³íø³ çàõîäè, ÿêùî
âñ³ ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå. Àëå ìàºìî â³äáóòè âäîìà 10 äí³â â³ä äàòè
éìîâ³ðíîãî êîíòàêòó ç ³íô³êîâàíîþ
îñîáîþ. Öå çàêîí. Áàòüêàì ïîïåðåäíüî íàçâàëè äàòó — äî 20 ëèñòîïàäà.
Ãóðòêè òåæ ïåðåéøëè íà äèñòàíö³éíó ðîáîòó. Íàâ³òü çàíÿòòÿ ç ëîãîïåäàìè äëÿ ä³òîê — ³ ò³ ïðîâîäÿòü
äèñòàíö³éíî.

ШКОЛИ — ДИСТАНЦІЙНО
— Ïîâíîãî ëîêäàóíà â Ïîëüù³
ùå íåìàº, àëå çàõâîðþâàí³ñòü êîëèâàºòüñÿ â³ä 20 äî 25 òèñ. çà äîáó, —
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Îêñàíà. — Â íàñ ùå
2 òèæí³ òîìó ïðàöþâàëè ïî÷àòêîâ³
øêîëè, öå 1–3 êëàñè. Àëå, âðàõîâóþ÷è, ùî ð³çêî çðîñëà çàõâîðþâàí³ñòü, ä³òîê â³äïðàâèëè íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ — âñ³ âîíè
çäîáóâàþòü çíàííÿ ïåðåä ìîí³òîðàìè. Ïðàöþþòü ëèøå ñàäî÷êè, ³
òî íå âñ³, òà íóëüîâèé êëàñ — ï³äãîòîâêà äî øêîëè. Öå ÿê â Óêðà¿í³
íåä³ëüí³ øêîëè.
Çàðàç óñ³ ä³òëàõè ðîäèíè Ñêîâðîí

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ТОРГОВІ ЦЕНТРИ,
РЕСТОРАНИ І ДИСКОТЕКИ
Òîðãîâ³ öåíòðè çàêðèëè ùå äâà
òèæí³ òîìó, òàì ïðàöþþòü ëèøå
ïðîäóêòîâ³ â³ää³ëè, àïòåêè òà êðàìíèö³ ÷è â³ää³ëè ³ç çàñîáàìè ã³ã³ºíè
òà «õ³ì³ºþ». Ðåñòîðàíè, êàôå, áàðè
ïðàöþþòü ëèøå íà âèí³ñ. Î÷³êóâàòè
çàìîâëåííÿ òðåáà íà âóëèö³. À îïëàòèòè áàæàíî êàðòêîþ ÷è îíëàéí.
— Ìàñêè îáîâ’ÿçêîâ³ ó âñ³õ
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, íà âóëèöÿõ,
äî ðå÷³, òàêîæ,— ïîä³ëèëàñü Îêñàíà
Ñêîâðîí. — Öå íå ñòîñóºòüñÿ ë³ñ³â
³ ïàðêîâèõ çîí. Òàì ìàñêè ìîæíà
çíÿòè. Àëå ä³ñòàòèñü äî öèõ çîí

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Маски обов’язкові у всіх громадських
місцях, на вулицях, до речі, також.
Це не стосується лісів і паркових зон

ìîæíà ëèøå â çàñîáàõ çàõèñòó. Ä³òè
â³ä 4 ðîê³â òàêîæ ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî
áóòè â ìàñö³, òîìó ñòàðøà äîíå÷êà,
ÿê ³ ìè, ¿¿ áàòüêè, îäÿãàº ìàñêó.
Çàéòè áåç ìàñêè äî êðàìíèö³
íå âäàñòüñÿ. Îõîðîíà âàñ íå ïðîïóñòèòü, êàæå òåðíîïîëÿíêà. Öå æ
ñòîñóºòüñÿ ³ îäíîðàçîâèõ ðóêàâè÷îê.
Õî÷åø êóïèòè ïðîäóêòè — îäÿãíè
íà ðóêè. Àëå âñþäè ïðîïàãàíäà çàìîâëÿòè ïðîäóêòè îíëàéí.
— Ó íàñ çàðàç ìàñêè — öå çâè÷ííà ÷àñòèíà ãàðäåðîáó. Îêð³ì òîãî,
øòóê 10 íîâèõ, îäíîðàçîâèõ, — ï³ä
ðóêîþ â ìàøèí³, — ïîä³ëèëàñü ïàí³
Îêñàíà. — Îêðåì³ — äëÿ äîíüêè.
Äèñêîòåêè íå ïðàöþþòü. Ê³íîòåàòðè, òåàòðè — òåæ.
— Êóëüòóðà ñèëüíî ïîñòðàæäàëà, — ðîçïîâ³ëà Îêñàíà Ñêîâðîí. —
Ï³ñëÿ áåðåçíåâîãî çàêðèòòÿ, âë³òêó
äåÿê³ çàêëàäè ñïî÷àòêó ïðîáóâàëè
â³äêðèòèñü çà óìîâè çàïðîâàäæåííÿ
«÷åðåç ì³ñöå», ïîò³ì ëèøå ÷âåðòü

«Í³êîìó â ãîëîâó
íå ïðèéøëî á
íå âèêîíóâàòè
ð³øåííÿ óðÿäó, íàâ³òü
ÿêùî ç íèì õòîñü ³
íå ïîãîäæóºòüñÿ»
çàëó. Äåÿê³ çàêëàäè íå âèòðèìàëè
öèõ óìîâ ³ çàêðèëèñÿ çîâñ³ì.
ХТО ОПІКУЄТЬСЯ СТАРШИМИ
Äâà òèæí³ òîìó, êîëè ïî÷àëîñÿ
çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ñóïåðìàðêåòè, à çà íèìè ³ ìåíø³ êðàìíèö³ òà àïòåêè, âïðîâàäèëè òàê çâàí³
«ãîäèíè ñåíüéîð³â» — çàêóïè äëÿ
ïåíñ³îíåð³â. Â³ä 10 äî 12 ãîäèíè
òàì ìàþòü ïðàâî êóïóâàòè ëèøå
ëþäè â³êîì 60+, ðîçïîâ³ëà Îêñàíà
Ñêîâðîí. Òàê³ æ ãîäèíè ñåíüéîð³â
ä³þòü ³ â àïòåêàõ. Ëþäÿì ñòàðøèì
70-òè ðàäÿòü âçàãàë³ íå âèõîäèòè
ç äîìó. ßêùî âîíè ìàþòü ðîäè÷³â, — ñàìå ò³ ìàþòü ïîäáàòè ïðî
ñòàðøèõ. ßêùî ö³ ëþäè îäèíîê³,
ïðî íèõ ïîâ³äîìëÿþòü äî ñîöñëóæá
òà âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ — õàð÷³

Щоб пройти ПЛР-тест, треба у визначений
час під’їхати на авто до вказаного пункту і
опустити вікно. З авто не потрібно виходити.
До вас підходить працівник в захисних
обладунках, бере дані і проводить ПЛР

MARTA MARCHLEWSKA

НІЯКИХ ЛІКІВ ВДОМА — ЯК ЛІКУЮТЬ
КОРОНАВІРУС У ПОЛЬЩІ

Оксана Сковрон переїхала з Тернополя до Польщі в 2014,
відтоді проживає з чоловіком-поляком поблизу Варшави.
Там народились їхні троє діток — Маженці вже 5 рочків, Іренці
3, а наймолодшому Вітолю невдовзі виповниться півтора рочку
³ ë³êè äîïðàâëÿòèìóòü âîíè.
Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ïðàöþº,
àëå ìàº ïðàâî ïåðåâîçèòè ëèøå 50%
ïàñàæèð³â. Áåç ìàñêè íå ïóñòÿòü.
Âñþäè äîçàòîðè, äåç³íô³êàòîðè,
àíòèñåïòèêè. Âîíè ³ ïåðåä âõîäîì
äî òðàíñïîðòó, àïòåê, ìàãàçèí³â.
ХТО ОПЛАЧУЄ ЛІКУВАННЯ
COVID І ЯК ЗДАЮТЬ ТЕСТИ
Óñ³õ, õòî çàõâîð³â íà COVID òà
ìàº óñêëàäíåííÿ — ÷è òî çàäèøêà,
÷è âèñîêà òåìïåðàòóðà, — êëàäóòü
äî ë³êàðí³. ßêùî ìàºø îçíàêè êîâ³äó, íå ïîòð³áíî á³ãòè äî ïîë³êë³í³êè.
À òèì ïà÷å âèñòîþâàòè â ÷åðç³, àáè
çäàòè ÏËÐ-òåêñò ÷è ïðîéòè ÊÒ.
— Â³ä÷óâàºø ñèìïòîìè — äçâîíèø íà ³íôîë³í³þ, — êàæå Îêñàíà
Ñêîâðîí. — Ðîçêàçóºø âñ³ ñèìïòîìè, îòðèìàºø òåëåïîðàäó. ßêùî
ë³êàð ìàº ï³äñòàâè, ùî òè çàõâîð³â
íà COVID, â³í äàº òîá³ åëåêòðîííå
ñïðÿìóâàííÿ ÷åðåç òâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä. Ìåäèêè àâòîìàòè÷íî
îòðèìóþòü ³íôîðìàö³þ ïðî òåáå é
òâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³. Òîä³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òîá³ äàþòü íàïðàâëåííÿ íà òåñò.
ßêùî º ïîòðåáà — âàñ øâèäêîþ
äîïðàâëÿòü äî ë³êàðí³ ³ ï³äêëþ÷àòü
äî àïàðàòó ØÂË. Âñå çà äåðæàâíèé
êîøò.
— Ïîêè ïðèéìàþòü âñ³õ, õòî
ïîòðåáóº äîïîìîãè, — êàæå ïàí³
Îêñàíà. — Ñòàä³îí ó Âàðøàâ³ ïåðåîáëàäíàëè íà øïèòàëü äëÿ êîðîíàâ³ðóñó — òàì áëèçüêî 2 òèñ.
ë³æîê. Äîëó÷àþòü â³éñüêîâèõ, âåòåðèíàð³â — âîíè ïðîõîäÿòü êóðñè
òà ñòàæóâàííÿ.
ßêùî ìîâà ïðî ë³êàðíþ íå éäå,
àëå ïàö³ºíò ï³äîçðþº ó ñåáå êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ, â³í ìîæå ïðîéòè ÏËÐ-òåñò áåçêîøòîâíî, íàâ³òü

ÿêùî íå çâåðòàâñÿ äî òåëåïîðàäè òà
íå ìàº íàïðàâëåííÿ.
— Òðåáà ïîäçâîíèòè äî ñàíåï³äåìñëóæáè, ïîâ³äîìèòè, õòî òè ³ ùî
ïîòð³áíî ïðîéòè òåñò, — ðîçïîâ³ëà
Îêñàíà. — Âîíè çàïèñóþòü äàí³ ³
ïîâ³äîìëÿþòü, â ÿêîìó çàêëàä³ ³
êîòð³é ãîäèí³ ìîæíà öå çðîáèòè.
ЖОДНИХ ЛІКІВ, ТИМ ПАЧЕ
АНТИБІОТИКІВ
Ñòîÿòè â ÷åðç³ çíîâó òàêè íå ïîòð³áíî. Òðåáà â ïåâíèé äåíü ³ ãîäèíó
ï³ä’¿õàòè íà àâòî äî âêàçàíîãî ïóíêòó ³ îïóñòèòè â³êíî. Ç àâòî íå ïîòð³áíî âèõîäèòè. Äî òåáå ï³äõîäèòü
ïðàö³âíèê â çàõèñíèõ îáëàäóíêàõ,
áåðå ó òåáå äàí³ ³ ïðîâîäèòü ÏËÐ.
Äàë³ ïðî¿æäæàºø íà äåç³íôåêö³þ.
Öå ùîñü íà çðàçîê ìèéêè äëÿ àâòîìîá³ë³â. Àâòî îáðîáëÿþòü ñïåö³àëüíèì ðîç÷èíîì. ßêùî COVID
ï³äòâåðäèâñÿ, ç ³íô³êîâàíèì çâ’ÿçóºòüñÿ ïðàö³âíèê ñàíåï³äåìñëóæáè.
Êîíñóëüòóº, ÿê ïîâîäèòèñü.
— ßê òàêîãî, ë³êóâàííÿ âäîìà
COVID â íàñ íå ³ñíóº, — êàæå
ïàí³ Îêñàíà. — Òîá³ íå ïðèçíà÷àòü
æîäíèõ ë³ê³â. ² òèì ïà÷å — àíòèá³îòèê³â. Àëå âïðîäîâæ 10 äí³â òè
íå ìàºø ïðàâà âèéòè ç äîìó. ßêùî
º óñêëàäíåííÿ — îáîâ’ÿçêîâî äçâîíèø ó øâèäêó, ³ òåáå øïèòàë³çóþòü.
Â ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ âàðò³ñòü
ÏËÐ-òåñòó êîëèâàºòüñÿ â³ä 30 çëîòèõ ³ âèùå. Öå â³ä 1800 ãðèâåíü.
— Çàðàç ëþäè íàâ÷èëèñü æèòè
ç òèì, ùî º ïàíäåì³ÿ, — êàæå ïàí³
Îêñàíà. — Ñïîê³éí³øå íà îáìåæåííÿ ðåàãóþòü. À òå, ùîá íå âèêîíóâàòè ïîñòàíîâè óðÿäó — òàêå
é â ãîëîâó íå ïðèéøëî á. Óðÿä
ñêàçàâ — öå çàêîí. Ëþäè ìîæóòü
ïîãîäæóâàòèñü ÷è êðèòèêóâàòè —
ïðàâèëà îäí³ äëÿ âñ³õ.
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НАЗРІВАЄ МАЙДАН ПІДПРИЄМЦІВ?
Мітинг  Протести проти карантину
вихідного дня, а також обов'язкового
застосування касових апаратів для
підприємців-«єдинників» в Києві
розпочалися ще зранку 17 листопада.
На бізнес тиснуть з усіх сторін, кажуть
протестувальники. Поки їх не почують,
мітинги будуть продовжувати

Ïðèáëèçíî äâ³ ñîòí³ ïðîòåñòóâàëüíèê³â — öå ï³äïðèºìö³ ç
Òåðíîï³ëüùèíè. Ïðî öå æóðíàë³ñòàì «RIA ïëþñ» ðîçïîâ³ëà
ï³äïðèºìèöÿ Îëüãà Øàõ³í.
— Ñïî÷àòêó ìè ïåðåêðèâàëè
äîðîãè, à ïîò³ì ï³øëè äî ñò³í
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, — êàæå âîíà. —
Ïîë³ö³¿ áóëî äóæå áàãàòî.
ЩО ВИМАГАЮТЬ
ПІДПРИЄМЦІ?
Ïàí³ Øàõ³í óòî÷íèëà, ùî ï³äïðèºìö³ âèñòóïàþòü çà ñïðîùåíó
ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, à òàêîæ
ãîëîñóâàííÿ çà çàêîíîïðîºêòè
¹ 3853–1, ¹ 3853–2 (ñêàñóâàííÿ
êåøáåêó òà îáîâ'ÿçêîâîãî çàñòîñóâàííÿ ÐÐÎ äëÿ «ºäèííèê³â» ²²²²² ãðóï) òà ¹ 3993 (ïîâåðíåííÿ
êíèãè îáë³êó äëÿ «ºäèííèê³â» òà
íàäàííÿ ¿é ñòàòóñó ïåðâèííîãî
îáë³êó).
— Î äåâ'ÿò³é ðàíêó áóëî äóæå
ñòðàøíî. ß äàâíî òàêîãî íå áà÷èëà. Ïîë³ö³ÿ òà Íàöãâàðä³ÿ ïðè¿æäæàëè âàíòàæíèìè ìàøèíàìè
òà ñòîÿëè ï³ä ñò³íàìè Âåðõîâíî¿
Ðàäè, — êàæå Îëüãà Øàõ³í.
«МИ ЗМОЖЕМО, МИ
ПОБОРЕМО»
Ï³äïðèºìåöü Òàðàñ Êîâàëü÷óê
ðîçïîâ³â, ùî ïåðåä Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ âñòàíîâèëè íåâåëèêó ñöåíó, òàì áóäå â³äáóâàòèñÿ òðàíñëÿö³ÿ çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
— Ó÷àñíèêè àêö³¿ áëîêóþòü
Êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, âõîäè
ó Âåðõîâíó Ðàäó, òàêèì ÷èíîì
ñòàðàþòüñÿ çàáëîêóâàòè ³ âåñü
óðÿäîâèé êâàðòàë, — äîäàâ Òàðàñ
Êîâàëü÷óê.
Ùîäî ê³ëüêîñò³ ì³òèíãóâàëüíèê³â, òî ïàí Êîâàëü÷óê ñêàçàâ, ùî
¿¿ âàæêî îö³íèòè, òîìó ùî ì³òèíãàð³â äóæå áàãàòî ³ âîíè ðîçä³ëåí³
çîíàëüíî. Çà éîãî îö³íêàìè, ¿õ
òèñÿ÷³.
«Ñüîãîäí³ çíîâó â á³é. Óæå

â ÿêèé ðàç çàêîíè Ãåòüìàíöåâà çìóøóþòü âèðóøàòè â äîðîãó. Íàø³ åë³òí³ â³éñüêà âæå
î 4.30 ïðèáóëè â Êè¿â. Í³÷ â äîðîç³. Íà âóëèö³ — 2, ðàçîì ç õîëîäîì äóøó îêóòóº òðèâîãà, àëå
âñ³ òèõî ãîìîíÿòü, ï³äòðèìóþòü
îäèí îäíîãî ³ ç êîæíèì àâòîáóñîì, ùî ò³ñíî-ò³ñíî ïàðêóþòüñÿ, ì³öí³º â³ðà — ìè çìîæåìî,
ìè ïîáîðåìî!» — ïîñò ç òàêèì
òåêñòîì òåðíîïîëÿíêà Íàòàë³ÿ
Øîëîìåé÷óê îïóáë³êóâàëà íà ñòîð³íö³ ó Facebook.
Ï³äïðèºìö³ âèìàãàëè âèíåñåííÿ íà ãîëîñóâàííÿ çàêîíîïðîºêò³â
¹ 3853–1 òà ¹ 3853–2, ïðî öå
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Øàõ³í.
Ó Ðàä³ òàê ³ íå ïðîãîëîñóâàëè çà
â³äñòðî÷êó ïðîºêòó ¹4313-ä. Â³í
ïåðåäáà÷àâ â³äñòðî÷êó ââåäåííÿ
êàñîâèõ àïàðàò³â äî 1 ñ³÷íÿ 2022
ðîêó. Äî 19-î¿ ãîäèíè ïðîòåñò
ï³äðèºìö³â çàâåðøèâñÿ, àëå âîíè
çáèðàþòüñÿ ³ íàäàë³ çáèðàòèñÿ ï³ä
ñò³íàìè Óðÿäó. Ó êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ áàãàòî ç íèõ çáèðàþòüñÿ
ïðàöþâàòè.

Під стінами Уряду зібралися підприємці
зі всієї України
ПОЇХАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ
МІКРОБІЗНЕСУ
Äèðåêòîð ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè
«Ðàäà á³çíåñó Òåðíîï³ëëÿ» Ðóñëàí
Ñàâ÷èøèí ïðîêîìåíòóâàâ ïðîòåñòè ï³äïðèºìö³â ó Êèºâ³, çîêðåìà
³ òèõ, ùî ïðè¿õàëè ç Òåðíîï³ëüùèíè.
— Âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó
ïîòð³áíî, àëå ðîáèòè öå âàðòî
îðãàí³çîâàíî, — êàæå â³í. — Òà
÷àñòèíà ïðîòåñò³â, ÿêà ïðîõîäèòü
â öèâ³ë³çîâàí³é ôîðì³, âîíà îäíîçíà÷íî ïîòð³áíà.
Ïàí Ñàâ÷èøèí ï³äòðèìàâ âèìîãó ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ.
— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ÷ëåí³â «Ðàäè á³çíåñó Òåðíîï³ëëÿ»
íà ïðîòåñòàõ â Êèºâ³ íåìàº, — çàçíà÷èâ ïàí Ñàâ÷èøèí. — ×ëåíè
ðóõó SaveÔÎÏ ïðåäñòàâëÿþòü
â îñíîâíîìó ì³êðîá³çíåñ. Ó ÷ëåí³â «Ðàäè á³çíåñó» â³í á³ëüøèé.

Від карантину шкоди більше, аніж користі?
Подібної думки, як і в підприємців, дотримуються в Європейській
Бізнес Асоціації. Експерти заявили, що користі від закриття бізнесу у вихідні менше, аніж шкоди.
Бізнес-спільнота переконана, що
державі необхідний чіткий план,
з розумних кроків, що базується

На мітингу були присутні близько двох сотень підприємців з Тернопільщини

АРХІВ УЧАСНИКІВ ПРОТЕСТІВ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 380–96–46–81–
758, FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

на досвіді інших країн. Водночас
необхідно взаємодіяти з бізнесом і виробляти чіткі та зрозумілі
адаптивні кроки.
В Асоціації також заявили про
необхідність витримувати баланс
між здоров'ям населення та економічним здоров'ям.

Три запитання від RІА: як
тернопільські підприємці
ставляться до карантину
вихідного дня

ВОЛОДИМИР
ХАРКАВИЙ,
ГАСТРОПАБ NATURA

1. Для ресторанів,
закладів харчування,
це не просто закриття
на два дні. Це означає, що ми закриємося повністю, адже ми не зможемо так працювати. При такій перерві
автоматично псуються продукти. Це
рівносильно повному закриттю галузі.
2. Ми маємо працювати, дотримуючись всіх санітарних норм, які ми і так
виконуємо, але без часового обмеження. Воно не піддається здоровій
логіці. Влада знайшла ту галузь, яка
має відповідати за всі їхні промахи.
3. У відсотковому співвідношенні
виручка складає 60 на 40 відсотків,
з яких 40 — це виручка в суботу
та неділю. У мене продажі впали
на 30 відсотків, але водночас середній чек не зменшився. Це означає,
що люди витрачають ту ж саму суму.
Тобто ті, хто настрашений, вони
сидять вдома, а інші продовжують
жити звичайним життям.

Проти підприємців правоохоронці
застосували сльозогінний газ

1. Яке ставлення до запровадження карантину вихідного дня?
2. Як би мали працювати далі заклади харчування?

РОМАН БАРТІШ,
РЕСТОРАН MEDUZA
SUSHI

1 . Од н о з н а ч н о ,
негативний вплив,
адже не буде єдиних
днів, коли є бодай
якісь заробітки. Заклади харчування просто зачиняться
і більше не відчиняться. Держава
каже, що допомагає підприємцям.
Мені запропонували 400 гривень
допомоги, але я по них навіть не їздив, бо для підприємця ці гроші
фактично нічого не вирішать.
2. Важко сказати, як мали б працювати заклади харчування. Ми всі хочемо, щоб вірус перестав поширюватися, але закривати нас, це не вихід. Для
мене вже було б ліпше закриватися
в понеділок та вівторок, а не у вихідні.
Треба запровадити заходи, які були
раніше: працювати на виніс, або лише
на літніх майданчиках.
3. Виручка у вихідні дні складає
70 відсотків від тижневої. Думаю,
що половина кав'ярень та ресторанів
просто закриється.

3. Скільки відсотків виручки від тижневого обороту вони отримують у вихідні, чи вистачить коштів на зарплати
та організацію роботи закладів?

НАЗАР АНДРУШКО,
КАВ'ЯРНЯ
«СКАВАРІДКА»

1. Це дуже сильний
удар по малому бізнесу. За вихідні дні
вони можуть хоча б
трішки назбирати
виручки, щоб їх заклад працював
надалі. Закриття роботи закладів
у вихідні абсолютно нічого не поміняє. Від цього заклади лиш будуть
закриватися назовсім, а виживуть
одиниці.
2. Сфера обслуговування, як ніяка інша, особливо прискіпливо
стежить за дотриманням карантинних вимог. Саме ресторани та
кав'ярні перевіряють найбільше.
Вважаю, що вони на сьогоднішній
день і так докладають максимум
зусиль.
3. Співвідношення людей у вихідні дні на 20–30 відсотків більше,
порівняно з будніми. Стосовно
обороту, сказати точно не можу,
кожних вихідних він може бути
різний.
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Заробітчани  У світі стрімко збільшується
кількість хворих на коронавірус. У зв’язку
з цим деякі країни вводять жорсткі
посилення карантину. Однак як це
вплине на тих, хто планує їхати за кордон
на заробітки, які країни потрапили у «у
червону зону»? Читайте у матеріалі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Íåçâàæàþ÷è íà çàãîñòðåííÿ
ñèòóàö³¿ ç êîðîíàâ³ðóñîì, ÷èìàëî òåðíîïîëÿí ãîòîâ³ âè¿æäæàòè
çà êîðäîí íà çàðîá³òêè. Ùå ìîæíà çíàéòè âàêàíñ³¿ ó ð³çí³ êðà¿íè.
Íàéá³ëüøå òàêèõ — ó Ïîëüù³ òà
Í³ìå÷÷èí³. À îò â êðà¿íàõ, äå çàðàç îñîáëèâî ãîñòðà ñèòóàö³ÿ ç
êîðîíàâ³ðóñîì, òàêèõ ÿê ÑØÀ,
ðîáîòó çíàéòè âàæêî.
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ
ЗРОСТАЄ
Êîðîíàâ³ðóñ íåàáèÿê âïëèíóâ
íà ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â Óêðà¿í³ òà
äîõîäè ãðîìàäÿí. ×èìàëî ëþäåé
÷åðåç ïàíäåì³þ âòðàòèëè ðîáîòó òà ç³øòîâõíóëèñü ç ô³íàíñîâèìè òðóäíîùàìè. Çà äàíèìè
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â, çà ïåðøèé êâàðòàë 2020 ðîêó, ð³âåíü
áåçðîá³òòÿ ñòàíîâèâ 8,9%. Îäíàê
ó äðóãîìó êâàðòàë³ öåé ð³âåíü çð³ñ
óæå äî 9,6%. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ —
ó 2019 ðîö³ ð³âåíü áåçðîá³òòÿ
ñêëàäàâ 8,6%. Öå ³ øòîâõàº ëþäåé
íà ðèçèêè òà ïî¿çäêè çà êîðäîí.
Õî÷ â Óêðà¿í³ âèð³øèëè ââîäèòè ìåíø æîðñòê³ ïîñèëåííÿ ³ çàïðîâàäæóþòü êàðàíòèí âèõ³äíîãî
äíÿ, ïðîòè öüîãî ïðîòåñòóþòü ï³äïðèºìö³ òà çâè÷àéí³ ðîá³òíèêè.
×è ÷åêàòè ïîâíîãî ëîêäàóíà,
ÿê öå áóëî íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿,
íàðàç³ íåâ³äîìî. Îäíàê î÷³ëüíèê

óðÿäó Äåíèñ Øìèãàëü çàÿâèâ,
ùî ïîâíîãî ëîêäàóíà åêîíîì³êà
Óêðà¿íè íå âèòðèìàº.
— Äåñÿòêè êðà¿í ªâðîïè ç ïîòóæíèìè ìåäè÷íèìè ñèñòåìàìè
çàïðîâàäæóþòü íîâ³ ëîêäàóíè, —
çàÿâèâ Äåíèñ Øìèãàëü. — Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ,
Ïîëüùà, Í³ìå÷÷èíà, ×åõ³ÿ —
âñ³ âîíè éäóòü íà ïîñèëåííÿ
êàðàíòèííèõ çàõîä³â, ùîá ðîç³ðâàòè ëàíöþã çàõâîðþâàíîñò³.
Åêîíîì³êà Óêðà¿íè íå âèòðèìàº
ïîâíîãî ëîêäàóíà. Ñàìå òîìó
óðÿä òà ÌÎÇ, ðàçîì ç åï³äåì³îëîãàìè, àíàë³òèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó ïî÷àëè øóêàòè
çáàëàíñîâàíèé âàð³àíò äîäàòêîâèõ êàðàíòèííèõ îáìåæåíü.
Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ðîçðîáèëî çì³íè äî ïîñòàíîâè
¹ 641, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ êàðàíòèíó
âèõ³äíîãî äíÿ.
«ЛЮДИ НЕ БОЯТЬСЯ ЇХАТИ
НА ЗАРОБІТКИ»
Ïðî òå, ùî òåðíîïîëÿíè íå áîÿòüñÿ ¿õàòè íà çàðîá³òêè íàâ³òü
â òàêèé íåïåâíèé ÷àñ, ðîçïîâ³äàº
ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó Àñîö³àö³¿
ðîáîòîäàâö³â Ñâ³òëàíà Ïîâàð.
Íàéá³ëüøå ¿äóòü äî Ïîëüù³,
îñê³ëüêè âîíà ïîðó÷.
— Ò³ ëþäè, ÿê³ âæå ïðàöþþòü
çà êîðäîíîì ³ â³äáóëè êàðàíòèí
ï³ñëÿ ïðè¿çäó — âîíè áóäóòü
ïðîäîâæóâàòè æèòè ³ ïðàöþâàòè

КІЛЬКІСТЬ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯН
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У РІЗНИХ КРАЇНАХ

çà ïðàâèëàìè, ÿê³ ä³þòü â êðà¿í³,
äå âîíè ïåðåáóâàþòü. Ó Ïîëüù³,
äî ïðèêëàäó, ëþäè, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü íà çàðîá³òêè, ïîâèíí³
ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ. Ìîæíà çäàòè ÏËÐ-òåñò, ùîá íå áóòè
íà ñàìî³çîëÿö³¿, àëå öå çà âëàñíèé
êîøò, — êàæå âîíà.
ßê ïîÿñíþº Ñâ³òëàíà Ïîâàð,
ëîêäàóí ìîæå âïëèíóòè íà ðîáîòó
çàðîá³ò÷àí. Äî ïðèêëàäó — ï³ä ÷àñ
ëîêäàóíà çàáîðîíåíà ðîáîòà çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.
Òîìó ÿêùî âè ïðàöþºòå â òàêîìó
çàêëàä³, ìîæåòå çàëèøèòèñÿ áåç
ðîáîòè.
— Çàêëàäè, ÿê³ ìàòèìóòü äîçâ³ë äëÿ ïðàö³, ³ òàì ïðàöþþòü
íàø³ ëþäè, çâè÷àéíî ïðîäîâæàòü ïðàöþâàòè, — ïðîäîâæóº
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Àëå âàæëèâî
ïðàöåâëàøòîâóâàòèñÿ îô³ö³éíî.
ßêùî òåðíîïîëÿíè ïðàöåâëàøòîâàí³ â Ïîëüù³ îô³ö³éíî — âîíè
íà ð³âí³ ç ïîëÿêàìè âèõîäÿòü, àáî
íå âèõîäÿòü äî ïðàö³. ² ìàþòü
ïåâí³ ãàðàíò³¿.

Äëÿ ïî¿çäêè
íà çàðîá³òêè
òåðíîïîëÿíàì ïîòð³áíî
îáîâ’ÿçêîâî îôîðìèòè
ñòðàõîâêó íà âèïàäîê
õâîðîáè COVID-19
ßêùî æ ÷åðåç ëîêäàóí âè çàëèøèëèñÿ áåç ðîáîòè — âàðòî
áóäå âèð³øóâàòè, ùî ðîáèòè äàë³.
Ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó
àáî øóêàòè ³íøå ì³ñöå ðîáîòè.
— Öå âæå âèá³ð êîæíîãî, ùî
ðîáèòè äàë³ — ÷è ïåðå÷åêàòè
êàðàíòèí, ÷è ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó, — êàæå Ñâ³òëàíà Ïîâàð. — Ðîáîòîäàâö³ í³êîãî íå âèãàíÿþòü,
âîíè òàê³ æ çàðó÷íèêè ñèòóàö³¿,
ÿê ³ ¿õ ïðàö³âíèêè. Øóêàòè ³íøó
ðîáîòó áóäå ïðîáëåìàòè÷íî, áî
ïîòð³áíî ïåðåðîáëÿòè äîêóìåíòè.
Ïðîñòî òàê ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ
íà ³íøå ðîáî÷å ì³ñöå äóæå ñêëàäíî. 10 äí³â âàðòî ÷åêàòè, äîêè îáðîáëÿòü äîêóìåíòè. ßêùî ëþäèíó
â³çüìóòü íà ðîáîòó íåîô³ö³éíî —
ðîáîòîäàâåöü äóæå ðèçèêóº, áî
çà öå ïåðåäáà÷åíî âåëèê³ øòðàôè.
ЯКІ Є ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТА
Ìè ïðîàíàë³çóâàëè ïðîïîçèö³¿
ïðàöåâëàøòóâàííÿ äëÿ òåðíîïîëÿí ó ð³çíèõ êðà¿íàõ. Ïåðåâàæíî
öå ðîáîòà ð³çíîðîáî÷èìè, íà âèðîáíèöòâàõ, áóä³âíèöòâàõ òîùî.
Íàéá³ëüøå ïðîïîçèö³é ç Ïîëüù³ — ìàéæå ç 700 îãîëîøåíü ïðî
ðîáîòó 514 ïðî ðîáîòó â Ïîëüù³.
61 — â Í³ìå÷÷èí³, äå ÌÎÇ Óêðà¿íè âñòàíîâèëî «çåëåíó çîíó». ª
59 âàêàíñ³é ó ×åõ³¿. Òàêîæ ðîáîòó ïðîïîíóþòü â Åñòîí³¿, Ëèòâ³,
Óãîðùèí³, Øâåö³¿ òîùî.
Çàðïëàòè â ñåðåäíüîìó — â³ä
25 òèñ. ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Îäíàê
âàðòî äåòàëüíî ÷èòàòè óìîâè âà-

ВАДИМ ЄПУР

ЗАРОБІТКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: КУДИ
ЇДУТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ ТА ЯКІ УМОВИ

Зонування країн «червоної» та «зеленої» зони
від 13 листопада
êàíñ³¿ — ÷è íàäàº ðîáîòîäàâåöü
æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ïðî¿çä äî ì³ñöÿ ðîáîòè òîùî.
ЯКІ КРАЇНИ У «ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ»
ÌÎÇ Óêðà¿íè ðåãóëÿðíî îíîâëþº ïåðåë³ê êðà¿í, ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ÿêèõ ïîòð³áíî ïðîõîäèòè îáñåðâàö³þ ïðîòÿãîì 14 äí³â,
àáî æ çäàâàòè ÏËÐ-òåñò. Îñòàííº
îíîâëåííÿ â³äáóëîñÿ 13 ëèñòîïàäà.
Äî «÷åðâîíî¿ çîíè» ïîòðàïèëà Ñåðá³ÿ, Ïîëüùà, Õîðâàò³ÿ,
Ðóìóí³ÿ, ²òàë³ÿ, Ôðàíö³ÿ òîùî.
Í³ìå÷÷èíà, Àðãåíòèíà, Á³ëîðóñü,
Ë³âàí, Òóðå÷÷èíà, ªãèïåò, ÎÀÅ —
ó «çåëåí³é çîí³». Ïîâíèé ïåðåë³ê
êðà¿í ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ÌÎÇ.
ДЕ ПОТРІБНО ПРОХОДИТИ
САМОІЗОЛЯЦІЮ
ßêùî âè âèð³øèëè ïî¿õàòè
çà êîðäîí íà â³äïî÷èíîê ÷è íà çàðîá³òêè — âàì ìîæëèâî äîâåäåòüñÿ
ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ àáî çäàâàòè ÏËÐ-òåñò. Âñå çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíèõ âèìîã òî¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè.
Îäíàê ïåðåë³ê êðà¿í «÷åðâîíî¿»
òà «çåëåíî¿» çîíè, ÿêèé ïóáë³êóº
ÌÎÇ, ñòîñóºòüñÿ ëèøå òèõ, õòî
ïîâåðòàºòüñÿ â Óêðà¿íó. Íàâ³òü
ÿêùî êðà¿íà ó «÷åðâîí³é çîí³», öå
íå îçíà÷àº, ùî äëÿ ïî¿çäêè âàì
ïîòð³áíî áóäå çäàâàòè ÏËÐ-òåñò.
Òàê, ÑØÀ ïîòðàïèëè äî «÷åðâîíî¿ çîíè» ó ñïèñêó ÌÎÇ Óêðà¿íè, îäíàê äëÿ â'¿çäó â ÑØÀ
íå ïîòð³áíî çäàâàòè ÏËÐ-òåñò ÷è
ïðîõîäèòè ñàìî³çîëÿö³þ. Òàêîæ
áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü òà òåñòóâàíü äîçâîëåíî â’¿çä â Àëáàí³þ,
Áîëãàð³þ, ªãèïåò, Ñåðá³þ.
Ùîá ïîòðàïèòè â Òóðå÷÷èíó —
íà êîðäîí³ ïîòð³áíî ïðîéòè ìåäîãëÿä. ßêùî âèÿâëÿòü ñèìïòîìè
êîðîíàâ³ðóñó — ïîòð³áíî áóäå

çäàòè áåçêîøòîâíèé ÏËÐ-òåñò.
Òàêîæ äëÿ â’¿çäó ïîòð³áåí ñòðàõîâèé ïîë³ñ íà COVID-19.
Òàêîæ íà ñàéò³ Êîíñóëüñüêî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè ìîæíà ä³çíàòèñü ³íôîðìàö³þ ïðî îáìåæåííÿ â êîæí³é êðà¿í³, ïîâ’ÿçàí³ ç
êàðàíòèíîì.
ЯК СЕБЕ ЗАХИСТИТИ?
Ïåðø í³æ ¿õàòè íà çàðîá³òêè,
ïîòð³áíî äîáðå ä³çíàòèñÿ ïðî
ñèòóàö³þ ç ïàíäåì³ºþ â ò³é ÷è
³íø³é êðà¿í³, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðèçèêè. Âàðòî ðîáèòè öå îô³ö³éíî.
Õî÷à ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ óñ³õ
äîêóìåíò³â çàéìàº ÷àñ, âè áóäåòå çàõèùåí³ çàêîíîì. Òèì ïà÷å,
äî çàðîá³ò÷àí ó ð³çíèõ êðà¿íàõ
îñîáëèâî ïèëüíèé êîíòðîëü.
Òèì, ÿê³ ïðàöþþòü íåçàêîííî,
çàãðîæóº íå ëèøå øòðàô, à ³ ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòèñü ñàì-íà-ñàì
ç õâîðîáîþ ó ðàç³ çàõâîðþâàííÿ
íà êîðîíàâ³ðóñ.
Òàêîæ âàì ïîòð³áíî áóäå îôîðìèòè ñòðàõîâêó íà âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ.
ª ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåêðèòòÿì êîðäîí³â. ßê ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà Ïîâàð, íàðàç³ öå ëèøå ÷óòêè, îäíàê òàêî¿ ìîæëèâîñò³ í³õòî
íå âèêëþ÷àº. ßêùî êðà¿íà, êóäè
âè ïëàíóºòå ¿õàòè íà çàðîá³òêè,
çàêðèëà ñâî¿ êîðäîíè — äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè ïîñëàáëåíü êàðàíòèíó.
ßêùî æ âè îïèíèëèñü òàì ³ çàê³í÷óºòüñÿ òåðì³í ä³¿ âàøî¿ â³çè,
à ïîêèíóòè êðà¿íó íå ìîæåòå —
âàðòî çâåðíóòèñÿ äî êîíñóëüñòâà.
Äî ñëîâà, ïåðø í³æ ¿õàòè â ³íøó
êðà¿íó, ÷è òî íà çàðîá³òêè, ÷è
ïðîñòî íà â³äïî÷èíîê — âàðòî
çàâ÷àñíî ä³çíàòèñÿ íîìåðè óêðà¿íñüêèõ êîíñóëüñòâ òà ãàðÿ÷èõ ë³í³é íà âèïàäîê íåïåðåäáà÷óâàíèõ
ñèòóàö³é.

ËÀÉÔ
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ВИРІШИВ «ОБІЙТИ» КАРАНТИН
ТА СТВОРИВ У КЛУБІ ХРАМ
Ідея  «Братство Лисих» — саме так
називається нова релігійна організація,
яку створив тернопільський підприємець
Тарас Ковальчук разом з однодумцями
у своєму приватному клубі

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

«12.11.2020 äåñÿòü îäíîäóìö³â
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ïðîãîëîñóâàëè
ïðî ñòâîðåííÿ ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Áðàòñòâî Ëèñèõ» òà çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòó. Òîìó ó ö³ âèõ³äí³
õîñòåë áóäå ïðàöþâàòè ó ôîðìàò³
ìîíàñòèðÿ, ðåñòîðàí — òðàïåçíà,
êëóá â³äïî÷èíêó — õðàì», — ïèøå
ï³äïðèºìåöü Òàðàñ Êîâàëü÷óê
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.
Âæå 13 ëèñòîïàäà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåðíîïîëÿ Ñåðã³é Íàäàë çàÿâèâ, ùî Òåðíîï³ëü â³äìîâëÿºòüñÿ
â³ä êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ, àëå
ñòâîðåííþ «Áðàòñòâà» öå íå çàøêîäèëî.
— Ìè æ íå çíàºìî, ùî âëàäà çàäóìàº çàâòðà àáî ï³ñëÿçàâòðà, — êàæå ïàí Êîâàëü÷óê. — Òóò
éäåòüñÿ ïðî ïðîòåñò. ² ìè ïðîäîâæóºìî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â,
ùîá «Áðàòñòâî Ëèñèõ» ³ñíóâàëî
îô³ö³éíî.
«ПРОТЕСТИ НЕ ДОПОМОГЛИ»
Íàãàäàºìî, Òàðàñ áóâ ñï³âîðãàí³çàòîðîì ïðîòåñò³â òåðíîï³ëüñüêèõ ï³äïðèºìö³â ïðîòè ââåäåííÿ «Êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ».
Òàðàñ Êîâàëü÷óê êàæå, ùî
ï³êåòè, ïðîòåñòè íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, ñïðîáè äîñòóêàòèñü
äî âëàäè òà ïîÿñíèòè, ùî ëîã³êè
êàðàíòèíó âèõ³äíîãî äíÿ íåìà,
íå äîïîìîãëè. Òîìó ï³äïðèºìö³
âèð³øèëè øóêàòè þðèäè÷í³ ñïîñîáè, ÿê îá³éòè êàðàíòèí.
— ßêùî óðÿä ïî÷èíàº ðîáèòè
àáñóðäí³ ðå÷³, ÿê³ íå ìàþòü í³ÿêîãî ëîã³÷íîãî ïîðÿäêó, òî ÿ äóìàþ, ùî âàðòî ïðîòèä³þ ðîáèòè
â³äïîâ³äíîãî õàðàêòåðó, êîëè öå
âèõîäèòü çà ìåæ³ ëîã³÷íîãî ïîÿñíåííÿ, — ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü. —
Ìè ïîáà÷èëè þðèäè÷íó êîë³ç³þ
òà âèð³øèëè ï³òè òàêèì øëÿõîì.

У ЧОМУ ВІРА «ЛИСИХ»?
— ß ïèñàâ ïðî òå, ùî ãîëîâíà
â³ðà â òîìó, ùî «Ëèñ³ ðóëÿòü»,
ëèñ³ — öå ñîíöåñÿéí³. Öå íå ïðî
îäÿã, çà÷³ñêó, öå ñòàí äóø³, — ïðîäîâæóº Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — Öå
ïèòàííÿ íå ïðî ðåë³ã³þ, íå ïðî
öåðêâó. Öå ïèòàííÿ ïðî òå, ó ÿê³
óìîâè âëàäà ïðîáóº çàãíàòè á³çíåñ. Ìè íàìàãàëèñü äîñòóêàòèñü
íîðìàëüíèìè øëÿõàìè, àëå íàñ
íå ÷óëè. Ìîæëèâî, ïî÷óþòü òàê.
Ðàçîì ç Òàðàñîì Êîâàëü÷óêîì â îðãàí³çàö³þ âñòóïèëè ùå
10 òåðíîï³ëüñüêèõ ï³äïðèºìö³â.
Çàðàç íîâà ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ
íà ñòàä³¿ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â.
— Äåñÿòü îñ³á, ÿê³ ðåºñòðóþòüñÿ íîòàð³àëüíî, îôîðìëþþòü ïðîòîêîë çáîð³â, ñòàòóò òà
ïîäàþòü äîêóìåíòè â ÎÄÀ. Òîáòî çàðàç ó íàñ ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿,
àëå â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿,
ìè ìàºìî ïðàâî ïðîâîäèòè ñëóæ³ííÿ âæå, — êàæå â³í.
Òàêîæ ïàí Êîâàëü÷óê ïîñèëàºòüñÿ íà ñò. 35 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè: «Êîæåí ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó
ñâ³òîãëÿäó ³ â³ðîñïîâ³äàííÿ. Öå
ïðàâî âêëþ÷àº ñâîáîäó ñïîâ³äóâàòè áóäü-ÿêó ðåë³ã³þ àáî íå ñïîâ³äóâàòè í³ÿêî¿, áåçïåðåøêîäíî
â³äïðàâëÿòè îäíîîñîáîâî ÷è êîëåêòèâíî ðåë³ã³éí³ êóëüòè ³ ðèòóàëüí³ îáðÿäè, âåñòè ðåë³ã³éíó
ä³ÿëüí³ñòü».
À ùå — íà äîñâ³ä ñïîðòèâíîãî
çàëó â Ïîëüù³, ÿêèé íà ÷àñ êàðàíòèíó ñòàâ «Õðàìîì ò³ëà», ÿê
ðîçïîâ³äàëè Âñåóêðà¿íñüê³ ÇÌ².
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ РЕЛІГІЙНУ
ОРГАНІЗАЦІЮ?
ßê ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðåë³ã³é òà íàö³îíàëüíîñòåé
Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ ²ãîð Êóëü÷èöüêèé, äî íüîãî òåðíîïîëÿíè,
ÿê³ õî÷óòü ñòâîðèòè «Áðàòñòâî Ëèñèõ» çâåðòàëèñü çà óñíèìè êîí-

ñóëüòàö³ÿìè. Äîêóìåíò³â íàðàç³
íå ïîäàâàëè.
— Çã³äíî ³ç çàêîíîì «Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ ³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» â ÎÄÀ ðåºñòðóþòü ñòàòóòè
ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä. Âñ³õ ³íøèõ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é: ìîíàñòèð³â,
ì³ñ³é, ðåë³ã³éíèõ öåíòð³â, ñòàòóòè
ðåºñòðóþòü â Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè Óêðà¿íè, — ïîÿñíþº â³í.
Ïðî ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè âè ìîæåòå ä³çíàòèñü
ó Çàêîí³ «Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà
ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿».
— Öåé çàêîí ïåðåäáà÷àº òåðì³í
ðåºñòðàö³¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè â³ä
ì³ñÿöÿ äî òðüîõ, — ïðîäîâæóº ²ãîð
Êóëü÷èöüêèé. — ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ðåë³ã³éíó îðãàí³çàö³þ,
òàì ïîòð³áíî âêàçóâàòè â³ðîñïîâ³äàííÿ. Öå íå ïðîñòî ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ. Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿
òàêîæ ðîáèòüñÿ ðåã³ë³ºçíàâ÷à
åêñïåðòèçà, ÿêà âèçíà÷àº, ÷è öå
ñïðàâä³ îá'ºäíàííÿ ðåë³ã³éíîãî
ñïðÿìóâàííÿ.

«Â³äïîâ³äíî äî íîâèõ
îáìåæåíü, ó âèõ³äí³
çàáîðîíåíà ä³ÿëüí³ñòü
çàêëàä³â ðîçâàã,
à ä³ÿëüí³ñòü ðåë³ã³éíèõ
ñï³ëüíîò äîçâîëåíà»
ЧИ ЗАКОННІ ТАКІ ДІЇ?
Ïðî òå, ÷è ìîæå ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ ïðàöþâàòè ó ôîðìàòàõ
çàêëàäó õàð÷óâàííÿ òà õîñòåëó,
ñï³ëêóºìîñÿ ç þðèñòîì Àíäð³ºì
Êóêóðóäçîþ.
— Âàæêî ñêàçàòè, ÷è ìîæóòü
áóòè òàê³ ä³¿ íåçàêîííèìè. ßêùî
þðèäè÷íî ïðàâèëüíî îôîðìëåíî
äîêóìåíòè ïðî ä³ÿëüí³ñòü òàêèõ
îðãàí³çàö³é, òî ³ ôàêòè÷íî âîíè
ìîæóòü ä³ÿòè â òàêèõ ôîðìàòàõ.
Îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ ó ìåíå íåìàº. Íàâ³òü ÿêùî ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâëÿòü ïîðóøåííÿ —
òî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³é ìîæå
çàáîðîíèòè ëèøå ñóä, — êàæå â³í.
Íàðàç³ äîñòåìåííî íåâ³äîìî,
ÿê áóäå ä³ÿòè ó Òåðíîïîë³ «êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ», àäæå
ì³ñüêà âëàäà íå ïîãîäæóºòüñÿ ç
òàêèìè êàðàíòèííèìè âèìîãàìè
öåíòðàëüíî¿ âëàäè.
РЕКЛАМА

Тернопільський підприємець Тарас Ковальчук каже,
що разом із ним у «Братство Лисих» вступили ще
10 однодумців. Ми запитали у юриста, чи це законно?

Що каже церква?
О. ОЛЕКСІЙ ФІЛЮК,
СВЯЩЕННИК:

— Ко ж е н м а є
право на волю
у віросповіданні
і на висловлення своїх реліг і й н и х п о гл я дів. Я не в праві засуджувати
когось, але потрібно розуміти,
що кожен повинен займатись
своєю справою, адже церква

не продає піцу в час, коли теж
непросто. Хоча так само залишається у карантині і інколи
буває таке, що нічим за світло заплатити. Загалом, варто
сказати, що християнство толерантне до усіх людей інших
релігій та конфесій, якоїсь
негативної оцінки ми не маємо права давати. Між людьми
має бути любов і порозуміння.
Це — головне.

ÑÏÎÆÈÂÀ×
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ
ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ
Родина  У рідних та хрещених
батьків гаманець після обряду помітно
схудне. Хоча, звісно, у кожного свій
розмах — хтось економить, а дехто —
за гучні святкування
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Òåðíîïîëÿíêà Îêñàíà ðîçïîâ³ëà, ùî õðåñòèëà ñèíà ð³ê
òîìó â ñåë³ íà Òåðíîï³ëüùèí³,
çâ³äêè ðîäîì ¿¿ ÷îëîâ³ê. Îáðÿä
ïðîâîäèâ ÷îëîâ³ê ç Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.
— Íå ñêàæó, ùî â ñåë³ º ÿêàñü
ô³êñîâàíà «òàêñà» çà õðåùåííÿ, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. — Íàì
íå êàçàâ ñâÿùåííèê, ùî ïîòð³áíî äàâàòè ñòî ÷è ñ³ìñîò ãðèâåíü.
Âæå äåê³ëüêà ðîê³â çà õðåùåííÿ âñ³ ïëàòÿòü 400 ãðèâåíü. Öå
íå òå, ùî îáîâ'ÿçêîâà äî ñïëàòè
ñóìà, àëå ñåëî íåâåëè÷êå, äàñè
ìåíøå, àáî íå äàñè í³÷îãî, áóäóòü çà ñïèíàìè øåïòàòèñÿ.
Äî öüîãî ùå âàðòî äîäàòè

ñâ³÷êè. Êîøòóþòü âîíè â³ä îäí³º¿ ãðèâí³.
— Ìè âçèìêó õðåùåííÿ ïðîâîäèëè. Ñâÿùåííèê ó âîäó äèòèíó íå ñàäèâ, àáè íå çàõâîð³ëà.
Ëèøå äåê³ëüêà ðàç³â ç êðóæå÷êè
ïîëèâ íà ãîë³âêó, — ïðîäîâæóº
òåðíîïîëÿíêà. — Ñâÿòêóâàëè
âäîìà, â êîë³ ñ³ì'¿ òà íàéáëèæ÷èõ ëþäåé. Çàñò³ëëÿ îá³éøëîñÿ
äåñü ó ø³ñòü òèñÿ÷.
ІСТОРІЇ ТЕРНОПОЛЯН
11 ëèñòîïàäà ìè ïîö³êàâèëèñÿ â òåðíîïîëÿí, ñê³ëüêè âîíè
âèòðàòèëè íà õðåñòèíè. Îñü ùî
âîíè â³äïîâ³ëè.
Ïðî çàòðàòí³ñòü õðåùåííÿ
ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ ßñòðåìñüêà.
À îò Ìàðãàðèòà Ïîïàäèê-Òîìàøèíåöü ðîçïîâ³ëà, ùî íà õðå-

Які заборони існують
Перш за все, варто пам'ятати, що
якщо ви хочете стати хрещеним
батьком чи матір'ю і вже були
розлучені, вам можуть відмовити. Запитують і про конфесійну
приналежність хрещених.

Також хрещеним батькам має
бути більше 14 років. Вони мають
бути неодруженими, або повінчаними. У деяких церквах перед
таїнством хрещення необхідно
причаститися та сповідатися.

ùåííÿ äâîõ ñèí³â âèòðàòèëè
800 ãðèâåíü, ³ ùå õðåùåí³ êóïóâàëè ïî òðè ³êîíè.
Òåðíîïîëÿíèí Â³òàë³é ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè çíàéîìèé
õðåñòèâ áëèçíÿò, éîìó çðîáèëè
çíèæêó äî 600 ãðí. Àëå äî äåÿêèõ âèòðàò ðîäè÷³ áóâàþòü
íå ãîòîâèìè.
— Êîëè ìè õðåñòèëè ïëåì³ííèêà ³ âæå çàéøëè ó öåðêâó, íàçóñòð³÷ âèéøëà æ³íêà ó íàðîäíîìó âáðàíí³ ³ ñêàçàëà, ùî âîíà

«Íàì íå êàçàâ
ñâÿùåííèê, ùî ïîòð³áíî
äàâàòè 100 ÷è 700
ãðèâåíü. Âæå äåê³ëüêà
ðîê³â çà õðåùåííÿ âñ³
ïëàòÿòü 400 ãðèâåíü»
ç îáðÿäîâî¿ ãðóïè, ÿêà ï³ä ÷àñ
õðåñòèí ñï³âàòèìå. Àëå öå äîäàòêîâî áóäå êîøòóâàòè 200 ãðí, —
ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà ²ðèíà.
СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ РЕЧІ
Íèæ÷å ìè ïîäàëè ñïèñîê
ðå÷åé, ÿê³ ïîòð³áíî ïðèäáàòè
äî õðåñòèí. ¯õ ïîêóïêà ëÿãàº
íà ïëå÷³ ð³äíèì òà õðåùåíèì
áàòüêàì. Ö³íè º îð³ºíòîâíèìè,
òîìó âè ìîæåòå çíàéòè é äåøåâø³ ðå÷³. Ìè îð³ºíòóâàëèñÿ
íà ö³ííèêè, ùî ïðîïîíóþòü
³íòåðíåò-ìàãàçèíè.
ßêùî ï³äñóìóâàòè, õðåùåííÿ
äèòèíè îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî
â äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ХРЕЩЕННЯ В ЦЕРКВАХ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Не більше 10 осіб
ОТЕЦЬ ОЛЕКСІЙ
ФІЛЮК, ПЦУ:

— Хрестини зараз
проводимо у звичному режимі. Священник лише вдягає
рукавички, маску.
Звісно, хрещення проходить за участі обмеженої кількості людей, тобто
щоб були батьки і хрещені батьки
лишень. Якщо все проходить в храмі, там може знаходитися не більше,
ніж десять осіб.
У ПЦУ є традиція повного занурення
дитини у воду, а коли це проходить
в домашніх умовах, то у ванночку
набирають тепленьку воду, її священник освячує. Для краси туди ж
кладуть зілля васильків чи квіти.
Дитину по шию занурюють у воду,
а тоді священник її хрестить. Якщо ж
можливості покласти дитину у воду
немає, то водичку їй зливають на голівку.
Не можна сказати, що в нас є якась
фіксована сума за хрещення. Це добровільні пожертви, але люди в селі
звикли давати 200 гривень, якщо
хочуть дати більше, це їхнє бажання.

«Мови про «таксу» немає»
ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР
КОЗАК, УГКЦ:

— У час карантину
ми хрестимо дітей
так, щоб як можна
менше їх торкатися.
Раніше дитину давали священнику на руки, зараз
такого немає. Ми просимо, щоб
не було багато людей на хрещенні, та й люди це розуміють, ідуть

назустріч. При цьому обов'язкове
дотримання дистанції та масковий
режим.
Завжди зливаємо водичкою по
тім'ячку, аби хоча б краплина доторкнулася до тіла. У нашій практиці немає такого, щоб дитину
занурювали.
Мови про «таксу» за хрестини навіть немає. Люди самі вирішують,
чи давати гроші, скільки дати.

ХРЕСТИНИ
Речі, які потрібно придбати, та їх вартість
ПІДГУЗКИ
Перша річ, яку потрібно придбати для дитини.
Знадобиться не тільки до хрестин. Чим більше
в пакунку підгузків, тим вигідніше.
Ціна: 30 шт — 150 –350 грн,
50 шт — 250–500 грн

КРИЖМО
Біле простирадло або рушник, в яке обгортають
при хрещенні дитину. Ціна залежить від ваших
вподобань. За додаткову плату можна навіть
замовити позолочені ініціали чи ім'я дитини
на ньому.
Ціна: 100–500 грн

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЮКА
Як правило, купують костюмчик хрещені батьки.
Вибір необмежений, тому орієнтуватися варто
на свій смак і, звісно, стать дитини.
Ціна: від 170 гривень

ХРЕСТИК
Хрещені батьки купують дитині до таїнства
хрещення і хрестик. Він може бути як золотим,
так і срібним. Зважаючи на більшу пропозицію
в інтернеті саме на золоті, або позолочені
хрестики, можна зробити висновки, що вони
користуються і більшим попитом.
Ціна: срібний — від 300 грн,
золотий — від 600 грн

ВІЗОЧОК
В їх виборі обмеженням слугуватиме хіба що
ваша фантазія та сума, яку ви готові за візочок
сплатити. Ми орієнтуємося на цінники візочків,
що підійшли б і для пересування з дитиною
в зимову пору.
Ціна: від 6 000 грн

СВЯТКОВИЙ СТІЛ
Яке хрещення без святкового столу? Масових
святкувань у закладах харчування зараз
не організовують, але якщо ви хочете
організувати святкування для дитини на десять
персон, доведеться викласти від 2 000 гривень,
в розрахунку на кожну персону.
Звісно, можна знайти і дешевше, а можна і
святкувати вдома. В такому випадку ваші витрати
залежать від ваших побажань.

ТАМАДА

Дитину повністю занурюють у воду
ОТЕЦЬ СТЕПАН
БАЛАН, УПЦ МП:

— Люди розуміють самі, що зараз
ка ра н т и н . То м у
на хрещення багато не приходить.
До того ж, нагадуємо їм про дотримання дистанції.
Хрестимо, занурюючи дитину в купель. У православній церкві хрещені батьки мають бути тієї ж віри,
що і рідні батьки. Вони засвідчують
свою віру та повинні мати хрес-

тик. Ми ще даємо свічечки, вони
обходять з ними та дитиною тричі
навколо купелі.
У нас немає ціни на хрещення.
Можливо, в інших храмах вона і
є. Це добровільна подяка. Якщо
людина має можливість подякувати за труд священника, вона
може це зробити.
У нас іноді навіть просять зорієнтувати їх щодо суми ті, хто хрестять дитину, ми відповідаємо, що
вони можуть дати стільки, скільки
воліють.

В виборі ведучого свята хрещення верхньої
планки в ціні немає. Все залежить від самого
тамади та його «апетитів».
Ціна: від 800 грн

СВІДОЦТВО ПРО ХРЕЩЕННЯ
Це радше на пам'ять для вашої дитини.
Ціна: 35–50 грн
Якщо сумувати, хрещення дитини обійдеться
приблизно в десять тисяч гривень

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА,
18 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 16.25 Т/с «Величнi
Медичi»
10.30 Стильнi подорожi
10.55 Дивовижнi сади. Ботанiчний сад — Бразилiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
17.30 Нашi грошi
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
Найсильнiшi
21.45 Слiдство. Iнфо. Нарадча
кiмната
23.40 Д/ц «Дикi тварини»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 14.20, 14.45 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «СидОренки-СидорЕнки 2»
22.45, 23.45 «Свiт навиворiт
11: Китай»
00.55 «Свiт навиворiт»

IНТЕР
05.20, 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 її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
02.00 Х/ф «П'ять хвилин
страху»
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 новини з Костянтином Стогнiєм
11.45, 13.15 Х/ф «Прибульцi»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Х/ф «Прибульцi
в Америцi»
17.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем'єра
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя» 16+ Прем'єра
23.20 Х/ф «Iнший свiт-3:
Повстання лiканiв»
01.05 Х/ф «Iнший свiт»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.20 Т/с «Комiсар Рекс»
10.20 «МастерШеф Професiонали»

13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.10, 22.45 Т/с «Другий шанс
на перше кохання»
01.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
11.50 Х/ф «Доктор Дулiттл»
13.20 Хто проти блондинок?
15.20 Хто зверху?
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок
20.50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
22.50 Х/ф «Бiйня в офiсi»
00.40 Т/с «Сирена»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

21.45 «Право на владу 2020»
00.45 «Українськi сенсацiї
2020»

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 її
доньки»
14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
02.10 Х/ф «Поїзд поза розкладом»
04.55 «Телемагазин»

TET

ICTV

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
10.15, 00.00 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 01.00 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Наречений на двох»
23.00 Сiмейка У
02.00 Щоденники Темного
02.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

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 новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
12.35, 13.15 Х/ф «Вiйна богiв»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Коп з минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем'єра
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя» 16+ Прем'єра
23.20 Х/ф «Iнший свiт-4:
Пробудження»
01.00 Х/ф «Iнший свiт-3:
Повстання лiканiв»

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.10 Т/с «Команда А-2»
08.00 Х/ф «Смытый»
09.50, 17.15 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Горец 2»
15.25 Х/ф «Горец 3»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
20.20, 21.20 Т/с «Ангелы»
22.20, 23.55 Т/с «Кости-5»
02.40 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 19 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 16.25 Т/с «Величнi
Медичi»
10.30 Стильнi подорожi
10.55 Дивовижнi сади. Сад
Бурле Маркса — Бразилiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
17.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi
тварини»
21.45 Схеми. Корупцiя
в деталях
22.10 Д/ц «Свiт дикої природи»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.00 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Т/с «Свати»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»
07.15 Т/с «Комiсар Рекс»
10.15 «МастерШеф Професiонали»
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.35 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.45 Т/с «Другий шанс
на перше кохання»
01.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20, 13.00, 01.50 Варьяти
09.00 Т/с «Мерлiн»
11.10 Х/ф «Доктор Дулiттл 2»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Самотнiй рейнджер»
00.10 Х/ф «Вовки-перевертнi»
02.55 Служба розшуку дiтей

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
10.15, 00.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 01.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Алоха»
23.15 Сiмейка У
02.15 Щоденники Темного
03.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Команда А-2»
07.00 Х/ф «Тактическая сила»
08.45, 17.15 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Непостижимый»
15.45 Х/ф «Катастрофа
на авиалинии»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-3»
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20.20, 21.20 Т/с «Ангелы»
22.20, 23.55 Т/с «Кости-5»
02.40 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазини

П`ЯТНИЦЯ,
20 листопада
UA: перший
06.00, 06.00 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 01.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 16.25 Т/с «Величнi
Медичi»
10.30 Стильнi подорожi
10.55 Дивовижнi сади. Люксембурзький сад — Францiя
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 01.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк. Спогади
17.25 VoxCheсk
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Супер — чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Д/ц «Супер-чуття»
22.10 Принц Чарльз: всерединi
герцогства «Корнуолл»
00.15 Т/с «Полдарк»
03.35 Суспiльно-полiтичне токшоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
06.00, 11.25, 12.20, 14.20 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 03.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45 «Вечiрнiй квартал 2020»
00.45 Х/ф «Як украсти мiльйон»
03.00 «#Гуднайтклаб»
05.10 «Свiтське життя. 2020»

IНТЕР
05.25, 23.00 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.20, 15.20, 00.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна»
03.20 «Чекай на мене. Україна»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.20 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 новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Анти-зомбi
11.05 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3»
12.40, 13.15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3» Прем'єра
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20, 00.15 Скетч-шоу
«На трьох»
17.15 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
20.10 Дизель-шоу 12+ Прем'єра
23.05 Скетч-шоу «На трьох-8»
16+ Прем'єра
01.50 Революцiя гiдностi.
Спецпроєкт
02.25 Острiв небайдужих.
Спецпроєкт

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.05, 19.00, 22.45 «Холостячка»
10.10, 23.50 «Як вийти замiж»
11.15 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.25, 18.05 «Весiльнi драми»
00.55 «Про що мовчать жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20 Варьяти
09.00 Суперiнтуїцiя
10.50 Кохання на виживання
12.50 Аферисти в мережах
13.50 Х/ф «Самотнiй рейнджер»
16.50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
19.00 Х/ф «Клони»
21.00 Х/ф «Мiстер i Мiсiс Смiт»
23.10 Х/ф «Страшнi iсторiї для
розповiдi в темрявi»
01.30 Т/с «Сирена»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 весiлля
14.15, 01.25 Панянка-селянка
16.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Австралiя»
00.25 Сiмейка У
02.15 Теорiя зради
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Х/ф «Территория № 8»
08.10, 17.20 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
15.50 Х/ф «Король Артур
и рыцари круглого стола»
18.15, 03.10 «Спецкор»
18.50, 03.40 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Дом у дороги»
21.50 Х/ф «Черная вода»
23.50 Х/ф «Зной»
01.40 Х/ф «Американский
йети»
04.10 «Облом.UA.»
04.30 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 21 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 01.40, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.20,
00.45, 02.40, 03.55, 05.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пiрат»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви Україниу
у Свято-Михайлiвському
Золотоверхому соборi з нагоди
Собору архiстратига Михаїла
та iнших небесних сил безплотних
11.30 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
13.25, 21.25 Д/ф «Жiнки
Майдану» (Жiночi обличчя
революцiї)
14.30 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Вiдсутнiсть доказi в.
Дiзнатися правду про Снiгову
людину
16.55 Х/ф «Свята Сiм'я» 2 с. …
18.55 Д/ц «Дикi тварини»
19.30 Д/ф «Капелани»
22.25 Революцiя гiдностi.
Маи?дан
23.45 Д/ф «Веронськi скарби»
01.10 Розважальна програма з
Майклом Щуром
02.10, 04.20 #ВУКРАЇНI
04.45 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00, 05.20 «Життя
вiдомих людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

10.00 «Свiт навиворiт»
15.00 Т/с «Свати»
19.30, 03.45 ТСН
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Вечiрнiй квартал 2020»
22.20, 03.00 «Вечiрнiй квартал»
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
2020»
01.15 «Лiга смiху 2020»

IНТЕР
05.15, 03.30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
05.55 «Слово Предстоятеля»
06.05 Х/ф «Жандарм та iнопланетяни»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Гусарська балада»
13.00 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
14.45 Х/ф «Невловимi
месники»
16.20 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 1–4 сc. Заключна
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 Д/п «Нюрнберзький
процес. Без права на помилування» Прем'єра
23.00 Х/ф «Справа Коллiнi»
01.20 Х/ф «Дiдька лисого»
04.45 Х/ф «Сiм няньок»

ICTV
04.45 Скарб нацiї
04.55 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Т/с «Копи на роботi»
06.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3»
10.15 Х/ф «Цар скорпiонiв-5:
Книга Душ»
12.10, 13.00 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: Книга мертвих»
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Цар скорпiонiв-4:
У пошуках влади»
16.40 Х/ф «Цар скорпiонiв-2:
Сходження воїна»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Мумiя» 16+ Прем'єра
21.10 Х/ф «Велика стiна»
23.00 Х/ф «Людина з залiзними
кулаками»
00.50 Х/ф «Прибульцi»
02.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50, 10.55 Т/с «Другий шанс
на перше кохання»
07.50 «Неймовiрна правда про
зiрки»
12.55 Т/с «Продається будинок iз собакою»
16.55, 23.05 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф»
01.05 «Я соромлюсь свого тiла»

00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорiя зради
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.25 «Джедаи 2020»
10.25, 00.35 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Люси»
15.00 Х/ф «12 раундов»
17.00 Х/ф «12 раундов 3:
Блокада»
18.45 Х/ф «Азартные игры»
20.45 Х/ф «Воздушный
маршал»
22.45 Х/ф «Некая справедливость»
02.25 «Облом.UA.»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 22 листопада
UA: перший
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45,
02.40, 03.55, 05.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пiрат»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.30, 00.15 Леонардо да Вiнчi
14.30 Телепродаж
15.00, 01.10 Країна пiсень
16.00 Т/с «Величнi Медичi»
19.15 Д/ц «Всi на море. Чилi»
20.00 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Мерi: створення
принцеси»
00.10, 04.20, 05.25 Погода
02.10 #ВУКРАЇНI
04.25 Д/ф «Жiнки Майдану»
(Жiночi обличчя революцiї)

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.30, 10.45 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним 2»
11.50 «Свiт навиворiт 11: Китай»
12.50, 01.50 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2020»
19.30, 04.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками 2020»
00.00 Х/ф «Усе заради
кохання»

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i решка
12.00 Lе Маршрутка
13.10 Хто зверху?
15.10 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй»
16.50 М/ф «Добриня Микитич i
Змiй Горинич»
18.10 М/ф «Iлля Муромець i
Соловiй Розбiйник»
19.50 М/ф «Три богатирi та
Шамаханська цариця»
21.00 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися»
00.10 Х/ф «Громобiй»
02.00 Т/с «Сирена»
02.50 Зона ночi

05.55 Х/ф «Жандарм i жандарметки»
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»
21.30 Х/ф «Невловимi
месники»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Iгор»
12.35 Х/ф «Три пера»
13.45 Х/ф «Наречений на двох»
15.30 Х/ф «Ласкаво просимо,
або сусiдам вхiд заборонено»
17.15 Х/ф «Випадковий
шпигун»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Х/ф «Смерть на похоронi»

23.15 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
01.00 «Речдок»

ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!
05.20 Факти
05.45, 09.30 Громадянська
оборона
06.35 Бiльше нiж правда
07.30 Анти-зомбi
08.30 Секретний фронт
10.25, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Мумiя»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Веном»
23.20 Х/ф «Iнший свiт-4:
Пробудження»
00.50 Х/ф «Прибульцi в Америцi»
02.20 Я зняв!

СТБ
05.25 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
06.50 Х/ф «Мiмiно»
08.50 «МастерШеф»
12.55 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.05 «Я соромлюсь свого тiла»
23.05 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Майлз iз майбутнього»
07.20, 02.30 Варьяти
08.50 Х/ф «Мандри Гулливера»
10.40 Дiти проти зiрок
12.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй»
13.50 Х/ф «Мiстер i Мiсiс Смiт»
16.00 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися»
19.00 Х/ф «Пасажири»
21.00 Х/ф «Армагедон»
00.10 Х/ф «Омен»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.55 Х/ф «Принц-ведмiдь»
12.05 Х/ф «Русалонька»
13.45 Х/ф «Алоха»
15.45 Х/ф «Австралiя»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»
01.00 Теорiя зради
02.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
08.50 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Невероятный Халк»
14.50 Х/ф «Атлантический
рубеж»
16.20 Х/ф «Атлантический
рубеж: Воскрешение»
18.00 Х/ф «Варкрафт»
20.10 Х/ф «Пятый элемент»
22.40 Х/ф «Андроид-полицейский»
00.10 Х/ф «Мега-акула против
Колоса»
01.55 «Облом.UA.»
03.25 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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У ТЕРНОПОЛІ ПОЧАЛИ ГОТУВАТИСЯ
ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ
Свято  Про підготовку до новорічних
свят у місті нагадують не лише новорічні
прикраси та солодощі на полицях
супермаркетів, а й підготовчі роботи
до облаштування «Файного зимового
містечка». Чого варто чекати цього року
та коли планують його відкривати —
читайте у матеріалі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ó Òåðíîïîë³ ðîçïî÷àëèñü ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè äî âñòàíîâëåííÿ
íîâîð³÷íî¿ ³ëþì³íàö³¿ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Ïåðø³ ñâÿòêîâ³
âîãí³ çàñÿþòü, çîêðåìà, íà ì³ñüêèõ ôîíòàíàõ, ùî íà áóëüâàð³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Çàçâè÷àé íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà — ïî÷àòêó ãðóäíÿ ó Òåðíîïîë³ ïî÷èíàþòü îáëàøòîâóâàòè
«Ôàéíå çèìîâå ì³ñòå÷êî». Ìèíóëîãî ðîêó ðîçâàã íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ áóëî ÷èìàëî, îäíàê
ùî ÷åêàòè öüîãî ðîêó — íàðàç³
íåâ³äîìî. Ñâî¿ êîðåêòèâè âíîñèòü
êîðîíàâ³ðóñ.
ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН
Öüîãî ðîêó ó ì³ñüê³é ðàä³ òåðíîïîëÿíàì çàïðîïîíóâàëè âçÿòè
ó÷àñòü â îïèòóâàíí³ ïðî òå, ÿêèì
âîíè áà÷àòü öüîãîð³÷íå ñâÿòêóâàííÿ. Îïèòóâàííÿ òðèâàëî ç
6 ïî 15 ëèñòîïàäà. Îïèòóâàííÿ
ìàëî òðè âàð³àíòè îáëàøòóâàííÿ
çèìîâîãî ì³ñòå÷êà — ëèøå ÿëèíêà òà ³ëþì³íàö³ÿ; ÿëèíêà, ³ëþì³íàö³ÿ, êîâçàíêà òà àòðàêö³îíè;
ÿëèíêà, ³ëþì³íàö³ÿ, êîâçàíêà,
àòðàêö³îíè òà òîðã³âëÿ (ÌÀÔè ç
ñóâåí³ðàìè òà ¿æåþ). Íàðàç³ â³äïîâ³ä³ ì³ñòÿí àíàë³çóþòü.
— Îïèòóâàííÿ âæå çàâåðøèëîñÿ, íàðàç³ âèâ÷àþòü ðåçóëüòàòè
³ áóäå ïðèéìàòèñÿ ð³øåííÿ, —

ïîÿñíèëà ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. — Ùå ïîñï³øíî
êàçàòè âèñíîâêè. ßê ò³ëüêè áóäå
ðåçóëüòàò — îäðàçó îïðèëþäíèìî.
ЧИ ВСТИГНУТЬ ОБЛАШТУВАТИ
МІСТЕЧКО?
Ó Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíîìó
öåíòð³ Òåðíîïîëÿ òàêîæ íå çíàþòü, ÿêèé âèãëÿä áóäå ìàòè çèìîâå ì³ñòå÷êî 2021.
— Ùå íå áà÷èâ ðåçóëüòàò³â
ãîëîñóâàííÿ òåðíîïîëÿí, òîìó
íå çíàþ, ùî ñàìå î÷³êóâàòè, —
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó Òåðíîïîëÿ Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — Äóìàþ, ùî âñå ñòàíå â³äîìî ï³ñëÿ
ïåðøî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ñêîð³øå çà âñå, ó ÷åòâåð, 19 ëèñòîïàäà,
ìè áóäåìî çóñòð³÷àòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿ ðàäè ³ öå âñå
îáãîâîðþâàòè. ßðìàðêó ñêîð³øå
çà âñå íå áóäå, õî÷à öå çàëåæàòèìå
â³ä ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ. Òîìó
ïîêè ùî çàðàíî ãîâîðèòè ïðî öå.
Öüîãî ðîêó çèìîâå ì³ñòå÷êî
ïëàíóþòü â³äêðèâàòè 11 ãðóäíÿ.
Äî öüîãî ÷àñó ïîâèíí³ âèð³øèòè
îñòàòî÷íèé ïëàí ñâÿòêóâàíü òà
îáëàøòóâàòè ñàìå ì³ñòå÷êî, ðîçïîâ³â Òàðàñ Êîâàëü÷óê.
ВСТАНОВЛЮЮТЬ
ІЛЮМІНАЦІЮ
Õî÷à ïëàí ñâÿòêóâàííÿ ùå íåâ³äîìèé — ó ì³ñò³ ïî÷àëè ïåðø³
ïðèãîòóâàííÿ äî ñâÿò. Íà áóëü-

âàð Øåâ÷åíêà ïðèâåçëè ìåòàëåâ³
êàðêàñè äëÿ ³ëþì³íàö³¿. ¯õ âñòàíîâëþþòü ó ôîíòàíàõ.
— Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Òåðíîï³ëüì³ñüêñâ³òëî» çàâîçèòü
êàðêàñè äëÿ âëàøòóâàííÿ ³ëþì³íàö³¿, — êàæå Ìàð’ÿíà Çâàðè÷. —
Ðîáîòè ðîçïî÷àòî ç ôîíòàí³â.
КОЛИ ЗАСВІТЯТЬ ЯЛИНКУ?
Âæå çàðàç ðîçïî÷èíàºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é
íà öåíòðàëüíèõ âîäîãðàÿõ ì³ñòà.
Çãîäîì ðîçïî÷íóòü ìîíòàæ êàðêàñó íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³.
Òðàäèö³éíî ñâÿòêîâà òåðíîï³ëüñüêà ÿëèíêà çàñÿº íàïåðåäîäí³
Äíÿ Ñâ. Ìèêîëàÿ.

Öüîãî ðîêó çèìîâå
ì³ñòå÷êî ïëàíóþòü
â³äêðèâàòè 11 ãðóäíÿ.
Äî öüîãî ÷àñó â ì³ñò³
ïîâèíí³ âèçíà÷èòèñÿ ç
ïëàíîì ñâÿòêóâàííÿ
ЯКИМ БУЛО ЗИМОВЕ
МІСТЕЧКО РАНІШЕ?
Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ðîêó
«Ôàéíå çèìîâå ì³ñòå÷êî» ìàëî
÷èìàëî ð³çíèõ ðîçâàæàëüíèõ çîí.
Îêð³ì ãîëîâíî¿ ÿëèíêè, ð³çäâÿíî¿
øîïêè òà ñöåíè íà ìàéäàí³ áóëè
ð³çí³ àòðàêö³îíè, êîâçàíêà, ðåçèäåíö³ÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ÌÀÔè,
äå ïðîäàâàëè âóëè÷íó ¿æó, íàïî¿
òà ð³çí³ ñóâåí³ðè. Á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà
Ïóøê³íó âñòàíîâëþâàëè ã³ðêó äëÿ
ñïóñê³â íà ñíîóòþáàõ, à çàì³ñòü
ôîíòàíó «Êóëüáàáà» âñòàíîâèëè
íàäóâíó ÿëèíêó, ÿêà ï³äñâ³÷óâàëàñü ð³çíèìè êîëüîðàìè.
Ìèíóëîãî ðîêó ÌÀÔè âçäîâæ
áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè 20 ëèñòîïàäà.
À êàðêàñ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè òà
êîâçàíêó ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè
2 ãðóäíÿ.
À îò ó 2018 ðîö³ ê³îñêè ïî÷àëè
âñòàíîâëþâàòè ùå 6 ëèñòîïàäà.

Зазвичай наприкінці листопада — початку грудня у Тернополі
починають облаштовувати «Файне зимове містечко»

Торік розваг на Театральному майдані було чимало,
однак цього року свої корективи вносить коронавірус

У Тернополі оберуть кращого
студента. Які умови?
ВИДАВНИЦТВО РІА

Конкурс «Кращий студент» відбудеться 12-й раз поспіль.
Переможець представить Тернопіль на всеукраїнському конкурсі

 20 ëèñòîïàäà çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó «Êðàùèé Ñòóäåíò»
Ôàéíå ì³ñòî ä³çíàºòüñÿ ³ì’ÿ ñâîãî
êðàùîãî ïðåäñòàâíèêà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Êðàù³ ç êðàùèõ
ïðåäñòàâíèêè óí³âåðñèòåò³â, êîëåäæ³â ì³ñòà òà îáëàñò³ áóäóòü äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ òàëàíòè, ïðåäñòàâëÿòè íàïðàöüîâàí³ ïðîåêòè,
ùîäî ðîçâèòêó ñòóäåíòñòâà ì³ñòà,
äåìîíñòðóþ÷è òàêèì ÷èíîì ñâîþ
àêòèâíó ïîçèö³þ.

Ó ðàìêàõ êîíêóðñó «Êðàùèé
ñòóäåíò» âèçíà÷àþòü íàñòóïí³
íîì³íàö³¿:
1. Êðàùèé ñòóäåíò Òåðíîïîëÿ
(êîìïëåêñíà õàðàêòåðèñòèêà);
2. Êðàùèé ñòóäåíò-ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷
3. Êðàùèé ñòóäåíò-ñïîðòñìåí
4. Êðàùèé ñòóäåíò-ï³äïðèºìåöü
òà ³íø³ íîì³íàö³¿.
Ïðîºêò â³äáóäåòüñÿ óæå 12-é
ðàç ïîñï³ëü, ïåðåìîæåöü áóäå
ïðåäñòàâëÿòè Òåðíîï³ëü íà âñå-

óêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ïðîºêòó
«Êðàùèé Ñòóäåíò Óêðà¿íè».
Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ î 18.00 ó
Öåíòð³ äîçâ³ëëÿ òà ìîëîä³æíèõ
³í³ö³àòèâ ³ì. Î. Äîâæåíêà (ïðîñïåêò Çëóêè, 45).
Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü ì³ñòÿí òà ãîñòåé ì³ñòà â³äâ³äàòè ïðîºêò, âõ³ä – áåçïëàòíèé.
Ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè, áàæàþ÷èõ â³äâ³äàòè
çàõ³ä ïðîñÿòü çàïîâíèòè ôîðìó
íà ñàéò³ www.studrespublika.com..

ÐÎÇÂÀÃÈ

Заєць і ведмідь сидять у в'язниці.
Відчиняються двері камери, і в неї
заштовхують верблюда.
— А ти кажеш, Міша, тут не б'ють.
Подивися, що з конем зробили!

***

Мало просто вийти на пенсію,
треба ще на ній втриматися.

***

Рабинович під час посадки
дерев знайшов скарб — глечик
золотих монет царської чеканки.
Відповідно до закону він чесно
взяв собі 25%, а решту закопав.

***

— Я чув, Сьомо, що ти видаєш
дочку за сина сусіда, з яким вже

кілька років не розмовляєш.
— Так. Це єдиний спосіб
помститися йому.

***

Грають два чуваки в гольф.
— Я дивлюся, у тебе лише один
м'яч для гри! Не боїшся втратити?
— Ні, це особливий м'ячик.
Я просто не зможу його втратити!
— Ну, а якщо ти випадково заб'єш
його в кущі?
— Тоді я знайду його за звуковим
сигналом, який він почне
видавати!
— А якщо ти вдариш його в озеро?
— Він зроблений з особливої
речовини, і не тоне у воді!
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— А якщо ти втратиш його
в темряві?
— Він світиться в темряві!
— Круто! А де ти його взяв?
— Знайшов!..

***

Кращий спосіб мати ідеальні
взаємини з батьками — жити від
них окремо.

***

— Я ніколи на тебе не злилася.
— Ти серйозно? Ти влітку місяць зі
мною не розмовляла.
— Це я не злилася. Це я просто
вбити тебе хотіла.

***

Після того, як продавчиня Люся

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «RIA ïëþñ» ¹507-107 ÏÐ, ñåð³ÿ
ÒÐ, âèäàíå 10.08.2011 ð. Äåðæàâíèì êîì³òåòîì òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê ÒÎÂ «Ð²À
Õîëäèíã». Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó — ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî «Ð²À»; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à
Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
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ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
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перейшла працювати з горілчаного
відділу в молочний, її чомусь
перестали називати «Ей, красуня!»

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №45

***

Що раніше подорожчало — курка
чи яйце?

***

На кого можна покластися, на того
можна і звалити.

***

— Підсудний, чому ви три рази
поспіль пограбували той самий
магазин?
— Річ у тому, що перший раз я взяв
там плаття для дружини, але ви ж
знаєте жіночі примхи, потім два
рази приходив його міняти.
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ТЕЛЕЦЬ Бути сміливішими —
як кажуть, те, що лікар прописав. У вашій голові народжуються
оригінальні ідеї, космічні, можна
сказати. Реалізувати їх реальніше,
ніж думаєте. Тільки якщо вийти
за рамки звичного. Open mind!
БЛИЗНЮКИ Будьте реалістом: робота — не вовк,
в ліс не втече. Спрямуйте свої сили,
аби в стосунках з половинкою була
любов любовна, а в домі — справжня
гармонія. Ось ваш заряд енергії, без
якого вершити долю світу, ну ніяк.
РАК Раки, та ви швидкі
просто бомба-ракета! Поки
всі відкладають зміни життя на грудень-січень, ви почнете вже тепер.
І, хоч результат проявиться трохи
пізніше, зате перетворення будуть,
ну дуже серйозними. Вангуємо, що
вони в підсумку змінять всю вашу
долю.
ЛЕВ Будемо реалістами: ваш
листопад цілком і повністю
належить роботі. Поки працюєте
на результат і застрягаєте над цікавими проєктами у вихідні, тіште себе
думками про море чи океан. Таким
трудоголікам точно скоро світять
якісь Мальдіви.
ДІВА Погана погода і депресняк? Нєа, Діви про це не чули.
У їх душі літня спека, а в голові —
купа амбіцій. Все буде як по маслу,
тільки от важко, коли серце й голова
сперечаються. Внутрішній дзен —
ваш must, аби все здійснилось, як
задумано.

***

Погода у Тернополі

Гороскоп на кінець осені
ОВЕН Потужна енергія
неочікувано нагряне наприкінці осені і захочеться перевертати
життя, плани з ніг на голову. Зірки
не будуть стримувати, але натякають:
краще це робити в останній тиждень
листопада. А до того варто виробити
в собі, ну дуже корисну звичку: двічі
думати, перш ніж щось зробити.

instagram.com/20.hvylyn/

ТЕРЕЗИ Листопад пройде під
знаком спілкування. Так-так,
комунікейшн — скіл, який треба
добряче прокачати. Аби жити душа
в душу з коханою людиною, порозумітися з родичами, бути душкою
з друзями — причин не перелічити.
Напрямок руху вловили?
СКОРПІОН Не знаємо, де ви
протринькали купу грошей, та
ось результат: зараз треба наздоганяти власний фінансовий план,
укріплювати матеріальне становище.
Ну, по-перше, гроші нікому не зайві. А по-друге, в наступні місяці
можна буде шикувати і витрачати їх
на найсміливіші забаганки.
СТРІЛЕЦЬ Юхху, кінець цієї
осені нагадає шалені американські гірки. Нудьгувати не доведеться. То будуть у всіх сферах періоди тотального спокою, то моменти,
коли активність зашкалюватиме.
У цьому хаосі не випускайте з уваги
свої головні цілі і все буде добре!
КОЗЕРІГ Неймовірно, але
факт: листопад наче помахом
чарівної палички перетворить стриманих Козерогів на істот соціальних,
центральних персон у будь-якій
компанії. Планети стали в ряд, аби
ви розширювали коло спілкування,
реалізовували давно викохані плани.
ВОДОЛІЙ На всі боки не розірватися, але в житті Водоліїв
буде творитися якась магія! Ви практично наблизитесь до свого ідеалу,
це помітять і оточуючі. Чи треба
дивуватись, що бути поруч з такою
гармонійною персоною захочуть усі: і
рідні, і колеги, і друзі.
РИБИ Вся соціально-професійна сфера цього місяця буде
заряджена позитивною енергетикою.
Тож читайте між рядків і ловіть свій
шанс на омріяне і таке довгожданне
підвищення. Та цей заряд оптимізму
проявить себе не лише на роботі.

ÃІÑÌÅÒÅÎ

Я рідкісний і зникаючий вид
дівчат — у мене мої натуральні
брови.

ÑÈÍÎÏÒÈÊ

ÑÅÐÅÄÀ,
18 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

— У мене кіт у дворі живе, щовечора мітить мою машину. Вранці
приїжджаю на роботу, там у дворі
теж кіт живе, нюхає, обурюється і
мітить… Увечері приїжджаю додому, і перший кіт з лайками знову
мітить, і так триває вже місяць.
— Це вони дружать, за листуванням.

***

+4°Ñ

+8°Ñ

+5°Ñ

+8°Ñ

Спробуйте похвалити дружину.
Це нічого, якщо з незвички
вона злякається.

***

×ÅÒÂÅÐ,
19 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ

+6°Ñ

+1°Ñ

+5°Ñ

— Чому в ті часи, коли основним транспортом був кінь,
було куди менше аварій?
— Тому що водій не повинен
був покладатися тільки на власні мізки.

***

Ï’ßÒÍÈÖß,

Важко виносити мозок людям,
якщо його їм і не заносили.

20 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ

+6°Ñ

0°Ñ

+2°Ñ

+1°Ñ

+1°Ñ

Побачив дитячу книжечку
«Нові пригоди Колобка». Був
заінтригований. Старі пригоди Колобка самі знаєте, чим
закінчилися.

ÑÓÁÎÒÀ,
21 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-3°Ñ

+2°Ñ

-1°Ñ

***

Сусідки сьогодні вранці біля
під'їзду вирішили підколоти
мене:
— Важко, напевно, одній без
мужика?
Вирішила їх добити:
— Та ні, мені ваших вистачає…

***

ÍÅÄІËß,
22 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-4°Ñ

+2°Ñ

+3°Ñ

***

Може у мене характер важкий
тому, що золотий?
ÏÎÍÅÄІËÎÊ,

***

23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

-1°Ñ

+2°Ñ

-1°Ñ

+2°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
24 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ

+3°Ñ

РЕКЛАМА

+1°Ñ

+2°Ñ

— Слухай, а давай з тобою поїдемо. Тільки я і ти, а далі хай
буде, що буде…
— Жіночко, я вам ще раз повторюю: поки повна маршрутка
не набереться, ми нікуди
не поїдемо!

***

Ми в дитинстві хворіли рідше,
ніж зараз наші діти… Ось
думаю, що було лікувальним:

смола з дерев, зелені абрикоси, кисленькі попки мурах?

***

Насправді ковчег називали
Ноєвим тому, що багато на ньому нили, що в пару дісталася
негарна тварюка.

***

Завжди, коли стою в черзі,
більше радію тепер не тому, як
вона зменшується, а тому, як
вона росте позаду мене…

***

Даїшника може образити кожен! Досить показати йому, що
у вас є гроші, і запропонувати
таки виписати штраф.

***

Старий я вже по бабах-то бігати, несіть-но їх всіх сюди!

***

— У цьому сезоні поставив собі
завдання стати на сноуборд!
— Я буду носити тобі апельсини
в травматологію…

***

До подружнього обов'язку додався ще й обов'язок лайкати
дружину в соцмережах.

***

Молодята в ліжку.
Вона:
— Я хочу хлопчика!
Він:
— А я дівчинку. Викликаємо?

***

— Алло! Це класний керівник
п'ятого «Б»? Мій син сьогодні
не зможе прийти в школу.
— А хто це говорить?
— Це мій батько.

***

Коли впала «залізна завіса»,
в кожній квартирі громадян
колишнього СРСР з'явилися
залізні двері.

***

У любовному трикутнику один
з кутів зазвичай тупий.

***

До Нового року мерія підготувала подарунок — 290 нових
зон платного паркування!

***

Ми Хеллоуїн не святкуємо. Ми
в ньому живемо.

