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ЯК ЗУСТРІНЕМО НОВИЙ РІК
Новий рік — не за горами. Будемо гуляти на
широку ногу чи скромно? Обіцяють ялинку,
ілюмінації та зимове містечко. Скільки коштів
планує витратити місто, наскільки особливими
будуть святкування в умовах пандемії?
Про це дізнавалися журналісти «RIA плюс»

X

Ми також проаналізували, яка ситуація в інших
містах. Які заходи там планують та від чого готові
відмовитися, скільки витратять на свої зимові
містечка, чи готові до зустрічі з туристами. У якому
випадку плани можуть змінитися і які варіанти про
запас? Чим ці свята будуть для нас унікальними? с. 3
X

РЕКЛАМА
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ВБИВСТВО ІРИНКИ МУКОЇДИ:
ХТО ТА ЧОМУ ЗАТЯГУЄ СПРАВУ

ІРИНА БЕЛЯКОВА,
IRYNA.BELYAKOVA@20MINUT.UA,
0–95–875–33–60

Àäâîêàòè Âàñèëÿ Ãíàòþêà,
ÿêîãî îáâèíóâàòèëè ó âáèâñòâ³
òà ç´âàëòóâàíí³ â íåïðèðîäíèé
ñïîñ³á âèïóñêíèö³ ç Âèøí³âöÿ
²ðèíêè Ìóêî¿äè, çáèðàþòüñÿ
äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè.
— Ìè áóäåìî çâåðòàòèñü çãîäîì â ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ
ëþäèíè ç ïðèâîäó òðèâàëîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïîíàä íîðìîþ
íàøîãî ï³äçàõèñíîãî, — ïîâ³äîìèâ îäèí ç àäâîêàò³â õëîïöÿ Àíäð³é Ðóñèí.
Òèì ÷àñîì ñïðàâà âæå òðè ðîêè
â ñóä³. Ïðè÷åòí³ ïðèïóñêàëè, ùî
íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 2020 ðîêó ìàâ
áè áóòè âèðîê. Îäíàê âæå ãðóäåíü, à äî çàâåðøåííÿ ñëóõàíü,
ÿê íàì âäàëîñü ä³çíàòèñü, ìèíå
ùå ÷èìàëî ÷àñó.
ЧЕРЕЗ ПІВ РОКУ СПРАВУ
ПЕРЕДАЛИ ДО СУДУ
Íàãàäàºìî, ò³ëî âèïóñêíèö³
²ðèíêè Ìóêî¿äè ç³ ñë³äàìè íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ âèÿâèëè çðàíêó 26 ÷åðâíÿ 2017 ð. íà óçá³÷÷³
òðàñè ó ñìò Âèøí³âåöü Çáàðàçüêîãî ðàéîíó. Ï³äîçðþâàíîãî Âàñèëÿ
Ãíàòþêà çàòðèìàëè ÷åðåç òèæäåíü
ï³ñëÿ óáèâñòâà. Òîä³ æ éîìó îáðàëè ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó —
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áåç ïðàâà
âíåñåííÿ çàñòàâè. Éîìó ³íêðèì³íóþòü, îêð³ì óáèâñòâà, çãâàëòóâàííÿ â íåïðèðîäíèé ñïîñ³á.
Ïðèáëèçíî ï³â ðîêó òðèâàëî ñë³äñòâî, ³ ñïðàâó ïåðåäàëè äî ñóäó.
Ï³äãîòîâ÷³ çàñ³äàííÿ â³äáóâàëèñü
â Òåðíîï³ëüñüêîìó ì³ñüêðàéñóä³,
äå, îêð³ì ³íøîãî, îáðàëè ïðèñÿæíèõ. Çãîäîì ïåðåíåñëè ðîçãëÿä
äî ×îðòêîâà — òàê âèð³øèëà êîëåã³ÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó.
Òîä³ ùå 16-ð³÷íîãî Âàñèëÿ
Ãíàòþêà çâèíóâàòèëè â îñîáëèâî
òÿæêèõ çëî÷èíàõ: çà ï. 10 ÷. 2 ñò.

115 (óìèñíå âáèâñòâî, ïîºäíàíå
ç³ ç´âàëòóâàííÿì àáî íàñèëüíèöüêèì çàäîâîëåííÿì ñòàòåâî¿ ïðèñòðàñò³ íåïðèðîäíèì ñïîñîáîì)
òà ÷. 3 ñò. 153 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (íàñèëüíèöüêå
çàäîâîëåííÿ ñòàòåâî¿ ïðèñòðàñò³
íåïðèðîäíèì ñïîñîáîì, ùî ñïðè÷èíèëî îñîáëèâî òÿæê³ íàñë³äêè).
Â³ä âáèâñòâà ìèíóëî ìàéæå
òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè, à âèðîêó ó ö³é ðåçîíàíñí³é ñïðàâ³ ùå
íåìàº. Àäâîêàòè Âàñèëÿ êàæóòü,
ÿêèì áè íå áóâ âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ãîòîâ³ ïðîéòè âñ³ ùàáë³
òà øóêàòè ïðàâäè ó Âåðõîâíîìó
ñóä³. Ïðèíàéìí³, êàæóòü, áà÷àòü
ç ïðàêòèêè, ùî äî öüîãî âñå éäå.

Ïðè÷åòí³ ïðèïóñêàëè,
ùî íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ
2020 ðîêó ìàâ áè
áóòè âèðîê. Îäíàê
äî çàâåðøåííÿ ñëóõàíü
ìèíå ùå ÷èìàëî ÷àñó
Ñïðàâó ñëóõàþòü, íàãàäàºìî,
ó çàêðèòîìó ðåæèì³, â³äïîâ³äíî
äî ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîáòî,
â ïðèñóòíîñò³ ëèøå ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè
îáâèíóâà÷åíèé áóâ íåïîâíîë³òí³ì ³ îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñóºòüñÿ
çëî÷èí³â ïðîòè ñòàòåâî¿ ñâîáîäè
òà ñòàòåâî¿ íåäîòîðêàíîñò³ îñîáè.
Àäâîêàòè ïîäàâàëè àïåëÿö³éí³
çàÿâè, ³ Âåðõîâíèé ñóä ðîçïîä³ëèâ
ñëóõàííÿ ñïðàâè äî Õìåëüíèöüêîãî ñóäó. Àäæå â Òåðíîï³ëüñüê³é
àïåëÿö³¿ íå ìàþòü ïðàâà ¿¿ ðîçãëÿäàòè, áî í³êîìó — âæå âñ³ ñóää³
áðàëè ó÷àñòü ó ñëóõàííÿõ íà åòàï³
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
×îìó äîñ³ íåìàº âèðîêó ³ õòî
çàòÿãóº ðîçãëÿä ñïðàâè, ìè ïîïðîñèëè ïðîêîìåíòóâàòè êåð³âíèêà
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè Àíäð³ÿ Ìèêîëàé÷óêà.
— Íåùîäàâíî, à ñàìå 19–20 ëèñòîïàäà, â³äáóëîñü îñòàííº ñóäî-

ІРИНА БЕЛЯКОВА

Феміда  Три роки справа
резонансного вбивства у суді.
Захисники підозрюваного щоразу
подають апеляційні скарги, вимагаючи
для свого підзахисного домашнього
арешту. Чому досі немає вироку,
на якому етапі судове слідство та хто
затягує розгляди — читайте у матеріалі

Іринці Мукоїді було
17 років, напередодні вона
святкувала випускний.
Зранку 26 червня 2017 р. її
тіло зі слідами насильницької
смерті виявили на узбіччі
траси у смт Вишнівець
Збаразького району
âå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ñòîðîíîþ
îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî âñ³ íàÿâí³
ïèñüìîâ³ äîêàçè, — ïîâ³äîìèâ îáëàñíèé ïðîêóðîð. — Òåïåð ñòîðîíà çàõèñòó ìàº ïðàâî íàäàòè
ïèñüìîâî ñâî¿ äîêàçè äëÿ äîñë³äæåííÿ â ñóä³. Ùî ñòîñóºòüñÿ
ïðîêóðàòóðè — ñâîþ ôóíêö³þ
ùîäî äîêàç³â, ÿê³ ìè ç³áðàëè ³
ââàæàëè çà íåîáõ³äíå äîñë³äèòè
â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ö³é ñïðàâ³,
ìè âèêîíàëè. Ïèòàííÿ, íàñê³ëüêè
öå øâèäêî çðîáèòü ñòîðîíà çàõèñòó, — ÿ ïðîãíîçóâàòè íå ìîæó.
Ùîäî äîâãîòðèâàëîñò³ ðîçãëÿäó
ó ñóä³ ö³º¿ ðåçîíàíñíî¿ ñïðàâè,
ïðîêóðîð îáëàñò³ ïåðåêîíóº: ç
áîêó ïðîêóðàòóðè çàòÿãóâàíü
íåìàº. Êîëè äîêàçè íàäàäóòü ³
â³ä ñòîðîíè çàõèñòó òà íå áóäå
æîäíèõ äîïîâíåíü, ñóä ïåðåéäå
äî äåáàò³â. Òîä³ âèñòóïèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, çàõèñòó,
ïîòåðï³ë³ — ³ çà öèì â íàðàä÷³é
ê³ìíàò³ óõâàëþâàòèìóòü ð³øåííÿ
êîëåã³ÿ ñóää³â òà ïðèñÿæíèõ.
ТРИВАЛІСТЬ СУДІВ ПОНАД
НОРМУ
Ñòîðîíà çàõèñòó, òîáòî òðîº àäâîêàò³â Âàñèëÿ Ãíàòþêà, çàïåâíÿþòü: çàö³êàâëåí³ ÷èì øâèäøå
ðîçãëÿíóòè ñïðàâó, àäæå ïåðåêî-

ГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»
»
Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує
журналіст Ольга Турчак.
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.

Адвокати Василя Гнатюка будуть звертатися
в Європейський суд з прав людини з приводу тривалого
тримання під вартою понад норму. Василь тим часом
дорослішає та проходить всі етапи життя у СІЗО, каже адвокат
íàí³, ùî Ãíàòþê íåâèíóâàòèé.
— Ìè ÿêðàç íà åòàï³ äîñë³äæåííÿ
äîêàç³â ç áîêó ïðîêóðàòóðè, — ïîâ³äîìèâ îäèí ç àäâîêàò³â Àíäð³é
Ðóñèí. — Ñóä âñòàíîâèâ ïîðÿäîê
ðîçãëÿäó ñïðàâè ³ ñïî÷àòêó éäå
ïîäàííÿ äîêàç³â îðãàí³â ïðîêóðàòóðè. Äàë³ íàø³. Àëå, îêð³ì òîãî,
ö³êàâëÿòü ìàòåð³àëè ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè, ÿê³ áóäóòü òðàêòóâàòè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ.
Éäåòüñÿ ïðî âèêðèâëåííÿ äîêàçîâî¿ áàçè ç áîêó îðãàí³â ïðîêóðàòóðè.
Âàñèëü òèì ÷àñîì äîðîñë³øàº
òà ïðîõîäèòü âñ³ åòàïè æèòòÿ
ó Ñ²ÇÎ, êàæå àäâîêàò.
— Éîìó âàæêî, çâè÷àéíî, ìè
éîãî ï³äòðèìóºìî, — êàæå Àíäð³é
Ðóñèí. — Ùîðàçó îñêàðæóºìî
ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷åðåç
àïåëÿö³éíèé ñóä. Àëå òîé ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ. ª ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó, ÿêå òðàêòóº «òðèâàë³ñòü
ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîíàä íîðìó»,
à öå ïîíàä òðè ðîêè, ùî øêîäèòü
ñàìîìó îáâèíóâà÷åíîìó. Ìè áóäåìî çâåðòàòèñü çãîäîì â ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ç
ïðèâîäó òðèâàëîãî òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ ïîíàä íîðìó.
Àäâîêàòè ó Õìåëüíèöüê³é àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ îñêàðæóþòü ð³-

øåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ Âàñèëÿ Ãíàòþêà. Àëå ñóä, íà äóìêó
çàõèñíèêà, ÷èíèòü ôîðìàëüíî, áî
íå ¿õíÿ îáëàñòü.
— Äâà ðîêè ïðîêóðàòóðà ïîäàº
³äåíòè÷íå êëîïîòàííÿ ùîäî ì³ðè
çàïîá³æíîãî çàõîäó — òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ, — êàæå Àíäð³é Ðóñèí. — Àëå íà öþ ìèòü âñ³ ñâ³äêè
äîïèòàí³, åêñïåðòèçè äîñë³äæåí³,
ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïîòåðï³ëèõ â³äñóòí³é. Ðèçèê,
ùî â³í (Âàñèëü Ãíàòþê — ïðèì.
àâò.) ïåðåõîâóâàòèìåòüñÿ â³ä ñóäó
òà ñë³äñòâà, íå äîâåäåíèé ³ íå ï³äòâåðäæåíèé í³ÿêèìè äîêàçàìè
ïðîêóðàòóðè. Ïîøêîäæóâàòè ðå÷³
÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå
çíà÷åííÿ ó ñïðàâ³, îáâèíóâà÷åíèé
íå ìàº íàì³ðó. Óæå âñå äîñë³äæåíî. Ìàëî òîãî, îäíà ç êëþ÷îâèõ
åêñïåðòèç äîâîäèòü òå, ùî Ãíàòþê
íå ïðè÷åòíèé äî çëî÷èíó. Àëå ñóä
íà öå íå çâåðòàº óâàãè.
Àäâîêàò òàêîæ íå ìîæå ïåðåäáà÷èòè òåðì³íè ïðîãîëîøåííÿ
âèðîêó. Çàïåâíÿº, ùî ñòîðîíà
çàõèñòó çàö³êàâëåííÿ ó øâèäøîìó
ðîçãëÿä³. Ïðîòå êîðåêòèâè âíîñèòü COVID — íå òàê äàâíî õâîð³â ñàì Ðóñèí, òåïåð éîãî êîëåãè.
Òîìó ÷è ïðîãîëîñÿòü âèðîê ùå
öüîãî ðîêó — ïèòàííÿ â³äêðèòå.

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
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ГУЛЯТИМУТЬ НА ШИРОКУ НОГУ
ЧИ ПО-СКРОМНОМУ?
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

«Ôàéíå çèìîâå ì³ñòå÷êî 2020»,
îêð³ì ãîëîâíî¿ ÿëèíêè, ìèíóëîð³÷ ìàëî êàòîê, ã³ðêó äëÿ ñíîóòþá³â, ð³çíîìàí³òí³ àòðàêö³îíè äëÿ
ä³òåé òà äîðîñëèõ, ñöåíó, äå ïðîõîäèëè êîíöåðòè, «Ðåçèäåíö³þ
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ» òà ÿðìàðîê,
äå ìîæíà áóëî ïðèäáàòè ð³çí³
ñóâåí³ðè, ¿æó òà íàïî¿. Ùî æ ³ç
öüîãî áóäå òåïåð? À ÿêùî ââåäóòü
ëîêäàóí?
ЯКИМ БУДЕ ФАЙНЕ ЗИМОВЕ
МІСТЕЧКО
Íàðàç³ íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ãîëîâíó
ÿëèíêó ì³ñòà. Òàêîæ îáëàøòîâóþòü ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ. Îäíàê
÷è áóäóòü öüîãî ðîêó àòðàêö³îíè
òà ñâÿòêîâèé ÿðìàðîê, íåâ³äîìî. ßê ðîçïîâ³â êîëèøí³é äèðåêòîð Ò²Öó òà â³äïîâ³äàëüíèé
çà «Ôàéíå çèìîâå ì³ñòå÷êî»
Òàðàñ Êîâàëü÷óê, îáãîâîðåííÿ
³ äîñ³ òðèâàþòü.
— Êîíöåïö³ÿ «Ôàéíîãî çèìîâîãî ì³ñòå÷êà» ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, — êàæå Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — ß äóìàþ, ùî íåâäîâç³
ìè ä³éäåìî ñï³ëüíî¿ êîíöåïö³¿
ç ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ ïðîïîçèö³¿, áåðóòüñÿ äî óâàãè ïðîãðàìè
ñâÿòêóâàíü â ³íøèõ ì³ñòàõ. ×åðåç
öå ³ º çàòðèìêè.
ßê ñàìå ïðîãîëîñóâàëè òåðíîïîëÿíè â îïèòóâàíí³ â³ä ì³ñüêî¿
ðàäè ïðî êîíöåïö³þ ñâÿòêóâàííÿ
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèõ ñâÿò, ñòàíå
â³äîìî çãîäîì.

СКІЛЬКИ ВИТРАТЯТЬ
НА ЯЛИНКУ
Íîâîð³÷íó ÿëèíêó âæå ïî÷àëè
ìîíòóâàòè íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³. Öèì çàéìàºòüñÿ ÊÏ «Òåðíîï³ëüì³ñüêñâ³òëî». Ï³äïðèºìñòâî
òàêîæ îáëàøòóº ³ ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ. Ó ôîíòàíàõ íà áóëüâàð³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà âæå âñòàíîâèëè
êàðêàñè äëÿ ³ëþì³íàö³¿.
— Öüîãî ðîêó ÿëèíêà, ïðèêðàñè — âñå òå æ, ùî ³ ìèíóëîãî
ðîêó, — êàæå íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ, áëàãîóñòðîþ òà åêîëîã³¿
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. — Ìè ëèøå
çàì³íþºìî òå, ùî âèéøëî ç ëàäó.
Íîâîãî í³÷îãî íå ðîáèìî, àäæå
ïîòð³áíî çàîùàäæóâàòè êîøòè,
ìè âèìóøåí³ æèòè â óìîâàõ ïàíäåì³¿. ²ëþì³íàö³þ, ÿêà âèéøëà ç
ëàäó, îíîâëþºìî, àëå äîäàòêîâî¿
íå ñòàâèìî.
Òàêîæ íà ì³ñö³ ôîíòàíó «Êóëüáàáà» âñòàíîâëÿòü ³ ìèíóëîð³÷íó «õàé-òåê» ÿëèíêó, — ðîçïîâ³â
Îëåã Ñîêîëîâñüêèé. Âîíà íàäóâíà
òà ìàº ð³çíîêîëüîðîâó ï³äñâ³òêó.
Ñê³ëüêè òðèâàòèìå îáëàøòóâàííÿ ÿëèíêè — íàðàç³ ùå íåâ³äîìî.
ßê ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ÆÊÃ — ðîá³òíèêè ïðîäîâæóþòü
ìîíòàæ. Äåÿêó øòó÷íó õâîþ çàì³íþþòü íà íîâó, çàïàñíó. Âîíà ðåàë³ñòè÷íà ³ ¿¿ âàæêî â³äð³çíèòè â³ä
ñïðàâæíüî¿. Çàñâ³òèòè ÿëèíêó ïëàíóþòü òðàäèö³éíî íà Äåíü ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ, 19 ãðóäíÿ. Ôàéíå çèìîâå ì³ñòå÷êî â³äêðèþòü 11 ãðóäíÿ,
ðîçïîâ³â Òàðàñ Êîâàëü÷óê.
ßê ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ÊÏ
«Òåðíîï³ëüì³ñüêñâ³òëî» Îëåã Ëåõ³öüêèé, âàðò³ñòü âñòàíîâëåííÿ
ÿëèíêè òà îáëàøòóâàííÿ íîâîð³÷-

íî¿ ³ëþì³íàö³¿ áóäå â³äîìà ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ óñ³õ ðîá³ò òà ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî àêòó âèêîíàíèõ
ðîá³ò. Öüîãî ðîêó íîâèõ åëåìåíò³â ³ëþì³íàö³¿ íå äîêóïîâóâàëè ³
íå ïðîâîäèëè ¿õ çàì³íè.
Ìè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêðàäè
çà êîìåíòàðåì.
— Öüîãî ðîêó íà Òåàòðàëüíîìó
ìàéäàí³ âñòàíîâëÿòü íîâîð³÷íó
ÿëèíêó, ³ëþì³íàö³þ, êîâçàíêó òà
àòðàêö³îíè. Îäíàê êîâçàíêà òà
àòðàêö³îíè áóäóòü ëèøå â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî íå áóäå ð³çêîãî
çðîñòàííÿ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Òîìó ³ äîñ³ ç âïåâíåí³ñòþ
íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî òî÷íî áóäå
ó «Ôàéíîìó çèìîâîìó ì³ñòå÷êó
2021», — ðîçïîâ³äàº ðå÷íèöÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ìàð'ÿíà Çâàðè÷.
À îò íà îáëàøòóâàííÿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè òà ³ëþì³íàö³¿, à òàêîæ

На Театральному
майдані
встановлюють
головну ялинку.
Вона буде
такою ж, як і
минулого року

Öüîãî ðîêó
íà Òåàòðàëüíîìó
ìàéäàí³ âñòàíîâëÿòü
íîâîð³÷íó ÿëèíêó,
³ëþì³íàö³þ, êîâçàíêó
òà àòðàêö³îíè
íà ìàéáóòí³é ¿õ äåìîíòàæ, ïåðåäáà÷åíà ñóìà äî 100 òèñ. ãðèâåíü,
äîäàëà âîíà. Îñòàòî÷íó ñóìó îãîëîñÿòü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò.
Ìèíóëîãî ðîêó íà ÿëèíêó âèòðàòèëè áëèçüêî 300 òèñ. ãðèâåíü — 150 òèñ. — íà åëåìåíòè
êîíñòðóêö³¿ êàðêàñó òà 140 òèñ. —
íà øòó÷íó õâîþ. Ïðî öå éäåòüñÿ
íà ñàéò³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.
СКІЛЬКИ ЗАПЛАТЯТЬ ІНШІ
Ìè ä³çíàëèñÿ, ñê³ëüêè âèòðàòÿòü íà ÿëèíêó òà çèìîâ³ ì³ñòå÷êà
â ³íøèõ ì³ñòàõ. Íàéäîðîæ÷à òà
íàéö³êàâ³øà áóäå íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³ ó Êèºâ³. Ãîëîâíà ÿëèíêà
êðà¿íè êîøòóâàòèìå 5–7 ìëí ãðèâåíü, îäíàê êîøò³â í³ ç ì³ñüêîãî,
í³ ç äåðæáþäæåòó íà íå¿ íå âèä³ëÿòèìóòü. ¯¿ âñòàíîâëÿòü çà êîøòè ñïîíñîð³â òà ðåêëàìîäàâö³â. Ó

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Свято  Через пандемію коронавірусу
і досі до кінця не відомо, як святкуватиме
Тернопіль зимові свята в умовах пандемії.
Однак журналістам «RIA плюс» вдалося
дізнатися деякі подробиці. Тож ми охоче
ділимося інформацією з вами

Ëóöüêó îáëàøòóþòü íå ëèøå ãîëîâíó ÿëèíêó, à ³ çèìîâå ì³ñòå÷êî.
Âàðò³ñòü ìîíòàæó — îð³ºíòîâíî
85 òèñ. ãðèâåíü.
Ó Îäåñ³ æ ìîíòàæ ãîëîâíî¿
ÿëèíêè îá³éäåòüñÿ çíà÷íî äîðîæ÷å — îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 195 òèñ.
ãðèâåíü. Öå âàðò³ñòü ëèøå ìîíòàæó ÿëèíêè — âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ,
âñòàíîâëåííÿ êàðêàñó, ìîíòàæ
îñíîâíèõ åëåìåíò³â, ³ëþì³íàö³¿,
ïðèêðàñ òîùî.
À îò ó Â³ííèö³ öüîãî ðîêó ãîëîâíî¿ ÿëèíêè íå áóäå. ßê ïîÿñíèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, ñâÿòêóâàííÿ áóäóòü
ó ðåæèì³ îíëàéí, à ãîëîâíî¿ â³-

ííèöüêî¿ ÿëèíêè â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ³ì. Ëåîíòîâè÷à íå áóäå,
ùîá óíèêíóòè ñêóï÷åíü ëþäåé òà
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó.
Â³ä ìàñîâèõ ñâÿòêóâàíü â³äìîâèëèñü ³ â Æèòîìèð³, îäíàê ãîëîâíó ÿëèíêó âñå æ âñòàíîâëÿòü.
НЕ ЛИШЕ МОНТАЖ,
А І ДЕМОНТАЖ
Îäíàê íå âàðòî çàáóâàòè, ùî
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çèìîâèõ ñâÿò
³ ÿëèíêó, ³ ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ
òðåáà áóäå çàáðàòè. Äåìîíòàæ
ãîëîâíî¿ ÿëèíêè Òåðíîïîëÿ òà
³ëþì³íàö³¿ ïî ì³ñòó ìèíóëîð³÷
îá³éøîâñÿ ìàéæå â 66 òèñ. ãðí.

Святкування Миколая та запалення новорічної
ялинки: які події чекають тернополян у грудні
ВИДАВНИЦТВО РІА

Ó ãðóäí³ â Òåðíîïîë³ ïëàíóþòü
ïðîâåñòè ðÿä ë³òåðàòóðíèõ, ïàòð³îòè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ çàõîä³â
òà óðî÷èñòîñòåé, ñâÿòêîâèõ êîíöåðò³â òà ³íøå.
ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ì³ñüêî¿ ðàäè, â ïëàí³ çàõîä³â ìîæóòü
áóòè çì³íè â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðè Òåðíîï³ëüñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
АБО ЗА ЇЇ УЧАСТЮ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 2020 РОКУ
ЗМІСТ ЗАХОДУ
Онлайн-майстер-клас «Готуємось до Різдва»
Віртуальна мандрівка «В український край
поспішає Миколай»
«Зимовий молодіжний форум»
Виставка-колаж «Українська родина в різдвяних звичаях»

ДАТА І ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ
10 грудня
12.00 год.
16 грудня
12.00 год.
18 грудня
10.00 год.
18 грудня
11.00 год.

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ
Бібліотека № 2 для
дітей
Бібліотека № 3 для
дітей
Український Дім
«Перемога»
Бібліотека № 3 для
дорослих

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ДАТА І ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

Святкова містерія «Затамуйте, друзі, подих,
Миколай сьогодні ходить»

18 грудня
14.00 год.

Бібліотека № 4 для
дітей

Засвічення вогнів Новорічної ялинки та освячення Різдвяної шопки

18 грудня
16.30 год.

Театральний майдан

Соціально-благодійна акція до Дня святого
Миколая для дітей та сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування

18-25 грудня

Тернопільська
міська територіальна
громада
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УСІ МЕРИ ТЕРНОПОЛЯ. ЧИМ
ЗАПАМ'ЯТАЛИСЯ ТА ЯК ЖИВУТЬ
Управлінці  За майже тридцять років
очільниками Тернополя стали п'ятеро осіб.
Дехто був одну, а деякі — дві та навіть вже
пішли на третю каденцію. Чим запам’яталися
на своїй посаді? Як живуть зараз?

СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ НАДАЛ
(2010 рік — наш час)
Обіймає посаду ще з 2010 року. Представник політичної партії ВО «Свобода». До обрання керівником
міста, протягом 11 років, з 1994 до 2005 рік працював у Державній податковій інспекції Тернополя. Від
2005 року і до 2010 року займав посади, пов'язані
з податковою службою, але вже на рівні області.
У 2010 році на виборах міського голови переміг з
результатом 27,4 відсотка голосів, обігнавши на той
час чинного керівника Тернополя Романа Заставного. У тому ж році ще до виборів видав книжку «Справедливість. Відповідальність. Порядок». У ній описав
проблеми Тернополя, які потребують вирішення:
забруднення Ставу, забудова парків, затримка води
на вулицях міста після сильних опадів.
Успіх у виборах пан Надал повторив і в 2015 та
2020 роках, значно обійшовши своїх найближчих конкурентів та зібравши понад половину всіх
голосів виборців.
Одружений, має доньку.
Саме з його іменем пов'язують багато будівельних скандалів, про що пишуть у соцмережах активісти та ЗМІ.
Є почесним президентом ФК «Тернопіль», який
раніше представляв місто у Чемпіонаті України
серед команд Другої ліги.
Активно протистояв уряду щодо карантинних
вимог до міст, які потрапили до «червоної зони».
У вересні 2020 перехворів коронавірусом.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ì³ñüêèé ãîëîâà îáèðàºòüñÿ
òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà
íà îñíîâ³ çàãàëüíîãî, ð³âíîãî,
ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì
òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ â ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó çàêîíîì, ³ çä³éñíþº
ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ íà ïîñò³éí³é

РОМАН ЙОСИПОВИЧ
ЗАСТАВНИЙ

БОГДАН ЄВГЕНОВИЧ ЛЕВКІВ

(2006 –2010 роки)

Став міським головою у 2002 році. До того, як
очолити місто, він працював головним інженером, начальником виробнично-технічного
відділу обласного побутового управління, начальником відділу з якості Центру стандартизації
і метрології, інструктором організаційно-інструктурського відділу, головним інспектором
контролю за дотриманням цін і правил торгівлі
міськвиконкому, директором однієї з фірм міста
та секретарем міськради.
Про особисте життя колишнього голови відомо
небагато. У 2013 році журналістам «20 хвилин»
розповів, що перебуває на пенсії та бавить своїх
трьох онуків.
За час на посаді очільника міста пан Левків став
жертводавцем пам'ятника патріарху Йосифу
Сліпому та був присутній на його відкритті. Крім
того, після виборів міського голови у 2006 році
Богдан Левків не визнавав їх дійсними та вимагав перерахунку.
Цікавий факт, Богдан Левків щонайменше
до 2013 року мав у власності лише автомобіль «Нива», який придбав ще у 1991 році.
Чи користується він цим автомобілем і зараз,
невідомо. До слова, у 2013 році пан Левків
на цьому ж авто потрапив у дрібне ДТП за участю мотоцикліста.

Став міським головою Тернополя у 2006 році
як самовисуванець. За освітою — фінансист, з
1993 до 2000 року займав посади бухгалтера, головного ревізора та заступника голови правління з
фінансово-комерційної діяльності одного з підприємств міста.
У 2009 році очолив обласну організацію партії
«За Україну!» І вже у 2010 році його обрали депутатом Тернопільської міськради.
За каденції Романа Заставного на посаді мера відбулася так звана «сміттєва криза».
У 2012 році балотувався до Верховної Ради від партії ВО «Батьківщина», в тому ж році очолив обласну
організацію партії «Фронт змін». У 2014–2019 був
нардепом восьмого скликання від партії «Народний
фронт». Він зокрема став одним з підписантів подання, на підставі якого Конституційний суд скасував
статтю ККУ про незаконне збагачення. Саме ту, у якій
йдеться про обов'язкове пояснення держслужбовців про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
Одружений, має двох синів. Родина пана Заставного
володіє низкою закладів харчування у центрі Тернополя. У 2019 році проти Романа Заставного НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого
недекларування майже 2 млн гривень за 2017 рік.
Чи триває дане слідство, невідомо.

(2002–2006 роки)

îñíîâ³. Ïîâíîâàæåííÿ òåðíîï³ëüñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè âèçíà÷àþòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»
òà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â».
Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ì³ñüêèé ãîëîâà íå ìîæå áóòè
äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè, ñóì³ùàòè

ñâîþ ñëóæáîâó ä³ÿëüí³ñòü ç ³íøîþ
ïîñàäîþ, â òîìó ÷èñë³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ (êð³ì âèêëàäàöüêî¿,
íàóêîâî¿ òà òâîð÷î¿ ðîáîòè ó ïîçàðîáî÷èé ÷àñ), çàéìàòèñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îäåðæóâàòè â³ä öüîãî ïðèáóòîê.
Ìè ç³áðàëè ³íôîðìàö³þ ïðî
óñ³õ ãîë³â Òåðíîïîëÿ. Äàí³ áðàëè
ç â³äêðèòèõ äæåðåë.

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
КУЧЕРЕНКО

В’ЯЧЕСЛАВ АНДРОНОВИЧ
НЕГОДА

(1998 –2002 роки)

(1990–1998 роки)

Про політичну приналежність пана Кучеренка
у вільних джерелах інформації немає. Відомо,
що до того, як стати очільником Тернополя, він
працював токарем, інженером, головним інженером.
Політичну кар'єру розпочав ще в 1984 році.
Саме тоді він став головою виконкому Тернопільської міськради. В 1994–1996 роках був
першим заступником голови Тернопільської
ОДА. Під його керівництвом ще в радянські часи
зводили «Співоче поле». Як потім він розповів
одному з видань, при побудові даного об'єкта
виникало багато проблем, бо не всі вважали
такий розподіл коштів раціональним і писали
скарги.
Гаслом Кучеренка на посаді міського голови та
перед виборами було: «Моя мета — зробити
Тернопіль європейським містом заможних та
щасливих людей».
Після завершення своєї каденції, на посаду міського голови він балотувався ще у 2010 році,
однак відкликав свою кандидатуру, пояснюючи,
що для даної посади потрібно приділяти багато
часу, а у нього вже досить поважний вік. На той
момент пану Кучеренку було 68 років.
Одружений, має двох синів. Перебуває на пенсії.

Став першим та наймолодшим міським головою
за роки незалежності. На момент вступу на посаду
у 1990 році йому було 33.
До початку своєї політичної діяльності у кріслі
мера, пан Негода встиг попрацювати архітектором, інженером-конструктором та начальником
конструкторського бюро.
За час каденції В’ячеслава Негоди, у місті приватизували дуже багато комунального майна.
Вже у 1998 році він став першим заступником
голови виконавчого комітету Асоціації міст України.
Політична кар'єра пана Негоди склалася досить вдало.
З 1998 до 2019 року з перервами він встиг побувати
у кріслі заступника шість разів, п'ять з яких — у кріслі
заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Дане міністерство неодноразово переформовували.
З вересня 2019 року він — заступник міністра розвитку громад та території України.
Цікавий факт, у 2018 році, перебуваючи на посаді першого заступника міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України пан Негода під час Форуму
місцевого самоврядування у Львові привселюдно висловився про Тернопіль як про село, куди
інвестиції не підуть.

Чи знають депутати міськради, скільки років Тернополю,
як називали Став та що таке «кадастровий номер»
ОЛЬГА ТУРЧАК, ВАДИМ ЄПУР, 097–16–
141–50, OLIATUR9@GMAIL.COM

 Íîâ³ äåïóòàòè Òåðíîï³ëüñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç³áðàëèñü íà ïðîäîâæåííÿ ïåðøîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿
27 ëèñòîïàäà.
² çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàëè, ³ ð³øåííÿ ïðèéìàëè.
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïðîâåëè áë³ö-îïèòóâàííÿ ñåðåä äåïóòàò³â ç ï'ÿòüìà åëåìåíòàðíèìè ïèòàííÿìè. ßê â³äïîâ³äàëè ì³ñöåâ³
îáðàíö³, äèâ³òüñÿ ó â³äåî
Íà çàñ³äàííÿ äåïóòàòè ç'ÿâèëèñü ïðàêòè÷íî ó ïîâíîìó ñêëàä³.
Íå áóëî ëèøå äåïóòàòà â³ä «Ñëóãè
Íàðîäó» Â³êòîðà Ãåâêà. Íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ â Instagram â³í îïóáë³êóâàâ ôîòî ç â³äïî÷èíêó â Ìàÿ-

ì³-Á³÷, ùî â ÑØÀ.
Ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ ìè
ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç äåïóòàòàìè.
Ó íèõ çàïèòóâàëè òàêå:
— Ñê³ëüêè ðîê³â Òåðíîïîëþ?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü: 480. Ïåðøà çãàäêà — 1540 ð³ê.
— ßê êîëèñü íàçèâàëè Òåðíîï³ëüñüêèé ñòàâ?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü: Òåðíîï³ëüñüêèé ñòàâ äî 1992 ðîêó íàçèâàëè «Êîìñîìîëüñüêå îçåðî».
— Ñê³ëüêè òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â çåìë³ ó îäíîìó ãåêòàð³?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü: 10 000 êâ. ì.
— Ùî òàêå ðåãëàìåíò ñåñ³¿?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü: Âñòàíîâëþº ïîðÿäîê ñêëèêàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ ðàäè, ôîðìóâàííÿ

âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ðàäè, ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà çâ³ò³â,
ïîðÿäîê. Ðåãëàìåíò ðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ íå ï³çí³øå ÿê íà äðóã³é
ñåñ³¿, çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî íüîãî
ïðèéìàþòüñÿ ñåñ³ºþ ì³ñüêî¿ ðàäè
çà ïðîïîçèö³ºþ ì³ñüêîãî ãîëîâè,
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é, äåïóòàò³â ðàäè.
— Ùî òàêå êàäàñòðîâèé íîìåð?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü:
Êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè — öå ÿê ³äåíòèô³êàö³éíèé ïîäàòêîâèé íîìåð, ÿêèé º
â êîæíîãî ç íàñ. Òîáòî, êîæíà,
îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíà çåìåëüíà
ä³ëÿíêà ìàº ñâ³é óí³êàëüíèé êîä,
ÿêèé íå ïîâòîðþºòüñÿ òà çàëèøàºòüñÿ ³ç çåìëåþ âåñü ÷àñ.
— Ñê³ëüêè ñ³ë âõîäèòü äî Òåð-

íîï³ëüñüêî¿ ÌÒÃ?
Ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü: Äî ñêëàäó
ãðîìàäè âõîäÿòü 1 ì³ñòî (Òåðíîï³ëü) ³ 10 ñ³ë: Âåðòåëêà, Ãëÿäêè,
Ãîðîäèùå, ²âàíê³âö³, Êîáçàð³âêà, Êóð³âö³, Ìàëàø³âö³, Íîñ³âö³,
Ïëåñê³âö³ òà ×åðíèõ³â.
Íàéá³ëüøå íåïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé áóëî ïðî êîëèøíþ íàçâó
Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòàâó. Äåïóòàòè
ãîâîðèëè, ùî ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ³
çîâñ³ì íå ïàì'ÿòàþòü. Ùå ïðàêòè÷íî í³õòî íå â³äïîâ³â íà ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ñ³ë â Òåðíîï³ëüñüê³é ÎÒÃ. Ìîâëÿâ, íåùîäàâíî
¿õ ê³ëüê³ñòü çì³íèëàñÿ.
² õî÷à ïèòàííÿ áóëè íåñêëàäíèìè, àëå äåïóòàòè ðåàãóâàëè íà íèõ
ïî-ð³çíîìó. Õòîñü â³äìîâëÿâñÿ

ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè,
ìîâëÿâ, íàëàøòîâóþòüñÿ íà ðîáîòó. Õòîñü — óâàæíî ñëóõàâ òà
ðîçäóìóâàâ, êîìóñü ï³äêàçóâàëè
êîëåãè, ùî áóëè ïîðÿä.
Îäèí ç äåïóòàò³â, ï³ñëÿ òîãî, ÿê
íå â³äïîâ³â íà á³ëüø³ñòü ïèòàíü,
âèð³øèâ çàïèòàòè â æóðíàë³ñòêè: «Ñê³ëüêè áóäå 6 ïîìíîæèòè
íà 7?», à â äîäà÷ó ñêàçàâ: «Íå
çàéìàéòåñü ïðîâîêàö³ÿìè».

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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ОРЕНДУВАТИ ЖИТЛО НА НОВИЙ
РІК У КАРПАТАХ АБО ТЕРНОПОЛІ

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

Íàïåðåäîäí³ ñâÿò âæå ç’ÿâëÿþòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî îðåíäó
êâàðòèðè ÷è íàâ³òü áóäèíê³â
íà Íîâèé ð³ê. Íàéá³ëüøå òàêèõ — ó êóðîðòíèõ ì³ñòå÷êàõ òà
Êàðïàòàõ.
— ß ïëàíóþ ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè
òà êîëåãàìè ïî¿õàòè íà Íîâèé ð³ê
ó Êàðïàòè, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíèí Àíäð³é. — Óæå ïî÷àâ øóêàòè ð³çí³ âàð³àíòè, àëå íå çíàþ, ÿê
âñå áóäå ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ âñå ñêàñîâóâàòè.
Çâè÷àéíî, îðåíäóâàòè áóäèíîê
áóäåìî íå íà îäíó í³÷, à íà äí³â
3–4. Ö³íè íà ñâÿòà â 3–4 ðàçè
ï³äí³ìàþòüñÿ. Àëå ÿêùî ¿õàòè
ãðóïîþ, òî çà îðåíäó áóäå íå òàê
³ äîðîãî. Öå 1500–2000 ãðèâåíü ç
ëþäèíè çà õîðîøèé êîòåäæ.
Îäíàê ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó íå çðîçóì³ëî, ÿê áóäóòü
ïðàöþâàòè êóðîðòè òà ð³çí³ çàêëàäè íà ñâÿòà.
— Ãîëîâíà ïðîáëåìà — ÷è ïðàöþâàòèìå âñå íà Íîâèé ð³ê, —

êàæå Àíäð³é. — Í³õòî íå çíàº, ùî
áóäå ÷åðåç ì³ñÿöü. Áî ÿêùî âñå
çà÷èíÿþòü íà êàðàíòèí — íå áóäå
ñåíñó ³ ¿õàòè êóäèñü, ïåðåïëà÷óâàòè çà æèòëî.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ КОТЕДЖ
У КАРПАТАХ
Íà ñàéòàõ — ÷èìàëî îãîëîøåíü
ïðî îðåíäó áóäèíê³â òà êîòåäæ³â
íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà. Íå â ñåçîí
âàðò³ñòü ñòàðòóº â³ä 700 ãðèâåíü.
Îäíàê âñå çàëåæèòü â³ä óìîâ,
ðîçòàøóâàííÿ áóäèíêó, íàÿâíîñò³
ð³çíèõ äîäàòêîâèõ ïîñëóã — ñàóíà, áàñåéí, áàíÿ òîùî. Òàêîæ
º ì³í³ìàëüíèé òåðì³í îðåíäè.
Ùîíàéìåíøå, öå 2 äí³. Ó ñåðåäíüîìó æ, êîòåäæ â ßðåì÷å êîøòóâàòèìå â³ä 1500–2000 ãðèâåíü
çà äîáó.
Îäíàê íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà
ö³íè çðîñòàþòü â 2–3 ðàçè. Êîòåäæ çà äîáó îá³éäåòüñÿ â 4000–
8000 ãðèâåíü çà äîáó. Çíÿòè áóäèíîê ìîæíà ùîíàéìåíøå íà 4 äí³.
Óñå çàëåæèòü â³ä ðîçòàøóâàííÿ
òà óìîâ.
Îäíàê áðîíþâàòè áóäèíîê ïî-

òð³áíî çàâ÷àñíî. Ó ð³çíèõ îðåíäîäàâö³â º ñâî¿ ïðîïîçèö³¿. Òàêîæ
âîíè âêàçóþòü, ñê³ëüêè ëþäåé
ìîæíà ðîçì³ñòèòè, ÷è ìîæíà
çàñåëÿòèñü ç äèòèíîþ àáî äîìàøí³ìè òâàðèíàìè.
Ìè ñïðîáóâàëè çàáðîíþâàòè êîòåäæ òà çàòåëåôîíóâàëè
äî ê³ëüêîõ îðåíäîäàâö³â. ßê ðîçïîâ³â âëàñíèê îäíîãî ç êîòåäæ³â,
º ê³ëüêà âàð³àíò³â çà ð³çí³ ö³íè —
â³ä 4000 äî 6000 ãðèâåíü çà äîáó.
— Íàðàç³ îäèí ç êîòåäæ³â
âæå çàáðîíþâàëè çà 4000 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³â îðåíäîäàâåöü
ïàí Ñåðã³é. — ª ùå âàð³àíòè
çà 4500 ãðí — êîòåäæ ìàêñèìóì
íà 8 ëþäåé òà 6000 — íà 10 ëþäåé.
ª âñ³ çðó÷íîñò³, êóõíÿ, ïðàëüíà

Ö³íè íà îðåíäó æèòëà
íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà
ï³äí³ìàþòü â ê³ëüêà
ðàç³â. Áðîíþâàòè
ïîòð³áíî çàçäàëåã³äü.
Òà é ùå íà ê³ëüêà äí³â
ìàøèíà, ³íòåðíåò, òåëåáà÷åííÿ.
Àëå ì³í³ìóì ìîæíà îðåíäóâàòè
íà 4 äí³.
ЧОГО ЧЕКАТИ
ВІД КАРАНТИНУ У ГРУДНІ
ßê ðîçïîâ³â ïàí Ñåðã³é, íàðàç³
çàêëàäè â³äïî÷èíêó ïðàöþþòü,
îäíàê ÷è áóäóòü âîíè ïðàöþâàòè íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà — í³õòî
íå çíàº.
— Ñèòóàö³ÿ á³ëüø-ìåíø ñïîê³éíà, àëå ùî òàì áóäå äàë³ —
í³õòî íå çíàº, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — Äåÿê³ çàêëàäè ïðàöþþòü
íà âèí³ñ. Áàãàòî ëþäåé çàïèòóþòü,
ÿêà ñèòóàö³ÿ áóäå, ÷è ïðàöþâàòè-

Тур на новорічні свята включає в себе проживання, харчування та екскурсії

З ІНТЕРНЕТУ

Відпочинок  До Нового року
лишається трохи більше місяця. Однак
багато людей вже почали готуватися.
Дехто планує святкувати вдома,
у родинному колі. Хтось — шукає окрему
квартиру чи будинок, а дехто готується
орендувати будинки на курортах чи
в інших областях. Які пропозиції ставлять
власники та чи легко знайти квартиру чи
будинок, читайте у матеріалі

Оренда котеджу поблизу «Буковелю» на шість людей
за добу обійдеться в середньому за 5–6 тис. гривень
ìóòü êóðîðòè. Ñàì³ í³÷îãî íå çíàºìî. Òî âæå áóäå âèäíî ï³çí³øå.
ßê ðîçïîâ³äàþòü âëàñíèêè,
ã³ðñüêîëèæí³ êóðîðòè ñêîð³øå
çà âñå ïðàöþâàòèìóòü, à îò ç
ðîçâàãàìè â çàêëàäàõ ñèòóàö³ÿ
ìîæå çì³íèòèñÿ.
— ßêùî âè ñóìí³âàºòåñü, ÷è
¿õàòè â ÷àñ êàðàíòèíó ÷è í³ —
êðàùå íå ¿õàòè, — ðàäèòü îðåíäàð
ïàí Âîëîäèìèð. — Äóæå áàãàòî
ëþäåé òåëåôîíóþòü, çàïèòóþòü —
¿õàòè, íå ¿õàòè. Öå ðèçèê, áî í³õòî íå çíàº, ùî áóäå äàë³. Òîìó
ÿêùî âè ñóìí³âàºòåñü, ùî âñå
ìîæå çàêðèòèñü — êðàùå íå ¿õàòè, íå âèòðà÷àòè ãðîø³. ßêùî âè
ìîæåòå ïîêëàñòè ïîëîâèíó âàðòîñò³ îðåíäè àâàíñîì ³ çàáóòè çà öå
äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò — òîä³ ìîæíà
ðèçèêíóòè. Áî ö³ëèé ì³ñÿöü ÷åêàòè, ïåðåæèâàòè, äóìàòè, ÷è áóäå
âñå ïðàöþâàòè, ÷è äàðìà ïðè¿äåòå — âîíî òîãî íå âàðòå. Ùå
º âàð³àíò çíÿòè íîìåð çà ê³ëüêà
äí³â äî Íîâîãî ðîêó. Êîòåäæ òàê
íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ îðåíäóâàòè,
áî âæå ëþäè ïî÷èíàþòü âíîñèòè
àâàíñè, à îò ê³ìíàòè â êîòåäæàõ
÷è ãîòåëÿõ ìîæóòü áóòè.
Òîìó âàðòî äîáðå ïîäóìàòè, ÷è
ðèçèêóâàòè, àäæå àâàíñ ïîâåðòàòè âæå íå ìîæíà áóäå, ÿêùî âè
ïåðåäóìàºòå.
ЧИ Є ПРОПОЗИЦІЇ У ТЕРНОПОЛІ
Äåõòî øóêàº êâàðòèðè ÷è áóäèíêè íà Íîâèé ð³ê ó ì³ñò³. Îäíàê ç öèì çíà÷íî âàæ÷å. Áàãàòî
âëàñíèê³â â³äìîâëÿþòüñÿ çäàâàòè
ïîäîáîâî êâàðòèðè äëÿ ñâÿòêóâàííÿ ð³çíèõ çàõîä³â. Ïðî öå
çðàçó âêàçóþòü ó îãîëîøåííÿõ,
ùî êâàðòèðó çäàþòü ëèøå äëÿ
ïðîæèâàííÿ, à ð³çí³ ñâÿòêóâàííÿ çàáîðîíåí³.
Íàì âäàëîñü çíàéòè ëèøå îäíó
ïðîïîçèö³þ. Ó çâè÷àéíèé äåíü
îðåíäà êîøòóº 350 ãðèâåíü. Íîâîð³÷íà í³÷ — 1600.

— Íà Íîâèé ð³ê çäàºìî êâàðòèðó — 1600 ãðèâåíü, — êàæå îðåíäîäàâåöü ïàí³ Ãàëèíà. — Íàðàç³
ÿ áðîíü ùå íå ïðèéìàþ, áî çàðàíî, àëå çàâäàòîê áóäå 500 ãðèâåíü.
Ìèíóë³ ðîêè «çàñòàâó» íå áðàëà,
ÿê áóäå öüîãî ðîêó — ùå íå çíàþ.
Çàñåëèòèñü íà íîâîð³÷íó í³÷ ìîæíà áóäå ç 13 ãîäèíè 31 ãðóäíÿ.
Òàì ìîæíà áóòè äî 12 ãîäèíè
1 ñ³÷íÿ.
Ìîæëèâî, íîâ³ ïðîïîçèö³¿ áóäóòü ç’ÿâëÿòèñÿ çãîäîì. Îäíàê
íàâðÿä ÷è çíàéäåòüñÿ áàãàòî ï³äïðèºìëèâèõ òåðíîïîëÿí, ÿê³ çäàâàòèìóòü æèòëî äëÿ ñâÿòêóâàíü.
— Çíàéòè êâàðòèðó íà Íîâèé
ð³ê ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, — êàæå
ñòóäåíò ÒÍÒÓ Äåíèñ. — Ëþäè áîÿòüñÿ çäàâàòè êâàðòèðó, îñîáëèâî
ñòóäåíòàì. Ìèíóëîãî ðîêó íàìàãàëèñü çíàéòè ì³ñöå, ùîá â³äñâÿòêóâàòè ç äðóçÿìè — íå âäàëîñÿ.
Ëþäè, ÿê³ çäàþòü â îðåíäó êâàðòèðè, ïóñêàþòü íà ñâÿòà àáî çíàéîìèõ, àáî çíàéîìèõ-çíàéîìèõ.
Áî ìîæóòü ³ ïîíèùèòè, ³ ïîëàìàòè âñå, à ïîò³ì øóêàé. Òîìó
ºäèíèé âàð³àíò — øóêàòè ñåðåä
çíàéîìèõ.
À äå âè ïëàíóºòå â³äçíà÷àòè Íîâèé ð³ê? Ïðîãîëîñóéòå òà ïèø³òü
ó êîìåíòàðÿõ!
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ТУР
Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà º ³ ð³çí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ â³äïî÷èíêó. Ìîæíà
ïî¿õàòè â òóð. Íàéá³ëüøå ïðîïîçèö³é äî Êàðïàò. Âîñüìèäåííèé
â³äïî÷èíîê ó Áóêîâåë³ îá³éäåòüñÿ
ìàéæå ó 8 òèñ. ãðèâåíü çà ëþäèíó.
ª ³ åêñêóðñ³¿ â ð³çí³ ì³ñòà. ª ÷èìàëî òóð³â äî ³íøèõ òóðèñòè÷íèõ
ì³ñò Óêðà¿íè.
Ó âàðò³ñòü çàçâè÷àé âõîäèòü
òðàíñôåð, ïðîæèâàííÿ ó ãîòåë³,
õàð÷óâàííÿ, ê³ëüêà åêñêóðñ³é.
Óñå çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíî¿
ïðîãðàìè òà ê³ëüêîñò³ äí³â â³äïî÷èíêó.

ÑÏÎÆÈÂÀ×
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ВИРОЩУЙТЕ ЯЛИНКУ ВДОМА
АБО КУПУЙТЕ «ЛЕГАЛЬНУ»!

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ïðî ñâ³é äîñâ³ä ó âèðîùóâàíí³
õâîéíèõ äåðåâ ðîçïîâ³ëà òåðíîïîëÿíêà Õðèñòèíà.
ЯК САМІ ВИРОЩУЮТЬ?
Ïàí³ Õðèñòèíà ïðèäáàëà òèæäåíü òîìó 11 õâîéíèõ äåðåâ,
ð³çíèõ ñîðò³â: ÿëèöÿ, òóÿ, ÿëèíà
áëàêèòíà, ñòðèêòà.
— Ìè õîò³ëè çðîáèòè çåëåíó
ñò³íó äîâêîëà íàøîãî áóäèíêó.
Îáèðàëè äåðåâà â ðîçñàäíèêó á³ëÿ
Ïî÷àºâà. Ñàì³ ïîõîäèëè ïî ïîëþ
òà îáðàëè äåðåâöÿ, ÿê³ íàì ñïîäîáàëèñÿ. Ïîñàäèëè ¿õ âäîìà
ôàêòè÷íî îäðàçó ï³ñëÿ ïðè¿çäó.
×è ïðèæèëèñÿ äåðåâà, ïîêàæå
÷àñ, — ðîçïîâ³äàº âîíà.
Äîäàòêîâî òåðíîïîëÿíêà ïðèäáàëà ùå òîðô äëÿ äåðåâ, àáè ò³
ë³ïøå ïðèæèëèñÿ.
— Ìåòðîâ³ äåðåâöÿ êîøòóþòü
ó ñåðåäíüîìó 200–210 ãðèâåíü,
ö³íà ìàéæå îäíàêîâà çà ð³çí³
ñîðòè, äâîìåòðîâå äåðåâî êîøòóâàëî 450 ãðèâåíü ³ á³ëüøå. ßê
âàð³àíò — ëþäè òàêîæ ìîæóòü
ïðèäáàòè ÿëèíêó ó ñóïåðìàðêåò³. Ð³ê òîìó ìè ïðèäáàëè íåâå-

ДОВІДКА
ЯКЕ ПОКАРАННЯ
ЗА НЕЗАКОННУ РУБКУ ЛІСУ?
Якщо людина незаконно зрубала
одне дерево, діаметром до 10 см,
то мінімальний штраф становитиме 1 008 грн (шкода лісу 498 грн та
адмінштраф 510 грн), 10–14 см —
1 388 грн, 14–18 см — 2 764 грн.

ëè÷êå äåðåâöå ó ãîðùèêó çà ñòî
ãðèâåíü, à ïîò³ì ïåðåñàäèëè éîãî
íà ïîäâ³ð'ÿ.
ДЕ ТА ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЮТЬ?
Ïðîäàæåì ÿëèíîê â Òåðíîïîë³
çàéìàºòüñÿ Òåðíîï³ëüñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ïðè
÷îìó, âè ìîæåòå îáðàòè: êóïóâàòè
äåðåâî çðóáàíå, àáî æ ó ãîðùèêó
³ ïîò³ì éîãî ïåðåñàäèòè. Ïðî öå
éäåòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Òåðíîï³ëüñüêîãî ë³ñîìèñëèâñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà.
Ïîêè íà áàç³ ë³ñãîñïó º ëèøå
150 ÿëèíîê ó ãîðùèêó. Ö³íà òàêîãî äåðåâà â³ä îäíîãî ìåòðà ñêëàäàº
áëèçüêî 200 ãðèâåíü. Ó öþ ñóìó
âõîäÿòü çóñèëëÿ íà âèðîùóâàííÿ
äåðåâà òà ñîá³âàðò³ñòü êîíòåéíåðà.
Ïðèäáàòè ë³ñîâó êðàñóíþ ìîæíà
íà òåðèòîð³¿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî ðîçòàøîâàíå íà âóëèö³
Øåâ÷åíêà, 41 À ó ñåë³ Ïåòðèê³â.
À âæå ï³ñëÿ Ìèêîëàÿ ó Òåðíîïîë³
íà ïëîù³ Ãåðî¿â ªâðîìàéäàíó â³äêðèþòü ïóíêò ïðîäàæó çðóáàíèõ
íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê.
ßê ðîçïîâ³ëè íàì â Òåðíîï³ëüñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, ö³íó íà çðóáàí³
äåðåâà ùå ôîðìóþòü, òîìó ïðî
öå ïîâ³äîìëÿòü çãîäîì.
Îêð³ì òîãî, âè ìîæåòå ïðèäáàòè ñàäæàíö³ äåðåâ ó ñïåö³àëüíèõ
ðîçñàäíèêàõ, àáî æ ó ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Ö³íà çà îêðåìå äåðåâî âàð³þºòüñÿ çàëåæíî â³ä éîãî ïîðîäè
òà âèñîòè. Òàê, çà ìåòðîâå äåðåâöå
òðåáà âèêëàñòè 150–250 ãðèâåíü.
ª ³ äîðîæ÷³ âàð³àíòè, îêðåì³ âèäè
ÿëèíîê âàðòóþòü 360–600 ãðèâåíü
çà 60–100-ñàíòèìåòðîâå äåðåâöå.

Якщо ви придбали дерево з биркою,
це ще не означає, що воно зрубане легально

НАЙКРАЩА ПОРА ДЛЯ
ВИСАДКИ
ßê ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó â îäíîìó ç ñàäîâèõ öåíòð³â Òåðíîïîëÿ, ñàìå ê³íåöü ëèñòîïàäà — ïî÷àòîê ãðóäíÿ º íàéêðàùîþ ïîðîþ
äëÿ âèñàäêè õâîéíèõ äåðåâ. Ó öþ
ïîðó âîíè ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³
ñíó ³ íå ðîñòóòü, ïðè òîìó àêòèâíî ïðèæèâàþòüñÿ.
— Ìè ïðîäàºìî õâîéí³ äåðåâà
ó ãîðùèêàõ, àáè ¿õ áóëî çðó÷í³øå
ïåðåñàäæóâàòè, äî òîãî æ, â öüîìó
âèïàäêó á³ëüøà â³ðîã³äí³ñòü, ùî
âîíè ïðèæèâóòüñÿ, — ðîçïîâ³äàþòü â ñàäîâîìó öåíòð³.
Ùå ïðîäàâö³ ðàäÿòü ïðèäáàòè ãðóíò. Îäèí ì³øîê âàðòóº
105 ãðèâåíü, àëå éîãî âèñòà÷èòü
íà ê³ëüêà äåðåâ.

ßëèíêà ó ãîðùèêó
êîøòóº 200 ãðèâåíü.
Ïðèäáàòè ë³ñîâó
êðàñóíþ ìîæíà
íà òåðèòîð³¿ ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà
— Ç ìîìåíòó âèñàäêè ³ äî âåñíè
äîäàòêîâèõ êàï³òàëîâêëàäåíü äåðåâà íå ïîòðåáóþòü. Âæå âåñíîþ
òðåáà ¿ì äàâàòè ï³äæèâêó (äîáðèâà — ïðèì. ðåä.).
Â ³íòåðíåò³ âàðò³ñòü ï³äæèâêè — 35–85 ãðèâåíü. Íà ñê³ëüêè
¿¿ âèñòà÷èòü, çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó
óïàêîâêè, àáî æ îá'ºìó ïëÿøêè,
ÿêùî ï³äæèâêà ð³äêà, à òàêîæ â³ä
ñïîñîáó çàñòîñóâàííÿ. Ïðî öå
âèðîáíèêè çàçíà÷àþòü íà óïàêóâàíí³.
ЛІПШЕ — У ЛІСГОСПАХ
Åêñïåðò ç ë³ñîâî¿ ïîë³òèêè ÃÎ
«Óêðà¿íñüêà ïðèðîäîîõîðîííà
ãðóïà» ªãîð Ãðèíèê ðàäèòü êóïóâàòè íîâîð³÷í³ ÿëèíêè ñàìå
ó ë³ñãîñïàõ.
— ßêùî öå â³äáóâàºòüñÿ ëåãàëüíî, ÿê ïðàâèëî, ó ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ íå âèä³ëÿþòü çíà÷íèõ
ïëîù ñàìå ï³ä âèðîùóâàííÿ íîâîð³÷íèõ ñîñåí ÷è ÿëèíîê. Çàçâè÷àé, öå íåâåëèê³ ðîçñàäíèêè
ñàìå ï³ä âèðîùóâàííÿ íîâîð³÷íèõ

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Поради  Усе більше людей, піклуючись
про екологію, купують на Новий рік
штучну ялинку, або ж вирощують її
вдома. Скільки доведеться витратити
грошей, аби лісова красуня виросла
здоровою та де її можна придбати
легально, читайте в матеріалі

Ціна за дерево залежить від його висоти.
Тернополяни купили ось такі деревця на дачу
äåðåâ, òîìó ùî äîðîñëèé ë³ñ òàì
âèðîñòèòè íå ìîæíà, íàïðèêëàä,
ï³ä ë³í³ÿìè åëåêòðîïåðåäà÷, — ãîâîðèòü â³í.
Ïðèäáàòè ÿëèíêó ó ë³ñãîñï³
³ ïðèíåñòè öüîìó ãîñïîäàðñòâó
ëåãàëüí³ ãðîø³ — íàáàãàòî âèã³äí³øå, àí³æ êóïóâàòè äåðåâî äå³íäå
ó ïåðåõîä³ ÷è íà áàçàð³, ó òèõ, õòî
âèðóáàâ ñàìîñ³ÿíèé ë³ñ, ââàæàº
åêñïåðò.
— ß æèâó â Êèºâ³ ³ ç âëàñíîãî
äîñâ³äó ìîæó ñêàçàòè, ùî êîæíîãî Íîâîãî ðîêó áà÷ó äåñÿòêè
ëþäåé, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü åëåêòðè÷êàìè ç äåê³ëüêîìà ñîñíàìè.
Øâèäøå çà âñå, ¿õ çðóáàëè íåëåãàëüíî â ë³ñ³, àáî æ íàï³âëåãàëüíî
ó ïîë³, ÿêå çàðîñòàº ñàìîñ³ÿíèì
ë³ñîì, àëå ë³ñîì âîíî íå ââàæàºòüñÿ. Òîáòî çðóáàòè òàì ñîñíó
íå º íåçàêîííèì àêòîì, àäæå
þðèäè÷íî äåðåâà òàì íåìàº. Òàê³
âèïàäêè, íà æàëü, äîâîë³ ìàñîâ³.
Ñàìå òîìó âàðòî êóïóâàòè ÿëèíêè ñàìå â ë³ñãîñï³. Äàíà ïîêóïêà
áóäå àáñîëþòíî ëåãàëüíîþ. Çà-

çâè÷àé æå ì³ñöå ïðîäàæó ÿëèíîê
òàêèìè ãîñïîäàðñòâàìè çàâ÷àñíî
îáóìîâëåíå ³ ïðî íüîãî âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ íà îô³ö³éíèõ ñàéòàõ ë³ñãîñï³â ÷è ñàéò³ îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Íà ÿëèíêàõ, ùî ëåãàëüíî ïðîäàþòü ë³ñãîñïè, º ñïåö³àëüí³ íàêëåéêè ÷è áèðêè ç³ øòðèõ-êîäîì
³ íîìåðîì, ÿêèé çàíîñÿòü â ºäèíó
åëåêòðîííó ñèñòåìó îáë³êó äåðåâèíè. Ïåðåâ³ðèòè ëåãàëüí³ñòü
ðóáêè âè ìîæåòå ñàì³ íà ñàéò³
Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ
ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
— ß áàãàòî ðàç³â ÷óâ, ùî áèðêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü â ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³, ï³äðîáëÿþòü.
Òîìó âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî ñïðàâà íå ò³ëüêè â áèðö³, àëå é ó ì³ñö³, äå ïðîäàºòüñÿ äåðåâî. ßêùî
âè êóïóºòå ÿëèíêó, íàïðèêëàä,
íà ñòèõ³éíîìó áàçàð³, º ðèçèê,
ùî ÿëèíêó çðóáàëè íåçàêîííî.
Íà í³é ìîæå áóòè áèðêà, àëå ç
âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ — ï³äðîáíà, — íàãîëîøóº åêñïåðò.

Усе більше лісгоспів все частіше продають новорічні дерева в горщику

ÏÐÎÁËÅÌÈ
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СТАРІ-НОВІ СХЕМИ, ЗА ЯКИМИ
В ТЕРНОПОЛЯН ВИДУРЮЮТЬ ГРОШІ
Кримінал  Шахрайств менше не стало,
констатують у поліції. З’являються
нові схеми, а старі і добре перевірені
роками, — удосконалюються аферистами.
Деякі стали більш вишуканими, а шахраї
видурюють гроші віртуозніше
ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.
BELYAKOVA@20MINUT.UA,
0–95–875–33–60

Ìè ï³äãîòóâàëè ÒÎÏ-5 øàõðàéñòâ, çà ÿêèìè àôåðèñòè âè-

äóðþþòü ãðîø³ ó æèòåë³â Òåðíîï³ëüùèíè. Ó êîæíîìó ç ïóíêò³â
ÒÎÏó º ïîðàäè, ÿê íå ñòàòè æåðòâîþ. ßêùî âæå òàê òðàïèëîñü
³ âàñ îøóêàëè, íåãàéíî òåëåôîíóéòå íà 102.

СХЕМА 1: КУПІВЛЯ
«ДЕШЕВОГО ПАЛЬНОГО»
За останні кілька тижнів активізувались шахраї, які нібито пропонують автовласникам придбати дешеве
пальне, особливо — дизпаливо. Ціна —
14–15 грн/л.
Шукають людей за оголошеннями, хто
надає послуги з перевезення. Дзвонять,
пропонують талони на дешеве пальне.
Єдина умова — перерахуйте кошти,
завтра отримаєте талони за допомогою Нової пошти або доправить кур’єр.
Кошти перерахували — шахраї зникли,
їхні номери телефонів перестають бути
доступними.
У пастку днями потрапив і житель
Бережан. До чоловіка зателефонували
невідомі, представилися представниками однієї із компаній, яка займається
продажем пального.
— Пропозиція зацікавила чоловіка і
він погодився придбати солярки на десять тисяч гривень, — розповів Сергій
Крета. — Додзвонювач сказав, що гроші
потрібно кинути на номер мобільного
телефону і після їх зарахування прийти
за картками на заправку.
Чоловік все так і зробив, але коли
прийшов за вказаною адресою, то зрозумів, що став жертвою шахраїв. На автозаправній станції повідомили, що
жодних паливних карток дистанційно
вони не реалізовують, а телефон «продавця» перестав відповідати.
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ:
 керівництво автозаправних станцій наголошує, що укладання договорів на постачання чи купівлю пального гуртовими
партіями та продаж талонів чи паливних
карток здійснюється лише в офіційних
регіональних представництвах;
 представники мережі автозаправних
станцій просять клієнтів бути пильними
і не вестися на будь-які пропозиції від
невідомих осіб.

СХЕМА 2: КРАДУТЬ
У КЛІЄНТІВ «НОВОЇ
ПОШТИ»
Новий вид шахрайства з готівкою
вигадали зловмисники — вони навчилися красти гроші чужих післяплат та
привласнювати товар.
На Тернопільщині жертвами такого
шахрайства стало двоє людей. Потерпілі втратили 3600 та 1897 гривень.
— Обидві жертви розповіли, що
користуються додатком «Нова пошта», — повідомив Сергій Крета. — Потерпілі очікували гроші за проданий
товар, коли їм зателефонувала невідома жінка і представилася фахівцем
поштового відділення. Додзвонювач
знала про платіж, бо повідомила, що
для здійснення кур'єрської доставки
необхідно повідомити код підтвердження.
Про те, що стали жертвами шахрайства, краяни дізналися лише після
того, як прийшло сповіщення про зміну
способу отримання оплати за товар.
Їхні гроші отримали сторонні особи.
За словами начальника сектору дізнання Тернопільського відділу поліції
Мирона Шеремети, після отримання
коду шахраї в особистому кабінеті
вносять зміни, вписуючи чуже ім'я і
платіжну картку. Саме ця людина має
право забрати гроші чи товар або проплата йде на її банківську картку.
Правоохоронці внесли даний факт
в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Вони
встановлюють, як шахраї отримують
доступ до інформації про отримувачів
або відправників: чи проблеми в системі безпеки програми Нової пошти,
чи витік і підміну інформації проводять
самі співробітники пошти.

СХЕМА 3: МАХІНАЦІЇ З
БАНКІВСЬКИМИ КАРТКАМИ
Спершу додзвонювачі або надсилають
сповіщення про блокування банківського
рахунку, або одразу телефонують потенційній жертві. Вони розповідають, так би
мовити, про несанкціонований збій операційної системи й технічні причини. Аби
усунути недоліки й вберегти кошти, вони
просять власників електронних гаманців
уточнити конфіденційну інформацію й
назвати код, який приходить на мобільний телефон, що й роблять краяни. Вже
згодом перевіривши стан рахунку, вони
виявлять відсутність заощаджень.
Днями телефонний дзвінок від псевдопрацівника банку обійшовся жителю
Зборівського району втратою чималих
заощаджень. За допомогою потерпілий
звернувся до працівників поліції.
— Зі слів заявника, до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився
співробітником фінансової установи, —
розповів начальник відділу комунікації
головного управління нацполіції в області
Сергій Крета. — Він запевнив краянина, що
у власника карткового рахунку закінчується
термін дії електронного гаманця. Аби вберегти кошти, їх необхідно зняти на покласти на інший банківський рахунок, який,
за історією афериста, вже відкрили для
краянина. Чоловік без роздумів здійснив
операції з банкоматом та терміналом, але
згодом зрозумів, що його ошукали, адже
не знав номера рахунку, а додзвонювач
вимкнув телефон.
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ:
 якщо просять переказати гроші, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на ці вмовляння. Співробітники
фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, такі прохання явно вказують
на шахрайство;
 дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого немає на офіційному
сайті фінустанови. Номер також можна
знайти на зворотному боці карти.
Ні за яких обставин не повідомляйте
особисті дані невідомим. Інформація
щодо карткових рахунків вважається
конфіденційною, нею повинні володіти
лише власники електронних гаманців;
 ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або
CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють
ці дані, знайте: це спроба шахрайства;
 намагайтеся контролювати свої особисті дані в соцмережах;
 за жодних умов не виконуйте з банкоматом дії, які вам диктують по телефону;
 якщо ви підозрюєте шахрайство —
блокуйте свій рахунок.

СХЕМА 5: ВИ ВИГРАЛИ АВТО
СХЕМА 4: ДУРЯТЬ
НА ПРОДАЖАХ В OLX
Махінації на інтернет-продажах знову
актуальні. Продавцеві, який виставив
на продаж певний товар, дзвонять.
Мовляв, хочемо купити, а не можемо перерахувати гроші, — у вас щось
з карткою. Далі до продавця дзвонить
«представник банку» і повідомляє, що
йому прийде новий пін-код, який потрібно повідомити нам. Результат — з
картки зникають всі гроші.
Працівники Тернопільського відділу
поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо 27-річної мешканки Тернополя. Жінка мала намір продати наручний
браслет, а як наслідок — втратила власні
заощадження.
— Краянка розмістила в мережі Інтернет оголошення про продаж товару, — розповів Сергій Крета. — До неї
зателефонував потенційний покупець
та дізнався реквізити банківського рахунку, аби здійснити оплату. Вже через
певний проміжок часу знову пролунав
дзвінок, незнайомець представився
співробітником фінансової установи та
запевнив жінку, що через певні технічні
несправності кошти не можуть надійти
на електронний гаманець. Цей недолік
можна усунути, але для цього необхідно
повідомити чотиризначний код, який
надійшов на її мобільний телефон,
що й зробила потерпіла. Вже згодом
вона зрозуміла, що на її картковому рахунку немає не тільки коштів за товар,
але зникли її заощадження в розмірі
4200 гривень.
ЯК ВБЕРЕГТИСЬ:
 не потрібно повідомляти пін-коди від
електронних гаманців;
 не виконуйте за вказівками злочинців
дії з терміналами та банкоматами. Ви
самі того не розуміючи, замість отримати, переведете кошти на інші рахунки,
які потім зникають безслідно. У шахраїв
на меті лише одне, легко збагатитися
за ваш рахунок;
 відкрийте окремий картковий рахунок, на якому не зберігайте кошти. Під
час здійснення купівлі-продажу на цій
картці не повинно бути грошей. Вам
перерахували гроші на цей рахунок —
перекиньте їх на інший;
 розкрити такий вид злочинів надзвичайно важко. Якщо ж зрозуміли,
що потерпіли від рук пройдисвітів,
не зволікайте одразу телефонуйте
на лінію «102».

«Вітаю, Ви виграли авто!»: коли таке
смс-повідомлення з таким текстом приходить на мобільний, варто не радіти,
а зберігати розсудливість і ясний розум.
Вас нахабно обманюють шахраї.
Чимало краян в ейфорії від несподіваного прибутку вже віддали кровні
заощадження аферистам. Люди радіють
несподіваному прибутку і не одразу здогадуються пересвідчитися у правдивості
інформації. Саме на такий людський
фактор і розраховують шахраї. Хоча,
варто віддати їм належне — афера гарно
спланована.
Несподівано пересічному громадянину приходить смс, у якій повідомляється
про виграш недешевої іномарки. Що
цікаво, в повідомленні для правдивості
є посилання на сайт, за яким можна перейти та пересвідчитися у нібито правдивості прочитаного. На таких сайтах,
звісна річ, розміщується інформація про
акцію та номери телефонів щасливих
володарів новеньких автівок.
— У розділі, здебільшого під назвою
«Супер-акція», призер може довідатися,
що авто виграв лише тому, що користувався послугами платіжних терміналів
чи банківськими послугами через телефон, — пояснив Сергій Крета. — Тобто,
якщо жертва афери ще мала сумнів, як
його номер телефону потрапив у розіграш, після такого пояснення він таки
зникав. Для більшої правдивості у тексті
зазначається, що всі дані надавалися
з дозволу Міністерства фінансів і Міністерства зв'язку України, останнього,
до слова, вже не існує з 2010 року.
Під час телефонного дзвінка на зазначений номер, невідомий менеджер
мило запевняв, що за авто навіть не потрібно їхати, його доставлять згідно з
адресою. Вже згодом, коли перестає
відповідати телефон, стає неактивним
посилання на сайт, люди розуміють, що
їх обдурили та звертаються в поліцію.
Пам’ятайте: безкоштовний сир лише
у мишоловці!
 аби не потрапити на гачок шахраїв,
потрібно хоча б в інтернеті перевірити,
чи взагалі були такі акції і про що загалом йдеться;
 зателефонуйте до офіційних представників автомобільної компанії,
спробуйте принаймні «погуглити» про
номер, з якого вам надіслали цю смс;
 зазвичай відомі шахрайські номери вже давно є в мережі. Чимало там
і інформаційних застережень про такі
шахрайства.
Шахрайств менше не стало, констатують у поліції. З’являються нові схеми,
а старі добре перевірені роками.
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ЯК КОРОНАВІРУС ВПЛИВАЄ
НА ПСИХІКУ: ІСТОРІЇ ТЕРНОПОЛЯН
Досвід  Як пережити СOVID-19 і не впасти
у паніку. Хто допоможе впоратися з
емоційним стресом під час хвороби?
Тернополяни діляться своїми історіями
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ó òåðíîïîëÿíîê, ÿê³ íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ çíàþòü, ùî òàêå êîðî-

íàâ³ðóñ, ìè çàïèòàëè ïðî òå, ÿê
âîíè ñïðèéíÿëè õâîðîáó, ÷è áóëî
¿ì ñòðàøíî òà ÿê öå ïåðåæèòè
â åìîö³éíîìó ïëàí³.

Куди звертатися, якщо потрібна підтримка
У мережі знаходимо інформацію
про безкоштовну психологічну
підтримку людей, які захворіли
на коронавірус. Це телеграм-канал під назвою «Розкажи мені»,
у якому кваліфіковані психологи
надають безкоштовні консультації.
«Ми допомагаємо всім, хто потребує емоційної підтримки,
консультації, допомоги у зв’язку з

поширенням COVID-19. Команда
платформи працює за методом
когнітивно-поведінкової терапії
(КПТ), яка є однією з найпоширеніших форм психотерапевтичної
допомоги людям з різними психологічними проблемами, — пишуть на сторінці каналу. — З нами
працюють лише кваліфіковані
спеціалісти, з якими ви можете

відверто обговорити ситуації, що
вас турбують. Усе, що ви розказуєте психологу, залишається тільки
між вами».
Платформа розроблена та створена Інститутом когнітивного
моделювання — науково-дослідницькою компанією, що надає повний спектр рішень для
соціальних комунікацій.

«Страшно заразити когось»
АЛЛА СОКОЛОВСЬКА, 30 РОКІВ

— ß ïåðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ ó áåðåçí³ 2020 ðîêó ï³ñëÿ ñï³ëüíîãî ìèñòåöüêîãî
ïðîåêòó ç êèÿíàìè. Ó ïåðø³ äí³ ëåæàëà
áåç ñèë. Íå ö³êàâèëî àáñîëþòíî í³÷îãî,
íå áóëî ñèë, íå â³ä÷óâàëà ò³ëà. Í³÷îãî
íå ¿ëà. Çà õâîðîáó ñõóäëà íà 14 êã. Äóæå
áîë³ëè ëåãåí³. Íå ìàëà çíàíü, íå çíàëà,
ùî íå ìîæíà çàëåæóâàòè, ³ áàãàòî ³íøî¿
òåîð³¿ íå çíàëà. Çàðàç âàðòî á³ëüøå ÷èòàòè, àáè áóòè ãîòîâèìè ìóäðî ïðèéíÿòè ³
ïîäîëàòè õâîðîáó.
Õâîð³òè ñàìîìó íå ñòðàøíî, ñòðàøíî,

«Страшно було, коли почало
випадати волосся»
ДІАНА БУБРЯК, 23 РОКИ

— Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ìåí³ çðîáèëè
îïåðàö³þ — âèð³çàëè ãëàíäè. Ï³ñëÿ öüîãî
â ìåíå äîâãèé ÷àñ áóëà òåìïåðàòóðà, àëå
ÿ äóìàëà, ùî öå ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Çãîäîì
ïî÷àëî âèïàäàòè âîëîññÿ, äîäàâñÿ äåðìàòèò, õî÷ ïðîáëåì ç öèì ðàí³øå í³êîëè íå áóëî. Çîâñ³ì ñêîðî çíèê ³ íþõ, ³
ñìàê, òðîõè áóâ êàøåëü ³ òåìïåðàòóðà
îäèí äåíü — 38. ß çðîçóì³ëà, ùî öå ùîñü
íå òå. Ë³êóâàëàñÿ âäîìà. Íå ëÿêàâ ñàì
ôàêò òîãî, ùî öå ìîæå áóòè êîðîíàâ³ðóñ.
Ñòðàøíî áóëî â³ä òîãî, ÿê ñèëüíî âèïàäàëî êîæåí äåíü ìîº âîëîññÿ, îðãàí³çì

áóâ äóæå âèñíàæåíèé. Ïîò³ì çäàëà òåñò
íà àíòèò³ëà — ïåðåõâîð³ëà.
Àëå êîðîíàâ³ðóñ òàêè çà äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ õâîðîáè «àóêíóâñÿ» — â³í äàâ óñêëàäíåííÿ íà áðîíõè, ë³êóâàëàñÿ äîâîë³ äîâãî
â ñòàö³îíàð³. Çà äâà-òðè ì³ñÿö³ âîëîññÿ
â³äæèëî, äåðìàòèò ïðîë³êóâàëà é áðîíõè
òàêîæ. Àëå ìîæó ñêàçàòè, ùî ñòðàøíî áóëî
íå â³ä ñàìîãî ôàêòó õâîðîáè, à â³ä ïåðåá³ãó
ñèìïòîì³â, ÿê³ âèêëèêàëè ó ìåíå íåïðèºìíèé åìîö³éíèé ñòàí. Çàðàç æå äîòðèìóþñÿ
âñ³õ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ íîðì, íå õî÷ó çíîâó
çàõâîð³òè. Áî æ íåâ³äîìî, ÿê õâîðîáà ìîæå
ïîâåñòèñÿ ç îðãàí³çìîì.

«Доведено: хвороба впливає на психологічний стан»
МАРИНА ОРАП, ПРАКТИЧНИЙ
ПСИХОЛОГ, ПРОФЕСОР
ПСИХОЛОГІЇ

— Перше, що варто знати —
паніка негативно впливає
на захисні властивості організму. Це стосується і тих,
хто здоровий: вони можуть
швидше заразитись, і тих, хто захворів, — їм
важче вилікуватись. Але звичайний страх,
наголошую, не паніка, він допомагає. Варто
бачити межу. У будь-якому разі ви маєте акцентуватися на позитиві, на тому, наприклад,
скільки людей вилікувалися.
Як підтверджують наукові дослідження, під
час хвороби знижуються не лише нюх і смак,
а й когнітивні можливості. Тобто, спостерігається зниження продуктивності і швидкості
мислення. Людині стає важко думати. Вона

не може «зібратися з думками», знижується
пам'ять, важко зосередитися. До речі, це є
наслідком сенсорної депривації (моральні і
психологічні відхилення). Те, що зникає нюх
та смак, впливає на наші когнітивні здібності,
адже це — основа пізнавальних процесів. Але
це тимчасове явище.
Я сама перехворіла на ковід, і з власного досвіду можу розповісти, що коли при звичайній
застуді залюбки працюю з ноутбуком із ліжка,
то під час ковіду зовсім не могла працювати.
Тому закликаю людей не боятись, такі відчуття — це симптом хвороби, і вони минуть.
Також чимало людей відчувають занепад сил.
Це, мабуть, найважчий симптом. Це теж варто прийняти і дати собі час на відновлення.
Потрібно знати свій ресурс і використовувати
його: можливо, це прогулянки, для когось —
спілкування, для когось — заняття спортом.

êîëè ïî òîá³ ëàçèòü äâîð³÷íèé ìàëþê, à òè
íå ìîæåø ç íèì ñï³ëêóâàòèñü ³ áî¿øñÿ
éîãî çàðàçèòè.
Ìàìà çâèíóâà÷óâàëà â áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³, ââàæàëà, ùî ÿ äåñü çàñòóäèëàñÿ,
á³ãàþ÷è áåç øàïêè, àáî ùî. Çì³íèëà äóìêó,
âæå êîëè ï³ä êðàïåëüíèöþ ïîêëàëè. Êîõàíèé ïðèí³ñ ìàíäàðèíêè ³ ï³äòðèìóâàâ
ìîðàëüíî.
Çàðàç ëþäè ìàþòü ðîáèòè äëÿ õâîðèõ
ìàêñèìóì: ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³ùåíü,
ñòèìóëþâàòè ìåíøå ëåæàòè, âèõîäèòè
ëåæà÷îãî.

«Налякало те,
що це ні на що
не схоже»
НАТАЛІЯ ПАВЛУСИК, 24 РОКИ

— ß äîë³êîâóþñü â³ä êîðîíàâ³ðóñó (çàïèñ
ðîçìîâè 28 ëèñòîïàäà — ïðèì. ðåä.). Äâà
òèæí³ òîìó â ìåíå ï³äíÿëàñÿ òåìïåðàòóðà. Ñïî÷àòêó âñå ìàëî âèãëÿä, ÿê çàñòóäà.
Ïîò³ì ïî÷àëî «ëàìàòè» ì'ÿçè. ß çäàëà òåñò.
Â³í áóâ íåãàòèâíèé. Àëå çäàâàëà äåñü ÷åðåç
òèæäåíü ï³ñëÿ ïåðøèõ ñèìïòîì³â. Ë³êàð
ñêàçàâ, ùî öå íîðìàëüíî.
Äëÿ ìåíå öå íå ñõîæå íà æîäíó ïðîñòóäó
÷è ÃÐÂ². Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî òàê ÿ ùå í³êîëè
íå õâîð³ëà. Áîëèòü âñå ò³ëî: ðóêè, íîãè, ãðóäè,
âàæêî äèõàòè. ß ðîçóì³ëà, ùî öå — çâè÷àéíèé â³ðóñ. Çâ³ñíî, öÿ ñòðàøíà ñòàòèñòèêà, ÿêó
ìè áà÷èìî êîæíîãî äíÿ, ñâîº ðîáèòü. Ïàí³êà
ó ÇÌ² òà é çàãàëîì ì³æ ëþäüìè íå ìîæå
ïðîñòî çàëèøèòè òåáå áàéäóæèì.
РЕКЛАМА

ÃÐÎØ²
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Споживач  У магазинах зросла
вартість різних продуктів. Ми порівняли
цінники у трьох мережах супермаркетів
Тернополя — АТБ, Сільпо та NOVUS та
дізналися, що та де вигідніше купувати
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Íàïðèê³íö³ îñåí³ ìîæíà ÷àñòî
ïîáà÷èòè çðîñòàííÿ ö³í íà ð³çí³ òîâàðè. Ìèíóëîãî ðîêó ÷åðåç
íåâðîæàé «çîëîòîþ» áóëà êàðòîïëÿ. ¯¿ ïðîäàâàëè ïî 16–17 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Öüîãî ðîêó
òîâàð³â, íà ÿê³ ï³äíÿëèñü ö³íè
÷åðåç ïîãàíèé âðîæàé, ïîá³ëüøàëî. Ñïåðøó ïîäîðîæ÷àâ öóêîð
òà îë³ÿ. Òåïåð ö³íà ï³äíÿëàñÿ ³
íà ð³çí³ êðóïè.
ЦУКОР ТА ОЛІЯ ЗНОВУ
ДОРОЖЧАЄ
Ó ìàãàçèíàõ çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ âæå ê³ëüêà ðàç³â ï³äí³ìàëèñÿ ö³íè íà öóêîð. ßêùî ðàí³øå
ê³ëîãðàì öóêðó â ñåðåäíüîìó
êîøòóâàâ 13 ãðèâåíü, òåïåð
ìàéæå âäâ³÷³ äîðîæ÷å.
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ âàðò³ñòü
öóêðó ï³äíÿëàñü íà 4–6 ãðèâåíü.
Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà ö³íè çíîâó ï³äíÿëèñü, îäíàê âæå íå òàê
ð³çêî. Äåñü ê³ëîãðàì öóêðó ïîäîðîæ÷àâ íà 50 êîï³éîê, à äåñü —
ìàéæå íà 3 ãðèâí³.
Íåçâàæàþ÷è íà íîâå ï³äíÿòòÿ
ö³í, öóêðó â ìàãàçèíàõ âäîñòàëü.
Éîãî âæå íå ðîçêóïîâóþòü, ÿê
öå áóëî íà ïî÷àòêó æîâòíÿ.
Ôàñîâàíèé öóêîð â³ä ð³çíèõ âèðîáíèê³â òàêîæ ïîäîðîæ÷àâ. Ê³ëîãðàì êîøòóº â³ä
20 äî 26 ãðèâåíü.
Îë³ÿ òàêîæ ïðîäîâæèëà
äîðîæ÷àòè — íà 2–3 ãðèâí³ çà ïëÿøêó, îá’ºìîì 0,85 ë.
Ó ñåðåäíüîìó, ïëÿøêà ñîíÿøíèêîâî¿ ðàô³íîâàíî¿ îë³¿ êîøòóº
40 ãðèâåíü. Îäíàê ìîæíà çíàéòè
³ äåøåâøå. Âàðò³ñòü îë³¿ â³ä âëàñíèõ âèðîáíèê³â ñóïåðìàðêåò³â
ìåíøà. Ó ÀÒÁ ö³íà íàéäåøåâøà,
ïëÿøêà îë³¿ îá’ºìîì 0,85 ë êîøòóº 28,1 ãðí, Ñ³ëüïî — 28,3 ãðí,
NOVUS — 28,2 ãðí.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ
ПРОДУКТОВИЙ КОШИК?
Ìè ä³çíàëèñü àêòóàëüí³ ö³íè
íà 10 ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÿê³ âñòàíîâèâ
óðÿä. Çàóâàæèìî, ùî ôàñîâàí³
òîâàðè, òàê³ ÿê ìîëîêî òà ìàñëî,
ìè øóêàëè â³ä îäíèõ âèðîáíèê³â
ó ð³çíèõ ìàãàçèíàõ.
Äåÿê³ òîâàðè ïî÷àëè äîðîæ÷àòè — ãðå÷êà, ìàêàðîíè, ì’ÿñî.
Â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ ïîäîðîæ÷àëî
áîðîøíî. Îäíàê ö³íè ï³äíÿëèñü
íà 1–3 ãðèâí³.
Ïî÷àëè äîðîæ÷àòè ³ ð³çí³ êðóïè â ìàãàçèíàõ. Ìè ïîð³âíÿëè
ö³íè íà äåÿê³ òîâàðè, ÿê³ áóëè
íà ïî÷àòêó æîâòíÿ òà ñòàíîì
íà 24 ëèñòîïàäà.
Îäíàê äåÿê³ òîâàðè â îêðåìèõ
ñóïåðìàðêåòàõ òðîõè ïîäåøåâøàëè, õî÷à â ³íøèõ ö³íà ï³äíÿëàñü.
ЧОМУ ЗРОСТАЮТЬ ЦІНИ?
Çðîñòàííÿ ö³í íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ íàñàìïåðåä ïîâ'ÿçàíî ç ïîãàíèì
óðîæàºì.
— ª ê³ëüêà ÷èííèê³â, — ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ðîçâèòêó åêîíîì³êè, òîðã³âë³ òà
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Òàðàñ
Âèñîöüêèé. — Ä³éñíî, çìåíøåííÿ âðîæàéíîñò³ º. Àëå ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè, ùî ó íàñ âèðîáíèöòâî ³ñòîðè÷íî íàáàãàòî
á³ëüøå, í³æ ñïîæèâàííÿ. Ó íàñ
º õðîí³÷í³ ïðîáëåìè ç ïîòóæíîñòÿìè çáåð³ãàííÿ. Àëå öüîãî
îáñÿãó âèðîáíèöòâà âèñòà÷èòü
äëÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, í³ÿêîãî äåô³öèòó íå î÷³êóºòüñÿ.
Ô³çè÷íîãî âèðîáíèöòâà á³ëüø
í³æ äîñòàòíüî, ùîá çàáåçïå÷èòè
Óêðà¿íó.
ßê ïîÿñíþþòü åêñïåðòè,
íà ôîðìóâàííÿ ö³í âïëèâàº
áåçë³÷ ³íøèõ ôàêòîð³â. Îäèí ç
íèõ êóðñ äîëàðà.

— ª äóæå áàãàòî ôàêòîð³â, ÿê³
âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ö³íè
íà ïåâí³ ïðîäóêòè òà ïîñëóãè
â íàø³é êðà¿í³, — ïîÿñíþº ãîëîâà Àñîö³àö³¿ âëàñíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó Ðóñëàí
Ñîáîëü. — Ñåðåä öèõ ôàêòîð³â
º âèáîðè ó ÑØÀ, ÿê³ òàêîæ
âïëèâàþòü íà íàøó âíóòð³øíþ
ïîë³òèêó, êóðñ äîëàðà. Áàãàòî
àíàë³òèê³â î÷³êóþòü ñêà÷îê äîëàðà, à íàøà åêîíîì³êà çàëåæèòü
â³ä ö³º¿ âàëþòè, òîìó öå âïëèíå
íà âàðò³ñòü òîâàð³â, ëîã³ñòèêó,
çáåð³ãàííÿ òîùî. Âæå àíîíñîâàíî çðîñòàííÿ âàðòîñò³ åíåðãîðåñóðñ³â, çîêðåìà, åëåêòðîåíåðã³¿
ìàéæå íà 13% äëÿ êîìåðö³¿.
Áåçóìîâíî, öå òàêîæ âïëèâàº
íà ôîðìóâàííÿ ö³í. Òîìó çàðàç áàãàòî êðèòåð³¿â ñï³âïàëî ç
êîðèãóâàííÿì ö³í íà ïðîäóêòè.
ßê ïîÿñíþº Ðóñëàí Ñîáîëü —
ï³äíÿòòÿ ö³í ìîæíà ÷åêàòè ³
ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ï³äïðèºìö³

Ó ëèñòîïàä³
ïîäîðîæ÷àëè êðóïè,
öóêîð òà îë³ÿ. Àëå íå
âàðòî ïàí³êóâàòè òà
ñêóïîâóâàòè òîâàðè
ïðî çàïàñ
ïî÷íóòü ñïåêóëþâàòè òà íåîáãðóíòîâàíî ï³äí³ìàòè ö³íè.
«Ìàñëà ó âîãîíü» ìîæå äîäàòè
ïàí³êà ëþäåé, ÿê³ ïî÷íóòü ñêóïîâóâàòè ïðîäóêòè ïðî çàïàñ.
— Â íàñ ³ â ñïîê³éí³ ÷àñè
÷àñòî ñïîñòåð³ãàëèñü ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêò³â ó çâ'ÿçêó ç ñåçîíîì, êóðñîì äîëàðà, — ïîÿñíþº Ðóñëàí Ñîáîëü. — Íå âàðòî
çàáóâàòè, ùî ìè ³ìïîðòóºìî
â êðà¿íó á³ëüøå òîâàð³â, í³æ
åêñïîðòóºìî, òîìó êóðñ äîëàðà
âïëèíå ³ íà âàðò³ñòü ³ìïîðòíèõ
òîâàð³â. ßêèé ñàìå áóäå öåé
âïëèâ — ìè ïîáà÷èìî çãîäîì.
ßêùî äîëàð áóäå äîðîæ÷àòè,
òî ìè öå â³ä÷óºìî ³ íà ñîá³,
àäæå ³ìïîðòí³ òîâàðè êóïóþòü
çà äîëàðè ³ öå â³äîáðàçèòüñÿ
íà ö³ííèêàõ.
Òîìó íå âàðòî ïàí³êóâàòè òà
ñêóïîâóâàòè òîâàðè ïðî çàïàñ,
àäæå öå ìîæå ñïðè÷èíèòè ïàí³êó
òà ÷åðãîâå ïîäîðîæ÷àííÿ.
РЕКЛАМА

ВАДИМ ЄПУР

ЦІНИ ДАЛІ ЗРОСТАЮТЬ. ДЕ ЗНАЙТИ
ДЕШЕВШЕ — МИ ПОРІВНЯЛИ

У супермаркетах знову дорожчають товари —
переважно крупи та цукор

ЯК ЗМІНИЛИСЬ ЦІНИ НА ЦУКОР
ЦІНА У ВЕРЕСНІ

ПОЧАТОК ЖОВТНЯ

КІНЕЦЬ ЛИСТОПАДА

АТБ

14,1 грн

18,8 грн

19,3 грн

Сільпо

13,3 грн

17,3 грн

20 грн

Novus

12 грн

18,3 грн

17,5 грн

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ПРОДУКТИ З КОШИКА УРЯДУ
АТБ

СІЛЬПО

NOVUS

Гречка (1 кг)

34,9 грн

33 грн

35,6 грн

Цукор (1 кг)

19,3 грн

20 грн

17,5 грн

Пшеничне борошно вищого сорту (1 кг)

12,3 грн

12 грн

9,6 грн

Макаронні вироби (1 кг)

15,2 грн

15 грн

19 грн

Молоко в плівці 2,5% (0,9 л)

20,4 грн

22,4 грн

23,5 грн

Житньо-пшеничний хліб

17 грн

18 грн

17 грн

Яйця категорії 1 С (10 шт)

21,8 грн

21,8 грн

20,9 грн

-

54,5 грн

59 грн

Тушка куряча (1 кг)
Мінеральна вода без газу (1 л)

8 грн

8 грн

7 грн

Вершкове масло 72,5% (200 г)

40,6 грн

44,5 грн

46 грн

ЯК ЗМІНИЛИСЬ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ В СУПЕРМАРКЕТАХ
АТБ

СІЛЬПО

NOVUS

БУЛО

СТАЛО

БУЛО

СТАЛО

БУЛО

СТАЛО

Рис довгозернистий

23,9 грн

23,9 грн

20 грн

17,6 грн

17,7 грн

22,1 грн

Горох

11,3 грн

14,6 грн

12 грн

15 грн

-

-

Крупа ячна

10,8 грн

12,4 грн

10,3 грн

13,2 грн

-

-

Пластівці вівсяні

15,2 грн

-

16,2 грн

16,4 грн

18 грн

Крупа кукурудзяна

11,6 грн

13,3 грн

10 грн

11,9 грн

12,6 грн

12,6 грн

Сметана 15% 400 г

23,6 грн

23,6 грн

23,9 грн

23,9 грн

25,5 грн

25,5 грн

Філе куряче

101 грн

-

97 грн

95 грн

93 грн

99 грн

8 грн

9,3 грн

8 грн

10 грн

10 грн

9,5 грн

Олія 0,85 л

34,2 грн

35,7 грн

37,5 грн

Сіль

5,9 грн

5,9 грн

6,7 грн

Картопля

6,7 грн

38,5 грн

41 грн

6,4 грн

6,4 грн

ÏÐÎªÊÒ
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ГОТЕЛЬНИЙ І РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС
КРАЇНИ-КУРОРТУ «ПОМИРАЮТЬ»
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ¿çäÿòü áåç îáìåæåíü,
ïðîòå îáîâ’ÿçêîâî â ìàñö³. Âîä³é
êâèòîê â ðóêè íå áåðå — ëèøå äèâèòüñÿ íà ïàïåðîâèé àáî åëåêòðîííèé, ó òåëåôîí³.
Òóðèñò³â ìàéæå íåìàº, õî÷à ðàí³øå òóò ¿õ áóëî äóæå áàãàòî ö³ëèé ð³ê.
Òåðíîïîëÿíèí ²ãîð Ôðå¿â ï'ÿòü
ðîê³â òîìó ïðè¿õàâ ó äðóãå çà âåëè÷èíîþ ì³ñòî Ïîðòóãàë³¿ — Ïîðòî.
Íåâäîâç³ — ó íåâåëè÷êå ì³ñòå÷êî
íà Ï³âäí³ êðà¿íè Áîë³êåìå, äå ïðîæèâàº ³ çàðàç.
ВСЕ НІБИ ВИМЕРЛО
Áîë³êåìå — êóðîðòíå ì³ñòå÷êî ç
ø³ñòüìà òèñÿ÷àìè íàñåëåííÿ. Äâà
áàíêè, äâà ñóïåðìàðêåòè ³ ìîðå
êàôåøîê, ðåñòîðàí³â òà òîãî, ùî
ïðèâàáëþº òóðèñò³â. Òóò, ÿê ³ â ³íøèõ êóðîðòíèõ ñåëèùàõ, ¿õ çàâæäè
áóëî äóæå áàãàòî. Â îñíîâíîìó —
àíãë³éö³, òðîõè ìåíøå ôðàíöóç³â.
×èìàëî ç íèõ íàâ³òü êóïóâàëè ñîá³
æèòëî íà Ï³âäí³ Ïîðòóãàë³¿. Çàðàç
òóðèñò³â äóæå ìàëî, êàæå ²ãîð.
Óðÿä Ïîðòóãàë³¿ â³ä 9 ëèñòîïàäà
çàïðîâàäèâ í³÷íó êîìåíäàíòñüêó
ãîäèíó ó 121 ìóí³öèïàë³òåò³, ùîá
ñòðèìàòè ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó,
îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â äîñÿãëà
ðåêîðäíîãî ð³âíÿ.
— Ó áåðåçí³ ó íàñ çàïðîâàäèëè
êàðàíòèí ñïî÷àòêó íà äâà ì³ñÿö³ — í³õòî íå çíàâ, ùî ðîáèòè, —
ïðèãàäóº ²ãîð Ôðå¿â. — Óñå í³áè
âèìåðëî, ïóñòêà. Ëþäè ñèä³ëè
ïî äîìàõ, íàëÿêàí³. ² íå ðîçóì³ëè,
ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Õòî õîò³â — òîé ïðàöþâàâ, ÷³òêî¿ çàáîðîíè âèõîäèòè ç äîìó
íå áóëî. Àëå ÷åðåç ïàí³êó ³ áðàê
÷³òêèõ ðîç’ÿñíåíü ëþäåé íà âóëèöÿõ

ìàéæå íå áóëî. Ïðîòå ó êðàìíèöÿõ
âñå çì³òàëè ç ïîëèöü.
— Ï³ñëÿ ðîáîòè çà¿æäæàºø
ó ñóïåðìàðêåò, à ïîëèö³ ïóñò³, —
ïðèãàäóº ïàí ²ãîð. — Ì’ÿñî, âîäà,
ôðóêòè — çì³òàëè âñå. Òàê òðèâàëî
ê³ëüêà äí³â. Ç ñóïåðìàðêåò³â âè¿æäæàëè ç â³çêàìè, äî ñòåë³ çàïîâíåíèìè. Àëå ëþäè ïîáà÷èëè, äî ðàíêó
ïîëèö³ çíîâó çàïîâíþâàëè òîâàðîì
³ éîãî áóëî äîñòàòíüî — òà çàñïîêî¿ëèñü.
НАВІТЬ ПРОДАВЦІ БЕЗ МАСОК
ßêùî ëþäè âèõîäèëè íà âóëèö³ — ÷³òêî¿ âêàç³âêè õîäèòè â ìàñö³
íå áóëî. Òîìó ÷àñòèíà îäÿãàëà ¿¿,
à ÷àñòèíà — í³. Õî÷à ÷àñòî îãî-

«Ó Ïîðòóãàë³¿
ïðîáóâàëè çàïðîâàäèòè
êàðàíòèí âèõ³äíîãî
äíÿ — â ï’ÿòíèöþ
â³ä 13.00 íà âóëèö³
âèõîäèòè íå ìîæíà»
ëîøóâàëè, ùî ìàñêîþ ïîòð³áíî
êîðèñòóâàòèñü. Àëå ùå äîíåäàâíà
íàâ³òü ïðîäàâö³ ó ñóïåðìàðêåòàõ
ð³äêî îäÿãàëè ìàñêó, íå íîñèëè é
ðóêàâèöü. Óñå çì³íèëîñÿ ì³ñÿö³â
äâà òîìó.
— Áëèæ÷å äî ë³òà âñå çíîâó â³äêðèëîñü ³ çàïðàöþâàëî, àëå òóðèñò³â ìàéæå íå áóëî, — ïðèãàäóº ²ãîð
Ôðå¿â. — Ïàíäåì³ÿ äóæå ñèëüíî
âäàðèëà ïî òóðèñòè÷íîìó á³çíåñó,
ÿêèé ó ö³é êðà¿í³ º ôàêòè÷íî îñíîâíèì. Òîä³ Àíãë³ÿ âíåñëà Ïîðòóãàë³þ â «÷åðâîíó çîíó», ³ õòî çâ³äñè
ïðè¿æäæàâ, ïîâèíåí áóâ â³äñèä³òè
äâà òèæí³ íà êàðàíòèí³. Òîìó àíãë³éö³ é ïåðåñòàëè ñþäè ¿çäèòè.
Ãàðíèé êë³ìàò, äëÿ ºâðîïåéö³â
âñå â³äíîñíî äåøåâî, òîìó êóðîðòè

Столики у кафе розставлені так, аби
дотриматися дистанцій, але за кількістю
відвідувачів обмежень не було

АРХІВ ІГОРЯ ФРЕЇВА

Наші в  Ми продовжуємо цикл
публікацій, у яких розповідаємо про
життя за умов пандемії та карантину
в різних країнах Європи і світу. Цього разу
познайомимо вас із Португалією

— Зараз тут, на Півдні Португалії, повне затишшя — туристів немає взагалі, —
каже Ігор Фреїв. — Незвична пустота всюди. Це дуже відчутно
Ïîðòóãàë³¿ çàâæäè êîðèñòóâàëèñü
ïîïèòîì, êàæå òåðíîïîëÿíèí.
— Âë³òêó 2020-ãî áóëî äóæå ìàëî
òóðèñò³â, áàãàòî ãîòåë³â ð³çíî¿ «ç³ðêîâîñò³» ïðîñòîþâàëè íàï³âïîðîæí³ìè, — ïîä³ëèâñÿ ²ãîð Ôðå¿â. —
Òàê ñàìî ðåñòîðàíè — äåÿê³ ï³ñëÿ
ïåðøî¿ õâèë³ íàâ³òü íå â³äêðèëèñü.
×èìàëî ëþäåé âòðà÷àëè ðîáîòó ³
ñòàâàëè íà á³ðæó. ¯ì îïëà÷óâàëè
400 ºâðî, ÿêùî çàðïëàòà, ñêàæ³ìî,
áóëà ó 700 ºâðî. Ñóòóæíî, àëå âèæèòè ìîæíà, ÿêùî åêîíîìèòè.
Íàéã³ðøå äîâåëîñü òèì, õòî âèíàéìàâ æèòëî. Àäæå çà îðåíäó ïîòð³áíî áóëî ñïëàòèòè 300–500 ºâðî.
², ÿêùî ðîáîòó âòðàòèëè ³ áàòüêî, ³
ìàòè, âèæèòè áóëî âàæêî.
ßêîãîñü ë³òíüîãî ì³ñÿöÿ òóðèñò³â ïîá³ëüøàëî. Íà ïëÿæàõ, çâ³ñíî,
ëþäè áóëè áåç ìàñîê, ó êàôå ìîæíà
áóëî ñèä³òè ò³ëüêè íà ë³òí³õ òåðàñàõ.
Çãîäîì äîçâîëèëè ³ â ïðèì³ùåíí³.
— Ïðèáëèçíî ì³ñÿöü òîìó ÿ ¿çäèâ
äî Ïîðòî, òàì ñòîëèêè ðîçñòàâëåí³
òàê, àáè äîòðèìàòèñü äèñòàíö³é, àëå
çà ñàìèìè ñòîëèêàìè çà ê³ëüê³ñòþ
â³äâ³äóâà÷³â îáìåæåíü íå áóëî, —
êàæå ïàí ²ãîð. — Íà âîêçàë³, äå
çàâæäè áóëî ëþäíî, ìàéæå ïóñòî.
Õî÷à òóðèñòè º. Âñ³ â îñíîâíîìó
â ìàñêàõ. À îò òóðèñòè÷íèé òðàìâàé
çàïîâíåíèé âùåíò.
КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ
Äîêè òðèâàº êîìåíäàíòñüêà ãîäèíà, â ³íø³ ì³ñòà íàâðÿä ÷è ïî-

òðàïèø. Òà é ÷àñòî â ³íøèé ðàéîí
ì³ñòå÷êà ¿çäèòè íå ìîæíà. Ùîéíî
ñêàçàëè ïðî çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ — â ëþäåé çíîâó ïàí³êà.
— Òóò, ÿê ³ â Óêðà¿í³, ïðîáóâàëè çàïðîâàäèòè êàðàíòèí âèõ³äíîãî
äíÿ — â ï’ÿòíèöþ â³ä 13.00 íà âóëèö³ âèõîäèòè íå ìîæíà, — ïîä³ëèâñÿ
²ãîð Ôðå¿â. — Íà âóëèö³ ³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ îáîâ’ÿçêîâå íîñ³ííÿ
ìàñîê, ÷îãî íå áóëî íàâ³òü ó áåðåçí³.
Íà êîæíîìó êðîö³ — ñàí³òàéçåðè. Íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ ó äåÿêèõ
êðàìíèöÿõ íà âõîä³ ñòîÿâ ïðàö³âíèê, ÿêèé ñïîñòåð³ãàâ çà òèì, ÷è
ïîêóïåöü, ÿêèé çàõîäèòü, îáðîáèâ
ðóêè àíòèñåïòèêîì.
Ïåðóêàðí³ ïîêè ïðàöþþòü, äèñêîòåêè — í³. Ðåñòîðàíè ùå äîíåäàâíà áóëè â³äêðèòèìè. Ïðîòå,
ïîíÿòòÿ «ïîâå÷åðÿòè» ó Ïîðòóãàë³¿
òðîõè â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íàøîãî. Òàì
ïðèéøîâ, çàìîâèâ, ïîâå÷åðÿâ, ïîñï³ëêóâàâñÿ — ³ äîäîìó. Áåç òàíö³â,
ìóçèêè ³ ïðîãðàìè.
Øêîëè çàðàç ïðàöþþòü. Ó÷í³
áóëè íà êàí³êóëàõ äî 15 âåðåñíÿ,
çàðàç íàâ÷àþòüñÿ.
— Íàïåâíå, ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ñòóäåíòè íå íàâ÷àþòüñÿ, àäæå â Ïîðòî áà÷èâ äâåð³ óí³âåðñèòåòó, çàáèò³
ôàíåðîþ ç îäíîãî áîêó,— ïðèãàäóº
²ãîð. — Ó á³ëüøèõ ì³ñòàõ òóðèñò³â
òðîõè º. Âñ³ äîòðèìóþòüñÿ äèñòàíö³¿, à 98% ëþäåé õîäèòü â ìàñêàõ.
Âë³òêó áóâ ó Ë³ñàáîí³ — ó ìàñö³
áà÷èâ äóæå ìàëî ëþäåé.

У крамницях у березні все змітали з полиць.
Їдеш з роботи, заїжджаєш у супермаркет, а там пусто

ХТО ОПЛАЧУЄ ЛІКУВАННЯ?
ßê â Ïîðòóãàë³¿ ë³êóþòü COVID
³ õòî âñå îïëà÷óº, òåðíîïîëÿíèí
ö³êàâèâñÿ ó çíàéîìèõ. Ñàìîìó
ñòèêàòèñÿ ç öèì íå äîâåëîñÿ.
— ßêùî òè ë³êóºøñÿ âäîìà, ë³êàð âèïèñóº ðåöåïò — ìåäèêàìåíòè
êóïóºø çà ñâî¿ ãðîø³, — ïîä³ëèâñÿ
²ãîð òèì, ùî ïî÷óâ â³ä ì³ñöåâèõ. —
ßêùî â ë³êàðíþ ïîòðàïëÿºø —
îïëà÷óºòüñÿ ç³ ñòðàõîâêè. ßêùî,
çâè÷àéíî, öåé ïóíêò ïðîïèñàíèé
ó ìåäè÷í³é ñòðàõîâö³. Òàêà îá³éäåòüñÿ äîðîæ÷å, àí³æ, ñêàæ³ìî, áåç
ïóíêòó «ë³êóâàííÿ COVID».
ßêùî â³ä÷óâ ñèìïòîìè êîðîíàâ³ðóñó — ïîâèíåí â òåëåôîííîìó
ðåæèì³ çâ’ÿçàòèñÿ ç ë³êàðåì, à â³í
íàïðàâèòü äî òåáå áðèãàäó, ÿêà
ïðè¿äå ³ â³çüìå òåñòè. ßêùî òè âèð³øèâ òåñò çðîáèòè ïðèâàòíî, àáî
íå ìàºø íà COVID ñòðàõîâêè —
àíàë³ç îá³éäåòüñÿ ó 100–150 ºâðî,
â ð³çíèõ ðåã³îíàõ ö³íà â³äð³çíÿºòüñÿ.
— Çàðàç òóò, íà Ï³âäí³ Ïîðòóãàë³¿, ïîâíå çàòèøøÿ — òóðèñò³â
íåìàº âçàãàë³, — êàæå ²ãîð Ôðå¿â. — Íåçâè÷íà ïóñòîòà âñþäè. Öå
äóæå â³ä÷óòíî. À âñÿ Ïîðòóãàë³ÿ
ò³ëüêè íà òóðèñòè÷íîìó á³çíåñ³
çàâ’ÿçàíà. Ó ðåñòîðàíàõ òà êàôå
òåæ ïóñòî. Ò³ëüêè ì³ñöåâ³ «çàçèâàëè» íàìàãàþòüñÿ ïåðåõîïèòè ïîîäèíîêèõ ïåðåõîæèõ. Íå çíàþ, ÿê áóäå
äàë³, àëå ãîòåëüíèé ³ ðåñòîðàííèé
á³çíåñ êðà¿íè-êóðîðòó ïîòèõåíüêó
«ïîìèðàº»…

На вокзалі, де завжди було людно, майже пусто
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«ТРЕБА БОЯТИСЯ ЖИВИХ,
А НЕ МЕРТВИХ», — КОПАЧ
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ñåðã³þ çàðàç 45 ðîê³â. Ó ÊÏ
«Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè» â³í ïðàöþº
÷îòèðè, ùîïðàâäà, ç íåâåëèêîþ
ïåðåðâîþ, íà ÷àñ, êîëè ïåðåáóâàâ
â ³íø³é îáëàñò³. Äëÿ êîãîñü éîãî
ðîáîòà ìîæå çäàòèñü ìîòîðîøíîþ, àëå ñàì â³í æîäíî¿ ì³ñòèêè ó ñâî¿é ïðîôåñ³¿ íå áà÷èòü.
Ö³êàâî, ùî æóðíàë³ñòè «20 õâèëèí» âæå ïóáë³êóâàëè ³íòåðâ’þ ç
ïðåäñòàâíèêîì ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ùå
ó 2014-ìó ðîö³. Òîä³ ïðî ñâîþ
ðîáîòó íà êëàäîâèù³ ðîçïîâ³äàâ
Â³êòîð Ñóõåöüêèé ³ â³í âèÿâèâñÿ
â³ò÷èìîì ïàíà Ñåðã³ÿ.
— ßê âè ïî÷àëè ïðàöþâàòè
íà êëàäîâèù³? Âèõîäèòü, ó âàñ
ïðîôåñ³ÿ çà ñïàäêîâ³ñòþ?
— Çàðàç ìîºìó â³ò÷èìó 73, à òóò
â³í â³äïðàöþâàâ 55 ðîê³â ³ ³íêîëè
ïðèõîäèòü ùå ñþäè íà ðîáîòó,
íà äîïîìîãó, ÿê òî êàæóòü. À ÿ,
òàê, âèõîäèòü «ïî-íàñëºäñòâó»,
êîëè áóâ ìàëèé ùå, òî ïðèõîäèâ
äî íüîãî íà ðîáîòó, àëå, ÿêùî ÷åñíî, òîä³ íå äóìàâ, ùî áóäó ïðàöþâàòè òóò. Òàê ñêëàëîñü. ß ïðàöþâàâ
òóò äâà ðîêè, ïîò³ì áóâ ó Õàðêîâ³,
ïîò³ì çíîâ äâà ðîêè ïðàöþâàâ òóò.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç íàøèìè
æóðíàë³ñòàìè ïàí Ñåðã³é ïðîãóëÿâñÿ êëàäîâèùåì. Â³í çíàº òóò
÷è íå êîæíó ìîãèëó. Ïîêàçóº
ïîëüñüê³ ãðîá³âö³, íîâèé öâèíòàð,
êàïëè÷êó. Äîáðå çíàº ì³ñöÿ, äå
ïîõîâàí³ â³äîì³ ëþäè, ÿê³ æèëè
ùå â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, äå ïîõîâàí³ ãåðî¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
òà Ðîñ³éñüêî-Óêðà¿íñüêî¿ â³éíè,
çíàº ò³ ì³ñöÿ, êóäè ÷àñòî ïðèõîäÿòü ëþäè äîãëÿäàòè çà ìîãèëàìè,

à äå ìîãèëè ïîêèíóò³.
— Ðîçêàæ³òü ïðî ãðîá³âö³. Òàì
ëþäè ïîõîâàí³ ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè?
— Ó ãðîá³âöÿõ çí³ìàºòüñÿ ïëèòà
³ âñåðåäèí³ º í³ø³, íà ÿêèõ ñòîÿòü
òðóíè. Â îäíîìó ãðîá³âö³ ìîæå
áóòè ñ³ì-äåñÿòü ëþäåé ïîõîðîíåíî, ìîæå áóòè á³ëüøå. Çàçâè÷àé öå ïîëüñüê³ ìîãèëè, àëå âæå
³ â íàñ º òàê³ ñ³ìåéí³ ãðîá³âö³.
Àëå òàì ïî-³íøîìó: º ìóðîâàí³
áëîêè ³ â íèõ çàëèâàºòüñÿ òðóíà áåòîíîì. Áî òóò º ïðèðîäí³é
êàì³íü, ÿêèé ïåðåñèïàíèé çåìëåþ. Ïðèðîäí³é êàì³íü âòÿãóº âñå
â ñåáå, à â òèõ ãðîá³âöÿõ ÿêùî
ïîñòàâèòè «òðóìáëî» áóäå çàïàõ.
Òî áóäå äóæå íåïðèºìíèé çàïàõ.
— Íå ñòðàøíî áóëî çàãëÿäàòè
òóäè, âñåðåäèíó òàêèõ ïîõîâàíü?
Ùî òàì º, îïèø³òü.
— ª ïîëüñüê³ ïîõîâàííÿ, òàì
òðóíè îááèò³ áëÿõîþ, òàì äîøêè
ñòðóõëÿâ³ëè, à áëÿõà çàëèøàºòüñÿ,
à â íàøèõ, äå õîâàëè â äåðåâ’ÿíèõ òðóíàõ, òî áóëè ³ òàê³, ùî âñå
ïåðåòâîðþºòüñÿ â ïîðîõ: ³ òðóíà,
³ ëþäèíà. Íàïðèêëàä, ÿêùî ãðîá³âåöü ç 1700-èõ ðîê³â, òî ìîæåòå óÿâèòè, ùî ç äåðåâîì ñòàëîñü
çà ñò³ëüêè ðîê³â.
— Òî ùî âõîäèòü ó âàø³ îáîâ’ÿçêè òóò?
— Ìè, ïåðø çà âñå, äîãëÿäàºìî
çà òåðèòîð³ºþ, çà àëåÿìè. Ùîïðàâäà, äîâîäèòüñÿ ³ çà ìîãèëàìè,
ÿê³ äàâíî ïîêèíóò³, äîãëÿäàòè.
×èñòèìî â³ä çàðîñë³â, âèâîçèìî
ñì³òòÿ. Òàêîæ ìè êîïàºìî ìîãèëè. Íà öüîìó êëàäîâèù³ çàõîðîíåííÿ âæå íåìàº, áî íåìàº ì³ñöÿ.
ª ò³ëüêè ï³äçàõîðîíåííÿ, òîáòî
ÿêùî ó ëþäèíè òóò ïîõîâàí³ ð³äí³,
³ ïîïåðåäíüî âîíè çàëèøàëè ì³ñ-

На Микулинецькому цвинтарі, за словами
чоловіка, поховані приблизно 300 тисяч людей

ВАДИМ ЄПУР

Професії  Сергій Китайський працює
гробокопачем на Микулинецькому
кладовищі у Тернополі. Чоловік
доглядає за могилами, які ніхто
не навідує, та територією цвинтаря

Сергій Китайський про свою роботу говорить з гумором, а журналістів зустрічає
привітно та проводить екскурсію кладовищем
öå, òî òîä³ ìîæíà õîâàòè. Òàêîæ
ìè ìàºìî äîïîìîãòè îïóñòèòè
òðóíó â çåìëþ ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó.
Áàãàòî ðîáîòè áóâàº, êîëè ëþäè
õî÷óòü çì³íèòè ìîãèëó. Òîä³ äîâîäèòüñÿ çí³ìàòè ïîïåðåäíþ. Áóëî
òàêå, ùî ìè áèëè áåòîí íà îäí³é
ìîãèë³ äåñü äâà ì³ñÿö³.
— À º ëþäè, ÿê³ êîæåí äåíü ïðèõîäÿòü ñþäè äî ð³äíèõ?
— ª. Íå çíàþ, ÷è âîíè ïîì³÷àþòü ìåíå, àëå ÿ çíàþ ¿õ. Äåõòî
â³òàºòüñÿ. Îí òàì (ïîêàçóº ìîãèëó — ïðèì. ðåä.), æ³íêà âæå ï’ÿòüø³ñòü ðîê³â õîäèòü äî ñèíà ùîäíÿ.
À íåùîäàâíî ³ ÷îëîâ³êà ïîõîâàëà.
Çðàíêó ìè ç íåþ çäîðîâàºìîñü òóò
ùîäíÿ. Ùå º âî¿í ÀÒÎ ïîõîâàíèé,
áàòüêî òåæ ïðèõîäèòü ùîäíÿ.
— ßêó íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïîõîðîí³â äîâåëîñü «â³äïðàöþâàòè»
çà äåíü?

— Áóëî é òàêå, ùî ø³ñòü ïîõîðîí³â çà äåíü áóëî. Â ñåðåäíüîìó, íà îäíó êîïêó ÿìè äàºòüñÿ
8 ãîäèí. Â òîé äåíü áóëî âàæêî,
àëå ùî çðîáèòè, òðåáà. Ëþäè ïîìåðëè, òîæ ùî ðîáèòè? Áóâàº, ùî
êîïàºìî íî÷àìè, áóâàº, ùî ðîäè÷³
÷åêàþòü, áî º äóæå áàãàòî ðîáîòè.
— ßê³ ³íñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóºòå â ðîáîò³?
— ª ïåðôîðàòîð, º ñòàíö³ÿ
â ìàøèí³. À òàê ëîìè, ëîïàòè.
Ìîãèëà êîïàºòüñÿ íà ï³âòîðà ìåòðè, â áåòîí³ — ùå á³ëüøå.
— ßê ñïðàâëÿºòåñü ç ðîáîòîþ
âçèìêó, êîëè çåìëÿ çàìåðçàº?
— Òà ïî-ð³çíîìó áóâàº. Çàðàç
ëåãøå, áî º òåõí³êà. Áóâàëî òàêå,
ùî çåìëÿ çàìåðçàëà íà ï³âòîðè
ìåòðè, â áåòîí³ ìîæå áóòè ³ ùå
á³ëüøå.
— ×è áóëî òàêå, ùî çíàõîäèëè

Вандалізму на Микулинецькому немає, але раніше були
випадки, коли металеві пам’ятники крали, щоб здати

ùîñü íåçâè÷íå ï³ä ÷àñ òîãî, ÿê âèêîïóâàëè ÿìè?
— Ôëÿãè áóëè, â ôëÿãàõ áóëè
çàïèñêè, õòî öå ³ êîëè çàãèíóâ.
Çàçâè÷àé, òàê³ äàâàëè ñîëäàòàì.
Îñòàííþ òàêó çíàéøëè ìèíóëîãî
ë³òà. Òàì áóëî ³ì’ÿ Øòåô. Êð³ì
òîãî, áóëî òàêå, ùî çíàõîäèëè
ì³íè, âèêëèêàëè ñàïåð³â, ñïåöòåõí³êó.
— À âàíäàëè áóëè?
— Áóëè. Îñîáëèâî â 90-èõ ðîêàõ. Íàïðèêëàä, íà îäí³é ç ìîãèë áóâ õëîï÷èê ç ì³ä³ — âêðàëè.
Çäàëè íà ìåòàëîëîì. Àëå òî ëèøå
äëÿ âèãîäè. Òàêîãî, ùîá ïðîñòî
ïðèéòè ïîðóéíóâàòè, íåìà.
— Âè â³ðèòå ó ì³ñòèêó? ×àñòî
áóâàºòå òóò âíî÷³, òî ÷è íå çóñòð³÷àëè ÷îãîñü äèâíîãî? Ìîæëèâî,
êîëåãè ðîçêàçóâàëè ÿê³ñü ëåãåíäè?
— Íó, ùîäî ëåãåíä, òî ó íàñ
çäåá³ëüøîãî ìîëîä³ õëîïö³ ïðàöþþòü. Íàéìîëîäøîìó 21, òî çâ³äêè
éîìó çíàòè ùîñü òàêå. À çàãàëîì,
í³÷îãî äèâíîãî íå çóñòð³÷àâ. Áóëî
òàêå, ùî âíî÷³ ³äåø, ³ äåñü çàºöü ïðîá³æèòü àáî «õîðüîê», ³ òè
íà ñåêóíäó äåñü ïðèñëóõàºøñÿ,
àëå â òîìó í³÷îãî äèâíîãî. Çàéö³â
òóò ÷èìàëî áóâàº. Òî ³ íà íèõ âæå
íå ðåàãóºìî.
— À äèâèòåñü ô³ëüìè æàõ³â?
Ó çîìá³ â³ðèòå?
— Ö³ êîìåä³¿? (Ïîñì³õàºòüñÿ —
ïðèì. ðåä.) Í³. Íåìà òàêîãî. Öå
âèäóìêè.
— ×è çì³íèëà öÿ ðîáîòà âàøå
óÿâëåííÿ ïðî æèòòÿ ³ ñìåðòü?
— Ëþäèíà íàðîäæóºòüñÿ ³ ïîìèðàº. Öå íîðìàëüí³ ðå÷³. Òàê,
ÿê êàæóòü: ìåðòâèõ íå òóðáóâàòè.
Ìè âæå çâèêëè, âñå òóò çíàºìî.
Öå ïðîñòî íàøà ðîáîòà.
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ПОЧИНАЄТЬСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ:
ЯК ПОСТИТИ ПРАВИЛЬНО
На часі  Відмовлятися від м'яса
треба поступово, шукаючи альтернативу,
радять фахівці. Варто порадитися
з лікарем і зважити на свій стан.
Добре на цей час продумати меню
і пошукати цікаві рецепти
ДІАНА ОЛІЙНИК, 067–346–52–39,
DIANA.OLIJNYK@GMAIL.COM

Ð³çäâÿíèé ï³ñò ââàæàþòü íåñóâîðèì. Íå ìîæíà âæèâàòè ¿æó
òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ: ì'ÿñî,
ÿéöÿ ³ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè. ²íø³ îáìåæåííÿ çì³íþþòüñÿ, çàëåæíî â³ä
äíÿ òèæíÿ. Ó ïîíåä³ëîê, ñåðåäó ³
ï'ÿòíèöþ äîçâîëåíà ðîñëèííà ¿æà
áåç îë³¿, à ó â³âòîðîê ³ ÷åòâåð — ç
îë³ºþ, ó ñóáîòó ³ íåä³ëþ äîäàºòüñÿ
ðèáà. Äîçâîëåíà âîíà é ó ñâÿòà.
Äî ñëîâà, 14% îïèòàíèõ íà ñàéò³ 20minut.ua çàçíà÷àëè, ùî áóäóòü äîòðèìóâàòèñÿ ïîñòó. 32%
ñêàçàëè «òàê, àëå íå ó âñ³ äí³».
À 54% ðåñïîíäåíò³â â³äïîâ³ëè,
ùî íå áóäóòü ïîñòèòè.
Òåðíîïîëÿíêà ïàí³ Îëüãà ïîñòèòü óæå áàãàòî ðîê³â. Òàêîæ
ñïðîáóâàëè ïîñòèòè ³ ¿¿ 10-ð³÷í³
äîíå÷êè-áëèçíþ÷êè.
— Ìè ïîñòàíîâèëè ç ä³òüìè
òàêó æåðòâó ïðèíåñòè — â³äìîâëÿºìîñÿ â³ä ì'ÿñà äî Ð³çäâà, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Ä³òè
ïîãîäèëèñÿ, ³ ïîêè âñå éäå íîðìàëüíî. Íà ñòðàâàõ ³ç ì'ÿñà íå íàïîëÿãàþòü. À ³íø³ ïðîäóêòè çàëèøàþòüñÿ: ìîëî÷íå, ÿéöÿ, ðèáà.
Ùîäíÿ ãîòóºìî ð³çíå. Íà ïåðøó
ñòðàâó — ñóïè, áîðù, ìîëî÷íå.
Íà äðóãå — êàðòîïëþ ó ð³çíèõ
âàð³àíòàõ, êàø³, ñàëàòè.
ßê êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ, ñïî÷àòêó ¿é áóëî âàæêî, àëå ç ðîêàìè
âèðîáëÿºòüñÿ ñèëà âîë³, áî áåç
ïåâíèõ ïðîäóêò³â ìîæíà îá³éòèñÿ.
— Ï³ä ÷àñ ïîñòó íå ëèøå ëåãøå ñòàº äëÿ ò³ëà, — êàæå æ³íêà. —
Â³äìîâà â³ä ïåâíî¿ ¿æ³ äîïîìàãàº
³ â æèòò³: áóòè ñòðèìàíîþ, íå îáðàçèòè áëèæíüîãî.
ТРЕБА ПІДГОТУВАТИСЯ
Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ñóâîðèé
ï³ñò ÷è íåñóâîðèé, ãîëîâíå äëÿ
ëþäèíè — áóòè ìîðàëüíî ãîòîâîþ
äî ïåâíèõ îáìåæåíü, çàçíà÷àº ä³ºòîëîã Íàòàë³ÿ Ñóñëîâà
— Ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ â ðàö³îí³ òðåáà çìåíøóâàòè çàçäàëåã³äü, ðîáèòè òàê³
ðîçâàíòàæåííÿ íå ùîäíÿ, à õî÷à á
ðàç íà äâà-òðè äí³, — ðàäèòü ä³ºòîëîã. — Çì³íè ïîâèíí³ áóòè ïîñòóïîâèìè, ùîá áóëî êîìôîðòíî ³ áåç íàñë³äê³â. À íå òàê, ùî
îò äî ñüîãîäí³ ÿ ¿ì óñå, à çàâòðà
â³ä óñüîãî â³äìîâëÿþñÿ. Òîìó
âàðòî îáåðåæíî äî òàêèõ ðå÷åé
ï³äõîäèòè, â³äì³íÿþ÷è ùîñü ïîñòóïîâî, øóêàþ÷è àëüòåðíàòèâó
ïåâíèì ïðîäóêòàì. Òà íàñàìïåðåä
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ëþäèí³ âàðòî çàäóìàòèñÿ, ÷è ¿é
ìîæíà öå ðîáèòè.
Âàðòî çâåðíóòè óâàãó ³ íà ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ. ßêùî ëþäèíà ïðàöþº íà âóëèö³, ïåðåîõîëîäæóºòüñÿ, òî ¿æà ïîâèííà áóòè
îñîáëèâî çáàëàíñîâàíîþ, áàãàòîþ
íà á³ëêè, æèðè ³ âóãëåâîäè. Áî
â ïåðøèé æå òèæäåíü â³äìîâèòèñÿ â³ä ïåâíî¿ ¿æ³, çìåðçíóòè ³
çàõâîð³òè — öå àæ í³ÿê íå òîé
ðåçóëüòàò, ÿêîãî ëþäèíà î÷³êóº
â³ä ïîñòó.
— Õàð÷óâàííÿ ñòàº íå òå ùî
îäíîìàí³òí³øèì, ÿ ñêàçàëà á
ñïîê³éí³øèì, — çàçíà÷àº Íàòàë³ÿ Ñóñëîâà. — Ìîæíà ãîòóâàòè
ãðå÷àíèêè, çàï³êàíêè, êîìá³íóâàòè ð³çí³ ïðîäóêòè ì³æ ñîáîþ,
ôàðøèðóâàòè îâî÷àìè — òóò
ïðàöþº ôàíòàç³ÿ ãîñïîäèí³. Äëÿ
òîãî, ùîá îðãàí³çì íå ïîñòðàæäàâ, òðåáà ãîòóâàòèñÿ, ïðîäóìàòè íà ÷àñ ïîñòó ñâ³é ðàö³îí,
ïîøóêàòè ö³êàâ³ ðåöåïòè. Òó æ
êàïóñòó ìîæíà òóøêóâàòè, ìîæíà ãîòóâàòè ç ãðèáàìè, âàðåíèêè

«Ìè ïîñòàíîâèëè
ç ä³òüìè òàêó
æåðòâó ïðèíåñòè —
â³äìîâëÿºìîñÿ â³ä
ì'ÿñà äî Ð³çäâà.
Ä³òè ïîãîäèëèñÿ»
ç êàïóñòîþ íàë³ïèòè, êàïóñòÿíó
çàï³êàíêó ïðèãîòóâàòè, à ìîæíà
³ ïèð³ã ç êàïóñòîþ ñïåêòè.
ДОБРЕ ОЧИЩАЄ НИРКИ
І ПЕЧІНКУ
Ï³ñò ïîçèòèâíî âïëèâàº íà çäîðîâ'ÿ, áî â³äìîâà â³ä ïðîäóêò³â
òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ ïîëåãøóº ðîáîòó øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó, çìåíøóº íàâàíòàæåííÿ
â³ä ïðîäóêò³â ðîçïàäó á³ëê³â. Öå
ñâîºð³äíå ðîçâàíòàæåííÿ ïå÷³íêè ³ íèðîê, ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ
Ñóñëîâà. Àëå ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè, ùî íå ìîæíà ïîñòèòè ä³òÿì
äî 18 ðîê³â, âàã³òíèì, æ³íêàì,
ÿê³ ãîäóþòü ãðóäíèì ìîëîêîì, ³
ë³òí³ì ëþäÿì, òèì, õòî ìàº âàæê³
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ; õòî îäóæóº; êîìó çà æèòòºâèìè ïîêàçàìè
îáìåæåííÿ ïåâíèõ ãðóï ïðîäóêò³â
ðîáèòè íå äîö³ëüíî. Âðàõîâóþ÷è,
ùî íàø³ ïðîäóêòè á³äí³ çà ñâî¿ì
ñêëàäîì, òî íà öå âàðòî çâàæàòè,
ÿêùî äáàºòå ïðî çäîðîâ'ÿ.
Òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ íå ïðèçâåäå äî ñåðéîçíèõ íàñë³äê³â, ïî-
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ÿñíþº ë³êàð, àäæå ï³ñò íå ñóâîðèé. Çâè÷àéíî, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî
çäîðîâó äîðîñëó ëþäèíó, à íå ïðî
äèòÿ÷èé îðãàí³çì, ÿêèé ðîñòå ³
ïîñò³éíî ïîòðåáóº á³ëêà, íàãîëîøóº Íàòàë³ÿ Ñóñëîâà.
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ
І ВІД ЦУКЕРОК
— ßêùî ó ðàö³îí³ º çàì³ííèêè
ì'ÿñà: ðèáà, êèñëîìîëî÷í³ ïðîäóêòè, ÿéöÿ, í³÷îãî ñòðàøíîãî
çà öåé íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó
íå ñòàíåòüñÿ, — êàæå ë³êàð. —
Òà âðàõîâóþ÷è, ùî çàðàç çèìà,
ïåð³îä íåáåçïå÷íèé â åï³äåì³îëîã³÷íîìó ïëàí³ ÷åðåç â³ðóñí³
³íôåêö³¿, îñëàáëþâàòè îðãàí³çì,
ð³çêî îáìåæóþ÷è ÿê³ñü ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, íå âàðòî. Äîñòàòíüî
â ï'ÿòíèöþ ³ ñåðåäó ïîëåãøèòè
õàð÷óâàííÿ â³äìîâîþ â³ä ïðîäóêò³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ.
À ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àòè ¿õ ç ðàö³-

îíó íå áàæàíî.
Òâàðèíí³ á³ëêè äóæå âàæêî çàì³íèòè, íàãîëîøóº ä³ºòîëîã. Ó íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ á³ëîê
º ó êðóïàõ, ãîð³õàõ, áîáîâèõ,
ó ðîñëèííîìó ñèð³ òîôó, íàâ³òü
ó êàðòîïë³ º á³ëêè. Îäíàê ¿õ ê³ëüê³ñòü º íåäîñòàòíüîþ, äî òîãî æ,
ðîñëèííèé á³ëîê íå íàñò³ëüêè
äîáðå çàñâîþºòüñÿ, ÿê òâàðèííèé. Ìîæíà ñïîæèâàòè á³ëüøå
áîáîâèõ, áî â³äñîòîê á³ëêà òàì
âåëèêèé, óò³ì, çàñâîþâàí³ñòü
òàêèõ á³ëê³â íàïîëîâèíó ìåíøà.
Äåõòî íà ÷àñ ïîñòó â³äìîâëÿºòüñÿ íå ëèøå â³ä ì'ÿñà ÷è ì'ÿñíèõ
ïðîäóêò³â, à é â³ä ñîëîäîù³â ÷è
øîêîëàäó.
— Ñïîêóñè º ð³çí³ — öå ³ àëêîãîëü, ³ ñîëîäîù³. Â³äìîâà â³ä
íèõ ò³ëüêè îçäîðîâèòü îðãàí³çì.
Ñîëîäîù³ æ íå º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè ïðîäóêòàìè, äî òîãî æ, âîíè
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ³ìóííó

ñèñòåìó. ßêùî â öåé ïåð³îä îáìåæèòè ñïîæèâàííÿ ñîëîäîù³â
³ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â, öå òåæ
äàñòü êîðèñòü, — çàçíà÷àº Íàòàë³ÿ
Ñóñëîâà. — Äî ñêëàäó ñîëîäîù³â
âõîäÿòü ïðîäóêòè òâàðèííîãî
ïîõîäæåííÿ. Àëå º æ ñîëîäîù³
àáñîëþòíî áåç íèõ. Ò³ æ âåãàíè,
âåãåòàð³àíö³ âèêîðèñòîâóþòü çàì³ííèêè ÿºöü, à çàì³ñòü ìàñëà ÷è
ñìåòàíè äîäàþòü áàíàí ÷è ðîñëèííó îë³þ.
Îáìåæóâàòè ñåáå âàðòî á³ëüøå
ó ïîáóòîâèõ ðå÷àõ — öå çì³íà
ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, áëèçüêèõ,
îòî÷óþ÷èõ.
— Ï³ñò ìàº á³ëüøå ìîðàëüíó
ñêëàäîâó, — íàãîëîøóº ë³êàð. —
ßêùî ëþäèíà ïëàíóº î÷èñòèòèñÿ, ùîñü ó æèòò³ çì³íèòè, òî ¿æà,
íà æàëü, íå º ïåðøî÷åðãîâèì
ïóíêòîì ó öüîìó ïåðåë³êó. Ëþäèíà ïîâèííà çì³íèòèñÿ âíóòð³øíüî, à ¿æà — ëèøå ïîì³÷íèê.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 2 грудня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 02.45 Суспiльна
студiя
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 UA: Фольк
16.30 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
17.30 Нашi грошi
18.55, 22.10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19.55, 23.40 Д/ц «Боротьба
за виживання»
21.45 Розважальна програма
з Майклом Щуром
22.35 Д/ц «Супер — чуття»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi»

1+1
05.30, 09.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
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 ТСН
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.45 Т/с «Великi Вуйки 2»
22.45, 23.45 «Свiт навиворiт
11: Китай»
00.50 Т/с «Мишоловка для
кота»

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели…
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її
доньки»
14.20, 15.15 «Речдок»
16.15, 21.00 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
00.00 Т/с «Тягар iстини 2»
01.50 Х/ф «Поклич мене
в далечiнь свiтлу»
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
11.40, 13.15 Х/ф «План
втечi-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «План втечi»
16.35, 21.25 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем'єра
22.40 Т/с «Фантом»
00.40 Х/ф «Тремтiння землi-3:
Повернення в Перфекшен»
02.30 Анти-зомбi

СТБ
05.15 Т/с «Доктор Хаус»
05.55 Т/с «Комiсар Рекс»
08.50 «МастерШеф. Професiонали»
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Про що мовчать жiнки»
20.15, 22.50 Т/с «Колiр
страстi»
23.05 Х/ф «Нiконов i КО»
01.05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i
Ледi»
11.30 Х/ф «Чихуахуа iз Беверлi-Хiллз 2»
13.00 Хто проти блондинок?
15.40 Хто зверху?
17.30, 19.00 Дiти проти зiрок
20.40 Х/ф «Бетмен: Початок»
23.30 Х/ф «Опiвнiчний
експрес»
01.40 Т/с «Шлях чарiвника»
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, 00.05 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весiлля
14.15, 16.15, 01.05 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «Чорний лицар»
23.05 Одного разу в Одесi
02.20 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Т/с «Ласко»
07.45 Х/ф «Хороший, плохой,
мертвый»
09.15, 17.15 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Озеро акул»
15.45 Х/ф «Следопыт»
18.15, 01.30 «Спецкор»
18.50, 02.00 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
20.25, 21.15 Т/с «Ангелы»
22.05, 23.50 Т/с «Кости-6»
02.30 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

ЧЕТВЕР, 3 грудня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.50, 21.00, 23.10, 02.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 02.45 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 10 км, чоловiки
15.50 Д/ф «АУ» (Аутизм)
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 7,5 км, жiнки
19.10 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
19.55, 23.40 Д/ц «Боротьба
за виживання»
21.35, 23.35, 02.40,
05.50 Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя
в деталях
22.10 Д/ц «Супер — чуття»
00.15 Т/с «Полдарк»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
05.05, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
05.30, 09.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
11.25, 12.20, 13.15,
14.15 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»

20.45 Т/с «Великi Вуйки 2»
21.45 «Право на владу 2020»
00.45 Х/ф «Заборонений»
02.55 Т/с «Мишоловка для
кота»

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, 21.00 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
00.00 Т/с «Тягар iстини 2»
01.50 Х/ф «Iнтердiвчина»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.20 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.35 Факти
05.00 Т/с «Вiддiл 44»
05.45 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
11.50, 13.15 Х/ф «Тремтiння
землi»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем'єра
22.40 Т/с «Фантом»
00.45 Х/ф «Тремтiння землi-4:
Легенда починається»
02.30 Анти-зомбi

СТБ
05.20 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 Т/с «Комiсар Рекс»
08.55 «МастерШеф. Професiонали»
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40 Т/с «Слiд»
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх»
20.15, 22.50 Т/с «Колiр
страстi»
23.05 Х/ф «Нiконов i КО»
01.05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20, 13.00, 02.30 Варьяти
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i
Ледi»
11.00 Х/ф «Чихуахуа iз Беверлi-Хiллз 3»
15.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Темний лицар»
00.10 Х/ф «Метро»
02.55 Служба розшуку дiтей

TET
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 «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весiлля
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «Рiздво з невдахами»
23.00 Одного разу в Одесi
02.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.30 Т/с «Ласко»
08.20 Х/ф «Атака на королеву»
10.10, 17.15 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Широко шагая»
15.25 Х/ф «Отдача»
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18.15, 01.45 «Спецкор»
18.50, 02.15 «Джедаи»
19.25 Т/с «Опер по вызову-4»
22.20, 00.05 Т/с «Кости-6»
02.45 «Облом.UA.»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

П`ЯТНИЦЯ, 4 грудня
UA: перший
06.00, 06.00, 04.30 Енеїда
06.30 Книга-мандрiвка
Україна
06.35 М/с «Попелюшка»
07.00, 08.00, 08.55, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
17.25 VoxCheсk
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55, 23.50 Д/ц «Боротьба
за виживання»
21.45 «Я — Патрiк Свейзi»
00.15 Т/с «Полдарк»
02.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

1+1
05.00 «Свiтське життя»
05.30, 09.25, 02.45 «Життя
вiдомих людей 2020»
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
11.35, 12.20, 14.15 «Великi
випуски з А. Птушкiним»
17.10 Т/с «Жiнка»
19.00 «Секретнi матерiали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лiга смiху 2020»
22.45 «Вечiрнiй квартал»
00.00 «#Гуднайтшоу» 2020
00.45 «Лiга смiху»

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, 00.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Ток-шоу «Мир i вiйна»
03.20 «Чекай на мене.
Україна»
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 01.15 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, 17.25, 00.00 Скетч-шоу
«На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-3» Прем'єра
15.25, 16.15 Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечiр
20.10 Дизель-шоу 12+
Прем'єра
22.55 Скетч-шоу «На трьох-8»
16+ Прем'єра
01.45 Х/ф «Тремтiння землi-3:
Повернення в Перфекшен»
03.30 Я зняв!

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.20, 19.00, 22.50 «Холостячка Ксенiя Мiшина»
10.10, 23.30 «Як вийти замiж»
11.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
00.35 «Про що мовчать
жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Варьяти
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i
Ледi»
10.00 Суперiнтуїцiя
12.00 Кохання на виживання
14.00 Аферисти в мережах
16.00 Х/ф «Iнферно»
18.40 Х/ф «Перевага»
21.00 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди»
00.30 Х/ф «Глибинний
пiдйом»
02.30 Служба розшуку дiтей
02.35 Зона ночi

TET
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 «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весiлля
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»»
23.00 Одного разу в Одесi
02.15 Теорiя зради
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.35 Т/с «Ласко»
08.25 Х/ф «Декиру: Три
камня»
10.00, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «40 дней и ночей»
15.45 Х/ф «Помпеи: Апокалипсис»
18.15, 02.20 «Спецкор»
18.50, 02.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Голодный кролик
атакует»
21.25 Х/ф «211»
23.10 Х/ф «Допрос»
00.50 Х/ф «Мега-акула
против Крокозавра»
03.20 «Облом.UA.»
03.50 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

СУБОТА, 5 грудня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.45, 02.40, 04.00, 05.35 Новини
07.10 М/с «Чорний пiрат»
08.05, 19.25 Д/ц «Тваринна
зброя»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Музеї. Як це працює
10.10 Х/ф «Мрiя любовi»
12.00 Д/ц «Iсторiї вулканiв»
12.30 Д/ц «Секрети Сонячної
системи»
13.30 Телепродаж
14.15 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Гонка переслiдування
12,5 км, чоловiки
15.00 UA Фольк. Спогади
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
17.30 Х/ф «Iсус. Бог i людина»
1 с. …
20.30 Д/ц «Супер-чуття»
21.25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22.00 Х/ф «Тепер я буду
любити тебе»
00.10, 02.30, 04.25, 05.25 Погода
00.15 Д/ф «Гiдра»
01.35 Розважальна програма
з Майклом Щуром

02.05 Д/ц «Супер — чуття»
04.30 Бюджетники

1+1
05.15, 19.30 ТСН
06.00 «Життя вiдомих людей
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Жiночий квартал»
2020
22.20 «Вечiрнiй квартал»
23.15 «Свiтське життя. 2020»
01.15 «Великi випуски з
А. Птушкiним»

IНТЕР
05.15, 03.05 «Орел i Решка.
Шопiнг»
05.55 «Слово Предстоятеля»
06.05 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Вiдпустка за свiй
рахунок»
13.50 Х/ф «Суєта суєт»
15.40 Х/ф «Найчарiвнiша та
привабливiша»
17.15 Т/с «Несолодка пропозицiю»
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 Т/с «Несолодка пропозицiя»
22.00 «Бенефiс Пилипа
Киркорова»
00.50 Х/ф «Бебi-Бум»
03.45 «М/ф»
04.25 Х/ф «Три плюс два»

ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!
05.20 Факти
05.50 Т/с «Копи на роботi»
07.20 Скетч-шоу «На трьох»
10.15, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «П'ята хвиля»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Розлом СанАндреас»
21.25 Х/ф «еодзила»
23.40 Х/ф «Епiдемiя страху»
01.40 Х/ф «Тремтiння землi-4:
Легенда починається»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50, 10.55 Т/с «Колiр
страстi»
07.50 «Неймовiрна правда
про зiрок»
17.00, 22.45 «Хата на тата»
19.00 «МастерШеф»
00.45 «Я соромлюсь свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i решка
12.10 Lе Маршрутка
13.20 Хто зверху?
15.20 Х/ф «Жiнка-кiшка»
17.40 Х/ф «Повернення
Супермена»
21.00 Х/ф «Бетмен проти
Супермена»
23.55 Х/ф «Одного разу
в Голлiвудi»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Епiк»
12.30 Х/ф «Монте Карло»
14.30 Х/ф «Пригоди у Вегасi»
16.30 Х/ф «Подружки
нареченої»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Х/ф «Хочу як ти»
01.00 Панянка-селянка
02.15 Теорiя зради
03.00 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.25 «Джедаи 2020»
10.25 «Затерянный мир»
15.10 Х/ф «Майор Пэйн»
17.00 Х/ф «Леди Кровавый
бой»

18.55 Х/ф «Бандитки»
20.40 Х/ф «Призрачный
патруль»
22.15 Х/ф «Битва проклятых»
00.00 Х/ф «Горные акулы»
01.35 «Облом.UA.»
03.15 «Совершенно секретно-2017»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины

НЕДIЛЯ, 6 грудня
UA: перший
06.00, 06.00, 03.05 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.45, 01.10, 02.40, 04.00,
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
13.40 Бiатлон. Кубок свiту.
II етап. Естафета 4х7.5 км,
чоловiки
15.00, 20.00, 00.10 Спецпроєкт
«Спадок»
15.35 Телепродаж
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Гонка переслiдування,
10 км, жiнки
17.00 Студiя «Бiатлон»
17.20 Добровольцi
18.15 Д/ф «Северин Наливайко»
20.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
21.25 Розважальна програма
з Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Безмежне Саргасове море»
00.40 #ВУКРАЇНI
01.35 Д/ф «Одесити на Донбасi»
02.30, 05.25 Погода
04.25 Д/ф «Вибiр»

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
06.00 «Життя вiдомих людей
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.25, 10.45 «Великi випуски з
А. Птушкiним 2»
11.45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
12.45, 00.55 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї
2020»
21.00 Х/ф «Дiамантова
рука» 0+
23.00 Х/ф «Побачення
у Веґасi»

IНТЕР
05.45 Х/ф «Синьйор Робiнзон»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Iнше життя»
12.00 «Речдок. Особливий
випадок»
16.40, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар»
20.00 «Подробицi»
21.35 Х/ф «У зонi особливої
уваги»

23.45 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
01.20 «Речдок»

ICTV
05.00 Скарб нацiї
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40, 02.00 Анти-зомбi
06.35 Теорiя змови
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.25, 13.00 Т/с «Розтин
покаже»
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «еодзила»
16.30 Х/ф «Розлом Сан-Андреас»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «2012»
00.25 Х/ф «Загибель Лос-Анджелеса»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Х/ф «Кин-Дза-Дза»
08.15 «МастерШеф»
12.00 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.10 «Я соромлюсь свого тiла»
23.10 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Дiти проти зiрок
09.00 Х/ф «Бетмен: Початок»
12.00 Х/ф «Повернення
Супермена»
15.00 Х/ф «Бетмен проти
Супермена»
18.10 Х/ф «Диво-жiнка»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 Х/ф «Глибинний
пiдйом»
01.10 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф «Норм: Ключi вiд
королiвства»
13.45 Х/ф «За блакитними
дверима»
15.20 Х/ф «Рiздво з невдахами»
17.10 Х/ф «Чорний лицар»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»»
01.15 Теорiя зради
02.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
09.15 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Загадки Сфинкса»
14.45 Х/ф «Копье судьбы»
17.00 Х/ф «Человек президента»
18.50 Х/ф «Человек президента-2»
20.35 Х/ф «Джек Райан:
Теория хаоса»
22.35 Х/ф «Рейс 7500»
00.00 Х/ф «Возвращение
титанов»
01.45 «Облом.UA.»
03.25 «Совершенно секретно-2017»
04.15 «102. Полиция»
04.55 «Злоумышленники»
05.45 Телемагазины
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Дієти Уже на носі новорічні свята.
Багато людей почали приводити себе
в форму — сідати на дієти, займатися
спортом, щоб скинути зайві кілограми
та привести тіло до форми. Однак які є
ризики зі «швидкими результатами»? Як
не нашкодити собі та мати кращий вигляд
на свята? «RIA плюс» запитала поради
тернопільських експертів!
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Êîæåí ï³ä ÷àñ ñâÿò õî÷å ìàòè
ãàðíèé âèãëÿä òà ïî÷àòè íîâèé
ð³ê ó ãàðí³é ôîðì³.
ЛЮДЕЙ В ЗАЛАХ МЕНШАЄ
×åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó áàãàòî ëþäåé íå ðèçèêóþòü õîäèòè
ó ñïîðòçàë. Ë³êàð³ çàñòåð³ãàþòü: ó òàêèõ ì³ñöÿõ ðèçèê çàõâîð³òè âèùèé.
— Âàðòî ïî ìîæëèâîñò³ óíèêàòè
ì³ñöÿ ñêóï÷åííÿ ëþäåé,— ïîÿñíþº
ñ³ìåéíà ë³êàðêà Íàä³ÿ Áîäíàð. —
Íàéá³ëüøå íåáåçïåêè òàì, äå ëþäè
íå ìîæóòü îäÿãàòè ìàñêó òà òàì,
äå ÷àñò³øàº äèõàííÿ ÷åðåç ô³çè÷í³
íàâàíòàæåííÿ. Öå ñïîðòçàëè, ô³òíåñ-êëóáè, ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè,
í³÷í³ êëóáè.
Òåðíîï³ëüñüê³ òðåíåðè ðîçïîâ³äàþòü — ëþäåé ïåðåä íîâîð³÷íèìè
ñâÿòàìè òà äî ïî÷àòêó ë³òà çàçâè÷àé
á³ëüøàëî, îäíàê öüîãî ðîêó ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ.
— Ìèíóëîãî ðîêó ëþäåé íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò áóëî á³ëüøå, à öüîãî ðîêó òàêîãî àæ³îòàæó
íåìàº, — ðîçïîâ³äàº ³íäèâ³äóàëüíà
òðåíåðêà Ëþáîâ Ìèñüêî. — Óñå ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó. Ëþäè
áîÿòüñÿ, òîìó íå éäóòü äî ñïîðòçàëó.
«Áóìó» öüîãî ðîêó íåìàº, êàæå ³
òðåíåðêà Îëüãà Êîëîì³é÷óê.
— Ïåðåä Íîâèì ðîêîì ëþäè
õî÷óòü ïîêðàùèòè ñâîþ ô³çè÷íó
ôîðìó, ñêèíóòè çàéâ³ ê³ëîãðàìè, —
êàæå òðåíåðêà. — Àëå öüîãî ðîêó
ïîêè òàêîãî íå ñïîñòåð³ãàþ, ÿê áóëî
ðàí³øå. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ïàíäåì³ºþ.
Àëå ïàíäåì³ÿ — öå ùå îäèí ïðèâ³ä,
ùîá çàéíÿòèñÿ ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì —
ïðàâèëüíî õàð÷óâàòèñÿ, çàéíÿòèñÿ
ñïîðòîì. Öå âïëèâàº íà ³ìóí³òåò.
Îêð³ì ñòðàõó ïåðåä â³ðóñîì, äîäàëèñü ³ ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè, êàæå
òðåíåðêà Äàð³ÿ Ïîáåð.
— Ëþäåé, ÿê³ õîäÿòü äî òðåíàæåðíîãî çàëó, ñòàëî ìåíøå, —
óòî÷íþº òðåíåðêà. — Çâè÷àéíî,
ëþäè áîÿòüñÿ çàõâîð³òè, àäæå í³õòî
íå çíàº, õòî çàéìàºòüñÿ ïîðó÷ ç òîáîþ, à òðåíóâàòèñÿ â ìàñö³ âàæêî.
Äî òîãî æ, ëþäèíà ìîæå õâîð³òè
áåç ñèìïòîì³â àáî â ëåãê³é ôîðì³,
òîìó íå ìîæíà áóòè âïåâíåíèì, ùî
íàâêîëî âñ³ çäîðîâ³. Ëþäè òàêîæ
î÷³êóþòü íà ìîæëèâèé ëîêäàóí.
Íó ³ ùå îäíà ïðîáëåìà — ô³íàí-

ñîâà. ×åðåç êàðàíòèí áàãàòî ëþäåé
ç³øòîâõíóëèñÿ ç ìàòåð³àëüíèìè
òðóäíîùàìè, òîìó ñòàðàþòüñÿ çàîùàäæóâàòè ³ íå éäóòü äî çàëó.
ЧИ ТРЕНУВАТИСЯ
ПЕРЕД СВЯТАМИ
ßêùî æ âè âèð³øèëè çàéíÿòèñÿ ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì — íå âàæëèâî,
êîëè öå ðîáèòè, à íà ïî÷àòêàõ áóäå
âàæêî âñ³ì, çàïåâíÿº òðåíåðêà Îëüãà Êîëîì³é÷óê.
— Áóäü-ÿêèé ïîõ³ä äî òðåíàæåðíîãî ÷è ô³òíåñ-çàëó äëÿ ëþäèíè, ÿêà ñïîðòîì íå çàéìàëàñÿ,
áóäå âàæêèì, — êàæå òðåíåðêà. —
Íå âàæëèâî, êîëè ëþäèíà âèð³øèëà
öå ðîáèòè — ÷è ïåðåä Íîâèì ðîêîì, ÷è ï³ñëÿ ñâÿò, ÷è âë³òêó. Âñå
îäíî öå áóäå ð³çêî. Òîìó íå âàæëèâî, êîëè ïî÷èíàòè, ãîëîâíå — ïî÷àòè. À çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ïîòð³áíî
íå ëèøå ïåðåä ñâÿòàìè ÷è ïî÷àòêîì
ë³òà, à ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ.
Ïî÷àòè çàéìàòèñÿ ìîæíà ³ â 10,
³ â 20, ³ â 50 ðîê³â. Ïîòð³áíî ëèøå
ïðàâèëüíî ï³äáèðàòè ð³âåíü ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, áî äëÿ êîæíîãî
â³êó â³í ð³çíèé.
— Òàêîæ ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè ïðî
ê³ëüê³ñòü òðåíóâàíü ³ íàâàíòàæåííÿ, — êàæå Îëüãà Êîëîì³é÷óê. —
Ùîäåíí³ òðåíóâàííÿ øêîäÿòü
äëÿ çäîðîâ’ÿ. Íàâ³òü ïðîôåñ³éí³ ñïîðòñìåíè ðîáëÿòü ïåðåðâè,
ùîá îðãàí³çì â³äíîâëþâàâ ñèëè ³
íå âèñíàæóâàâñÿ. Íà òðåíóâàííÿ
â çàë³ ìîæíà âèä³ëÿòè ê³ëüêà äí³â
íà òèæäåíü. Ïðî öå âàðòî ðàäèòèñÿ ç òðåíåðîì. Çàçâè÷àé — òðè äí³
íà òèæäåíü, àëå öå ³íäèâ³äóàëüíî.
ЯК ЗАЙМАТИСЯ ВДОМА
Áàãàòî ëþäåé ïî÷àëè çàéìàòèñÿ
ñïîðòîì âäîìà. Äëÿ öüîãî ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ï³äðó÷í³ çàñîáè,
ð³çí³ ïðîãðàìè òà äîäàòêè.
— ß ïåðåñòàâ õîäèòè â òðåíàæåðíèé çàë, àëå íå ïåðåñòàâ çàéìàòèñÿ
ñïîðòîì,— êàæå ñòóäåíò ÒÍÒÓ Äåíèñ.— Íàéâàæ÷å — öå íàëàøòóâàòè
ñåáå. Êîëè òè âäîìà — ë³íóºøñÿ,
íå õî÷åø çàéìàòèñÿ. Ó òðåíàæåðíîìó çàë³ çíà÷íî ëåãøå â öüîìó ïëàí³,
àäæå òè âæå ïðèéøîâ òóäè, ïîðó÷
çàéìàþòüñÿ ëþäè, º òðåíåð. Ïðîñòî
ìàõíóòè ðóêîþ ³ ëÿãòè íà äèâàí òàì
íå âäàñòüñÿ. Âäîìà ç³ ñïîðòèâíîãî
ïðèëàääÿ ìàþ ëèøå ãàíòåëþ. Äëÿ
³íøèõ âïðàâ í³÷îãî íå ïîòð³áíî.

Òðîõè äîïîìàãàþòü äîäàòêè, äå º
ðîçïèñàí³ ð³çí³ ïðîãðàìè òðåíóâàíü,
ùî, ÿê ³ ñê³ëüêè ðîáèòè.
Òàêèõ äîäàòê³â äëÿ òåëåôîí³â º
áàãàòî. ª êîìïëåêñí³ òðåíóâàííÿ,
òðåíóâàííÿ äëÿ îêðåìèõ ÷àñòèí
ò³ëà, òðåíóâàííÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ
âèòðèìêè ÷è ñõóäíåííÿ.
ßêùî âè íå çàéìàëèñÿ ñïîðòîì
äî öüîãî ³ âèð³øèëè ðîáèòè âïðàâè
âäîìà — êðàùå ñïåðøó ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç òðåíåðîì àáî õî÷à á
ç ëþäèíîþ, ÿêà âì³º âèêîíóâàòè ö³
âïðàâè, ðàäèòü ³íäèâ³äóàëüíà òðåíåðêà Ëþáîâ Ìèñüêî.
— Áàãàòüîì âñ³ âïðàâè ç ïåðøîãî
ðàçó âèêîíóâàòè ïðàâèëüíî íå âäàºòüñÿ, — êàæå òðåíåðêà. — Õî÷à
ÿêùî âèêîíóâàòè âïðàâè ñàìîìó,
òî ìîæå çäàâàòèñÿ, ùî âè âñå ðîáèòå ïðàâèëüíî. Ïåðøèõ ê³ëüêà çàíÿòü êðàùå ïðîâåñòè ç ëþäèíîþ,
ÿêà çíàº, ÿê ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè
òó ÷è ³íøó òåõí³êó, ïîò³ì ìîæíà
çàéìàòèñÿ ñàìîñò³éíî.
ßêùî çàéìàòèñÿ âäîìà, òî ïîòð³áíî ì³íÿòè âïðàâè íà ð³çí³ ãðóïè
ì’ÿç³â, çìåíøóâàòè ÷àñ â³äïî÷èíêó, çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü
òîùî. ßêùî º áàæàííÿ òà ñèëà
âîë³ — õóäíóòè ìîæíà ³ âäîìà.

Òðåíåðè òà ä³ºòîëîãè
îäíîñòàéíî
ïîïåðåäæàþòü —
áóäü-ÿê³ æîðñòê³ ä³ºòè
äëÿ ñõóäíåííÿ ëèøå
øêîäÿòü îðãàí³çìó
— Êîæíà ëþäèíà ìîæå ñõóäíóòè, — êàæå ìàã³ñòð ç ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñåðòèô³êîâàíèé ïåðñîíàëüíèé òðåíåð, ä³ºòîëîã ³ íóòðèö³îëîã
Ñåðã³é Ìàëþãà. — Ô³ç³îëîã³ÿ ãðàº
íå îñòàííþ ñêðèïêó. ² âèõîäÿ÷è
ñàìå ç öèõ îñîáëèâîñòåé, ïîòð³áíî
ñòâîðþâàòè ïåâíèé äåô³öèò ó õàð÷óâàíí³ ³ ìåòîäèêó òðåíóâàíü. Àëå
ïåðåä çàíÿòòÿìè íåîáõ³äíî ïðîéòè
ìåäîãëÿä. Ó ìåíå ÷àñ â³ä ÷àñó òðàïëÿëèñÿ ñèòóàö³¿, êîëè ïðèõîäÿòü
ä³â÷àòà ÷è æ³íêè ç ôðàçàìè: «Îé,
ó ìåíå òàêèé îðãàí³çì, öå âñå ìîÿ
ô³ç³îëîã³ÿ…» Êîëè çàïèòóþ, çâ³äêè
òàêà äóìêà, òî êàæóòü, ùî çàéìàëèñÿ ï³â ðîêó, ³ í³÷îãî. Àëå ÷åðåç ì³ñÿöü íàøèõ òðåíóâàíü òðàïëÿºòüñÿ
÷óäî — ì³íóñ 7 êã. Äåêîëè áóâàþòü
âàæê³ ñèòóàö³¿, àëå íå âàðòî âæå ï³ñëÿ ïåðøî¿ íåâäà÷³ îïóñêàòè ðóêè.
ßêùî áàæàííÿ çàéíÿòèñÿ ñïîðòîì º — ìîæëèâîñò³ âäàñòüñÿ çíàéòè, êàæå òðåíåð Äàð³ÿ Ïîáåð.
— Íå âàðòî çàéìàòèñÿ ñïîðòîì
ò³ëüêè ì³ñÿöü äî ñâÿò, öå ïîòð³áíî
ðîáèòè ïîñò³éíî, — êàæå Äàð³ÿ. —
ßêùî ëþäèíà ä³éñíî õî÷å áóòè
êðàñèâîþ, ñèëüíîþ ³ çäîðîâîþ —
÷àñ çíàéäåòüñÿ çàâæäè. Äî òîãî æ,
ïðèä³ëèòè ÷àñ òðåíóâàííþ õî÷à á
äâ³÷³ íà òèæäåíü ìîæíà.
— Âàðòî îáèðàòè â³äåî ëèøå â³ä
àâòîðèòåòíèõ òðåíåð³â, ÿê³ ìîæóòü
ïîêàçàòè òåõí³êó ïðàâèëüíî, — ðà-

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

ВСТИГНУТИ ДО НОВОГО РОКУ —
СХУДНУТИ І НЕ СИДІТИ НА ДІЄТАХ

Якщо бажання зайнятися спортом є — всі можливості для
цього вдасться знайти, каже тренер Дарія Побер
äèòü Äàð³ÿ Ïîáåð. — ßêùî íå õî÷åòå òðåíóâàòèñÿ — ìîæíà ëèøå
ïåðåéòè íà çäîðîâå õàð÷óâàííÿ.
Ïî÷í³òü á³ëüøå õîäèòè, öå ï³äå
íà êîðèñòü.
ЧИ СІДАТИ НА ДІЄТУ
À îò ùîäî æîðñòêèõ ä³ºò äëÿ
ñõóäíåííÿ ³ ë³êàð³, ³ ä³ºòîëîãè, ³
òðåíåðè îäíîãîëîñí³ — êîðèñò³
íå áóäå. Ïîòð³áíî çáàëàíñîâóâàòè
ñâ³é ðàö³îí, õàð÷óâàòèñÿ ïðàâèëüíî òà áåç øê³äëèâèõ ïðîäóêò³â.
ßêùî æ ïðîñòî ïî÷àòè ìåíøå ¿ñòè
òà âèñíàæóâàòè îðãàí³çì ëèøå îäíèì ïðîäóêòîì, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ä³ºòè âàø îðãàí³çì «ïîäÿêóº âàì»
íå ëèøå ïîâåðíåííÿì ïîïåðåäíüî¿
âàãè, à ³ ê³ëüêîìà ê³ëîãðàìàìè «ïðî
çàïàñ». Äî òîãî æ, ìîæóòü ïî÷àòè
ðîçâèâàòèñÿ ð³çí³ õâîðîáè.
— Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî ä³ºòè
íà êîðîòêèé ÷àñ í³÷îãî, êð³ì øêîäè
äëÿ çäîðîâ’ÿ, íå äàþòü, — ïîÿñíþº
ä³ºòîëîãèíÿ òà íóòðèö³îëîã Ìàð’ÿíà
Ëåá³äü.— Îðãàí³çì ïî÷íå ïðàöþâàòè «â ñóïðîòèâ». ßêùî ëþäèíà ùîñü
çàáèðàº ç³ ñâîãî ðàö³îíó ³ ðîáèòü öå
â æîðñòêèõ ðàìêàõ — òî îðãàí³çì ç
÷àñîì ïîâåðíå âòðà÷åí³ ê³ëîãðàìè ³
äîäàñòü ïðî çàïàñ ê³ëüêà ê³ëîãðàì³â
ï³ñëÿ òàêîãî «ñòðåñó». ß îäðàçó çàñòåð³ãàþ âñ³õ, ùîá ëþäè íå çâåðòàëèñü äî æîðñòêèõ ä³ºò. Çà êîðîòêèé
òåðì³í âè âòðà÷àºòå íå ëèøå âàãó,
à ³ çäîðîâ’ÿ.
Îñîáëèâèé ñòðåñ îòðèìóº îðãàí³çì òîä³, êîëè ï³ñëÿ æîðñòêî¿ ä³ºòè

ëþäèíà íà ñâÿòà ïî÷èíàº âæèâàòè
íå çîâñ³ì çäîðîâó ¿æó, ïåðå¿äàòè òà
ìåíøå ðóõàòèñÿ.
— ßêùî âè ïåâíèé ÷àñ ñèä³ëè
íà ä³ºò³, âòðà÷àëè âàãó, à ïîò³ì ïî÷èíàþòüñÿ òðèâàë³ ñâÿòêóâàííÿ —
ìîæå ç’ÿâèòèñü ÷èìàëî ïðîáëåì, —
ïðîäîâæóº ä³ºòîëîãèíÿ. — ×àñòî öå
ãàñòðèòè òà ³íø³ ïðîáëåìè ç òðàâíîþ ñèñòåìîþ. Ï³ñëÿ ñâÿòêóâàíü
áàãàòî ëþäåé éäå äî ãàñòðîåíòåðîëîãà, áî òàì êîëå, òàì áîëèòü.
Ùîá òàêîãî íå äîïóñêàòè, òðåáà
ñòàðàòèñÿ õàð÷óâàòèñÿ ïðàâèëüíî
òà íå ïåðå¿äàòè.
Ùîá ïî÷àòè õóäíóòè òà ïîêðàùèòè ñâîº ñàìîïî÷óòòÿ, Ìàð’ÿíà
Ëåá³äü ðàäèòü ïåðåãëÿíóòè ñâ³é
ðàö³îí — çàáðàòè ãàçîâàí³ íàïî¿,
áàãàòî ñîëîäîù³â, æèðíó ¿æó, ôàñòôóä. Âàðòî äîäàòè á³ëüøå êàø,
îâî÷³â, ôðóêò³â, íåæèðíå ì’ÿñî òà
³íøå. ßêùî ðàö³îí áóäå çáàëàíñîâàíèé òà áåç øê³äëèâî¿ ¿æ³ — ìîæíà
íå ëèøå ñõóäíóòè, à ³ ïîêðàùèòè
ñâîº çäîðîâ’ÿ òà ñàìîïî÷óòòÿ.
Ïîðàäüòåñü ç ë³êàðåì àáî ä³ºòîëîãîì, àäæå êîæåí ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó.
— Òàê, îáìåæåííÿ íåîáõ³äí³, —
äîäàº íóòðèö³îëîã Ñåðã³é Ìàëþãà. — Ïîòð³áíî çìåíøóâàòè ïîðö³¿,
à íå çîâñ³ì óñå âèêëþ÷àòè. Óñå öå
äîñèòü ³íäèâ³äóàëüíî, ðîçðàõîâóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç³ çðîñòó, âàãè, ñîìîòèïó òà àêòèâíîñò³. À íà øâèäêèé
ðåçóëüòàò ðîçðàõîâóâàòè íå âàðòî,
ÿê ³ çàêèäàòè ñïîðò ÷è çäîðîâó ¿æó.

ÐÎÇÂÀÃÈ

Народна мудрість: Якщо забув
заплатити — не біда. Біда — якщо
наздогнали…

***

У розпал епідемії доктор зробив
рекордне число уколів. У розпачі
він пришпилив до дверей
приймальні записку: «Для економії
часу прошу входити в приміщення
задом».

***

СМС подрузі:
«Твій хлопець зараз в торговому
центрі з якоюсь жирною кубітою.
Іду за ними, буду писати, якщо
шо»…
«Взагалі-то, це я з ним»…

***

Мама з маленьким сином
підходять до банкомату, мама
отримує з нього гроші. Син з
округленими очима:
— Мамо, а як наш тато туди заліз?!

***

Чомусь завжди шкодую собак і
мужиків, які чекають біля дверей
магазину господиню.

***

Кращий стартовий капітал — це
спадок.

***

Жінка купує каналізаційну трубу.
Продавець знімає її зі стенду.
— З вітрини брати не буду.
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— Чому?
— Тут всі ходили, руками її чіпали…

***

Якщо мене обдурили один раз —
хай буде соромно тому, хто мене
обдурив.
Якщо мене обдурили вдруге —
нехай буде соромно мені, що
я повірив.

***

Корисні поради молодятам.
Закопайте у себе у дворі пляшку з
дрібними грошима, і, коли у вас
з'явиться дитина, ви зможете
класно пограти в піратів.

***

Жінки ніколи не старіють. Це

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.
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у чоловіків зір псується.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №47

***

Дружина каже чоловікові:
— Милий, якби не ти, ми були б
ідеальною парою.

***

Він приймав її такою, яка вона є. І
заспокійливе.

***

Робот-пилосос забезпечили
штучним інтелектом. Через
15 хвилин роботи він навчився
себе вимикати.

***

Якось в процесі знайомства на
весіллі один гість запитує іншого:
— Ви з боку потерпілого?
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Погода у Тернополі

Гороскоп на грудень
ОВЕН Грудень може стати для
Овна символом нових починань,
особливо у сфері освіти. У жінок
є ймовірність любовних романів з мандрівниками. Чоловіки ж зустрічатимуть
розумних жінок, схильних до незалежності. У стосунках з партнером ймовірне
зниження колишньої пристрасті. Не варто
тривожитися, адже це тимчасове явище.
ТЕЛЕЦЬ Тельці, як і раніше,
імпульсивні і амбітні. Вони зосереджені не на поточних доходах, а на серйозному навчанні. З точки
зору подорожей грудень — вдала пора.
Тельці 1 декади вивчать інформацію
про банківські продукти, а представники 2 декади розвинуть знайомства з
музикантами.
БЛИЗНЮКИ Першій декаді
доведеться підбадьоритися,
проблеми, що вимагають
вирішення, будуть тримати їх в тонусі.
Однак дисципліна буде винагороджена
як оплатою праці, так і заохоченням
старших. Значущими особами для
Близнюків стануть Стрільці, Раки, Риби,
а похвилюватися змусить Скорпіон.
РАК У грудні Рака найменше
цікавить кар’єра. У професії
можливі інтриги і конфлікти з
колегами-чоловіками. Жорстке і холодне
ставлення не підходить Раку, він налаштований не на конкуренцію, а на м’якість,
співпрацю, розуміння і прояв почуттів.
Тому якщо оточення не відповідає цим
побажанням, Рак буде міняти його.
ЛЕВ Лева в грудні буде більше
цікавити романтика, творчість і пригоди, ніж робота і
відповідальність. Хороший період для
відпустки. У професійній сфері удача
посміхнеться тим, хто починає свій
бізнес. Важливим фактором прогресу
для Лева будуть свідомі дії.
ДІВА Діву в грудні найбільше
цікавлять гроші, якщо вони у неї
є. Діва буде також водити дітей
у всілякі розважальні центри. Бездітна
Діва допоможе друзям з дітьми, а також складе компанію для відвідування
концертів своїм знайомим.

instagram.com/20.hvylyn/

ТЕРЕЗИ У Терезів в грудні
відкриється літературний талант,
домашній затишок додасть
впевненості. Натхнення для створення
свого бізнесу або для початку нового
робочого проекту також прокинеться
довгими зимовими вечорами біля
каміна поруч з сім’єю.
СКОРПІОН Для Скорпіона
в грудні стане актуальною тема
капіталовкладень. Можливі
великі інвестиції. Жінці Скорпіону 1 декади прийде допомога через Стрільців.
У сімейних стосунках, можливо, буде
потрібно прийняти важливе рішення.
Для Скорпіонів 2–3 декади важливе
місце в житті займе творчість і музика.
СТРІЛЕЦЬ У грудні для Стрільця
настане період бурхливого
самовираження, всі, хто вміють
бути помітними в суспільстві, знайдуть
визнання і успіх. Стрілець 1 декади зробить велику покупку, проте краще, щоб
вона була не розважального характеру, а принесла подальший розвиток
у справах.
КОЗЕРІГ Грудень для Козерога — місяць примарних фантазій.
Витрачання грошей вплине імпульсивно на душевний розвиток. Ймовірні закоханості в невідповідних для
цього людей. Проте знак землі досить
консервативний, нові знайомства йому
даються насилу, тому пасії виникнуть з
кола добре знайомих йому людей.
ВОДОЛІЙ Водолія можуть забавляти або дивувати інтриги, які
плете хтось із його близького оточення. При цьому романтичні стосунки з
кимось із друзів знаків Стрілець, Терези
або Телець розвиватимуться стабільно та
емоційно. В цілому рівень амбіцій у Водолія впаде, а бажання спілкуватися зросте.
РИБИ У вільних Риб ймовірний
роман з мандрівником, іноземцем або гуру. Також можливий
інтерес до малювання ілюстрацій для
книг. Риби стануть відмінними фотографами, особливо в поїздках. Схоже,
Рибам пора взяти відпустку і відправитися в подорож саме в грудні.
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Сиджу на роботі, дзвінок з незнайомого номера:
— Алло, — голос якоїсь дівчини.
— Так. Невелика тиша, далі каже:
—… А Ірина вдома?
— Ви напевно помилилися.
— Напевно… вибачте.
Все б нічого, але далі на мій
номер приходить смс від неї:
«Іро, ти не той номер мені дала.
Там мужик якийсь відповів»…

***
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Блондинка з маленьким сином
біля каси лялькового театру:
— Дівчино, який спектакль у вас
сьогодні?
— «Золотий ключик або Пригоди
Буратіно».
— Неподобство! Сьогодні спектакль, а ви ще не визначилися, що
грати будете!

***

Купивши чорної ікри з рук, покупець раптом повертається:
— Адже напевно ікра у вас
підроблена!
— З чого це ви взяли?
— Так аж надто у вас обличчя
задоволене.

***

Жінки в середньому живуть довше за чоловіків, тому що у них
немає дружин.
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***

Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і
цікавиться у продавця:
— Скажіть, як він відкривається?
— О, це супер нова система, парашут відкривається автоматично
при ударі об землю.

***

Адже я був практично здоровий,
поки лікар не дізнався, що я фінансовий директор банку.
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— Візьми себе в руки.
— Не можу, в них пиво.

***
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— Тату, а яке походження слова
«Митниця»?
— Ось, наприклад, везеш ти,
синку, щось заборонене через
кордон, а там тобі й кажуть: «Це
провозити не можна!». Тоді ти їм
протягуєш купюру і питаєш: «Що,

справді не можна?». А вони,
посміхаючись, відповідають — «Та
можна!».

***

— Не розумію! Ти обіцяв на мені
одружитися, або у виразу «Вік
волі не бачити!» дещо інший сенс?

***

— Тобі не здається, що твій кіт
дарма хліб їсть?
— Так він хліб не їсть.

***

Завжди дивувався розповідями
про людей, які кинули роботу і
вирушили в кругосвітню подорож. Якщо я кину роботу, то через
місяць помру від голоду.

***

Жінки — як гриби. Найсимпатичніші нерідко виявляються
найбільш отруйними.

***

У магазині дві котолюбки вибирають москітну сітку.
— Порвуть!
— Та не порвуть!
— Я тобі кажу — порвуть!
Продавчиня:
— Так що ж у вас там за комарі?

***

Коли дружина повернулася з
пивом, включила футбол і почала
роздягатися, чоловік зрозумів,
що машину вже не відновити…

***

Працюю в Центрі штучного
запліднення. У графі «професія»
завжди пишу — лелека.

***

Я настільки неприємна людина,
що коли я заходжу в кімнату
зі словами: «Всім привіт!», всі
питають: «Від кого?»

***

Директор м'ясокомбінату викликав начальника охорони:
— Підсильте, будь ласка, охорону
складу, щоб будь-яка шпана з
вулиці нашу ковбасу не крала.
— Посилили вже. А ось на прохідній охорони немає, треба б
поставити.
— Не треба. Наші працівники
знають, з чого наша ковбаса
робиться, тому свої красти ніколи
не будуть.

