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АНГЕЛИ, ЯКІ ЗЦІЛЮЮТЬ

с. 14

НАЙБІЛЬША 
ШОПКА — У НАС с. 9

с. 6

ЛОКДАУН ЧИ ІМІТАЦІЯ?
ХОЧУТЬ НАВЧАТИСЯ ТА ПРАЦЮВАТИ

 Відгуляли новорічні свята — і пішли на 
коронавірусний карантин. Відчинені курорти, але 
обмежена можливість купити предмети першої 
необхідності. Тернополяни, як і жителі інших міст, 
скептично сприйняли локдаун. Місцева влада 
опиралась, але таки здалася. Школи перейшли на 
дистанційне навчання. Батьки хапаються за голову!

 Середній та малий бізнес «пішов у наступ». 
Підприємці нарікають: поки одні працюють, інші 
мусять зачинятися та залишити працівників без 
зарплат. Тому вимагають скасувати локдаун і 
компенсувати збитки. Чи продовжать протести 
і що працюватиме у Тернополі до 24 січня? 
Як насправді діють заборони, ми перевірили с. 2-4
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

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

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

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

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

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

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

ÃÎËÎÂÍÅ

»

Сьогодні на гарячій лінії «20 хвилин» чергує 

журналіст Ольга Турчак. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

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

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Òåðíîïîëÿíè çáèðàëè ï³äïèñè ï³ä 
çâåðíåííÿì äî î÷³ëüíèêà îáëàñò³, 
ïðàâîîõîðîíö³â òà êåð³âíèöòâà 
äåðæàâè.

«МИ ПРОТИ ПОСИЛЕНЬ 
КАРАНТИНУ» 

Áàãàòî ëþäåé âèìàãàëè äàòè ¿ì 
ïðàöþâàòè, àäæå ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó 
çàáîðîíåíà ðîáîòà çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ (ïðàöþâàòè 
ìîæíà ëèøå íà âèí³ñ ÷è äîñòàâêó), 
òàêîæ çàáîðîíåíî ðîáîòó íåïðîäî-
âîëü÷èõ ðèíê³â. Ïðîäàæ íåïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â â ìàãàçèíàõ òàêîæ 
ïîòðàïèâ ï³ä çàáîðîíó.

— ß íå ìàþ âåëèêèõ äîõîä³â, çà-
ðàç ëåäâå òðèìàþñü, — êàæå ï³äïðè-
ºìíèöÿ íà òåðíîï³ëüñüêîìó ðå÷î-
âîìó ðèíêó ïàí³ Íàòàëÿ. — ß ñòîþ 
òóò íå ëèøå çà ñâî¿ ³íòåðåñè, à ³ 
çà ³íòåðåñè óñ³õ ï³äïðèºìö³â. Ëåäâå 
çâîäèìî ê³íö³ ç ê³íöÿìè. Ó ìåíå 
íåäîðîãèé òîâàð, òîìó âåëèêèõ 
ïðèáóòê³â íåìàº, ëåäâå âèñòà÷àº 
íà ïðîæèâàííÿ, îðåíäíó ïëàòó.

Áóëè ñåðåä ì³òèíãàð³â ³ áàòüêè, 
ÿê³ âèñòóïèëè ïðîòè äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ.

— Öå ïðîñòî çíóùàííÿ íàä áàòü-
êàìè ³ íàä ä³òüìè, — êàæå òåðíî-
ïîëÿíêà Îëüãà. — Äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ — öå íå íàâ÷àííÿ. Ä³òÿì 
ëèøå äàþòü çàâäàííÿ, ÿê³ òðåáà âè-
êîíóâàòè. À ÿê ìîæíà ñàìîñò³éíî 
âèâ÷èòè ìàòåð³àë âäîìà?

— Íàì êàçàëè ïî÷åêàòè ñïåðøó 
äâà òèæí³, ïîò³ì äâà ì³ñÿö³, òîìó 
ìè âæå íå â³ðèìî í³êîìó, — êàæå 
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ï³ä-
ïðèºìö³ Ãàëè÷èíè» Îëüãà Øàõ³í. — 
Ìè õî÷åìî ãîäóâàòè ñâî¿ ñ³ì’¿, ùîá 
íàø³ ïðàö³âíèêè îòðèìóâàëè çàðï-
ëàòè. Îäíèì äîçâîëèëè ïðàöþâà-
òè, ³íøèì — çàáîðîíèëè. Òîìó ìè 
ïðîòè öèõ ïîñèëåíü. Ìè õî÷åìî 
íîðìàëüíî ïðàöþâàòè.

«ПІДТРИМУЄМО, АЛЕ 
ПОВНОВАЖЕНЬ НЕ МАЄМО» 

Äî ì³òèíãóâàëüíèê³â ñïåðøó âèé-
øîâ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè Ìèõàéëî 
Ãîëîâêî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ï³äòðè-
ìóº ì³òèíãóâàëüíèê³â, îäíàê îáëàñ-
íà ðàäà íå ìîæå í³÷èì äîïîìîãòè, 
àäæå âîíà íå ìàº ïîâíîâàæåíü äîç-
âîëèòè ïðàöþâàòè ï³äïðèºìöÿì 
àáî æ ñêàñóâàòè ð³øåííÿ óðÿäó.

— ß ðîçä³ëÿþ äóìêè òåðíîïî-
ëÿí, ÿê³ âèñòóïàþòü ïðîòè ëîêäà-
óíó, — êàæå ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
Ìèõàéëî Ãîëîâêî. — Êîíñòèòóö³é-
íèé ñóä âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèìè 
ïîñòàíîâè, ÿê³ îáìåæóþòü ïðàâî 
ëþäåé íà ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëü-
í³ñòü, íà îñâ³òó, íà ïðàöþ. Àëå, 
íà æàëü, óðÿä äàë³ âèäàº ö³ ïî-
ñòàíîâè ³ ïîðóøóº êîíñòèòóö³éí³ 
ïðàâà. Äî òîãî æ, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
íå º òàêîþ, ùîá ãîâîðèòè ïðî íîâ³ 
îáìåæåííÿ. Ïðèêðî, àëå îáëàñíà 
ðàäà íå ìîæå âïëèâàòè íà âåäåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîð-
ã³âë³ òîùî. Àëå îñê³ëüêè çàðàç ñâÿ-
òà, ç³áðàòè äåïóòàò³â îáëðàäè íåðå-

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ 
ПРОТЕСТУВАЛИ ПРОТИ ЛОКДАУНУ 
Мітинг  Понад сотня тернополян зібралися 
біля ОДА, щоб висловити свій протест проти 
локдауну. Чимало підприємців та батьків 
прийшли з плакатами та гаслами, щоб 
показати свою позицію проти посилення 
карантину, який триватиме з 8 по 24 січня

àëüíî, ñêîð³ø çà âñå, öå âäàñòüñÿ 
ëèøå äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ. Àëå íàâ³òü 
ÿêùî áóäå ñåñ³ÿ — íàøå ð³øåííÿ 
ìîæå áóòè âèêëþ÷íî ðåêîìåíäà-
ö³éíèì.

ВИМАГАЛИ КЕРІВНИЦТВО 
ОБЛАСТІ 

Çãîäîì òåðíîïîëÿíè ïî÷àëè êëè-
êàòè çàñòóïíèê³â î÷³ëüíèêà îáëàñò³. 
Ñïåðøó ì³òèíãóâàëüíèêàì ïðîïî-
íóâàëè ñôîðìóâàòè ³í³ö³àòèâíó ãðó-
ïó, ÿêà ïîñï³ëêóâàëàñÿ á ³ç çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè ÎÄÀ. Àëå ò³ ïî÷àëè 
âèìàãàòè, ùîá ïðåäñòàâíèêè âëàäè 
âèéøëè äî ëþäåé, à íå «õîâàëèñÿ 
âñåðåäèí³ çà ïîë³öåéñüêèìè».

Ñïåðøó â ÎÄÀ àðãóìåíòóâàëè 
òèì, ùî çàñòóïíèê íå ìîæå âèé-
òè, îñê³ëüêè ïðàö³âíèêè ÎÄÀ ñï³ë-
êóâàëèñÿ ç ãîëîâîþ Âîëîäèìèðîì 
Òðóøåì, ó ÿêîãî ïîâòîðíî âèÿâèëè 
Covid. Òîìó âîíè º êîíòàêòíèìè.

Ì³òèíãóâàëüíèêè ïî÷àëè âèãóêó-
âàòè: «×åêàºìî» òà çä³éíÿëè ãàëàñ. 
Äî íèõ òàêè âèéøîâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè îáëàñò³ ²ãîð Äåì’ÿí÷óê.

— Âè ìàºòå ïîâíå êîíñòèòóö³éíå 

ïðàâî çáèðàòèñÿ íà ì³òèíã, — êàæå 
²ãîð Äåì’ÿí÷óê. — Õî÷ó äîâåñòè 
äî â³äîìà, ùî â íàñ ïðè îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ º ðîáî÷à ãðóïà, 
äå ìè ïðèéìàºìî áàãàòî êîí-
ñòðóêòèâíèõ ð³øåíü. ß òàê ñàìî 
ïîòåðïàþ â³ä òèõ îáìåæåíü, ÿê³ 
º. Àëå ìè ïîâèíí³ ¿õ ïåðåíåñòè. 
Êîëè â ìåíå ïåðåãîð³ëà â àâòîìî-
á³ë³ ëàìïî÷êà ïîâîðîòó, ÿ ïðî¿õàâ 
40 ê³ëîìåòð³â, ùîá çíàéòè, äå ¿¿ 
êóïèòè. Àëå ìè ìàºìî ïîñòàíîâó 
Êàáì³íó, ÿêî¿ ìàºìî äîòðèìóâà-
òèñÿ. Ìàºìî ðîç³ðâàòè «ëàíöþæîê 
çàõâîðþâàííÿ» òà ñòðèìàòè ïîøè-
ðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó.

ЗАКЛИКАЛИ УСІХ ПРАЦЮВАТИ 
Ä³àëîã íå ñêëàâñÿ. Ì³òèíãóâàëü-

íèêè ïîñò³éíî ïåðåáèâàëè çà-
ñòóïíèêà. Çãîäîì ï³øëè îáðàçè òà 
êðèêè. Òîìó ëþäÿì çàïðîïîíóâàëè 
âñå æ ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó 
òà îáãîâîðèòè ñèòóàö³þ ñïîê³éíî.

Äîêè òðèâàòèìóòü îáãîâîðåííÿ 
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ³ êåð³âíèöòâà 
ÎÄÀ — ì³òèíãóâàëüíèêè ÷åêàòè-
ìóòü. Âîíè íå ðîçõîäÿòüñÿ.

— Ìè íå çáèðàºìîñÿ ñèä³òè, 
ñêëàâøè ðóêè, ìè ìàºìî ãîäóâàòè 
ñ³ì’¿, — êàæóòü ïðîòåñòóâàëüíèêè.

ßê ðîçïîâ³ëè ï³äïðèºìö³, âîíè 
ïðîäîâæàòü ïðàöþâàòè òà çàêëè-
êàëè ñâî¿õ êîëåã âèâ³ñèòè íà âõîä³ 
íàïèñè #Ïðàöþþ.

ЧИ ДІЙШЛИ ЗГОДИ З ВЛАДОЮ
²í³ö³àòèâíà ãðóïà ï³äïðèºìö³â 

ïîñï³ëêóâàëàñü ³ç çàñòóïíèêîì ãî-
ëîâè ÎÄÀ. Ä³àëîã á³çíåñó òà âëà-
äè, ïîêè ùî íà îáëàñíîìó ð³âí³, 
ïðîäîâæèâñÿ ó â³âòîðîê, 12 ñ³÷íÿ. 
Íàðàç³ ï³äïðèºìö³ ãîòóþòü çâåðíåí-
íÿ äî óðÿäó.

— Ìè ïåðåäàìî âñ³ ñâî¿ ïðîïî-
çèö³¿, — ðîçïîâ³ëà Îëüãà Øàõ³í. — 
¯õ ïåðåäàäóòü äî âèùîãî êåð³âíè-
öòâà äåðæàâè. 8 òèñ. ãðèâåíü — öå 
íå º äîïîìîãà. Ìè õî÷åìî ïåðå-
äàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çáèòêè ï³ä-
ïðèºìö³â. Íàðàç³ ìè îáãîâîðþºìî 
ç ï³äïðèºìöÿìè ì³ñòà, ³ç ÿêèìè 
ñàìå ïðîïîçèö³ÿìè ìè ï³äåìî 
íà ðîáî÷ó ãðóïó. Ñòîñîâíî ðîáî-
òè ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó — ò³ ï³äïðè-
ºìö³, ÿê³ ïðîäîâæàòü ïðàöþâàòè 
³ ç³øòîâõíóòüñÿ ç ïðîáëåìàìè — 
ìè íàäàâàòèìåìî ¿ì þðèäè÷íó 
äîïîìîãó. Äëÿ öüîãî ï³äïðèºìö³ 
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî íàøî¿ ÃÎ 
«Ï³äïðèºìö³ Ãàëè÷èíè».

Ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³ çâåðíóëèñÿ 
äî î÷³ëüíèêà îáëàñò³ òà Êàáì³íó ç 
êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñè-
ëåíü êàðàíòèííèõ çàõîä³â, ïåðåäáà-
÷åíèõ ïóíêòîì 3 Ïîñòàíîâè ÊÌÓ 
¹1236 â³ä 9 ãðóäíÿ 2020 ðîêó. ßêùî 
æ Óðÿä öüîãî íå çðîáèòü – ïðîñÿòü 
êîìïåíñóâàòè çáèòêè òà ïîë³ïøèòè 
óìîâè äëÿ á³çíåñó. Öå çàìîðîçêà 
êðåäèò³â òà â³äñîòê³â ïî êðåäèòàì, 
êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè, ñêàñóâàííÿ ïîäàòê³â 
òà çáîð³â, êîìïåíñóâàòè âàðò³ñòü 
ç³ïñîâàíèõ òîâàð³â, ÿê³ íå âäàëîñü 
ðåàë³çóâàòè â ÷àñ ëîêäàóíó. Òàêîæ 
ï³äïðèºìö³ ïðîñÿòü êîìïåíñàö³¿: 30 
òèñ. ãðèâåíü äëÿ êîæíîãî ï³äïðè-
ºìöÿ çà êîæåí ì³ñÿöü âèìóøåíîãî 
êàðàíòèíó.

8-24 січня в Україні діють посилені 
карантинні обмеження. Відповідну 
постанову «Про встановлення ка-
рантину з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19» 
прийняв Кабмін 9 грудня. Відповід-
но до ухваленого документа, забо-
роняється робота кафе, ресторанів, 
барів (крім доставки та замовлень 
на виніс).
Забороняється приймання відвіду-

вачів суб’єктами господарювання, 
які провадять діяльність у сфері 
торговельного і побутового обслу-
говування, крім: торгівлі продуктів 
харчування, лікарськими засобами, 
виробами медичного призначен-
ня, засобами гігієни, побутової хімії, 
засобів зв’язку, друкованих засобів 
масової інформації, ветеринарними 
препаратами, кормами, насінням, 
засобами захисту рослин, на тор-
говельних площах, не менше як 

60 відсотків яких призначено для 
торгівлі такими товарами. Торго-
вельна діяльність іншими групами 
товарів може відбуватися лише із 
здійсненням адресної доставки за-
мовлень. Забороняється робота кі-
нотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, 
басейнів, театрів. Забороняється від-
відування закладів освіти, торгівля 
непродовольчими товарами, про-
ведення розважальних, спортивних 
або культурних масових заходів.

Що заборонено під час локдауну?

Ñåðåä ì³òèíãàð³â 
áóëî ³ áàãàòî áàòüê³â, 
ÿê³ âèñòóïèëè 
ïðîòè çàêðèòòÿ øê³ë 
òà äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ

Підприємці прийшли до ОДА з плакатами та гаслами
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Äî ÷åðãîâèõ êàðàíòèííèõ îá-
ìåæåíü òåðíîïîëÿíè ñòàâëÿòüñÿ 
ïî-ð³çíîìó. Õòîñü ââàæàº, ùî ö³ 
çàõîäè íåîáõ³äí³, ùîá ñòðèìàòè 
ïàíäåì³þ. Õòîñü — ùî æîðñòêèé 
ëîêäàóí òðåáà áóëî ââîäèòè ùå 
äî Íîâîãî ðîêó. À äåõòî æ ïåðå-
êîíàíèé: íîâ³ îáìåæåííÿ íåïî-
òð³áí³. Òàê, ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³ 
ï³êåòóâàëè ÎÄÀ ó ïîíåä³ëîê, 
11 ñ³÷íÿ. Ëþäè âèìàãàëè äîçâî-
ëèòè ¿ì ïðàöþâàòè.

ТРЦ ЗАЧИНЕНІ, РИНОК — 
ПОРОЖНІЙ 

Â³ä ïî÷àòêó ëîêäàóíó áàãàòî 
ì³ñöåâèõ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ, ìàãàçèí³â òà ê³îñêè 
íà ðèíêàõ çà÷èíåí³.

Ó Òîðãîâèõ öåíòðàõ á³ëüø³ñòü 
ìàãàçèí³â çà÷èíåí³. Äðóãèé ïî-
âåðõ òîðãîâîãî öåíòðó «Îðíàâà» 
â òåìðÿâ³ òà ïåðåìîòàíèé îáìåæó-
âàëüíîþ ñòð³÷êîþ. Óñ³ êðàìíèö³, 
îêð³ì ìàãàçèíó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, 
íå ïðàöþþòü.

Ó òîðãîâîìó öåíòð³ ÍÎÂÓÑ, 
ùî à âóëèö³ Ïåðëÿ, íà äðóãî-
ìó ïîâåðñ³ á³ëüø³ñòü ìàãàçè-
í³â òàêîæ çà÷èíåí³. Ìàãàçèí ç 
êàíöòîâàðàìè ïðàöþº, îäíàê 
âñåðåäèíó í³êîãî íå ïóñêàþòü. 
Çàìîâëåííÿ ïðèéìàþòü íà âè-
õîä³. Òàê ñàìî ïðàöþº ê³ëüêà 
ìàãàçèí³â ç îäÿãîì.

Öåíòðàëüíèé ðèíîê ìàéæå 
ïîðîæí³é. Ê³ëüêà ê³îñê³â ç îäÿ-
ãîì â³ä÷èíåí³. Ðå÷îâèé ðèíîê 
íå ïðàöþº. ×è áóäå â³í çà÷è-
íåíèé ³ íàäàë³ — ä³çíàºìîñü 

çãîäîì. Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî 
ï³äïðèºìö³ âèéäóòü íà ðîáîòó 
ó â³âòîðîê, àäæå ó ïîíåä³ëîê 
íà ðèíêó âèõ³äíèé, à äî öüîãî 
÷àñó áóëè ñâÿòêîâ³ äí³.

ЩО НЕ МОЖНА КУПИТИ 
Óæå 8 ñ³÷íÿ â ïåðøèé äåíü ëîê-

äàóíó ó ñóïåðìàðêåòàõ òà ð³çíèõ 
ì³ñöåâèõ ìàãàçèíàõ íåïðîäîâîëü÷³ 
òîâàðè ñòàëî êóïèòè íåìîæëèâî, 
ïðèíàéìí³, òàê ïîâ³äîìèëè ó ìà-
ãàçèíàõ. Ó ñóïåðìàðêåò³ «Ñ³ëüïî» 
íà ïîëèöÿõ ç’ÿâèëèñü ïîâ³äîì-
ëåííÿ, ùî, íà æàëü, äàí³ òîâàðè 
íå ìîæíà ïðèäáàòè íà ÷àñ êàðàí-
òèíó, îäíàê ¿õ ìîæíà çàìîâèòè 
îíëàéí ç äîñòàâêîþ. Ó NOVUS 
òàêîæ âèâ³ñèëè ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çàáîðîíó ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, 
à äåÿê³ ïîëèö³ çàêëå¿ëè ñòð³÷êîþ. 
Ó ÀÒÁ ïîëèö³ ïåðåìîòàí³ ñòð³÷-
êàìè òà âèñÿòü ïîÿñíåííÿ, ùî 
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ óðÿäó, ö³ ðå÷³ 
íå ìîæíà êóïèòè.

Ñïðàâà äîõîäèòü äî àáñóðäó, 
àäæå â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ íà ïîëè-
öÿõ ç íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè 
ñòîÿòü àíòèñåïòèêè òà ìåäè÷í³ 
ìàñêè. À ïîðó÷ — îãîëîøåííÿ, 
ùî ö³ òîâàðè íå ïðîäàþòüñÿ. Îä-
íàê çàáîðîíè íà ïðîäàæ çàñîá³â 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó íåìàº.

Íå ìîæíà, âèÿâëÿºòüñÿ, êóïèòè 
³ çâè÷àéí³ ñì³òòºâ³ ïàêåòè, ðóêà-
âè÷êè, ãàí÷³ðêè, êóõîíí³ ðóøíè-
êè. Êóë³íàðíèé ïåðãàìåíò, ðóêàâ 
äëÿ çàï³êàííÿ òà ôîëüãó.

ßêùî âäîìà ïåðåãîð³ëà ëàìïî÷-
êà àáî ñ³ëè áàòàðåéêè — ÷åêàéòå 
24 ñ³÷íÿ. Öå òåæ íåïðîäîâîëü÷³ 
òîâàðè, ÿê³ îïèíèëèñü íà çàêëå-
ºíèõ ïîëèöÿõ.

МИ ПЕРЕВІРИЛИ, ЧИ РЕАЛЬНО 
КУПИТИ «ЗАБОРОНЕНІ» ТОВАРИ 
Покупцям  Під час локдауну 
уряд заборонив українцям купувати 
непродовольчі товари. У супермаркетах 
тепер нібито не можна купити цілий 
ряд товарів — лампочки, батарейки, 
контрацептиви тощо. Однак, чи дійсно ці речі 
стали недоступні до 24 січня? Журналісти 
«RIA плюс» провели експеримент

²ãðàøêè, êíèãè, îäÿã, ïîñóä — 
òàáó.

Ç ìàãàçèíàìè, äå ïðîäàþòü ð³çí³ 
äð³áíè÷êè, òîâàðè äëÿ äîìó òà 
ïîáóòîâó õ³ì³þ, âñå ñêëàäí³øå. 
Ìàãàçèí «Âñå â³ä 2 ãðèâåíü» 
íà òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíîãî ðèí-
êó òà âóëèö³ Øåïòèöüêîãî, çà-
÷èíåíèé. Ó ìàãàçèí³ «×åðâîíèé 
ìàðêåò» îêðåì³ ïîëèö³ çàë³ïèëè 
÷åðâîíèì ñêîò÷åì. À îò â ìàãàçè-
í³ «Êîï³º÷êà» í³ÿêèõ îãîëîøåíü 
òà çàêëåºíèõ ïîëèöü íåìàº âçà-
ãàë³. Óñ³ òîâàðè ìîæíà ñïîê³éíî 
ïðèäáàòè.

ЯКА В ЦЬОМУ ЛОГІКА 
Õî÷à çäàâàëîñÿ á, ö³ çàáîðîíè 

íåëîã³÷í³ òà àáñóðäí³, àëå â ÌÎÇ 
ìàþòü ³íøó äóìêó. Ì³í³ñòð îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ 
ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî áðèô³íãó ïî-
ÿñíèâ, íàâ³ùî çàïðîâàäèëè òàê³ 
çàõîäè.

— Ïî-ïåðøå, COVID-19 
íå ïîøèðþºòüñÿ àêòèâí³øå ÷å-
ðåç ³ãðàøêè, øêàðïåòêè àáî áà-
òàðåéêè â ïîð³âíÿíí³ ç êîðìîì 
äëÿ òâàðèí àáî íàñ³ííÿì, — çà-
ÿâèâ ì³í³ñòð. — Ëîã³êà çàáîðîíè 
â ³íøîìó. Âîíà àáñîëþòíî î÷å-
âèäíà ³ ´ðóíòóºòüñÿ íà çàêîíàõ 
åï³äåì³îëîã³¿.

Çàáîðîíó ïðîäàæó îêðåìèõ òî-
âàð³â ì³í³ñòð àðãóìåíòóâàâ òèì, 
ùî òàê ìåíøà ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
ï³äå çà íèìè äî ñóïåðìàðêåò³â ³ 
çàìîâèòü ¿õ â ³íòåðíåò³. Îäíàê, 
÷è áàãàòî ëþäåé ïî÷íóòü çàìîâ-
ëÿòè ñì³òòºâ³ ïàêåòè òà áàòàðåéêè 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ?

— Íàïðèêëàä, º ñóïåðìàðêåò 
ç òîâàðàìè íà áóäü-ÿêèé ñìàê 
³ ïîòðåáó, — ïðîäîâæèâ Ñòå-
ïàíîâ. — ² º 100 ëþäåé, ÿêèì 
ïîòð³áíî êóïèòè ð³çí³ òîâàðè. 
20 ëþäåé ï³äóòü â ñóïåðìàðêåò, 
ùîá êóïèòè ¿æó, ùå 20 ï³äóòü 
çà çàñîáàìè ã³ã³ºíè, ùå 20 éäóòü 
â ñóïåðìàðêåò, ùîá êóïèòè íî-
âèé ïîñóä àáî ïîáóòîâó òåõí³êó, 
à ³íø³, ùîá êóïèòè îäÿã, áàòà-
ðåéêè, øêàðïåòêè. ßêùî ìè 
çàáîðîíÿºìî ðåàë³çàö³þ ïåâíèõ 
òîâàð³â â ïðèì³ùåíí³ ìàãàçèíó, 
òî ëþäè, ÿêèì âîíè íåîáõ³äí³, 
çàìîâëÿþòü ¿õ ÷åðåç ³íòåðíåò ³ 
íå áóäóòü êîíòàêòóâàòè ç ³íøè-
ìè, íàðàæàþ÷èñü íà íåáåçïåêó 
³íô³êóâàòèñÿ COVID-19.

ЧИ ПРОДАЮТЬ 
НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

Æóðíàë³ñò «20 õâèëèí» ñïðîáó-
âàâ ïðèäáàòè «çàáîðîíåí³» òîâà-
ðè. Í³ÿêèõ ïðîáëåì, ÿê âèÿâèëî-

ñÿ, ç öèì íåìàº. Ìè ñïåö³àëüíî 
îáèðàëè ¿õ ç ïîëèöü, äå âèñ³ëè 
îãîëîøåííÿ, ùî ö³ òîâàðè íàðàç³ 
íå ïðîäàþòü. Ó êîæíîìó ìàãàçèí³ 
ìè êóïóâàëè ëèøå îäèí òîâàð.

Ó ñóïåðìàðêåò³ ÀÒÁ ìè áåç 
ïðîáëåì êóïèëè ñì³òòºâ³ ïàêåòè. 
Ó NOVUS — ïàêåòè äëÿ ëüîäó. 
Ó «Ñ³ëüïî» ïðèäáàëè êëåé-îë³-
âåöü, à ó «×åðâîíîìó ìàðêå-
ò³» — ù³òêó äëÿ îäÿãó. Êàñèðè 
ñïîê³éíî ïðîâîäèëè ðîçðàõóíîê. 
Í³õòî íå ãîâîðèâ, ùî öåé òîâàð 
êóïèòè íå ìîæíà. Õî÷à ïîëèö³ 
áóëè çàâ³øåí³ ñòð³÷êàìè.

Ó ÷åðç³ æóðíàë³ñò ïîì³òèâ, ùî 
òåðíîïîëÿíè òàêîæ êóïóþòü òîâà-
ðè, ÿê³ í³áèòî êóïèòè íå ìîæíà. 
Òîìó âñå, ùî º íà ïîëèöÿõ ñó-
ïåðìàðêåò³â, êóïèòè ìîæíà. Àáî, 
ìîæëèâî, öå çàëåæèòü â³ä êàñèð³â.

ЩО КАЖУТЬ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ

Ìè çâåðíóëèñü äî ìåðåæ ñó-
ïåðìàðêåò³â, äå í³áèòî íå ìîæíà 
ïðèäáàòè íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. 
Íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ «Ñ³ëüïî» íàì 
ïîÿñíèëè, ùî íàðàç³ â ìåðåæ³ 
íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè íå ïðî-
äàþòü. Îäíàê ¿õ ìîæíà çàìîâè-
òè îíëàéí íà ñàéò³ ìàãàçèíó òà 
îáðàòè äîñòàâêó äîäîìó, àáî æ 
çàáðàòè çàìîâëåííÿ áåçêîøòîâíî 
ó íàéáëèæ÷îìó äî âàñ ìàãàçèí³.

Ó ñóïåðìàðêåò³ ÀÒÁ òàêîæ º 
äàíà ìîæëèâ³ñòü. Íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ìîæíà ñôîðìóâàòè çàìîâ-
ëåííÿ ³ çàáðàòè éîãî â îáðàíîìó 
ìàãàçèí³. 

Ó NOVUS êàæóòü, ùî   ïðîäà-
þòü ëèøå òîâàðè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè 
òà ïîáóòîâó õ³ì³þ.

РОСТИСЛАВ 

НЕБЕЛЬСЬКИЙ, 

ЮРИСТ:

— У даному ви-
падку краще по-
чекати закінчення 
карантину. Пи-
тання порушення 

прав споживачів у даному випад-
ку не стоїть, оскільки підприємців 
до цього зобов'язав Кабмін. Кабі-
нет міністрів останнім часом засто-
совує хитрість — видає постанову, 
яка встановлює обмеження, а коли 
люди йдуть її оскаржувати у су-

дах — її скасовують і приймають 
нову. Якщо акт скасований, то суд 
не може перевірити його на за-
конність. Тому ситуація не дуже 
приємна. Звичайно, є можли-
вість замовляти товари в інтер-
нет-магазинах або з доставкою, 
якщо їх не можна купити в мага-
зині. Але важливим моментом є 
те, що якщо вам продали товар, 
який на час локдауну заборонено 
реалізувати, ви не можете нести 
жодної відповідальності, оскільки 
постанова стосується саме підпри-
ємців, а не споживачів.

Коментар експерта

«ßêùî ìè çàáîðîíÿºìî 
ðåàë³çàö³þ ïåâíèõ 
òîâàð³â â ïðèì³ùåíí³ 
ìàãàçèíó, òî ëþäè 
çàìîâëÿþòü ¿õ ÷åðåç 
³íòåðíåò»

У супермаркетах окремі полиці заклеїли скотчем та 
вивісили оголошення, що товари не продають

На чеках видно, що нам продали речі, 
які на вітринах нібито — під забороною
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Ще 16 жовтня 2020 року набуло 
чинності Положення про дистанцій-
ну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти. Воно розширює 
можливості для дистанційного нав-
чання учнів — як за дистанційною 
формою здобуття освіти, так і при 
використанні технологій дистан-
ційного навчання в інших формах 
здобуття освіти.
Нове Положення було затвердже-
не наказом МОН від 8 вересня 
2020 року № 1115 і зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції 28 вересня 
2020 року за № 941/35224.

Положення передбачає, що обов’яз-
ково мають враховуватися інтереси 
учнів:
 має бути регулярна взаємодія 
вчителів з учнями;
 мають створюватися умови для 
забезпечення повноцінної участі 
в освітньому процесі осіб з ООП з 
обов’язковим урахуванням індиві-
дуальної програми розвитку;
 заклад освіти забезпечує регуляр-
не відстеження результатів навчання 
учнів, а також за потреби надання 
їм підтримки в освітньому процесі;
 для учнів, які не можуть взяти 

участь у синхронному режимі вза-
ємодії з поважних причин, заклад 
забезпечує використання інших 
засобів комунікації;
 організація освітнього процесу 
обов’язково здійснюється з дотри-
манням вимог щодо захисту персо-
нальних даних, а також санітарних 
правил і норм формування розкладу 
занять, вправ для очей та постави, 
безперервної тривалості навчальної 
діяльності з техзасобами навчання, 
часу для домашніх завдань тощо.
Навчання має здійснюватися у ме-
жах робочого часу педпрацівників.

Про що йдеться в Положенні про дистанційне навчання?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.

BELYAKOVA@GMAIL.COM 

 ×àñ áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè ç òåõí³÷-
íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ îáìåæåíî. 
Äëÿ êîæíîãî â³êó — ñâî¿ íîðìè. 
Âîäíî÷àñ òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíèõ 
çàíÿòü çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ.

Ñàí³òàðíèé ðåãëàìåíò äëÿ çà-
êëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ÿêèé íàáóâ ÷èííîñò³ â³ä 1 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó, îáìåæóº ÷àñ áåçïåðåðâ-
íî¿ ðîáîòè ç òåõí³÷íèìè çàñîáàìè 
íàâ÷àííÿ, çîêðåìà êîìï’þòåðàìè, 
ïëàíøåòàìè, ³íøèìè ãàäæåòàìè. 
Âîäíî÷àñ òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíèõ çà-

íÿòü, âèçíà÷åíà ñò. 10 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó», ëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèëè â ÌÎÍ.

«Ó çâ’ÿçêó ç ïîñèëåíèìè ïðîòèå-
ï³äåì³÷íèìè çàõîäàìè 8–24 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó, øêîëè ïðàöþþòü ó ôîð-
ìàò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ÌÎÍ. — 
Â³í ïåðåäáà÷àº ñèíõðîííó òà/àáî 
àñèíõðîííó âçàºìîä³þ â÷èòåëÿ òà 
ó÷í³â ï³ä ÷àñ çàíÿòü. Ó ñèíõðîííîìó 
ðåæèì³ â÷èòåëü òà ó÷í³ îäíî÷àñíî 
ïåðåáóâàþòü â åëåêòðîííîìó îñâ³ò-
íüîìó ñåðåäîâèù³ àáî ñï³ëêóþòüñÿ 

çà äîïîìîãîþ çàñîá³â àóä³î-, â³äå-
îêîíôåðåíö³¿.

Çã³äíî ç Ñàí³òàðíèì ðåãëàìåíòîì, 
îáìåæåíî ÷àñ áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè 
ç òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ:
 äëÿ ó÷í³â 1 êëàñó — íå á³ëüøå 

10 õâèëèí;
 äëÿ ó÷í³â 2–4 êëàñ³â — íå á³ëü-

øå 15 õâèëèí;
 äëÿ ó÷í³â 5–7 êëàñ³â — íå á³ëü-

øå 20 õâèëèí;
 äëÿ ó÷í³â 8–9 êëàñ³â — 20–

25 õâèëèí;
 äëÿ ó÷í³â 10–11 (12) êëàñ³â 

íà 1-é ãîäèí³ çàíÿòü — äî 30 õâè-

ëèí, íà 2-é ãîäèí³ çàíÿòü — 20 õâè-
ëèí;

— ïðè çäâîºíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
íÿòòÿõ äëÿ ó÷í³â 10–11 (12) êëà-
ñ³â — íå á³ëüøå 25–30 õâèëèí 
íà ïåðøîìó íàâ÷àëüíîìó çàíÿòò³ 
òà íå á³ëüøå 15–20 õâèëèí íà äðó-
ãîìó íàâ÷àëüíîìó çàíÿòò³.

Òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, 
âèçíà÷åíà Çàêîíîì «Ïðî ïîâíó 
çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», çáåð³ãà-
ºòüñÿ: 35 õâ äëÿ 1 êëàñó, 40 õâ äëÿ 
2–4 êëàñ³â, 45 õâ äëÿ 5–12 êëàñ³â. 
Îáìåæóºòüñÿ ëèøå ÷àñ áåçïåðåðâíî¿ 
ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äëÿ óíèêíåí-

íÿ ðèçèê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä, 
äëÿ ó÷í³â 5 êëàñó ÷àñ áåçïåðåðâíî¿ 
ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì ñòàíîâèòü 
ìàêñèìóì 20 õâ. Öåé ÷àñ â÷èòåëü 
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïîÿñ-
íåííÿ àáî çàãàëüíîãî îãëÿäó ìà-
òåð³àëó, ïðàêòè÷íîãî çàêð³ïëåííÿ 
âèâ÷åíîãî, çàñòîñóâàííÿ ³íòåðàêòèâ-
íèõ ïðèéîì³â íàâ÷àííÿ, ïåðåâ³ðêè 
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ òîùî. Ðåøòó 
25 õâ â÷èòåëü îðãàí³çîâóº ðîáîòó áåç 
êîìï’þòåðà, — éäåòüñÿ â ïîâ³äîì-
ëåíí³ ÌÎÍ.  Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç òåõçà-
ñîáàìè îáîâ’ÿçêîâèì º ïðîâåäåííÿ 
ðóõàíêè òà ã³ìíàñòèêè äëÿ î÷åé.

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 067–747–28–44, IRYNA.

BELYAKOVA@GMAIL.COM 

Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ñòàðòóâàëî 
ó øêîëàõ Òåðíîïîëÿ ó ïîíåä³ëîê, 
11 ñ³÷íÿ. 

Áàòüêè ó÷í³â õàïàþòüñÿ çà ãîëî-
âó, áî, êàæóòü, ìóñÿòü ñèä³òè á³ëÿ 
ä³òåé òà äîïîìàãàòè ¿ì. Ñåðéîçí³ 
ïðîáëåìè âèíèêëè ³ â òèõ ðîäèíàõ, 
äå ïî äâîº-òðîº øêîëÿð³â — òàì 
íå â çìîç³ óñ³õ ä³òåé çàáåçïå÷èòè 
ãàäæåòàìè. Íàòîì³ñòü áàòüêè âèçíà-
þòü äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ º êðà-
ùèì, àí³æ íàâåñí³ 2020. Äèðåêòîðè 
òåðíîï³ëüñüêèõ øê³ë çàïåâíÿþòü: 
íà îíëàéí-óðîêè ç’ÿâèëèñü 75% 
ó÷í³â, à â÷èòåë³ ñåðéîçíî ï³äãîòó-
âàëèñü äî «äèñòàíö³éêè» òà îïàíó-
âàëè ð³çí³ ìåòîäèêè ó âèêîðèñòàíí³ 
îñâ³òí³õ ïëàòôîðì. À Âàéáåð òåïåð 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äîäàòêîâèõ 
ïèòàíü ó÷í³â, à íå äëÿ òîãî, ùîá 
ïðîñòî ñêèäàòè çàâäàííÿ.

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñü-
êðàäè çàïåâíèëè: âñ³õ íîâèõ âèìîã 

äîòðèìóþòüñÿ, à â÷èòåë³ ñòîâ³äñî-
òêîâî ï³äãîòîâëåí³ äî äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ.

— Ó ïîíåä³ëîê ñòàðòóâàâ ïåðøèé 
óðîê ó «Çóì³», îçíàéîì÷å çàíÿòòÿ, 
òðèâàë³ñòþ 15 õâèëèí, — ïîä³ëèëàñü 
ìàìà òðåòüîêëàñíèêà ²ëë³ Îëåíà 
Âîçíÿê. — Íà òèæäåíü â÷èòåëüêà 
ñêèíå ðîçêëàä. Ñèí çàéòè ó ïðî-
ãðàìó ìîæå ñàì, àëå ÿ ïîïåðåäíüî 
âñå íàëàøòîâóþ. Êîëè íàâåñí³ 
ïðîâîäèëè ïåðø³ îíëàéí-çàíÿòòÿ 
ó ñêàéï³, öå áóâ æàõ, ÷àñòî ïðîãðàìà 
âèáèâàëà, áî ó÷àñíèê³â áóëî çàáà-
ãàòî. Ä³òè íå âì³þòü êîðèñòóâàòèñÿ 
ïðèñòðîÿìè, ëèøàþòü ââ³ìêíóòè-
ìè ì³êðîôîíè, äóæå ôîíèòü. Õòîñü 
íå ÷óº, õòîñü ãîâîðèòü. Õòîñü âçàãàë³ 
ïåðåïèñóâàâñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè 
â ÷àò³. Áóëî ñêëàäíî. ßê áóäå òåïåð? 
×è ñïðàâä³ ÷îãîñü ¿õ â÷èòèìóòü? Áî 
â÷èòåë³ îäðàçó ñêàçàëè — íîâîãî 
ìàòåð³àëó íå äàâàòèìóòü, ëèøå ïîâ-
òîðåííÿ óñüîãî çà ïåðøèé ñåìåñòð, 
ïîä³ëèëàñü æ³íêà. 

— ß çà íàâ÷àííÿ ó áóäü-ÿêèé 

Не більше 10–25 хв., руханка і гімнастика для очей

ЧИ БУДЕ ТОЛК З «ДИСТАНЦІЙКИ» 
Освіта  Думки батьків розділились: 
одні стверджують, що толку від такого 
навчання нуль, інші погоджуються, 
що як до школи не можна — хоч так. 
А ті, у кого по двоє-троє дітей, хапаються 
за голову: де на всіх знайти гаджетів. 
Що кажуть у школах, наскільки там готові 
до роботи, з'ясовувала «RIA плюс»

ñïîñ³á, — çàïåâíèëà ïàí³ Îëåíà. — 
ßêùî ïîÿñíèòè äèòèí³, ùî ³ êîëè 
âêëþ÷èòè, òî ïðèíàéìí³, ó 2–3 êëà-
ñ³ öå ìîæíà çðîáèòè. Ïðîáëåìà 
â ³íøîìó — äå âçÿòè áàòüêàì äîäàò-
êîâ³ êîìï'þòåðè ÷è íîóòáóêè, ÿêùî 
äîðîñë³, íàïðèêëàä, òàêîæ ïðàöþ-
þòü äèñòàíö³éíî? Ç êèì çàëèøèòè 
äèòèíó âäîìà íà ö³ëèé äåíü, ÿêùî 
áàáóñ³-ä³äóñ³ äóæå äàëåêî? Íå ìîæå 
øêîëÿð ïî÷àòêîâî¿ ëàíêè ñèä³òè 
â ÷îòèðüîõ ñò³íàõ ñàì, áåç íàãëÿäó, 
ùå ³ â÷èòèñÿ ïðè öüîìó ñàìîñò³éíî. 

Íó ³ àêòóàëüíå ïèòàííÿ — ÷è 
íå áóäå öå ÷åðãîâèì îêîçàìèëþâàí-
íÿì ³ êèäàííÿì çàâäàíü íà Âàéáåð 
÷è â ³íøèõ ïðîãðàìàõ, êîëè áàòüêè 
áóäóòü çìóøåí³ íå ò³ëüêè äóìàòè, 
ÿê âèæèâàòè â ïåð³îä êàðàíòèíó, 
à ùå é íàâ÷àòè ñâî¿õ ä³òåé?!

— Áî â ÌÎÍ äóæå õèòðî ïðèäó-
ìàëè — ùî áàòüêè òàêîæ º ñóá'ºêòà-
ìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, — êàæå 
æ³íêà. — Òî êîãî çáèðàþòüñÿ îö³íþ-
âàòè â øêîëàõ — ó÷í³â ÷è ¿õ áàòüê³â? 
² ÷è ìàþòü âçàãàë³ â÷èòåë³ ïðàâî 
îö³íþâàòè ð³âåíü çíàíü ó÷í³â, ÿêùî 
óðîêè çâåäåí³ äî 15 õâèëèí, à ðåøòà 
÷àñó çàéìå ñàìîîñâ³òà? À äî íå¿ ó÷í³ 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè íå ãîòîâ³.

Îäíàê íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè ì³ñüêðàäè Îëüãà Ïî-
õèëÿê çàïåâíèëà: âñ³ øêîëè ïî÷àëè 
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ³ ñåðéîçíèõ 
ïðîáëåì íåìàº.

— Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî íà ð³âí³ 
äåðæàâè. ßê ñàìå éîãî îðãàí³çóâà-
òè — âèçíà÷àþòü íà ð³âí³ øêîëè, — 
ïîÿñíèëà Îëüãà Ïîõèëÿê. — Óðîêè 
ïðîâîäÿòü. Íîðì äîòðèìóþòüñÿ.

Навчання школярів тепер проходить онлайн. 
За процесом постійно мусять стежити батьки 
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ЯК КОМЕНТУЮТЬ У ШКОЛАХ

ОЛЕКСАНДР 

ОСТАПЧУК, ДИРЕКТОР 

ШКОЛИ-ЛІЦЕЮ 

№ 6 ІМ. Н. ЯРЕМЧУКА:

—  М и  п р и д б а л и 
веб-камери, щоб діти 
бачили і дошку, і вчи-

теля, і ще й був двосторонній зв’язок. 
Вчителі виходять на роботу і проводять 
уроки зі своїх кабінетів — і зручніше, і 
технічно краще. Від весни всі «набили 

руку» і з онлайн навчанням впоратись 
простіше. Звичайно, воно не очне — да-
ється взнаки і відсутність контакту, дещо 
гірший рівень засвоєння матеріалу. Але 
стараємось і ми, вчителі, і діти. Вико-
ристовуємо різні платформи — єдиної 
не вибирали, але учні розібрались — 
35 дітей приєднані. З першачками важ-
че, але я думаю, ми всі впораємось. Це 
краще, аніж сидіти вдома, а потім наз-
доганяти. Наразі навчаємось у дві зміни.

АНДРІЙ ГАЗИЛИШИН, 

ДИРЕКТОР 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ № 10:

— Навчання почали — і 
це добре. Серед нега-

тиву — дітям складно самоорганізуватись. 
Позитив — навчені досвідом вчителі вико-
ристовують ті програми чи платформи, 
які допоможуть легше засвоїти програму. 
Я особисто провів два уроки географії — 
75% дітей включається. Хтось не в Терно-

полі, хтось не має технічної можливості. 
Але переважна більшість дітей на уроці. 
Діти не перебувають перед екраном всі 
40 хв уроку — певний час вчитель пояс-
нює та спілкується з дітьми. Решту часу учні 
самі або виконують завдання, або опра-
цьовують матеріал. Як буде з молодшою 
школою — поки важко сказати. Батьки, зви-
чайно, мають допомагати, адже потрібно 
і приєднатись до платформи, і записати 
завдання. Діткам це ще складно.
Але вчителі роблять все можливе, аби 
навчання було максимально ефективним. 

«Ми придбали веб-камери» 

«Дітям складно самоорганізуватися» 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Íà âóëèöÿõ ì³ñòà ïîá³ëüøàëî 
íîâèõ íèçüêîï³äëîãîâèõ àâòîáó-
ñ³â. Îäíàê àâòîïàðê òðîëåéáóñ³â 
ìàéæå íå îíîâëþºòüñÿ. Íà äåÿ-
ê³ ìàðøðóòè âè¿æäæàþòü çîâñ³ì 
ñòàð³ ìàøèíè.

Âàðò³ñòü ïðî¿çäó ïðè îïëàò³ ãî-
ò³âêîþ — 6 ãðèâåíü. Âëàñíèêè 
«Ôàéíî¿ êàðòè» ïëàòÿòü 5 ãðèâåíü 
çà ïðî¿çä. Øêîëÿð³, ñòóäåíòè, 
ïåíñ³îíåðè òà ï³ëüãîâèêè, ÿê³ 
ìàþòü â³äïîâ³äíó êàðòêó, ìîæóòü 
¿çäèòè áåçêîøòîâíî.

У ЯКОМУ СТАНІ ТРОЛЕЙБУСИ?
Æóðíàë³ñò «RIA ïëþñ» ïðî¿õàâñÿ 

ì³ñòîì ó ê³ëüêîõ âèïàäêîâèõ òðîëåé-
áóñàõ. Ðîçïî÷àëè ³ç çóïèíêè «Öåí-
òðàëüíèé ðèíîê». Ñþäè ¿äå ÷èìàëî 
ëþäåé çà ïîêóïêàìè. Òðîëåéáóñà òóò 
÷åêàº áàãàòî ïåíñ³îíåð³â.

Ïåðøèì ï³ä’¿õàâ ñòàðåíüêèé 
òðîëåéáóñ, ÿêèé ¿äå çà ìàðøóòîì 
¹ 1. Çîâí³ â³í íå âèãëÿäàº ñòàðèì, 
îäíàê ÿêùî ïðèäèâèòèñÿ — ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ìåòàë, ÿêèé ðîç’¿äàº 
³ðæà. Ê³ëüêà øàð³â ôàðáè. Çàäí³ 
äâåð³ â³ä÷èíÿþòüñÿ ïîãàíî. Ïàñà-
æèðè, êîëè âèõîäÿòü ç òðîëåéáóñà, 
ðóêàìè ïðèâ³ä÷èíÿþòü äâåð³, ùîá 
âîíè øâèäøå â³äêðèëèñÿ.

Âñåðåäèí³ â³í ìàº íå êðàùèé âè-
ãëÿä. Íà áàãàòüîõ ñèä³ííÿõ îáøèâ-
êà ïî÷àëà ðâàòèñÿ. Çà íåþ âèäí³-
ºòüñÿ ñòàðèé ïîæîâêëèé ïîðîëîí. 
Ìåòàë ³ðæàâ³º. Îñîáëèâî öå ïîì³ò-
íî á³ëÿ ï³äëîãè. Ñòàðà æîâòà ôàðáà 
âæå ïî÷èíàº ëóùèòèñÿ. Íà ï³äëîãó 
õòîñü ðîçëèâ á³ëó ôàðáó.

Íàñòóïíèé òðîëåéáóñ ¹ 3 «Êàð-
ïåíêà — ÒÐÖ „Ïîäîëÿíè“. Öå òàê 

çâàíèé «Ê³íîòðîëåéáóñ». Â³í òà-
êîæ íå íîâèé, îäíàê âñåðåäèí³, 
ÿê ³ çîâí³, ìàº êðàùèé âèãëÿä. 
Íà êð³ñëàõ ñòàðà îáøèâêà. Íà äåÿ-
êèõ êð³ñëàõ øâè íà îáøèâö³ ïî÷à-
ëè ðîçõîäèòèñÿ. Ìåòàëåâ³ ïîðó÷í³, 
îáøèâêà, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ áëèæ÷å 
äî ï³äëîãè, ³ðæàâ³þòü. Ïîðó÷í³ 
â áàãàòüîõ ì³ñöÿõ îáøàðïàí³, àëå 
âñåðåäèí³ º íîâèé âàë³äàòîð.

Äâåð³ çà÷èíÿþòüñÿ äîáðå. Ï³ä 
÷àñ ¿çäè âñåðåäèíó íå çàäóâàº â³òåð.

Íàñòóïíèé òðîëåéáóñ ¹ 10. Â³í 
ìàº äîáðèé âèãëÿä ÿê çîâí³, òàê ³ 
âñåðåäèí³. Ïîðó÷í³ íå îáøàðïàí³, 

â ñàëîí³ íåìàº ³ðæ³. Îáøèâêà ñè-
ä³íü òåæ äîáðà — âîíà íå áðóäíà 
òà íå ïîðâàíà. Äâåð³ òàêîæ çà-
÷èíÿþòüñÿ òà â³ä÷èíÿþòüñÿ áåç 
ïðîáëåì. Îêð³ì òîãî, º íîâèé 
âàë³äàòîð. Âñåðåäèí³ ÷èñòî.

Îäíàê âïðîäîâæ íàøèõ ïî¿çäîê 
áàãàòî ÷àñó äîâåëîñÿ ÷åêàòè òðîëåé-
áóñ³â ç â³ëüíèì ì³ñöåì. Íà Ðóñüê³é 
òà íà ïðîñïåêò³ Ñòåïàíà Áàíäåðè 
íà çóïèíêàõ ÷àñòî ÷óþòüñÿ ñâàðêè 
ì³æ ëþäüìè. Òðîëåéáóñè çàïîâíå-
í³. Êîíäóêòîð ïðîïóñêàº ïî ê³ëüêà 
ëþäåé íà ïåðåäí³õ äâåðÿõ.

— Öå ïðîñòî çíóùàííÿ, ÿ ¿äó 
ç ðîáîòè äîäîìó ³ íå ìîæó ñ³-
ñòè, — ñêàðæèòüñÿ òåðíîïîëÿêà 
ïàí³ Îëüãà. — ×åêàºø 20 õâèëèí 
àâòîáóñà ÷è òðîëåéáóñà, à ì³ñöü 

ОДНІ ТРОЛЕЙБУСИ — ЯК НОВІ,
А ІНШІ — РОЗСИПАЮТЬСЯ 
Наш транспорт  Чи часто вам 
доводиться користуватися громадським 
транспортом? Журналісти «RIA плюс» 
перевірили, у якому стані місцевий 
транспорт. Чи чекати оновлень автопарку? 
Як дотримуються карантину пасажири, 
водії та кондуктори? Ми перевірили!

Ó òðàíñïîðò³ 
ìè íå ïîì³òèëè 
ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü 
êàðàíòèííîãî ðåæèìó, 
îäíàê äåõòî îäÿãàº 
ìàñêó íåïðàâèëüíî 

íåìàº. ×àñòî âîä³¿ ïðîñòî ïðî-
¿æäæàþòü ³ íå çóïèíÿþòüñÿ, áî 
ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ çàïîâíåí³.

Ìàéæå 40 õâèëèí ìè ïðîñòîÿëè 
íà çóïèíö³, äîêè íå äî÷åêàëèñÿ 
òðîëåéáóñà, ÿêèé ¿õàâ çà ìàðø-
ðóòîì ¹ 11. Â íüîìó áóëè â³ëüí³ 
ì³ñöÿ. Â³í òàêîæ ó õîðîøîìó ñòà-
í³. Âñåðåäèí³ ÷èñòî, íåìàº ³ðæ³, 
îáøèâêà ñèä³íü òðîõè ïîòåðòà.

Â òðîëåéáóñàõ ïðàöþº îá³ãð³â. 
Ðàä³àòîðè ñòîÿòü ï³ä ñèä³ííÿìè. 
¯õàòè íå õîëîäíî. Äåÿê³ êîíäóê-
òîðè îáëàøòóâàëè íà îá³ãð³âà÷àõ 
ì³ñöÿ äëÿ ï³ä³ãð³âó ¿æ³. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåðâè íà íèõ ñòàâëÿòü áàíêè 
àáî ìåòàëåâ³ ëîòêè ç ¿æåþ, ÿêó 
âçÿëè ç ñîáîþ ç äîìó.

Íå ïîì³òèëè ìè ³ ïîðóøåíü 
êàðàíòèíó. Ïàñàæèðè çàõîäÿòü 
â ìàñêàõ. ßê êàæóòü êîíäóêòî-
ðè — á³ëüø³ñòü ëþäåé íå ³ãíîðóº 
êàðàíòèí, õî÷à º âèíÿòêè.

— Áóâàº òàêå, ùî ëþäè çàõî-
äÿòü áåç ìàñêè ³ ïîò³ì îäÿãà-
þòü, — êàæå êîíäóêòîðêà ïàí³ 
Ãàëèíà. — Òîä³ äîâîäèòüñÿ ðîáè-
òè çàóâàæåííÿ. Àëå ëþäè º ð³çí³. 
Îäèí íîðìàëüíî â³äðåàãóº, ³íøèé 
ïî÷íå ñïåðå÷àòèñÿ. Àëå çàãàëîì 
ëþäè ïî÷àëè á³ëüø â³äïîâ³äàëüíî 
ñòàâèòèñü äî ìàñêîâîãî ðåæèìó.

ЧИ БЕЗПЕЧНО ЇЗДИТИ 
В ТРОЛЕЙБУСАХ 

Ìè çâåðíóëèñÿ äî êåð³âíèöòâà 

«Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ». ßê ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Àí-
äð³é Ìàñòþõ — òðàíñïîðò ðåãó-
ëÿðíî ïðîõîäèòü òåõí³÷íèé îãëÿä.

— Ï³äïðèºìñòâî ìàº 63 òðî-
ëåéáóñè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é 
Ìàñòþõ. — Íàðàç³ íå ìîæó ñêà-
çàòè, ÷è áóäóòü â 2021 ðîö³ êóïó-
âàòè íîâ³ òðîëåéáóñè. Îñê³ëüêè 
áþäæåò ùå íå ïðèéíÿëè. Îñ-
òàíí³é íîâèé òðîëåéáóñ, ÿêèé 
ìè ïðèäáàëè, ìàðêè Škoda. Öå 
áóëî ó 2019 ðîö³. Íà ë³í³þ ìè 
âèïóñêàºìî íàðàç³ 47 òðîëåéáóñ³â. 
Òåõîãëÿä òðîëåéáóñè ïðîõîäÿòü 
êîæíó í³÷ íàïåðåäîäí³ âè¿çäó.

Îêð³ì ùîäåííîãî îãëÿäó, òðàí-
ñïîðò ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü ïîâ-
íèé òåõí³÷íèé îãëÿä.

— Êîæíèõ 7 äí³â òðîëåéáóñ ïðî-
õîäèòü òåõîãëÿä â³äïîâ³äíî äî íîð-
ìè, — ïðîäîâæóº ïàí Àíäð³é. — 
Òàêîæ îãëÿä ïðîâîäèìî â³äïîâ³äíî 
äî ïðîá³ãó òðàíñïîðòó. Íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ º âèðîáíè÷à ïðîãðàìà, 
â ÿê³é ÷³òêî ïðîïèñàíî ïðîöåäóðó 
ïðîâåäåííÿ ÒÎ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ìè íå ìà-
ºìî ïðàâà âèïóñêàòè òðîëåéáóñ 
íà ë³í³þ, ÿêùî â³í íå ïðîéøîâ 
îãëÿä. Öå êîíòðîëþºìî íå ëèøå 
ìè. Êîæíèõ ï³â ðîêó íàñ ïåðåâ³ðÿº 
òðàíñïîðòíà ³íñïåêö³ÿ, ÿêà ïðè¿æ-
äæàº ç Êèºâà. Âîíè ïåðåâ³ðÿþòü 
âñþ äîêóìåíòàö³þ.

Ó «Òåðíîï³ëüì³ñüêòðàíñ» çàïåâ-

íÿþòü — íåñïðàâíèé òðîëåéáóñ 
íå âè¿äå íà ë³í³þ.

ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ COVID-19 
Îäíàê êîìïàí³ÿ ïåðåæèâàº 

íå íàéêðàù³ ÷àñè. Ïðàöþâàòè 
äîâîäèòüñÿ â çáèòîê ÷åðåç ïàíäå-
ì³þ êîðîíàâ³ðóñó — êàæå Àíäð³é 
Ìàñòþõ.

— Öå êàòàñòðîôà, áî ôàêòè÷-
íî ìè âîçèìî òðåòèíó ïàñàæè-
ð³â, — êàæå ïàí Àíäð³é. — Ìè 
âèêîíóºìî 97% ïëàíó ïðîá³ãó, 
à âåçåìî ëèøå 1/3 ïàñàæèð³â. 
Íàñ äîô³íàíñîâóº ì³ñüêà ðàäà. Ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó äîïîìîãè ìè 
íå îòðèìóºìî.

Îäíàê ñóìè çáèòê³â òà âèòðàò 
íàðàç³ íå íàçèâàþòü, îñê³ëüêè 
ïîâí³ ðîçðàõóíêè ùå íå ïðî-
âîäèëè. ¯õ ìàþòü îïóáë³êóâàòè 
íåâäîâç³.

– Íàðàç³ áóõãàëòåðè ïðàöþþòü 
íàä ô³íàíñîâèì çâ³òîì, ÿêèé ìè 
çãîäîì îïóáë³êóºìî, – ðîçïîâ³â 
Àíäð³é Ìàñòþõ. – Â³äïîâ³äíî 
äî ïðèéíÿòîãî áþäæåòó íà 2021 
ð³ê, ÊÏ «Òåðíîï³ëüåëåêòðîòðàíñ» 
îòðèìàº 5 ìëí ãðèâåíü ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó íà íîâ³ òðîëåéáóñè. 
ßêèé ñàìå òðîëåéáóñ öå áóäå, 
ñê³ëüêè ¿õ, ÷è áóäóòü âîíè íîâ³ ÷è 
êîðèñòîâàí³ – öüîãî ùå ñêàçàòè 
íå ìîæåìî, îñê³ëüêè òðèâàþòü 
îáãîâîðåííÿ ç ì³ñüêîþ ðàäîþ. 
Çâ³ò îïóáë³êóºìî äî 15 ëþòîãî.

У тролейбусах не холодно. Працюють обігрівачі

Обшивка сидінь деяких тролейбусів брудна 
та розірвана. З сидіння сиплеться старий поролон Не увесь транспорт має валідатори на входах Деякі тролейбуси почали іржавіти всередині
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 

РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Òóò, ó ãåìàòîëîã³¿, íåìà ÷àñó, 
àáè âàãàòèñÿ òà âïàäàòè ó â³ä÷àé. 
Âàæëèâà êîæíà õâèëèíà, êîæíå 
ð³øåííÿ, ÿêå äàº íàä³þ íà îäó-
æàííÿ òà ïîâíîö³ííå æèòòÿ.

Ìåäè÷íà äîïîìîãà ãåìàòîëî-
ã³÷íèì òà îíêîãåìàòîëîã³÷íèì 
õâîðèì ä³òÿì ÿê ç îáëàñò³, òàê ³ ç 
ì³ñòà Òåðíîï³ëü, íàäàþòü ó îíêî-
ãåìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÍÏ 
«Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êî-
ìóíàëüíà ë³êàðíÿ». Âîíî îðãàí³-
çîâàíå ùå â ëèñòîïàä³ 1990 ðîêó 
³ ïðàöþº äîòåïåð.

Çàâ³äóâà÷ Ëþäìèëà Ðóäüêî ïðà-
öþº â³ä çàñíóâàííÿ ³ êàæå, ùî 
óæå íå óÿâëÿº ñåáå íà ³íø³é ðî-
áîò³. Õî÷à, çâ³ñíî, ëåãêî í³êîëè 
íå áóëî.

— Ìè òóò, ó ãåìàòîëîã³¿, îñî-
áëèâèìè ëþäüìè ñòàºìî. Áî çâèê-
íóòè äî ÷óæîãî áîëþ, òèì ïà÷å 
äèòÿ÷îãî, ïðîñòî íåìîæëèâî. 
Ñåðöå êðàº, õî÷åòüñÿ çóïèíèòè 
÷àñ, âðÿòóâàòè, äîïîìîãòè, ïîáî-
ðîòè íåäóãó, àëå, íà æàëü, ³ ìè äå-
êîëè áåçñèë³,  — íàãîëîøóº âîíà.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ ВІДДІЛЕННЯ 
Â³ää ³ëåííÿ ðîçðàõîâàíå 

íà 30 ë³æîê. Êîëåêòèâ, à öå — 
÷îòèðè ë³êàð³ òà ñåðåäí³é ³ ìî-
ëîäøèé ìåäïåðñîíàë, íàäàº 
âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó ë³êóâàëü-
íî-ä³àãíîñòè÷íó, êîíñóëüòàòèâ-
íó òà îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó 
ðîáîòó òà åêñòðåíó äîïîìîãó 
õâîðèì ä³òÿì. Òàêîæ ïðîâîäèòü 
êîìïëåêñ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõî-

ä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñîö³àëüíó ³ 
òðóäîâó àäàïòàö³þ îíêîëîã³÷íèõ 
õâîðèõ òà ïðîâîäèòü åêñïåðòèçó 
ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè òà äèòÿ÷î¿ 
³íâàë³äíîñò³. Ë³êóþòü ä³òåé â³ä îä-
íîãî ì³ñÿöÿ äî 18 ðîê³â âêëþ÷íî. 
Ïðèáëèçíî 55% ïàö³ºíò³â — öå 
ìàëå÷à ç ð³çíèõ ðàéîí³â îáëàñ-
ò³ ³ 45% — ä³òè Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
ãðîìàäè.

Ó â³ää³ëåíí³ ë³êóþòü õâîðèõ ä³-
òîê ç ãîñòðèìè ³ õðîí³÷íèìè ëåé-
êåì³ÿìè, ë³ìôîãðàíóëåìàòîçîì, 
íåõîäæê³íñüêèìè ë³ìôîìàìè, 
àïëàñòè÷íèìè àíåì³ÿìè, ã³ñò³î-
öèòîçàìè, òðîìáîöèòîïåí³÷íîþ 
ïóðïóðîþ, ãåìîë³òè÷íèìè àíåì³-
ÿìè, ãåìîðàã³÷íèìè âàñêóë³òàìè, 
ãåìîô³ë³ÿìè, äåô³öèòíèìè àíå-
ì³ÿìè, ë³ìôàäåí³òàìè òà ³íøèìè 
íîçîëîã³ÿìè.

ßêùî âðàõóâàòè, ùî ê³ëüê³ñòü 
íàñåëåííÿ â êðà¿í³, ÿê ³ äèòÿ÷îãî 
çîêðåìà, çìåíøóºòüñÿ ùîðîêó, 
à ê³ëüê³ñòü çàô³êñîâàíèõ âèïàä-
ê³â çàõâîðþâàííÿ — í³, òî ìîæíà 
ââàæàòè, ùî äèòÿ÷³ îíêîïàòîëîã³¿ 
âèÿâëÿþòü ÷àñò³øå.

ЯКІ ВИДИ РАКУ ПОШИРЕНІ 
Ñåðåä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 

íåäóã, ÿê³ âèÿâëÿþòü ó ä³òîê, 
çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, º ãîñòðà ë³ì-
ôîáëàñòíà ëåéêåì³ÿ. 

— ²íø³ îíêîãåìàòîëîã³÷í³ 
çàõâîðþâàííÿ çóñòð³÷àþòüñÿ, 
àëå ð³äøå. Ï³ê çàõâîðþâàíî-
ñò³, ÿê ñïîñòåð³ãàºìî, ïðèïàäàº 
íà 4–10 ðîê³â. ßê ïîÿñíþþòü çà-
êîðäîíí³ åêñïåðòè, ÿê³ ïðîâîäèëè 
ãåííî-ìîëåêóëÿðí³ äîñë³äæåííÿ, 

«ДО ДИТЯЧОГО БОЛЮ ЗВИКНУТИ 
НЕМОЖЛИВО,НАВІТЬ ЗА РОКИ...» 
Діти  У онкогематологічному відділенні 
міської дитячої лікарні — чимало важких 
пацієнтів. Нерідко вони перебувають 
на межі життя і смерті. Про будні медиків 
та дивовижні історії зцілення — у матеріалі

áàãàòîïðîô³ëüíîãî ä³àãíîñòè÷-
íî-ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó, ÿêèé 
íàäàº ñïåö³àë³çîâàíó âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìîãó 
äèòÿ÷îìó íàñåëåííþ Óêðà¿íè — 
«Îõìàòäèò». Çàâäÿêè ́ ðóíòîâíèì 
äîñë³äæåííÿì âäàºòüñÿ â÷àñíî 
âèáðàòè ïðîòîêîë ë³êóâàííÿ õâî-
ðîãî, ùî â ìàéáóòíüîìó ñïðèÿº 
éîãî øâèäøîìó îäóæàííþ.

Ïðè ïîòðåá³ ä³òîê òàêîæ ñêå-
ðîâóþòü äëÿ òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñò-
êîâîãî ìîçêó â «Îõìàòäèò». Ðà-
í³øå ìàëþê³â ñòàâèëè íà ÷åðãó 
â ÌÎÇ, òîæ ìàëå÷à ç Òåðíîïîëÿ 
ìàëà çìîãó ïî¿õàòè íà òðàíñïëàí-
òàö³þ â ³íøó êðà¿íó, ïðèì³ðîì, 
ó Á³ëîðóñü ÷è Ïîëüùó. 

Ó ðîáîò³ çàñòîñîâóþòü íàéêðàù³ 
ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè. Ïðèì³ðîì, 
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ìàþòü ë³ìôîìó Õî-
äæê³íà (ðàê ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòå-
ìè — ïðèì. àâò.), â³äïðàâëÿþòü 
íà ïîçèòðîííî-åì³ñ³éíó òîìîãðà-
ô³þ ó ë³êàðíþ «Ôåîôàí³þ». Öå — 
âèùèé ìåòîä ä³àãíîñòèêè, ÿêèé 
äî òîãî æ, º äóæå äîðîãîâàðò³ñ-
íèì (äî 30 000 ãðí). Äëÿ ïàö³ºíò³â 
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, çà äîìîâëåíîñò³, 
îáñòåæåííÿ — áåçêîøòîâíå.

ЛІКУВАННЯ — ДОВГОТРИВАЛЕ 
Ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ìàþòü 

ãåìàòîëîã³÷í³ ÷è îíêîãåìàòîëî-
ã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, — äîâãîòðè-
âàëèé ïðîöåñ. Òîæ çà ÷àñ, ÿêèé 
õâîð³ ïðîâîäÿòü ó çàêëàä³, âîíè 
ñòàþòü, íà÷å ð³äí³.

— Ë³êóâàííÿ çàéìàº îð³ºíòîâ-
íî ð³ê, ùå ñò³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî 

íà ï³äòðèìóþ÷ó òåðàï³þ, — óòî÷-
íþº ïàí³ Ðóäüêî. — Ìè çâèêàºìî 
äî íèõ, à âîíè äî íàñ. Ñòàºìî 
íà÷å ðîäèíîþ. Óñ³ äóæå ïåðåæè-
âàºìî, õâèëþºìîñü, ó áóäü-ÿêèé 
÷àñ äíÿ ³ íî÷³ ìåäïðàö³âíèêè ãî-
òîâ³ ïðèéòè íà äîïîìîãó. 

Ñïðèéíÿòè õâîðîáó — äóæå 
ñêëàäíî. Äëÿ êîæíî¿ äèòèíè — 
öå âåëèêèé ñòðåñ.

— Öå — á³äà ÿê äëÿ áàòüê³â, òàê 
³ äëÿ ä³òîê. Óñâ³äîìèòè ³ ïðèéíÿ-
òè — âàæêî. Ïîòð³áíî ïîÿñíþâà-
òè, ï³äòðèìóâàòè, äàðóâàòè íàä³þ. 
Óâåñü íàø ïåðñîíàë âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàíèé, ó ë³êàð³â òà ìåäè÷íèõ 
ñåñòåð çà ïëå÷èìà — âåëèêèé äîñ-
â³ä ðîáîòè, — íàãîëîøóº ôàõ³âåöü.

Ñåðåä ïàö³ºíò³â — ÿê ä³â÷àòêà, 
òàê ³ õëîï÷èêè. Ùîäî â³êó, òî â³í 
ð³çíèé. 

— Ó 2018-ìó áóëà øåñòèì³-
ñÿ÷íà ä³â÷èíêà ç Êîç³âñüêîãî 
ðàéîíó, ó íå¿ âèÿâèëè ãîñòðèé 
ì³ºëîáëàñòíèé ëåéêîç, ìè ¿¿ ñêå-
ðóâàëè â «Îõìàòäèò», ïîò³ì âîíà 
ë³êóâàëàñÿ ó ²òàë³¿, àëå, íà æàëü, 
âðÿòóâàòè ìàëåíüêó íå âäàëîñÿ. 
Ìèíóëîð³÷ ó â³ää³ëåííÿ ïîñòóïè-
ëà âîñüìèì³ñÿ÷íà ä³â÷èíêà, âîíà 
óñï³øíî ïðîéøëà ë³êóâàííÿ, çà-
ðàç ïåðåáóâàº íà ï³äòðèìóþ÷³é 
òåðàï³¿ âäîìà, — ðîçïîâ³äàº çà-
â³äóâà÷.

Íàñïðàâä³ çà êîæíèì âèïàä-
êîì — äèòÿ÷à äîëÿ, ³ñòîð³ÿ ïå-
ðåìîãè íàä õâîðîáîþ ÷è, íà æàëü, 
ïîðàçêà… ª áàãàòî ôàêòîð³â, ÿê³ 
âïëèâàþòü íà òå, ÷è áóäå âîíà 
ìàòè happy end.

ñàìà õâîðîáà — ðàê êðîâ³ — ðîç-
âèâàºòüñÿ â îðãàí³çì³ äèòèíè ïðî-
òÿãîì îäíîãî-äåñÿòè ðîê³â. Ìîæ-
ëèâî, çàðîäæåííÿ ðàêîâèõ êë³òèí 
â³äáóëîñÿ ùå â óòðîá³ ìàòåð³. Àëå 
÷³òêî ïîÿñíèòè, ÷îìó ñàìå â òàêî-
ìó â³ö³ õâîðîáà íàéá³ëüøå âðàæàº 
ìàëþê³â, ñêëàäíî, — ðîçïîâ³äàº 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ.

Ç ðîçâèòêîì òåõíîëîã³é òà ìå-
òîä³â ä³àãíîñòèêè, âèÿâëåííÿ 
õâîðîáè ÷àñòî â³äáóâàºòüñÿ ùå 
íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ, ùî äàº 
äîñèòü ãàðí³ ïðîãíîçè íà ïîðÿ-
òóíîê òà ïîâíîö³ííå æèòòÿ.

— Êë³í³÷í³ àíàë³çàòîðè êðî-
â³, ÿê³ º íàâ³òü ó ðàéîíàõ, äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ä³àãíîñòóâàòè çàõâî-
ðþâàííÿ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. Ìè 
óñï³øíî ïðîâîäèìî ñòåðíàëüíó 
ïóíêö³þ — öå ìåòîä äîñë³äæåí-
íÿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Â³í ïîëÿãàº 
â êîñòíîìîçêîâ³é ïóíêö³¿ ïåðå-
äíüî¿ ñò³íêè ãðóäèíè çà äîïîìî-
ãîþ ñïåö³àëüíî¿ ãîëêè. Çàâäÿêè 
òàêîìó äîñë³äæåííþ ìè áà÷èìî 
áëàñòè ùå íàâ³òü òîä³, êîëè âîíè 
íå âèéøëè â êðîâ, — ïðîäîâæóº 
Ëþäìèëà Ðóäüêî. — Â³äïîâ³äíî, 

ìè ìàºìî äóæå âèñîê³ ïîêàçíèêè 
âèäóæàííÿ — öå 87–90% ïî ë³ì-
ôîáëàñòí³é ëåéêåì³¿, ç ³íøèõ 
ïàòîëîã³é — âîíè òð³øêè ã³ðø³. 
Ãåïàòîáëàñòîìà (ðàê ïå÷³íêè), 
ñàðêîìè, íåðîéáëàñòîìè (ïóõëè-
íà ñèìïàòè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè 
åìáð³îíàëüíîãî ïîõîäæåííÿ) ÷è 
ðàê ê³ñòîê — âàæ÷å ï³ääàþòüñÿ 
ë³êóâàííþ ó âñüîìó ñâ³ò³.

УСІ ПРЕПАРАТИ БЕЗКОШТОВНІ 
Ìåäèêàìåíòîçíå çàáåçïå÷åííÿ 

õâîðèõ ä³òåé çä³éñíþºòüñÿ ë³êàð-
ñüêèìè çàñîáàìè, ÿê³ çàêëàä îò-
ðèìóº öåíòðàë³çîâàíî, çà êîøòè 
äåðæàâíîãî áþäæåòó — çà ïðîãðà-
ìîþ «Äèòÿ÷à îíêîëîã³ÿ», à òàêîæ 
çà Äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ «Ãå-
ìîô³ë³ÿ». Òàêîæ âäàëîñÿ çíà÷íî 
ïîêðàùèòè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó 
áàçó â³ää³ëåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çàêëàä îòðè-
ìóº äîïîìîãó â³ä áëàãîä³éíèê³â.

— Óñþ äîïîìîãó òà ïðåïàðàòè, 
íåîáõ³äí³ äëÿ ë³êóâàííÿ, ïàö³ºíòè 
îòðèìóþòü áåçêîøòîâíî, — àê-
öåíòóº çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ. — 
Äåðæàâà çàêóïîâóº îðèã³íàëüí³ 
ìåäèêàìåíòè çà êîðäîíîì, íå ãå-
íåðèêè, ùî ñïðèÿº øâèäøîìó 
îäóæàííþ ä³òîê. Êð³ì òîãî, 
âàæëèâà ùå ³ ñàìà ä³àãíîñòè÷íà 
áàçà. Ìè â Òåðíîïîë³ âèñòàâëÿºìî 
ïåðâèííèé ä³àãíîç, àëå äëÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ â³äïðàâëÿºìî óâåñü 
ìàòåð³àë ó ðåôåðåíò-ëàáîðàòîð³þ 

Насправді за кожним випадком — дитяча доля, історія 
перемоги над хворобою чи, на жаль, поразка…

Увесь персонал відділення — висококваліфікований, у лікарів 
та медичних сестер за плечима — великий досвід роботи
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«Ìè çâèêàºìî äî íèõ, 
à âîíè äî íàñ. Ñòàºìî 
íà÷å ðîäèíîþ. Óñ³ 
äóæå ïåðåæèâàºìî, 
õâèëþºìîñü, çàâæäè 
ãîòîâ³ äîïîìîãòè» 
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 Êîëåãè çàãèáëîãî Àíàòîë³ÿ Êî-
çà÷êà ç ïîçèâíèì «121» ð³ê òîìó 
ïðîâîäæàëè òàêñèñòà âåëè÷åçíîþ 
êîëîíîþ. À â³ä â³äåî, ÿêå çàïèñàëè 
«ï³ëîò³âö³» ó ïàì’ÿòü ïðî êîëåãó, 
äîñ³ ìîðîç éäå ïî øê³ð³. Âîä³é ó ñóä³ 
ñâîþ ïðîâèíó âèçíàâ. Òà ç³çíàâñÿ, 
ùî âèïèâ êîíüÿêó ïåðåä òèì, ÿê 
ñ³â çà êåðìî. ×îãî àâòî «ïîâåëî» 
÷åðåç ïîäâ³éíó ñóö³ëüíó — íå ðî-
çóì³º. Ìîæëèâî, êàæå, áóëà ÿìà.

Âîä³é SUZUKI Grand Vitara, 
ÿêèé, ïåðåáóâàþ÷è ó ñòàí³ àëêî-
ãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ñêî¿â ñìåðòåëü-
íó ÄÒÏ, ñÿäå äî â’ÿçíèö³. Òîä³ â³í 
ç³òêíóâñÿ ç àâòîìîá³ëåì òàêñ³ «Ï³-
ëîò». Íà ì³ñö³ çàãèíóâ âîä³é Àíà-
òîë³é Êîçà÷îê òà ñåðéîçíî òðàâìó-
âàâñÿ ïàñàæèð, ÿêèé ¿õàâ îá’¿çíîþ 
ç «Äðóæáè» íà ÁÀÌ.

Íàãàäàºìî, àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
29 ëèñòîïàäà 2019 ð. áëèçüêî 
21.30 íåïîäàë³ê Ãà¿âñüêîãî ìîñòó 
ó Òåðíîïîë³. Ïðî âîä³ÿ SUZUKI 

â³äîìî, ùî ÷îëîâ³ê ç âèùîþ îñâ³-
òîþ, íå îäðóæåíèé, ìàº íåïîâíî-
ë³òíüîãî ñèíà, ïðàöþº ³íæåíå-
ðîì-ïðîãðàì³ñòîì â ÒçÎÂ «Ì³-
øåëü», ñ. Íàã³ðÿíêà ×îðòê³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ìè 
íå íàçèâàºìî, àäæå âîä³é, ìîæëè-
âî, ïîäàâàòèìå àïåëÿö³éíó ñêàðãó.

ЗІЗНАВСЯ, ЩО ПИВ КОНЬЯК 
Âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ òàê-

ñèñò Àíàòîë³é Êîçà÷îê çàãèíóâ 
íà ì³ñö³ ïîä³¿. À ïàñàæèð òàêñ³ 
îòðèìàâ ñåðéîçí³ òðàâìè, ñåðåä 
ÿêèõ â³äêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà, 
ð³çàíî-ðâàí³ ðàíè, ÿê³ íàëåæàòü 
äî òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü.

Îáâèíóâà÷åíèé íà ïî÷àòêó ñóäî-
âîãî ðîçãëÿäó âèíó ó ³íêðèì³íîâà-
íîìó çëî÷èí³ âèçíàâ ïîâí³ñòþ. Ç³-
çíàâñÿ, ùî áóâ â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ ³ ñ³â çà êåðìî. Âîä³éñüêèé 
ñòàæ ó íüîãî 25 ðîê³â, ³ç 2013 ðîêó 
êîðèñòóâàâñÿ àâòîìîá³ëåì SUZUKI 
Grand Vitara. Ïðèáëèçíî çà 10 õ â. 
äî ÄÒÏ âæèâàâ ñïèðòíå, ïðèáëèçíî 

250 ìë êîíüÿêó. Òîìó ââàæàº, ùî 
íàñïðàâä³ ð³âåíü àëêîãîëþ â êðî-
â³ â íüîãî ìåíøèé, í³æ çàçíà÷åíî 
ó âèñíîâêó åêñïåðòà, òà éîãî ñòàí 
äîçâîëÿâ ñòåæèòè çà êåðóâàííÿì 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì. Ðóõàâñÿ â³í 
ë³âîþ ñìóãîþ äîðîãè, ÿêà ìàëà äâ³ 
ñìóãè äëÿ ðóõó â îäíîìó íàïðÿìêó, 
îñê³ëüêè íà ïðàâ³é ñìóç³ áóëè ÿìè. 
Ïåðåä ÄÒÏ éîãî àâòîìîá³ëü ÷îìóñü 
«ïîâåëî» âë³âî, ïðèïóñêàº, ÷åðåç 
òå, ùî àâòîìîá³ëü ïîòðàïèâ ó ÿìó, 
àáî ÷åðåç òåõí³÷í³ íåñïðàâíîñò³ 
êîëåñà ÷è õîäîâî¿. Õî÷à òåõí³÷íèé 
îãëÿä ñâîãî àâòîìîá³ëÿ ïðîâîäèâ 
ïðèáëèçíî êîæí³ äâà ì³ñÿö³. Çàïåâ-
íÿâ: íàìàãàâñÿ âèð³âíÿòè êåðìî, 
îäíàê â³äáóëîñü ç³òêíåííÿ ç ³íøèì 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì.

Â îñòàííüîìó ñëîâ³ îáâèíóâà-
÷åíèé òàêîæ âèíó âèçíàâ òà ðîç-
êàÿâñÿ, ïðîñèâ ïðèçíà÷èòè éîìó 
íàéëåãøå ïîêàðàííÿ, ùîá ìàòè 
ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè êîìïåíñà-
ö³þ ïîòåðï³ëèì.

Ïîêàë³÷åíèé ïàñàæèð òàêñ³ â ñóä³ 

çàçíà÷èâ, ùî øêîäà éîìó ïîâí³ñòþ 
â³äøêîäîâàíà. Ïðåòåíç³é äî îáâè-
íóâà÷åíîãî íå ìàº. Ïðîñèòü ñóä 
ñóâîðî íå êàðàòè îáâèíóâà÷åíîãî 
òà íå ïîçáàâëÿòè âîë³.

У ЗАГИБЛОГО ЗАЛИШИЛИСЬ 
90-РІЧНА МАТИ І БРАТ 

Íàðàç³ íà éîãî óòðèìàíí³ çàëè-
øèëàñü 90-ð³÷íà ìàòè, ÿêîþ ðàí³-
øå îï³êóâàâñÿ Àíàòîë³é. Â³í, ïîòåð-
ï³ëèé, ñàì ïåíñ³îíåð, îòðèìóº ëèøå 
3 òèñ. ãðí ïåíñ³¿, ìàòè — 2 òèñ. ãðí 
ïåíñ³¿. Ìàòè îáâèíóâà÷åíîãî â³ä-
øêîäóâàëà éîìó ìàòåð³àëüíó øêîäó 
â ðîçì³ð³ 1 òèñ. äîë., çîêðåìà âè-
òðàòè íà ïîõîâàííÿ, òà ñàì îáâè-
íóâà÷åíèé ñïëàòèâ éîìó 150 òèñ. 
ãðí. Îäíàê, ìîðàëüíà øêîäà, ÿêó 
ïðîñèâ ñòÿãíóòè ç îáâèíóâà÷åíî-
ãî, çàëèøàºòüñÿ íå â³äøêîäîâà-
íîþ. Ùîäî ì³ðè ïîêàðàííÿ, ïî-
êëàäàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó. Â ñóäîâèõ 
äåáàòàõ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî 
ïðåäñòàâíèêà Ñêàêóíà Î. Ê., ÿêèé 
òàêîæ ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè éîãî 

ìàòåð³, ïðî òå, ùî îáâèíóâà÷åíî-
ìó ñë³ä ïðèçíà÷èòè ìàêñèìàëüíå 
ïîêàðàííÿ.

Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðòà 
â³ä 16 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, ïðè äî-
ñë³äæåíí³ çðàçêà êðîâ³ îáâèíóâà-
÷åíîãî, â³ä³áðàíîãî â îáëàñíîìó 
íàðêîäèñïàíñåð³ î 22 ãîä. 35 õ â., 
âèÿâëåíî åòèëîâèé ñïèðò â êîíöåí-
òðàö³¿ 2,82 ïðîì³ëå.

— Âèçíàòè âèíóâàòèì ó â÷è-
íåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 
286 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ïðèçíà÷èòè 
éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 3 ðîêè, ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà ñòðîê 
3 ðîêè, — òàêèì áóâ âèðîê Òåð-
íîï³ëüñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó.

Ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ âîä³-
ºâ³ SUZUKI ðàõóâàòèìóòü ç ìîìåí-
òó çâåðíåííÿ âèðîêó äî âèêîíàííÿ. 
Âèðîê ìîæå áóòè îñêàðæåíèé 
äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 
30 äí³â â³ä äíÿ ïðîãîëîøåííÿ.
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— Ìèíàº ð³ê. Äÿêóºìî Áîãó 
çà äàð æèòòÿ! Õî÷ ïîïåðåäó ùå 
òðèâàëà áîðîòüáà, ö³ ä³òè ñïðàâ-
ëÿòüñÿ, — Ìàð³ÿ Ïîãðåáíþê îïó-
áë³êóâàëà ó Ôåéñáóê â³äåîïîäÿêó 
ç Ð³çäâÿíîþ êîëÿäîþ. 

Ñåðåä ó÷àñíèê³â — é ïîòåðï³ë³ 
ä³òè â³ä âèáóõó, ÿêèé ñòàâñÿ ð³ê 
òîìó. Ó â³äåî ç â³íøóâàííÿìè ïîäÿ-
êè — ìåäèêàì òà óñ³ì íåáàéäóæèì, 
õòî äîïîì³ã ï³äë³òêàì.

— Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó 
ìåäè÷íèì êîëåêòèâàì Ï³äãàºöüêî¿ 
ðàéë³êàðí³, äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿, 2 êè-
¿âñüêî¿ îï³êîâî¿ ë³êàðí³ — îñîáëè-
âî ðåàí³ìàö³¿ äâîõ çàêëàä³â, ë³êàðþ 
8 ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ Ëüâîâà Âàñèëþ 
Ñàâ÷èíó, — äàë³ éäå ÷èìàëèé ïåðå-
ë³ê òèõ, êîìó äÿêóþòü çà âðÿòîâàí³ 
æèòòÿ ä³òåé. — Ìè íå çíàºìî âàñ 
óñ³õ, àëå âàñ çíàº Áîã, òîæ ïðîñèìî 
â íüîãî äëÿ âàñ áëàãîñëîâ³íü, îõî-
ðîíè, Ãîñïîäíüî¿ áëàãîäàò³, ìèðó ³ 
ðàäîñò³. Õðèñòîñ Ðîæäàºòüñÿ! Ñëà-
â³ìî Éîãî!

ЩО ТРАПИЛОСЯ 3 СІЧНЯ 2020
Íàãàäàºìî, ïîæåæà âèíèêëà 

ó ñ³ëüñüêîìó êëóá³ 3 ñ³÷íÿ. Âîãîíü 
îõîïèâ ïîëîâèíó áóä³âë³, ïëîùà 
ÿêî¿ áëèçüêî 60 êâ. ì. Î 17.40 äî ðÿ-
òóâàëüíèê³â íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî âèáóõ òà ïîäàëüøå ãîð³ííÿ 
â ïðèì³ùåíí³ êëóáó â ñ. Óãðèí³â 
Ï³äãàºöüêîãî ðàéîíó.

Â ðåçóëüòàò³ âèáóõó ïîñòðàæ-
äàëè âîñüìåðî ä³òåé â³êîì â³ä 
12 äî 17 ðîê³â. Ï³äë³òêè ïðîâîäèëè 
ðåïåòèö³þ ð³çäâÿíîãî âåðòåïó. Òðàâ-
ìîâàíèõ ä³òåé åêñòðåíî ãîñï³òàë³-
çóâàëè. À Â³äîìîñò³ ïðî ïîä³þ âíå-
ñëè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 
272 ÊÊÓ — ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç 
ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ. Ñàíêö³ÿ 
ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº îáìåæåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê äî ï'ÿòè ðîê³â àáî ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî âîñüìè ðî-
ê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè 
ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â.

Ñåìåðî õëîïö³â ïåðåáóâàëè íà ë³-
êóâàíí³ â îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàð-
í³. À ²ãîðÿ-Ìèõàéëà Ãåîðã³öó, ñòàí 
ÿêîãî áóâ íàéâàæ÷èé, â³äïðàâèëè 
òîä³ íà ñïåö³àë³çîâàíå ë³êóâàííÿ 
äî Êèºâà íàïåðåäîäí³ Ñòàðîãî íî-
âîãî ðîêó. Íåáàéäóæ³ â³äêðèâàëè 

Як покарали водія за ДТП, де загинув таксист «Пілота»

ВИБУХ У КЛУБІ В УГРИНОВІ — 
ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ТРАГЕДІЮ?
Рік після пожежі  Батьки і діти 
з с. Угринів записали зворушливе 
відео з колядою та подякою усім, хто 
не залишився осторонь їхньої біди. Чому 
досі не завершене слідство, чи назвали 
вже винуватця трагедії і коли справу 
скерують до суду, розповіли у поліції

áëàãîä³éí³ ðàõóíêè òà îãîëîñèëè 
òîä³ ïðî çá³ð êîøò³â äëÿ ïîòåðï³ëèõ 
âíàñë³äîê âèáóõó ä³òåé.

Äî ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè âèáóõó 
â êëóá³, ÿêå ïåðåáóâàëî íà êîíòðîë³ 
êåð³âíèöòâà ÌÂÑ, äîëó÷èëè ³ ñòî-
ëè÷íèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä 
â ðîçñë³äóâàíí³ òàêîãî ðîäó çëî÷è-
í³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
â îáëàñò³ Îëåêñàíäð Áîãîìîë.

Ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà ïðîâåëà 
îãëÿä ì³ñöÿ ïîä³¿.

— Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî äî ã³ë-
êè, ÿêó ï³äêëþ÷àëè ãàçîâèêè, 
áóëà ïðèºäíàíà ³íøà ã³ëêà, ÿêà 
áóëà íåñïðàâíîþ ³ ðîçì³ùóâàëàñü 
çà ê³ëüêà ìåòð³â äî êëóáó. ×åðåç 
öþ ã³ëêó ï³øîâ ãàç êð³çü ù³ëèíè 
â çåìë³. Ãàç íàêîïè÷èâñÿ, ³ âíàñë³-

äîê öüîãî ñòàâñÿ âèáóõ, — ïîÿñíèâ 
Îëåêñàíäð Áîãîìîë. — Ìè çàô³ê-
ñóâàëè, ç ÷èì áóëè ãàçîâèêè, ÿêèì 
áóëî ïðèëàääÿ, â òó æ í³÷ âèëó÷èëè 
âñþ äîêóìåíòàö³þ, ÿêà ñóïðîâîäæó-
âàëà öå ï³äêëþ÷åííÿ.

Âæå òîä³ Îëåêñàíäð Áîãîìîë 
îçâó÷óâàâ ïîïåðåäí³ ðåçóëüòàòè 
ðîçñë³äóâàííÿ: áóëè ïîðóøåííÿ, ³ 
çà íèõ íåñòèìóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïåâí³ ïîñàäîâ³ îñîáè. Ï³ä ÷àñ âèáó-
õó ïîñòðàæäàâ ³ ñèí ïîë³öåéñüêîãî.
Åêñïåðòèçè ïðîâîäèëè ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³, àáè íå áóëî âïëèâó 
íà ðåçóëüòàòè. 

ЧОМУ ДОСІ НІКОГО 
НЕ ПОКАРАЛИ

×îìó æ äîñ³ ñïðàâà íå ó ñóä³?
— Íàðàç³ ñë³ä÷³ îòðèìàëè ðå-

çóëüòàòè äâîõ åêñïåðòèç, òðåòÿ, 
íàéâàæëèâ³øà ó ö³é ñïðàâ³, ùå 
òðèâàº, ¿¿ ïðîâîäÿòü ó Â³ííèöüê³é 
ÍÄÅÊÖ, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâóïðàâ-
ë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåð-
ã³é Êðåòà. — Ñàìå ðåçóëüòàòè ö³º¿ 
åêñïåðòèçè äîïîìîæóòü âèçíà÷èòè 
âèíóâàòöÿ òðàãåä³¿.

×îìó òàê äîâãî òðèâàº åêñïåðòè-
çà, ó ïîë³ö³¿ òåæ ïîÿñíèëè. Êàæóòü, 
òàêó ïðîâîäÿòü ëèøå ó Â³ííèö³, ³ 
òàì áóëà ÷èìàëà ÷åðãà. Íàðàç³ 
«óãðèí³âñüêà» ñàìå â ðîáîò³.

— Ïîêè ùî ùå íå îãîëîøóâà-
ëè ï³äîçðè âèíóâàòöåâ³ òðàãåä³¿, — 
ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Êðåòà. — Ùîéíî 
îòðèìàºìî ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè, 
öå â³äáóäåòüñÿ, ³ ñïðàâó ñêåðóþòü 
äî ñóäó. Öå ñòàíåòüñÿ âæå ñêîðî.

У результаті вибуху постраждали восьмеро дітей, віком від 12 до 17 років. Підлітки саме 
проводили репетицію різдвяного вертепу. Травмованих дітей екстрено госпіталізували

Тієї ж ночі, як стався вибух, на місці працювали і поліція, і рятувальники 
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Â Óêðà¿í³ çíîâó äîðîæ÷àº êî-
ìóíàëêà. Òîæ ÿê çðîñòóòü ö³íè òà 
êîëè ÷åêàòè íîâîãî óäàðó ïî ãà-
ìàíöþ òåðíîïîëÿíèíà?

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
Òàðèô íà îáñÿã ñïîæèòî¿ åëåê-

òðîåíåðã³¿ º ºäèíèì äëÿ âñ³õ êî-
ðèñòóâà÷³â. Äî 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó 
íà ïåðø³ ñïîæèò³ 100 êÂò âàðò³ñòü 
ñòàíîâèëà 90 êîï³éîê çà êÂò/ãîä.

Ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó äàíó ï³ëü-
ãîâó ö³íó ñêàñóâàëè ³ çàô³êñóâà-
ëè âàðò³ñòü 1 êÂò äëÿ ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â íà ð³âí³ 1,68 ãðí â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1325 â³ä 
28.12.2020, íåçàëåæíî â³ä îáñÿãó 
ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿.

ТАРИФИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Òàðèôè äëÿ âñ³õ âîäîêàíàë³â, 
à òàêîæ äëÿ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, 
ùî çàéìàþòüñÿ âîäîïîñòà÷àííÿì 
òà âîäîâ³äâåäåííÿì, âñòàíîâëþº 
Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ðåãóëþâàí-
íÿ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã (ÍÊÐÅÊÏ). Îêðåìî âñòàíîâ-
ëþþòü òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ, 
³ îêðåìî — íà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ìè îáðàëè òðè ñóñ³äí³ îáëàñí³ 
öåíòðè: Ëüâ³â, Ð³âíå òà ×åðí³âö³. 
Ó äàíèõ ì³ñòàõ ç 1 ñ³÷íÿ ä³þòü 

îíîâëåí³ òàðèôè íà âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ (äèâ³òüñÿ 
ãðàô³êó — ïðèì. àâò).

Ó Òåðíîïîë³ æ òàðèôè ïîêè 
íå çì³íþâàëè. Ö³íà êóáà âîäè 
ñêëàäàº 27,336 ãðí. Â³äêðèò³ ãðî-
ìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ ïðîºêòó Ïî-
ñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ ùîäî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ íà 2021 ð³ê â³äáóëèñÿ 5 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó, ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü 
íà ñàéò³ ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë».

Íà÷àëüíèê ïëàíîâî-åêîíîì³÷-
íîãî â³ää³ëó Âîëîäèìèð Âîäîâ³ç 
çàçíà÷èâ, ùî ñåðåä îñíîâíèõ ÷èí-
íèê³â âïëèâó íà ðîçì³ð òàðèô³â — 
çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà îïëàòó 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (íà 21,03% ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ é íà 18,86% ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî âîäîâ³äâåäåííÿ) ó çâ’ÿçêó ç³ 
çðîñòàííÿì ¿¿ âàðòîñò³ (íà 24,7% ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà íà 28,1% ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
âîäîâ³äâåäåííÿ).

Âàðò³ñòü ïîñëóã ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ÿê³ íàäàº 
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë», çðîñòå, àëå 
íå òàê â³ä÷óòíî, ÿê ó äåÿêèõ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè — îð³ºíòîâíî íà 10 â³äñî-
òê³â, éäåòüñÿ íà ñàéò³ Âîäîêàíàëó.

Ó ×åðí³âöÿõ äî 31 ãðóäíÿ 
äàíèé òàðèô ðàçîì ñòàíîâèâ 
19,884 ãðèâí³ çà ìåòð êóá³÷íèé, 
â³ä ïåðøîãî ñ³÷íÿ â³í ñêëàäàº 
17,04 ãðèâí³. Ó Ëüâîâ³ òàðèô 

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

 Êîâçàíêà òðàäèö³éíî ïðàöþº 
íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³. Îäíàê 
öüîãî ðîêó ¿¿ çàïóñêàëè ³ç çàï³çíåí-
íÿì, îñê³ëüêè äî îñòàííüîãî éøëè 
îáãîâîðåííÿ ÷åðåç ôîðìàò ñâÿòêó-
âàííÿ ó çâ’ÿçêó ç êîðîíàâ³ðóñîì.

Íàâ³òü ó áóäí³ äí³ º îõî÷³ ïî-
êàòàòèñü. Öå ïåðåâàæíî øêîëÿð³. 
Óâå÷åð³ çèìîâå ì³ñòå÷êî «îæè-
âàº», áî ñþäè ïðè¿çäÿòü â³äïî÷èòè 
òåðíîïîëÿíè ç óñüîãî ì³ñòà.

— Êîæíîãî ðîêó éäó ç äðóçÿ-
ìè, — ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíèí 
Îëåêñàíäð. — Àëå öüîãî ðîêó òðî-
õè «ï³äêà÷àëà» ïîãîäà. Íåìàº ñí³-
ãó, â³òåð. Íàâ³òü íàñòðîþ íåìàº. 
Àëå ÿ á ðàäèâ, ÿêùî éòè íà êîâçà-
íêó, òî çðàíêó ³ íå ó âèõ³äíèé, 
êîëè ëþäåé íåáàãàòî. Áî ë³ä ùå 
íå ïîáèòèé, ïî íüîìó ëåãøå êà-
òàòèñü, òà ³ ëþäåé ìåíøå, º á³ëü-

øå ì³ñöÿ. Áî óâå÷åð³, êîëè ëþäåé 
áàãàòî, ñòàº çíà÷íî âàæ÷å. ßêùî 
ë³ä íå íàìîðîçèëè, öå äóæå â³ä÷ó-
âàºòüñÿ. Áàãàòî ÷îãî â³ä êîâçàí³â 
çàëåæèòü. Ìîæóòü ïîïàñòèñü äî-
áðå íàòî÷åí³, à º âæå çàòóïëåí³.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ПОКАТАТИСЬ 

Ìèíóëîãî ðîêó âàðò³ñòü ãîäèíè 
íà êîâçàíö³ çàëåæàëà â³ä äíÿ òèæ-
íÿ. Ó âèõ³äí³ òà ñâÿòà êàòàòèñü 
áóëî äîðîæ÷å. Äëÿ ä³òåé, â³êîì 
äî 11 ðîê³â, — 60 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó, äîðîñëèõ — 75 ãðèâåíü. 
Ó áóäí³ öå — 50 òà 60 ãðèâåíü 
â³äïîâ³äíî. Âàðò³ñòü ïðîêàòó 
êîâçàí³â êîøòóâàëà ñò³ëüêè, ÿê 
ãîäèíà íà êîâçàíö³.

Öüîãî ðîêó âàðò³ñòü ðîçâàãè 
òðîõè äîðîæ÷à. ª ïîä³ë íà ñâÿò-
êîâ³ òà áóäí³ äí³.

— ßêùî âè ìàºòå âëàñ-

í³ êîâçàíè — ìîæíà ïðèéòè ç 
íèìè, òîä³ ïëàòèòè ïîòð³áíî ëèøå 
çà âõ³ä íà êîâçàíêó, — ïîÿñíþº 
ìåíåäæåð Õðèñòèíà. — Òàêîæ º 
ïîñëóãà ³íñòðóêòîðà — 100 ãðè-
âåíü çà ãîäèíó. ª êàìåðè ñõîâó, 
äå ìîæíà çàëèøèòè ñâî¿ ðå÷³.

МОЖНА ОРЕНДУВАТИ РОВЕР 
Öüîãî ðîêó ç’ÿâèëàñü íîâà 

ðîçâàãà. Îêð³ì êîâçàí³â, ìîæíà 
ïîêàòàòèñü íà ñïåö³àëüíîìó âåëî-
ñèïåä³. Âàðò³ñòü çà ï³â ãîäèíè — 
100 ãðèâåíü.

— Îáìåæåíü çà â³êîì íåìàº, 
àëå, çâè÷àéíî, ìàë³ ä³òè íå çìî-
æóòü ñ³ñòè íà íüîãî, — ðîçïîâ³ëà 
êàñèð Õðèñòèíà. — Òàêèé âåëîñè-
ïåä, ÿê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ³íøèì 
ëþäÿì íà êîâçàíàõ íå çàâàæàº.

Âñüîãî òàêèõ ðîâåð³â äâà. Íà-
çèâàþòü éîãî ïî-ð³çíîìó — ëüî-
äÿíèé âåëîñèïåä, êîâçîïåä òîùî.

КОМУНАЛКА В ТЕРНОПОЛІ І В 
СУСІДІВ РОСТЕ, ЯК НА ДРІЖДЖАХ 
Гаманець  Із 1 січня низка комунальних 
послуг зросла у ціні. У різних обласних 
центрах їх вартість змінилася також 
по-різному. Ми порівняли тарифи 
в Тернополі, Рівному, Львові та Чернівцях 

òåæ çìåíøèëè, íà ñ³ì ãðèâåíü, 
òåïåð â³í ñòàíîâèòü 22,67 ãðèâí³ 
çà ìåòð êóá³÷íèé. À îò ð³âíÿíè 
ïî÷íóòü ñïëà÷óâàòè íà äâ³ ãðèâí³ 
á³ëüøå — 28,37.

ТАРИФИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
Ö³íà çà ïîñëóãè ç òðàíñïîðòó-

âàííÿ ãàçó ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ï³äâè-
ùóºòüñÿ ó 20 ç 22 îïåðàòîð³â ãà-
çîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ ïî Óêðà¿í³.

Êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó 
òàêîæ çá³ëüøàòü âàðò³ñòü 1 êóá. 
ì áëàêèòíîãî ïàëèâà äëÿ ïîáó-
òîâèõ ñïîæèâà÷³â. Òàê, «Íàôòî-
ãàç» âñòàíîâèâ òàðèô íà ñ³÷åíü 
2021 â ðîçì³ð³ 7,22 ãðí/êóá. ì, 
ùî íà 14% âèùå ãðóäíåâîãî òà-
ðèôó — 6,33 ãðí/êóá. ì.

×åðí³âö³, Ð³âíå òà Ëüâ³â, îêð³ì, 
âñåóêðà¿íñüêî¿ ãàçîïîñòà÷àëüíî¿ 
êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç», ìàþòü ùå äâ³ 
ì³ñöåâ³ ãàçîïîñòà÷àëüí³ êîìïàí³¿.

Ó Òåðíîïîë³ òàêà ò³ëüêè îäíà — 
ÄÏ «Ãàçïîñòà÷» ÏÀÒ «Òåðíîï³ëü-
ì³ñüêãàç», ÿêà ï³äâèùèëà òàðèô 
ç 1 ñ³÷íÿ íà 0,83 ãðèâí³ çà ìåòð 
êóá³÷íèé ñïîæèòîãî ãàçó. Òåïåð 
â³í ñòàíîâèòü 8,748 ãðí/êóá. ì.

Ì³ñöåâ³ ãàçîïîñòà÷àëüí³ êîì-
ïàí³¿ ³íøèõ ì³ñò òàêîæ ï³äíÿëè 
òàðèô íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ.

Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ, íàéíèæ÷èé 
òàðèô íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ ñåðåä 
ì³ñò, ÿê³ ìè ïîð³âíÿëè, — ó Òåð-
íîïîë³. Òàêîæó íàñ ³ íàéíèæ÷èé 
òàðèô çà ðîçïîä³ë ãàçó.

Âàðò³ñòü ïîñëóã ç 
âîäîïîñòà÷àíÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ â 
Òåðíîïîë³ çðîñòå, àëå 
íå òàê â³ä÷óòíî, ÿê ó 
äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñòàõ

Ковзанка далі працює. Скільки коштує покататися?

РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ 
В ТЕРНОПОЛІ ТА СУСІДНІХ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ 

ВІД 01.01.2021 РОКУ В ГРН ЗА 1 М3

ТАРИФИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
ДЛЯ КОЛЕКТИВНИХ СПОЖИВАЧІВ ТА МЕШКАНЦІВ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В ГРН ЗА М3 З ПДВ

ТЕРНОПІЛЬ ЛЬВІВ РІВНЕ ЧЕРНІВЦІ

ТЕРНОПІЛЬ ЛЬВІВ РІВНЕ ЧЕРНІВЦІ

ТОВ ГК «Нафтогаз 
України»

Місцеві газопо-
стачальні компанії

Місцеві газопоста-
чальні компанії2

Вартість 
розподілу газу 

Водопостачання Водовідведення Разом

12

10

8

6

4

2

0

30

25

20

15

10

5

0

7,22 7,22 7,227,22

12,888

15,252
14,616

11,16

9,897 9,924 9,929

8,748

14,448

7,416

13,752

5,88

10,8

9,776

9

2,016 2,016

2,76

1,056

27,336

22,668

28,368

17,04

Вікового обмеження для охочих покататися на «ковзопеді» 
немає, але малим дітям кататись буде не зручно
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ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЄ НАЙБІЛЬША 
В УКРАЇНІ РІЗДВЯНА ШОПКА 
Свято  У Тернополі в різдвяну ніч 
відкрили найбільшу в Україні шопку. Вона 
розташована у церкві Святого апостола 
Петра, що на вулиці Володимира Великого

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Øîïêó ó öåðêâ³ Àïîñòîëà Ïå-
òðà âñòàíîâëþþòü óæå 15 ðîê³â 
ïîñï³ëü. Âîíà íàâ³òü ïîòðàïèëà 
äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè.

Öüîãî ðîêó ¿¿ ðîçì³ðè ñÿãíóëè 
50 ìåòð³â ó øèðèíó òà 30 ìåòð³â 
ó âèñîòó.

Öåíòðàëüíèé îá’ºêò — â³äîáðà-
æåíå ñåëèùå Âèôëåºì, äå íàðî-
äèâñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ. Øîïêà â³äî-
áðàæàº é ³íø³ á³áë³éí³ ñþæåòè, 

ùî íàãàäóþòü â³ðóþ÷èì ³ñòîð³þ 
æèòòÿ ³ ä³ÿííÿ Õðèñòà.

Äåÿê³ ô³ãóðè ðóõîì³. Øîïêà 
ï³äñâ³÷óºòüñÿ ð³çíèìè êîëüîðà-
ìè. Äî ³íñòàëÿö³¿ â öåðêâ³ âè-
øèêóâàëàñü ö³ëà ÷åðãà. Ä³òëàõè 
ðîçãëÿäàþòü ô³ãóðè øîïêè. ¯¿ 
ôîòîãðàôóþòü òåðíîïîëÿíè òà 
çí³ìàþòü íà â³äåî.

Îäíàê ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ õðà-
ì³â òà ëþäíèõ ì³ñöü íå çàáóâàé-
òå äîòðèìóâàòèñÿ êàðàíòèííèõ 
íîðì. Ïàì’ÿòàéòå çà ìàñêè òà 
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ ó 1,5 ìåòðà.

Шопка має фігури біблійних персонажів та тварин

Будиночки на інсталяції підсвічують різними кольорами

Цього року вертеп став вищий, ніж минулого на 10 метрів

Інсталяцію прикрасили 
живою хвоєю Фігури відображають людей різних професій

Центральна композиція 
відображає народження 
Ісуса у ВифлеєміВіруючі можуть побачити й інші біблійні сюжети у шопці

В
А

Д
И

М
 Є

П
У

Р
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 ßêùî íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ ëþäåé 
á³ëüøå òóðáóâàëè ñòðàõè, ùî ÷å-
ðåç õâîðîáó ëþäèíà çìîæå çàçíàòè 
ô³çè÷íî¿ ðîçïðàâè ÷è ìîðàëüíîãî 
ñóñï³ëüíîãî òèñêó, — ïîá’þòü, ñïà-
ëÿòü õàòó, ïåðåñòàíóòü ïîâàæàòè, — 
òî ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íøà 
òåíäåíö³ÿ — âïëèâ ïàíäåì³÷íèõ 
íàñë³äê³â êîðîíàâ³ðóñó íà ïñèõ³-
êó, ïîä³ëèëàñü ïñèõîëîã Òåòÿíà 
Á³ë³íñüêà.

— Áàãàòî ëþäåé áîÿòüñÿ ïîâ³äîì-
ëÿòè ïðî ñâ³é ñòàí, áî ïðîéøëà ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî êîðîíàâ³ðóñ òîòàëüíî 
«á’º ïî ì³çêàõ», — êàæå ïñèõîëîã. — 
À ä³àãíîçó «ïîñòêîðîíàâ³ðóñíîãî 
õâîðîãî íà ãîëîâó» í³õòî íå õî÷å, 
áî êîðîíàâ³ðóñ ïðîéäå, à ïñèõä³à-
ãíîç — çàëèøèòüñÿ.

Â÷åí³ ðîçä³ëèëèñÿ íà äâà òàáî-
ðè. Îäí³ ââàæàþòü, ùî â³ðóñ íåé-

ðîòðîïíèé. ² òå, ùî ìè âòðà÷àºìî 
çàïàõ, íþõ — öå ä³ÿ íà íåðâîâó ñè-
ñòåìó, íà ìîçîê. ²íø³ ãîâîðÿòü, ùî 
öå ïðîáëåìè ç ðåöåïòîðàìè â íîñî-
â³é ïîðîæíèí³ ³ ðîòîãëîòö³, òîìó, 
íå âñå òàê ñòðàøíî, êàæå ïñèõîëîã.

— Îäíàê ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ 
íå äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî 
òîé ÷è ³íøèé ïñèõ³÷íèé ÷è íåâðî-
ëîã³÷íèé ðîçëàä º íàñë³äêîì êî-
ðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè, — çàïåâíÿº 
Òåòÿíà Á³ë³íñüêà. — Ìè ùå íå çíà-
ºìî âñ³õ ìåõàí³çì³â ö³º¿ õâîðîáè.

Áóäü-ÿêà â³ðóñíà õâîðîáà, ÷è 
òî ãðèï, ÷è òî àíã³íà, ÷è â³ðóñí³ 
ãåïàòèòè, çàâäàþòü ³íòîêñèêàö³éíî-
ãî âïëèâó íà îðãàí³çì, íà ìîçêîâó 
òêàíèíó. Òàêîæ ìàþòü ì³ñöå ïîðó-
øåííÿ çãîðòàííÿ êðîâ³, ÿê³ â ò. ÷. 
âåäóòü äî ïîðóøåííÿ ìîçêîâîãî 
êðîâîîá³ãó. Àëå, ç ïñèõîëîã³÷íî¿ 
òà ïñèõ³àòðè÷íî¿ òî÷êè çîðó, íàé-
âàæëèâ³øèìè ÷èííèêàìè ïñèõ³÷-

íî¿ òðàâìàòèçàö³¿, ùî âïëèâàþòü 
íà åìîö³éíèé òà ïñèõ³÷íèé ñòàí 
ëþäèíè, º:
 ñèòóàö³ÿ çàãðîçè íåâèçíà÷åíî¿ 

òðèâàëîñò³;
 çàãðîçà çàõâîð³òè, ïîìåðòè, 

âòðàòèòè ðîäè÷³â;
 êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ òà ñà-

ìî³çîëÿö³ÿ;
 çàãðîçëèâà ³ ñóïåðå÷ëèâà ³í-

ôîðìàö³ÿ â òîìó ÷èñë³ ³ ç ìåä³à;
 çíèæåííÿ ô³íàíñîâèõ ìîæëè-

âîñòåé ³ äåðæàâè, ³ ðîäèíè.
— Äåÿê³ êë³ºíòè ñêàðæàòüñÿ 

íà ïåâíó çàãàëüìîâàí³ñòü ðîáîòè 
ìîçêó âæå ï³ñëÿ îäóæàííÿ, — çà-
çíà÷àº ïñèõîëîã. — Öå ïîðóøåííÿ 
ïàì’ÿò³, óâàãè, êîíöåíòðàö³¿, ðîçó-
ìîâî¿ ïðàöåçäàòíîñò³. Îäíàê, ïåðø 
çà âñå, öå òðèâîæí³ ³ äåïðåñèâí³ 
ðîçëàäè, ïðè ÿêèõ ëþäèíà â³ä÷óâàº 
ïîã³ðøåííÿ ô³çè÷íîãî ñòàíó ïðè 
â³äñóòíîñò³ îá’ºêòèâíîãî ï³äòâåð-

äæåííÿ. Íàïðèêëàä, º áîë³ â ñåðö³, 
àëå ïîðóøåííÿ ðîáîòè ñåðöÿ íåìàº.

²íøà ïàòîëîã³ÿ — öå ð³çí³ ñòðàõè. 
Öå ïîñò³éíå çãàäóâàííÿ ïàö³ºíòîì 
òðàâìàòè÷íîãî äîñâ³äó ³ ïîâåðíåííÿ 
äî âàæêèõ ìîìåíò³â õâîðîáè. 

— Ïî÷àòêîâèìè ïðîÿâàìè ïñè-
õ³÷íèõ ðîçëàä³â ìîæå áóòè ö³ëèé 
ñïåêòð òàêèõ ñèìïòîì³â ÿê ðîçäðà-
òîâàí³ñòü, ðîçãóáëåí³ñòü, çíèæåíèé 
íàñòð³é, ó òîìó ÷èñë³ é àãðåñèâ-
í³ñòü, — êàæå Òåòÿíà Á³ë³íñüêà. — 
ß ââàæàþ, ùî öå íàñë³äîê âèñíà-
æåííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.

Âàæê³ñòü ïðîÿâ³â ïñèõ³÷íèõ ðîç-
ëàä³â çàëåæèòü â³ä ôîíîâèõ ïñè-
õ³÷íèõ ðîçëàä³â â ò. ÷. é ³ïîõîíäð³¿, 
îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó, íåðâîâî¿ 
ñèñòåìè, ñëàáêîþ ñòðåñîñò³éê³ñòþ, 
ñõèëüí³ñòþ äî äåïðåñ³é, ñàìîçâè-
íóâà÷åíü òà êðèòèêè.

— Äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè âàæëèâèì º 
ñòàí ñâîãî çäîðîâ’ÿ, à äëÿ ³íøî¿ — 

åêîíîì³÷íèé ñòàí ðîäèíè, — êàæå 
Òåòÿíà Á³ë³íñüêà. — Ìè âñ³ ð³çí³, 
³ ðåàêö³¿ íàøî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè 
ð³çí³. Ïðîòå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî 
îá’ºêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³ 
íå çàâàäèòü í³êîìó. Òðåáà äèâèòèñü 
ïðàâä³ ó â³÷³ ³ ÷³òêî óñâ³äîìèòè, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ òàêè º.

Íàâ÷³òüñÿ çíàõîäèòè ïîçèòèâ, 
ðàäèòü ïñèõîëîã. Òîìó, äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ñâîãî ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, 
çàéìàéòåñÿ çâè÷íèìè ñïðàâàìè, 
óíèêàéòå ñêóï÷åíü íåãàòèâíî íàëà-
øòîâàíèõ ëþäåé, àëå íå ³çîëþéòåñÿ 
â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ïîçèòèâíèìè òà 
ïðèºìíèìè äëÿ âàñ. Æèòòÿ òðè-
âàº. Æèâ³òü, íå ïåðåáóâàéòå éîãî. 
Ëîâ³òü ïîçèòèâí³ ìîìåíòè, ëîâ³òü 
êîæíó éîãî õâèëèíêó. ² íàâ÷³òüñÿ, 
íàâ³òü ó õâîðîá³, çíàõîäèòè ñåíñ òà 
ïîçèòèâ. Òîáòî, âèñë³â «ÿ õâîð³þ» 
çàì³í³òü íà òâåðäæåííÿ «ß ÍÀÁÓ-
ÂÀÞ ²ÌÓÍ²ÒÅÒÓ».
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Àïàò³ÿ, îïóñêàþòüñÿ ðóêè, 
ïðàöåçäàòí³ñòü íà íóë³, âòîìà â³ä 
íàéìåíøîãî íàâàíòàæåííÿ, í³áè 
òè òîííè áåòîíó ïåðåì³øàâ. ², ùî 
íàéã³ðøå, — áåçñîííÿ, ÿêå íåìîæ-
ëèâî «çàäóðèòè» çâè÷íèìè ìåòî-
äàìè, ÿê³ ðàí³øå áóëè ä³ºâèìè. 
Òè çàñèíàºø íå ðàí³øå 6 ðàíêó, 
à ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí ïîòð³áíî ïðî-
êèäàòèñü íà ðîáîòó. Íàâ³òü ì³öíà 
êàâà ìàéæå íå ä³º. ² òàê ùîäíÿ. 
Òàê³ íàñë³äêè ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî 
â ëåãê³é ôîðì³ COVID, áåç òåì-
ïåðàòóðè, êàøëþ ³ óñêëàäíåíü 
ïíåâìîí³ºþ, ç’ÿâèëèñü ó ìåíå, 
æóðíàë³ñòêè «RIA ïëþñ». ß ìàéæå 
íå ñïëþ âæå òðåò³é òèæäåíü. ßê 
âèÿâèëîñü, ÿ íå îäíà òàêà.

Çäàâàëîñÿ á, îòðèìàëè íåãàòèâ-
íèé òåñò, ùî ï³äòâåðäæóº îäóæàííÿ 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó — âñå! Ìè çäîðîâ³! 
Àëå íåäóãà ÷àñòî ùå äîâãî ìîðäóº 
ïîñòêîâ³äíèìè «ïðèºìíîñòÿìè». 

ПОЧУВАЮСЬ НЕПРИТОМНОЮ 
— 12 ëèñòîïàäà ÿ çàõâîð³ëà, 

çà äâà òèæí³ çäàëà àíàë³çè — îäó-
æàëà, óðà! — ïîä³ëèëàñü ìàðêåòîëîã 
Ëþäìèëà Ëóê³ÿí. — Íå òàê ñòàëîñÿ, 
ÿê ãàäàëîñÿ. Êîëè õâîð³ëà, âåñü ÷àñ 
ñïàëà, ñèë íå áóëî çîâñ³ì. ×àñîì 
¿õ íå áóëî íàâ³òü íà òå, àáè âñòàòè 
ç ë³æêà. Òåïåð ñèòóàö³ÿ íå íàäòî 
çì³íèëàñü. Ñèë äîñ³ íåìàº, íàñòðîþ 
÷è áîäàé ÿêîãîñü ïîçèòèâó — òåæ. 
Ñëîâà çàáóâàþ, ïî÷óâàþñü íåïðè-
òîìíîþ, â ãîëîâ³ êàøà. Ñ³ëà ïðà-
öþâàòè — äóæå âàæêî çîñåðåäèòèñÿ.

×èì áè íå çàéìàëàñü — ðåçóëüòàò 
íå òàêèé, íà ÿêèé ðîçðàõîâóâàëà, 
ç³çíàëàñü ïàí³ Ëþäìèëà. Àïàò³ÿ ³ 
íàâ³òü äåïðåñ³ÿ ñòàëè ïîñò³éíèìè 
ñóñ³äàìè, õî÷à ðàí³øå æ³íêà é äóì-
êè ïðî òàêå ïðèïóñòèòè íå ìîãëà.

— Âíî÷³ çàñèíàþ íà 2–3 ãîäèíè, 
íåçðîçóì³ë³ ïðèïëèâè, ³ áàéäóæ³ñòü 
äî âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàâêî-
ëî, — ïîä³ëèëàñü æ³íêà. — Äî ñïå-
ö³àë³ñò³â ïîêè íå çâåðòàëàñü — ñïî-
ä³âàþñü íà òå, ùî äåíü-äâà — ³ âñå 
ìèíå. À âîíî ëèøå ïîãëèáëþºòüñÿ. 
Ðîáëþ íàä ñîáîþ íàäçóñèëëÿ, àáè 
íå ñòàòè çàðó÷íèêîì ö³º¿ àïàò³¿.

Íàâ³òü îáîâ’ÿçêîâ³ ïðîãóëÿíêè, 
ÿê³ ðàí³øå çàâæäè ò³øèëè, íå ïðè-
íîñÿòü çàäîâîëåííÿ. Íàäì³ðíà ï³ò-
ëèâ³ñòü, ïðîáëåìè ç³ ñíîì, çàäèøêà 
³ âèïàäàº âîëîññÿ, í³áè ï³ñëÿ õ³ì³-
îòåðàï³¿. Ç òàêèìè ïîñòêîâ³äíèìè 
íàñë³äêàìè áîðåòüñÿ Âàëåíòèíà 
Êîãóò (äàí³ æ³íêè çì³íåí³ íà ¿¿ 
ïðîõàííÿ — ïðèì. àâò.).

— Ñïèíà ùå ÷àñîì áîëèòü, òðîõè 
âòîìëþâàí³ñòü çàëèøèëàñÿ, âàæêî 
éòè âãîðó, ìó÷èòü çàäèøêà, — ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Âàëåíòèíà. — Äîâøèé 
÷àñ ñàòóðàö³ÿ çàëèøàëàñü íåâèñî-
êîþ, º ïðîáëåìè ç³ ñíîì. Àëå ãî-
ëîâíå, ìåí³ çäàºòüñÿ òå, ùî âäàëîñÿ 
âèæèòè ï³ä ÷àñ COVID. Çíà÷èòü 
òðåáà äÿêóâàòè Áîãó ³ ðàä³òè. ², 
çâè÷àéíî, íå çàõâîð³òè ïîâòîðíî í³ 
íà êîâ³ä, í³ çàïàëåííÿ, í³ íà ãðèï.

Ïîä³áíèõ ³ñòîð³é, ÿêèìè ÿ çà-
êëèêàëà òåðíîïîëÿí çà äîïîìîãîþ 
Ôåéñáóê ïîä³ëèòèñü ç ³íøèìè, — 
ñîòí³. Ó âñ³õ ïîñòêîâ³äíèé ïåð³îä 
ïðîò³êàº ïî-ð³çíîìó. Õòîñü îãîâòàâ-
ñÿ ï³ñëÿ COVID ³ çàáóâ ïðî íüîãî, 

Поради психологів, які вам допоможуть одужати

ЯК ВІДНОВИТИСЯ ПІСЛЯ COVID-19 
Поради  Які болячки можуть з’явитися 
після перенесеного коронавірусу, куди 
бігти і що приймати, чи можна відвідувати 
сауну і коли починати тренування тим, 
хто займався спортом, радить лікар 

à õòîñü ìîæå ì³ñÿöÿìè ïîæèíàòè 
ïëîäè ï³äñòóïíî¿ íåäóãè.

КОРОТКОТРИВАЛІ ЧИ НА ВСЕ 
ЖИТТЯ?

Êîëè òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ âèÿ-
âèâñÿ â³ä’ºìíèì, íåäóãà â³äñòóïèëà, 
êë³í³êè õâîðîáè íåìàº, âàì çàêðèëè 
ë³êàðíÿíèé, — öå ùå íå îçíà÷àº, 
ùî çàê³í÷èëèñü õâîðîáè, ïîÿñíèëà 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð ç íàäàííÿ ïåð-
âèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ÊÍÏ 
«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè» Íàä³ÿ Áîäíàð.

— 80% ïåðåíîñÿòü êîðîíàâ³ðóñ 
â ëåãê³é ôîðì³, àëå öå íå îçíà÷àº, 
ùî íå áóäå íàñë³äê³â, — êàæå Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — Ó êîæí³é ñèñòåì³ ìîæíà 
î÷³êóâàòè, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè 
óñêëàäíåííÿ — íà êîðîòêèé òåðì³í 
÷è íà âñå æèòòÿ.

ЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
ВИНИКАЮТЬ 

Ùå ï³ä ÷àñ õâîðîáè ìåäèêè ÷àñòî 
ô³êñóþòü ó ïàö³ºíò³â ï³äâèùåííÿ 
òèñêó, àðèòì³¿ — àáî ç’ÿâëÿþòüñÿ 
âïåðøå, àáî â òèõ, ùî âæå ïîäîëàëè 
³ ê³ëüêà ðîê³â âîíè íå òóðáóâàëè — 
ïîâåðòàþòüñÿ çíîâó. Íàé÷àñò³øå 
öå ñòàºòüñÿ ç òèìè, õòî ïåðåí³ñ 
COVID ó âàæê³é ôîðì³. Âîíè 
íå ìàþòü ñèëè ðóõàòèñü ³ ìàéæå 
âåñü ÷àñ ëåæàòü. À íèçüêà ô³çè÷íà 
àêòèâí³ñòü íàé÷àñò³øå ïðèçâîäèòü 
äî óñêëàäíåíü.

Äåïðåñ³¿, ïîðóøåííÿ ñíó, íå ìîæå 
ñêîíöåíòðóâàòèñü, âèñëîâèòè ÷³òêî 
äóìêó — òàê³ íàñë³äêè ìåäèêè ñïî-
ñòåð³ãàþòü ÷è íå íàé÷àñò³øå.

Òàêîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ 
ïðîáëåì, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî äè-

õàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³. Öå ïðè-
çâîäèòü äî êèñíåâîãî ãîëîäóâàí-
íÿ ³ ï³çí³øå äî çàõâîðþâàíü, ÿê³ 
âèêëèêàí³ íåäîñòàòí³ñòþ êèñíþ 
ó âñüîìó îðãàí³çì³. Â³ðóñíà âòîìà 
ìîæå òðèâàòè òèæíÿìè ÷è ì³ñÿöÿ-
ìè — í³÷îãî íå çðîáèâ, à âòîìèâ-
ñÿ, í³áè â³äïðàöþâàâ ö³ëó çì³íó. 
Â³ðóñ ìîæå «îáëþáóâàòè» ³ ïå÷³í-
êó, ³ øëóíîê, é ³íø³ âíóòð³øí³ îð-
ãàíè, ùî ïðîÿâëÿòèìåòüñÿ ð³çíèìè 
íåäóãàìè.

ДОСВІД СУСІДІВ НЕ ПІДХОДИТЬ
— Âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ë³êóâàííÿ 

COVID, ìè áà÷èìî, ùî ïàö³ºíòè 
ë³êóþòüñÿ ñàìîòóæêè, äèâëÿòüñÿ, 
ùî ïðèéìàëè ð³äí³, ñóñ³äè ³ âèïðî-
áîâóþòü öå íà ñîá³, — êàæå Íàä³ÿ 
Áîäíàð. — Öå íàäçâè÷àéíî øê³äëè-
âî äëÿ ïàö³ºíòà. Çàðàç êîæåí ìàº 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ÿêîìó äîâ³ðÿº. 
² ñàìå ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì òðåáà 
âèçíà÷àòè òàêòèêó ë³êóâàííÿ. ×àñîì 
ë³êè íå ïîòð³áí³, íàòîì³ñòü âàðòî 
çá³ëüøèòè ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ 
÷è äîäàòè âïðàâè. ×è â îêðåìèõ âè-

ïàäêàõ íå ä³ÿòèìå í³ùî, ïîòð³áíà 
äîïîìîãà ïñèõîòåðàïåâòà. 

Ñàìå ñ³ìåéíèé ë³êàð ïðèçíà÷èòü 
àíàë³çè ³ âèð³øèòü çà ïîòðåáè, 
äî ÿêîãî ôàõ³âöÿ çâåðíóòèñü. 

— Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ âèçíà÷àòü, ÿêèé 
ñàìå òèï ðåàá³ë³òàö³¿ âàì ïîòð³áåí ³ 
ñêåðóþòü, — êàæå Íàä³ÿ Áîäíàð. — 
×è öå ìàñàæ³, ÷è ðîáîòà ç ïñèõîëî-
ãîì, ÷è ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè. 

Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ï³ñëÿ 
COVID — äîòðèìóâàòèñü ðåæèìó 
³ ðîçïîä³ëó ÷àñó íà ïðàöþ ³ â³äïî-
÷èíîê. Ïîá³ëüøå áóâàòè íà ïîâ³òð³, 
õàð÷óâàííÿ ìàº áóòè çáàëàíñîâàíèì 
òà äîäàòè äîçîâàí³ ô³çè÷í³ íàâàíòà-
æåííÿ. ßêùî ìåäèêè ïðèçíà÷èëè 
êîíòðîëü îáñòåæåííÿ — çðîáèòè öå.

— Ùî áàñåéí, ùî áàíÿ-ñàóíà — 
öå âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íà îðãà-
í³çì, — ïîÿñíèëà Íàä³ÿ Áîäíàð. — 
Ï³ñëÿ COVID íå âàðòî îäðàçó ñåð-
éîçíî íàâàíòàæóâàòèñÿ íàâ³òü òèì, 
õòî äî õâîðîáè àêòèâíî çàéìàâñÿ 
ñïîðòîì. ßêùî õî÷åòå ïî÷èíàòè 
òðåíóâàííÿ — ðîá³òü öå äîçîâàíî 
³ ïîòèõåíüêó. 

Треба дивитися правді у вічі і чітко усвідомити, що 
коронавірус таки є. Але мислити потрібно лише позитивно
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«Áàãàòî ëþäåé áîÿòüñÿ 
ïîâ³äîìëÿòè ïðî ñâ³é 
ñòàí, áî ïðîéøëà 
³íôîðìàö³ÿ, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ òîòàëüíî 
«á’º ïî ì³çêàõ» 
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²ñòîð³þ ñâÿùåííèêà ç Ëàíîâå÷-
÷èíè Îëåêñ³ÿ Ô³ëþêà ìè ðîçïî-
â³äàëè ìàéæå äâà ðîêè òîìó. Òîä³ 
ìàòåð³àë ç³áðàâ ñîòí³ ïîçèòèâíèõ 
êîìåíòàð³â, à ³ñòîð³ÿ ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé âçÿâ ï³ä îï³êó õëîï÷èêà, 
çâîðóøèëà ÷èòà÷³â.

Ç òîãî ÷àñó ê³ëüê³ñòü ïðèõèëü-
íèê³â ³ îíëàéí-ïàðàô³ÿí ó ñâÿ-
ùåííèêà çðîñëà ó ê³ëüêà ðàç³â, 
à ñàì â³í ïðîäîâæóº ä³ëèòèñü ùè-
ð³ñòþ òà Ñëîâîì Áîæèì ç ëþäüìè 
÷åðåç ñîöìåðåæ³.

— ²ç ïðèéäåøí³ìè ñâÿòàìè âàñ, 
îò÷å. Ðîçêàæ³òü, ÿê ñâÿòêóâàëè 
Ð³çäâî? ×è â³ä÷óâàºòå âäîìà ñâÿò-
êîâèé íàñòð³é?

— Íàéá³ëüøà òðàäèö³ÿ — öå 
ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî 
ó ñ³ìåéíîìó êîë³, ïî-õðèñòèÿí-
ñüêè. Óâå÷åð³ ìè óñ³ ç'¿æäæàºìîñü 
äî áàòüê³âñüêî¿ õàòè íà âå÷åðþ, 
ãîòóºìî 12 ï³ñíèõ ñòðàâ. Çâè÷àé-
íî, ìîëèìîñü. Ï³ñëÿ âå÷åð³ éäåìî 
íà Ïîâå÷³ð’ÿ. Âñ³ºþ ñ³ì'ºþ, öå òåæ 
òðàäèö³ÿ — íà Ð³çäâî éòè ó õðàì ðà-
çîì ç ð³äíèìè. Ïîò³ì ïîâåðòàºìîñü 
äîäîìó, â³äïî÷èâàºìî, à ðàíî — 
íà Ñëóæáó Áîæó. Íå â ä³äóõàõ Ð³çä-
âî, íå â êóò³ ³ íàâ³òü íå â 12-òüîõ 
ñòðàâàõ, à â ä³éñíîìó ïðîñëàâëåíí³ 
Ñèíà Áîæîãî. Ìè ÷àñòî êîëÿäóºìî. 
² â öüîìó º Ð³çäâî. Òðàäèö³é ó íàñ 
ì³í³ìóì, ãîëîâíà òðàäèö³ÿ — öå ç 
Áîãîì, ç Öåðêâîþ, ç ñ³ì'ºþ.

— À ÿëèíêó ïðèêðàñèëè?
— Ìè ïî÷àëè ïðèáèðàòè áó-

äèíîê ùå ç 24-ãî ãðóäíÿ, çðî-
áèëè ð³çäâÿí³ áóêåòè ç ÿëèíîê. 
Â³ä ÿëèíêè âæå ÿêèé ð³ê ïîñï³ëü 
ìè â³äìîâëÿºìîñü, ùîá çáåðåãòè 
áîäàé îäíó ë³ñîâó êðàñóíþ â³ä 
çðóáóâàííÿ. Íàòîì³ñòü ³ç ã³ëîê 
ðîáèìî áóêåòè, ïðèêðàøàºìî ¿õ 
³ âîíè íàì ìèëóþòü äóøó.

— Âè ÷àñòêîâî ³ êóë³íàðíèé 
áëîãåð. Ùî ñìà÷íåíüêîãî ãîòóâà-
ëè íà ñâÿòà?

— Ïðî ñìà÷íåíüêå, òî íåùî-
äàâíî çí³ìàâ â³äåî ïðî òå, ÿê 
ÿ ãîòóþ ñîëîäêó øóáó. Âîíî äóæå 
ñïîäîáàëîñü ëþäÿì. Áàãàòî õòî 
êèäàâ ôîòî, ùî ðîáèâ òàêó æ âäî-
ìà. (Ïîñèëàííÿ íà ðåöåïò äèâ³òü-
ñÿ íèæ÷å — ïðèì. ðåä.) Íà Ð³çäâî 
òåæ ïëàíóþ çðîáèòè òàêó.

Ïðî êóòþ, â³äâàðþþ çåðíà ïøå-
íèö³. Ó ìàê³òð³ ðîçâîäæó àáî ãî-
òîâó ìàêîâó ñóì³ø, àáî ìàê òðó 
ç öóêðîì. Äàþ òð³øêè õàëâè, áî 
ìè ëþáèìî, âèøí³ êèñëåíüê³ áåç 
ê³ñòî÷êè. Äîäàþ ìåäó ³ âîëîñüê³ 
ãîð³õè. Áàãàòî êóò³ íå ðîáëþ, 
ìîæå ë³òð, ìîæå ï³âòîðà.

— Âàø áëîã ñòàâ âåëèêîþ ÷àñòè-
íîþ æèòòÿ. Ñê³ëüêè óæå ï³äïèñ-
íèê³â ó âàñ?

— Íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ 65 òè-
ñÿ÷, íà ñòîð³íö³ â Instagram — ïî-
íàä 10 òèñÿ÷. Íàïðàâäó, ÿ íå ñïî-
ä³âàâñÿ, ùî ëþäåé áóäå òàê áàãàòî, 
àëå ÿ ïðîïîâ³äóþ Ñëîâî Áîæå ³ º 
ò³, õòî õî÷å éîãî ñëóõàòè. Ùîâå-
÷îðà î 21 ãîäèí³ ìè çáèðàºìîñü 
íà ñëóõàííÿ ³ ðîçäóìóâàííÿì íàä 
Áîæèì Ñëîâîì.

— ×è ï³äòðèìóþòü âàø³ ñèíè 

ЯК ЗАСНУВАВ НАЙБІЛЬШУ 
В КРАЇНІ ОНЛАЙН-ПАРАФІЮ 
Відверто  Отця Олексія Філюка 
знають у всій Україні та навіть 
за кордоном. Він об'єднав десятки 
тисяч користувачів соцмереж у своєму 
блозі, де розповідає про себе, 
молиться та готує різні смаколики

«Íà êàðàíòèí³ ÿ ïî÷àâ 
ïðàêòèêóâàòè çàïèñêè 
çà çäîðîâ'ÿ îíëàéí. 
Áóâàº, ùî º òèñÿ÷³ 
êîìåíòàð³â. Ó êîæíîìó 
äî10 ³ìåí, à òî ³ á³ëüøå» 

Отець Олексій Філюк всиновив двох хлопців. Віктор живе з 
ним майже чотири роки, а Сергійко — два

«Від ялинки вже який рік поспіль ми відмовляємось. 
Натомість із гілок ми робимо букети, прикрашаємо їх і вони 
нам милують душу», — розповідає священник
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Інгредієнти: законсервована 
вишня, домашній сир, вершки 
збиті з цукром, яблука.
Як готувати?
На тарілку викладаємо шар кис-
ломолочного сиру, потім тремо 
яблука, далі даємо вишню, знову 
яблука. Все встеляємо вершка-
ми. А зверху натираємо чорний 
шоколад.

Солодка шуба від священника Олексія Філюка 

У соцмережах люди дякують 
отцю Олексію за його молитви. 
Дописи священника набирають 
сотні і навіть тисячі коментарів.
— Пiзнання Слова Божого че-
рез Вас, як ковток води у спеку! 
Стiльки нового дiзнаємося iз 
Головноi Книги, дякуючи Вам. 
Кожного Бог приводить до Бiблiї 
рiзними шляхами. Нашу спiльно-
ту Бог наближує до Себе саме че-
рез Вас. Дякую Богу за те, що мiй 
погляд привiв до Вашоi сторiнки 
у фб, а згодом уже й в iнстаграмi. 
Благослови Боже всi справи, якi 
розпочинає с. Олексiй, — пише 
Валентина.
Нещодавно священник розпо-
чав проводити онлайн-трансля-
ції ранкових руханок. І зарядку 
з ним роблять навіть люди, які 

живуть закордоном.
— Я вже годинник 6:20 настави-
ла на рано на зарядку, Ви свя-
щенник Олексій від Бога, завжди 
усміхнений, життєрадісний… Дай 
Вам Боже і Вашим синочкам здо-
ров'ячка і всього доброго, Хри-
стос Рождається!!! До завтра, 
бо в нас година назад, — пише 
Оксана Сидоренко.
Священнику дякують за науку та 
Боже слово.
— Дуже дякую Богу, що Ви є, 
дякую за Вашу науку та щирість 
за те, що радієте життю і інших 
цього навчаєте. Життя з Вами 
змінюється на краще а головне 
вивчаємо Слово Боже. Будь-
те завжди таким позитивним і 
простим. Дякую, — пише Марійка 
Гончарова.

Що пишуть люди у коментарях 

òå, ùî âè çàéìàºòåñü áëîãåðñòâîì. 
Ðîçêàæ³òü ïðî Â³êòîðà ³ Ñåðã³ÿ. 
ßê âäàëîñü ïîáóäóâàòè òàê³ òåïë³ 
âçàºìèíè ç íèìè?

— Â³êòîð æèâå ç³ ìíîþ âæå ÷î-
òèðè ðîêè, Ñåðã³éêî — äâà. Äàé 
Áîæå, ùîá ó êîæí³é ïîâí³é ñ³ì'¿ 
ä³òè áóëè òàê³ ùàñëèâ³, ÿê ùà-
ñëèâ³ ìî¿ ä³òè òóò. Íå õî÷ó ñåáå 
ïåðåõâàëþâàòè, àëå âîíè ìàþòü 
ñâ³é ïðîñò³ð, ìàþòü ñâî¿ ê³ìíà-
òè, âäîìà ÷èñòî, ïðèãîòîâàíà ¿æà. 
Âîíè çíàþòü, ùî ¿õ ëþáëÿòü. Ó íàñ 
º òðàäèö³ÿ ùîñóáîòè ïðîâîäèòè 
äåíü ðàçîì. Ìè ãîòóºìî, ïðèáèðà-
ºìî âäîìà ³ ó õðàì³, ³ âñå öå ðàçîì.

— ßê âè óñå âñòèãàºòå: ä³ì, êóõ-
íÿ, ä³òè… À ùå é ñîòí³ ³ íàâ³òü 
òèñÿ÷³ ³ìåí çà çäîðîâ'ÿ, ÿê³ ëþäè 
çàëèøàþòü â êîìåíòàðÿõ. Ñê³ëüêè 
÷àñó ³äå íà òå, ùîá âèïèñàòè ò³ 
³ìåíà, òà íà ìîëèòâó?

— ßêùî ç Áîãîì — âñå âñòè-
ãàºø, âñå ðåàë³çîâóºø â÷àñ-
íî. Äî ïðèêëàäó, íà êàðàíòèí³ 
ÿ ïî÷àâ ïðàêòèêóâàòè çàïèñêè 
çà çäîðîâ'ÿ îíëàéí. Áóâàº òàêå, 
ùî º äâ³-òðè òèñÿ÷³ êîìåíòàð³â. ² 
â êîæíîìó ïî ï'ÿòü-äåñÿòü ³ìåí, 
à òî ³ á³ëüøå. Ùîíåä³ë³ ³ ùîñâÿòà 
ÿ íå ïèøó ïðî òå, ùî áóäó ìîëè-
òèñü çà çäîðîâ'ÿ, àëå ïî ìîæëè-

âîñò³ ðîáëþ öå. Íàïðèêëàä, ïå-
ðåä Ð³çäâîì ëþäè ïî÷àëè ïèñàòè 
êîìåíòàð³ çà çäîðîâ'ÿ. Çà äåíü 
äî ñâÿòà â îá³äíþ ïåðåðâó íà ðî-
áîò³ ÿ áóäó âèäðóêîâóâàòè êîìåí-
òàð³. Íà öå ï³äå 500–600 ëèñòê³â 
ïàïåðó. Áóäå ìîæå 3–4 òèñÿ÷³ 
ñ³ìåé, â êîæí³é ïî 5–10 ³ìåí, 
à òî ³ á³ëüøå.

Ç íèõ îäèíèö³ ðîáëÿòü ïîæåð-
òâè. ßêùî ç òèñÿ÷³ ëþäåé äâîº-
òðîº çðîáëÿòü ïîæåðòâó — òî áóäå 
äîáðå. Àëå ÿ íå çà ãðîø³ ìîëþñü. 
Ïðîñòî òàêèé ÷àñ, ùî â êàðàíòèí 
íå êîæåí ìîæå ï³òè äî öåðêâè ³ 
äàòè çà çäîðîâ'ÿ. ß ðîçäðóêîâóþ 
ö³ êîìåíòàð³ ³ êîëè º ÷àñ âå÷³ðíüî¿ 
ñëóæáè, òî ÿ ðîáëþ Ïðîñêîìèä³þ 
çà çäîðîâ'ÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ ïèñàëè. 
ß öå ðîáëþ íå ñàì. ß âèéìàþ ÷à-
ñòî÷êè, ïîìèíàþ, á³ëÿ ìåíå ñòî-
ÿòü ìî¿ ä³òè, ³ ìè ðàçîì âè÷èòóºìî 
êîæíå ³ì'ÿ. ßêùî íå âñòèãàºìî öå 
çðîáèòè — âè÷èòóºìî ùå íà Ðà-
í³øí³é ñëóæá³. Íà íîâèé ð³ê ìè 
÷èòàëè ¿õ á³ëüøå ãîäèíè. Íàñ áóëî 
ñåìåðî öåðêîâíèê³â. ßêáè ÿ ÷èòàâ 
ñàì — òî áóëî á 7–8 ãîäèí.

— ×îãî ïîáàæàºòå íàøèì ÷è-
òà÷àì?

— Ùîá â êîæíîìó äîì³ áóëî 
ðàä³ñíî ³ òåïëî. Ùîá çóñòð³ëèñü 
ò³ ð³äí³, ÿê³ äàâíî íå áà÷èëèñü ³ 
óñ³õ îá'ºäíàëà ãó÷íà êîëÿäà.
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 Ó âàø³ äâåð³ ìîæå ïîñòóêàòè 
áóäü-õòî. Çàâäàííÿ øàõðà¿â — 
âòåðòèñÿ â äîâ³ðó òà ïðîéòè 
âñåðåäèíó áóäèíêó. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ ðîçïîâ³äàþòü, íàé÷àñò³øå 
æåðòâàìè øàõðà¿â ñòàþòü ëþäè 
ïîõèëîãî â³êó. Òîìó ïîïåðåäüòå 
âàøèõ áàòüê³â, áàáóñü òà ä³äóñ³â, 
òà ïîÿñí³òü, ÿê ñåáå ïðàâèëüíî 
ïîâîäèòè. Ïðî öå æóðíàë³ñò «RIA 
ïëþñ» çàïèòàâ ó åêñïåðò³â.

ЯКІ СХЕМИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗЛОДІЇ 

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àñò³øàëè 
êðàä³æêè ç â³ëüíèì äîñòóïîì, — 
ðîçïîâ³äàº îïåðóïîâíîâàæåíèé ç 
îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâ óïðàâ-

ë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó ²âàí Áà-
÷èíñüêèé. — Çàçâè÷àé öå æ³íêè 
ðîìñüêî¿ çîâí³øíîñò³, ÿê³ ï³ä 
âèãëÿäîì ñîöïðàö³âíèê³â, ïðà-
ö³âíèê³â ÆÅÊ³â, ïîøòè, áàíê³â 
òîùî, õîäÿòü ïî áóäèíêàõ. Ïî-
òåðï³ë³ — çàçâè÷àé ïåíñ³îíåðè. 
Äî íèõ øàõðà¿ âòèðàþòüñÿ â äî-
â³ðó. ×àñòî àôåðèñòè ïðàöþþòü 
ïî äâîº. Îäèí â³äâîë³êàº âëàñíèêà 
æèòëà, à ³íøèé òèì ÷àñîì ìîæå 
â÷èíèòè êðàä³æêó. Ï³ä âèãëÿäîì 
ïðàö³âíèê³â áàíêó, øàõðà¿ «çà-
ì³íþþòü» ñòàð³ êóïþðè íà íîâ³. 
Ñõåì º äóæå áàãàòî.

Íå çàâæäè çàâäàííÿ øàõðà¿â — 
âèíåñòè ç áóäèíêó ö³ííîñò³, àáî 
îáìàíîì çàâîëîä³òè ãðîøèìà. ª 
ëþäè, ÿê³ ïðîäàþòü ð³çí³ òîâàðè 
çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ãðóïà ðè-

çèêó — çíîâó æ òàêè ïåíñ³îíåðè. 
ßêùî íå çà÷èíèòè äâåð³ ïåðåä íî-
ñîì òàêèõ ïðîäàâö³â, âîíè ìîæóòü 
«âïàðèòè» âàì áóäü-ÿêèé íåïî-
òð³á. Êðàùå âçàãàë³ íå â³ä÷èíÿòè 
¿ì äâåð³.

ХТО МАЄ ПРАВО ЗАЙТИ 
ДО ВАШОГО БУДИНКУ 

Íå âïóñêàòè íåçíàéîìö³â äî âà-
øîãî ïîìåøêàííÿ — öå ïðàâèëüíå 
ð³øåííÿ. Þðèñò Âàñèëü Ìèõàëþê 
ïîÿñíþº, áåç âàøîãî äîçâîëó í³õòî 
íå ìàº ïðàâà çàõîäèòè äî âàøîãî 
áóäèíêó. Íàâ³òü ÿêùî äî âàñ ä³éñ-
íî ïðèéøëè ç â³äïîâ³äíèõ ñëóæá 
äëÿ ïåðåâ³ðêè ë³÷èëüíèê³â — áåç 
âàøîãî äîçâîëó âîíè íå ìîæóòü 
çàéòè äî ïîìåøêàííÿ.

— Îäíîçíà÷íî, äî âàøîãî ïî-

ìåøêàííÿ í³õòî íå ìîæå çàéòè 
áåç âàøîãî äîçâîëó, — ïîÿñíþº 
Âàñèëü Ìèõàëþê. — Âèíÿòêîì º 
ëèøå ïðàâîîõîðîíö³, ÿê³ ä³þòü 
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ 
ñóäó. Òàêîæ öå ìîæóòü áóòè çà-
õîäè ïðàâîîõîðîíö³â, äî ïðèêëà-
äó, ³ç çàòðèìàííÿ çëî÷èíö³â ÷è 
ïîïåðåäæåííÿ çëî÷èíó.

ßêùî äî âàñ ïðèéøëè ïåðå-
â³ðèòè ë³÷èëüíèê — âè ìîæåòå 
íå âïóñòèòè ëþäåé, íàâ³òü ÿêùî 
âîíè ïîêàçóþòü âàì â³äïîâ³äí³ 
äîêóìåíòè.

— Äî ïðèêëàäó, ÿêùî ó âàñ õî-
÷óòü çàì³íèòè ë³÷èëüíèê — ïðà-
ö³âíèêè â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ïîïå-
ðåäíüî íàäñèëàþòü ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî öþ íåîáõ³äí³ñòü. Âîíè àðãó-
ìåíòóþòü ïðè÷èíó. Òîä³ âëàñíèê 

íåðóõîìîñò³ óçãîäæóº ö³ ä³¿. Àäæå 
áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ïîòð³áíî 
âïóñòèòè ñïåö³àë³ñòà äî âàøîãî 
áóäèíêó. Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåâ³-
ðèòè, ÷è ñïðàâä³ öå ïðåäñòàâíèê 
ãàçîâî¿ ñëóæáè ÷è âîäîêàíàëó — 
çàïèòàéòå ó íüîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, 
à êðàùå — çàòåëåôîíóéòå íà ï³ä-
ïðèºìñòâî, ùîá ïåðåêîíàòèñü, 
ùî òàêèé ïðàö³âíèê ñïðàâä³ º, ³ 
â³í ìàº âèêîíàòè ò³ ÷è ³íø³ ä³¿. 
Íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ íå äàº âàì 
ãàðàíò³é. Áî â íàø ÷àñ ìîæíà 
íàäðóêóâàòè áóäü-ÿêó äîâ³äêó, ³ 
çâè÷àéíà ëþäèíà íå çìîæå çà-
ï³äîçðèòè ùîñü.

Ïðàö³âíèêè ïîøòè, ñîöïðàö³â-
íèêè òàêîæ ìàþòü ïîñâ³ä÷åííÿ, 
êàæå þðèñò. Àëå áåçïå÷í³øå — 
íå âïóñêàéòå íåçíàéîìö³â äî æèòëà.
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Ñâ³æå ì’ÿñî ìîæíà êóïèòè 
ó áóäü-ÿêîìó ñóïåðìàðêåò³ ÷è ìà-
ãàçèí³. Áàãàòî ëþäåé ¿äóòü çà íèì 
íà ðèíîê.

ЩО ПРОДАЮТЬ НА РИНКУ
Ó ì’ÿñíîìó ïàâ³ëüéîí³ çàçâè÷àé 

ëþäåé íåáàãàòî, îäíàê ïåðåä ñâÿ-
òàìè ïî÷èíàºòüñÿ àæ³îòàæ. Âèá³ð 
òóò çíà÷íî á³ëüøèé, í³æ â ñóïåð-
ìàðêåòàõ. Îäíàê ö³íè ó ð³çíèõ 
ïðîäàâö³â â³äð³çíÿþòüñÿ. Ñâè-
íÿ÷èé îøèéîê êîøòóº áëèçüêî 
130 ãðèâåíü. Ï³ä÷åðåâèíà — 120. 
ßêùî îá³éòè ê³ëüêà ïðîäàâö³â — 
ìîæíà çíàéòè ì’ÿñî äåøåâøå.

— Áàãàòî ïîêóïö³â çàìîâëÿþòü 
ì’ÿñî íàïåðåä, ùîá âñòèãíóòè 
êóïèòè, — ðîçïîâ³äàº ïðîäàâåöü 
ïàí Ìèõàéëî. — ×åðãè çàçâè÷àé 
áóâàþòü ïåðåä ñâÿòàìè, áî ëþäè 
õî÷óòü ñâ³æîãî ì’ÿñà.

Áàãàòî ëþäåé ïðè¿çäÿòü ç ïðè-
ëåãëèõ ñ³ë. Êóïèòè íà ðèíêó ìîæ-
íà íå ëèøå ì’ÿñî, à ³ ïå÷³íêó, 
ëåãåí³, ñåðöÿ òà íàâ³òü øê³ðó òà 
ê³ñòêè, ÿê³ êóïóþòü ñâî¿ì òâàðè-
íàì.

Äëÿ òîãî ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ì’ÿñî ñâ³æå — ïîòð³áíî ïðèòèñíó-
òè éîãî ïàëüöåì. ßêùî ëèøàºòüñÿ 
âì’ÿòèíà — öå îçíà÷àº, ùî ì’ÿñî 
âæå íå ñâ³æå.

ЯКІ ЦІНИ В СУПЕРМАРКЕТАХ 
Âàðò³ñòü ì’ÿñà ó ð³çíèõ ìåðåæàõ 

ñóïåðìàðêåò³â ïðèáëèçíî îäíàêî-
âà. Ìîæíà êóïèòè êóðÿòèíó, ñâè-
íèíó, ÿëîâè÷èíó, ì’ÿñî ³íäè÷êè 
òà êðîëèêà.

Ìîæíà êóïèòè ³ ð³çí³ êîâáàñêè, 
ì’ÿñí³ ðóëüêè òà ì’ÿñî â ìàðèíàä³. 
Âîíè êîøòóþòü 110–130 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì, çàëåæíî â³ä âèäó. ¯õ 
ïîòð³áíî çàï³êàòè àáî ñìàæèòè.

Ãîòîâå ì’ÿñî òà êîâáàñè êîø-
òóþòü â ñåðåäíüîìó 210–370 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì. Çíà÷íî äåøåâøå 
êóïèòè ì’ÿñî â ìàðèíàä³ àáî ñïå-
ö³àëüí³ çàãîòîâêè ³ ïðèãîòóâàòè 
¿õ âäîìà ñàìîìó.

Ìè ç³áðàëè àêòóàëüí³ ö³íè 
íà ð³çíå ì’ÿñî. Íàéäåøåâøå — 
êóïóâàòè êóðÿòèíó. Íàéäîðîæ-
÷å — ³íäèêà.

ЩО РАДЯТЬ ЛІКАРІ 
ТА ДІЄТОЛОГИ

Îäíàê ÿêùî âè äîòðèìóâàëèñü 
ïîñòó — ìåäèêè òà ä³ºòîëîãè 
çàñòåð³ãàþòü, ïîâåðòàòè ì’ÿñî 
äî ðàö³îíó ïîòð³áíî ïîñòóïîâî. 
Àäæå ñàìå ï³ñëÿ íîâîð³÷íî-ð³çä-
âÿíèõ ñâÿò áàãàòî ëþäåé ìàþòü 
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì.

— Ì’ÿñî — öå íàñàìïåðåä 
àì³íîêèñëîòè òà á³ëêè, ÿê³ º 
áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ 
êë³òèí, — êàæå ñ³ìåéíèé ë³êàð 
Íàä³ÿ Áîäíàð. — ßêùî äîðîñëà 
ëþäèíà, ÿêà âèêëþ÷àº ç ðàö³îíó 
ì’ÿñî, íå â³ä÷óº öüîãî, òî äëÿ ä³-
òîê, ÿê³ ðîñòóòü, öå äóæå âàæëèâî 
³ ñóòòºâî ìîæå â³äáèòèñü íà ñòàí³ 
¿õ çäîðîâ’ÿ. ßêùî ó ðàö³îí³ â³ä-

Кого вам не варто пускати у свою оселю 
та за якими схемами працюють «колядники» 

ДЕ КРАЩЕ КУПУВАТИ М’ЯСО — 
У СУПЕРМАРКЕТІ ЧИ НА РИНКУ 
Стіл  Після закінчення різдвяного посту 
багато тернополян повернули до свого 
раціону м’ясо. Журналіст «RIA плюс» 
дізнався актуальні ціни на цей товар

ñóòíº ì’ÿñî, àëå º ñòðàâè ÷è ïðî-
äóêòè, ùî çàì³íþþòü éîãî, òî òóò 
í³ÿêèõ ðèçèê³â íåìàº. Íàâïàêè, 
îðãàí³çì îçäîðîâëþºòüñÿ çà öåé 
÷àñ. Àëå, õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî 
ïîòð³áíî äîáðå ïðîäóìàòè, ÷èì 
âè çàì³íèòå á³ëêè òâàðèííîãî 
ïîõîäæåííÿ. Âàðòî çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü á³ëê³â ðîñëèííîãî ïî-
õîäæåííÿ. Öå — áîáîâ³, ãîðîõ, 
êâàñîëÿ, ñî÷åâèöÿ — ò³ ïðîäóêòè, 
ùî ìàþòü âåëèêèé âì³ñò á³ëêà. 
Â³ä ì’ÿñà íå ìîæíà â³äìîâëÿòèñü 
ä³òÿì, ÿê ÿ âæå êàçàëà, òîìó ùî 
¿ì ïîòð³áåí á³ëîê ³ êë³òêîâèíà 
äëÿ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó. Òà-
êîæ íå âàðòî â³äìîâëÿòèñü ëþ-
äÿì ïîõèëîãî â³êó, òèì, õòî ìàº 

ñåðéîçí³ õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. 
Âàã³òíèì æ³íêàì, ìàìàì, ÿê³ ãî-
äóþòü ãðóääþ òåæ íå ðåêîìåíäî-
âàíî âèêëþ÷àòè ç ðàö³îíó ì’ÿñí³ 
ïðîäóêòè.

Ä³ºòîëîãèíÿ Ìàð’ÿíà Ëåá³äü 
ïîÿñíþº — ì’ÿñî ó ðàö³îí³ ìîæíà 
çàì³íèòè áîáîâèìè, êèñëî-ìîëî÷-
íèìè ïðîäóêòàìè. 20% ðîñëèííî-
ãî á³ëêà º ó ãîð³õàõ. Äî ïðèêëàäó, 
ãîð³õè êåø'þ, ìèãäàëü, ãðåöüêèé 
ãîð³õ íà 80% ñêëàäàºòüñÿ ç æèð³â 
òà íà 20% — ç á³ëêà. Ìè ìîæå-
ìî ïîâí³ñòþ á³ëêè áðàòè ³ íå ç 
ì’ÿñà, à ç ³íøèõ ïðîäóêò³â. Ïðè 
çâè÷àéíîìó õàð÷óâàíí³ ì’ÿñî 
íå îáîâ’ÿçêîâî âæèâàòè ó ¿æó 
ùîäíÿ. Éîãî ìîæíà ¿ñòè îäèí-
äâà ðàçè íà òèæäåíü.

М’ясо
Ціна 
за кілограм 

Крильця курячі 56 грн 

Філе куряче 99 грн 

Гомілка куряча 58 грн 

Четвертина куряча 52 грн 

Тушка куряча 62 грн 

Вирізка зі свинини 154 грн 

Підчеревина свиняча 105 грн 

Ошийок свинячий 129 грн 

М’ясо
Ціна 
за кілограм 

Корейка свиняча 119 грн 

Стейк свинячий 154 грн 

Фарш курячий 85 грн 

Фарш свинячий 99 грн 

Філе індички 189 грн 

Гомілка індички 90 грн 

Стегно індички 144 грн 

«ßêùî äîðîñëèé, ÿêèé 
âèêëþ÷àº ç ðàö³îíó 
ì’ÿñî, íå â³ä÷óº 
öüîãî, òî äëÿ ä³òîê, 
öå äóæå ñóòòºâî ìîæå 
â³äáèòèñü íà çäîðîâ’¿» 

В
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ЦІНИ НА М'ЯСО У МІСЦЕВИХ СУПЕРМАРКЕТАХ

На ринку можна купити м'ясо різних тварин, 
однак варто уважно його обирати, щоб не взяти несвіже
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СЕРЕДА, 13 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Ене-
їда 
06.30 М/ф «Зерно» 
06.40 М/ф «Казка про добро-
го носорога» 
06.50 М/ф «Лисичка з 
качалкою» 
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, 01.30, 
02.45 Суспiльна студiя 
09.30, 00.15 Т/с «Гранд 
готель»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI 
етап. Спринт 10 км, чоловiки 
16.50 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Нашi грошi 
18.55, 23.45 Д/ц «Супер-чут-
тя» 
19.55, 21.45 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
04.25 Д/ф «Тi, що вiрнi» 

1+1
05.35, 09.25, 03.55 «Життя 
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 
19.30, 04.50 ТСН 
11.15 Х/ф «Дядько Бак» 
13.10, 01.05 Х/ф «Супернянь»
14.55, 02.30 Х/ф «Супер-
нянь — 2»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.15 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Наслiдки»
23.00 Х/ф «Найкращий 
стрiлець»

IНТЕР
05.25 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Канiвським»
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 «Квартира невин-
них»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 02.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
22.00 «Мiсце зустрiчi. Новий 
рiк»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.05, 00.45 Громадян-
ська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
12.05, 13.15 Х/ф «Ультрафiо-
лет»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.25 Х/ф «Людина-павук» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.10 Секретний фронт 
23.05 Х/ф «Пiслявесiльний 
розгром»
02.25 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
08.55 «Битва екстрасенсiв»
11.50 Т/с «Слiпа»
14.40, 17.50 Т/с «Слiд»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.25 «Хата на тата»
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
01.10 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 15.00 Орел i решка 
08.20 Варьяти
09.20 Х/ф «Снiгова королева» 
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Ерагон» 
23.00 Х/ф «Багряний пiк»
01.20 Т/с «Сирена»
02.22 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий 
рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «Книга життя» 
14.00, 16.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
08.25 Х/ф «Выкуп»
10.25 Х/ф «Джек Хантер. Про-
клятие гробницы Эхнатона»
12.15 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда»
14.05 «Затерянный мир»
18.15, 01.35 «Спецкор»
18.50, 02.05 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.15, 23.55 Т/с «Кости-8»
02.35 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 14 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда 
06.30 М/ф «Казки про 
машини» 
06.40 М/ф «Як козаки 
на весiллi гуляли» 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 01.30, 02.45 Суспiльна 
студiя 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI 
етап. Спринт 7,5 км, жiнки 
16.45 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55, 23.45 Д/ц «Супер-чут-
тя» 
19.55 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
21.45 Схеми. Корупцiя 
в деталях 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
00.15 Т/с «Гранд готель»
04.25 Д/ф «Сходи Якова» 

1+1
05.40, 09.25 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 
19.30, 04.55 ТСН 
11.15 Х/ф «Бетховен» 
13.00 К/к «Бетховен 2» 
14.50 Х/ф «Бетховен 3» 
17.10 Т/с «Жiнка»
20.15 Х/ф «Лицар дня»
22.20 Х/ф «Спiвучасник»
00.45 Х/ф «Особлива думка» 
03.05 Х/ф «Найкращий 
стрiлець»

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели… 

з Леонiдом Канiвським»
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 «Квартира невин-
них»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 
5»
01.55 Х/ф «Повiсть про перше 
кохання» 
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 00.50 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Секретний фронт 
11.50, 13.15 Х/ф «6 днiв»
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.20 Х/ф «Людина-павук-2» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.10 Анти-зомбi Прем'єра 
23.00 Х/ф «Засiдка»
02.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
08.55 «Битва екстрасенсiв»
12.50 Т/с «Слiпа»
14.40, 17.50 Т/с «Слiд»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.25 «Хата на тата»
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
01.10 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 15.00 Орел i решка 
08.20, 02.20 Варьяти
09.00 Х/ф «Подорож до цен-
тру Землi»
12.50 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Оз: Великий та 
Могутнiй» 
23.50 Х/ф «Залiзний лицар»
02.55 Служба розшуку дiтей 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий 
рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
14.00, 16.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.20 Х/ф «Эдди «Орел»
08.15 Х/ф «Клин клином»
10.05 Х/ф «3 дня 
на убийство»
12.10 Х/ф «Стражи сокро-
вищ»
14.00 «Затерянный мир»
18.15, 01.35 «Спецкор»
18.50, 02.05 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.20 Т/с «Ментовские войны. 
Харьков»
22.15, 23.55 Т/с «Кости-8»
02.35 «Облом.UA.»

04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 15 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Ене-
їда 
06.30 М/ф «Курча в клiти-
ночку» 
06.40 М/ф «Як козаки нарече-
них виручали» 
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, 01.30, 
02.45 Суспiльна студiя 
09.30, 00.15 Т/с «Гранд 
готель»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Естафета 4х7,5 км, 
чоловiки 
16.50 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.55, 21.45 Д/ц «Боротьба 
за виживання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
22.10 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
23.45 Д/ц «Супер-чуття» 
04.25 Країна пiсень 

1+1
05.00 «Свiтське життя. 2020»
05.50, 09.25 «Життя вiдомих 
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снi-
данок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 
19.30 ТСН 
11.15 Х/ф «Бетховен 3» 
13.05 Х/ф «Бетховен 4» 
14.55 Х/ф «Бетховен 5» 
17.10 Т/с «Жiнка»
20.15, 21.50, 23.20 «Лiга 
смiху»
01.00 Х/ф «Джек Рiчер»
03.10 Х/ф «Спiвучасник»

IНТЕР
05.25, 23.10 «Слiдство вели… 
з Леонiдом Канiвським»
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 «Квартира невин-
них»
14.40, 15.35, 00.55 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 01.50 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного» 
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сутичка»
03.20 «Чекай на мене. 
Україна» 
04.45 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 00.45 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 20.10 Дизель-шоу
11.50, 13.15, 01.10 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Скетч-шоу «На трьох»
14.00 Х/ф «Ультрафiолет»
15.40, 16.15 Х/ф «Людина-па-
вук-3: Ворог у тiнi»
18.45 Факти. Вечiр 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем'єра 
23.45 Скетч-шоу «На трьох-8»
02.20 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 

07.15 «Битва екстрасенсiв»
15.25, 17.50 Т/с «Слiпа»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.20, 22.25 Т/с «Кохання. 
Побiчний ефект»
00.50 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20 Орел i решка 
08.20, 01.00 Варьяти
10.00 Х/ф «Незвичайнi приго-
ди Адель Блан-Сек»
12.30 Дiти проти зiрок 
14.00 Суперiнтуїцiя
17.00 Х/ф «Страшилки»
19.10 Х/ф «Темна вежа»
21.00 Х/ф «Час вiдьом»
23.00 Х/ф «Залiзний рацарь 
2»
02.45 Служба розшуку дiтей 
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одно-
го разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45 Країна У. Новий 
рiк 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-
ка i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 М/ф «У пошуках Немо» 
14.00, 16.15, 02.15 Панян-
ка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.25 Х/ф «Галактика Юрско-
го периода»
07.55 Х/ф «Юрский город»
09.40 Х/ф «Безумный мир»
11.10 Х/ф «Кон экспресс»
12.55 «Затерянный мир»
18.15, 02.35 «Спецкор»
18.50, 03.05 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Принц»
21.10 Х/ф «Заложница 3»
23.10 Х/ф «Уцелевший»
00.55 Х/ф «Страж Вселен-
ной»
03.35 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 16 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Ене-
їда 
06.30 М/ф «Кульбаба — Тов-
стi Щоки» 
06.40 М/ф «Як козаки iнопла-
нетян зустрiчали» 
06.50 М/ф «Козлик та його 
горе» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.15, 05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 
12.00, 13.10, 18.20, 01.30, 
02.45 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 23.55, 02.40, 
05.50 Спорт 
15.20, 00.00 Погода 
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI 
етап. Естафета 4х6 км, жiнки 
17.00 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.55 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
21.45 Х/ф «Поки ти ходив 
на побачення»
00.10 Д/ф «З України 
до Голлiвуду» 
04.25 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
05.05, 19.30 ТСН 
05.50, 07.00 «Життя вiдомих 
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»

18.30, 20.15 «Вечiрнiй 
квартал»
21.15 «Жiночий квартал»
23.10, 00.10 «Свiтське життя»
01.10, 02.25, 03.45 «Лiга 
смiху»

IНТЕР
05.15 Х/ф «Чотири нуль 
на користь Тетянки» 
06.50 Х/ф «Том Сойєр» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Кортик» 
15.15 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
17.10, 20.30 Т/с «Її чоловiки»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.15 «Концерт Олени 
Ваєнги»
00.50 Х/ф «Вiн, вона i я» 
03.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04.20 «Орел i решка. Дива 
свiту» 

ICTV
05.10 Скарб нацiї 
05.15 Еврика!
05.25 Факти 
05.50 Т/с «Копи на роботi»
07.50 Скетч-шоу «На трьох»
10.05, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Нова людина-па-
вук»
16.10 Х/ф «Нова людина-па-
вук-2: Висока напруга»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Черепашки-нiн-
дзя-2»
21.05 Х/ф «Хижак» (2018)
23.00 Х/ф «Хижаки»
00.55 Х/ф «Унiверсальний 
солдат-4»
02.45 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
07.20, 10.55 Т/с «Папаньки»
09.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
01.20 Х/ф «Маска Зорро» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 01.05 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i решка 
12.10 У кого бiльше?
14.10 М/ф «Angry Birds в кiно» 
16.00 М/ф «Angry Birds 
в кiно 2» 
18.00 Х/ф «Асистент вампiра»
20.00 Х/ф «Боги Єгипту»
23.00 Х/ф «Багряний пiк»
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.35 М/ф «Велика Ман-
дрiвка» 
12.10 Х/ф «Дивак» 
13.55 Х/ф «Везунчик» 
15.40 М/ф «Курча Цiпа» 
17.15 М/ф «Життя комах» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30 Сiмейка У 
23.00 Казки У 
00.00 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
08.00 «Джедаи 2019»
10.20 «Джедаи 2020»
11.20 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Следопыт»
15.55 Х/ф «47 ронинов»
18.00 Х/ф «Орел Девятого 
легиона»
20.00 Х/ф «Кредо убийцы»
22.00 Х/ф «Битва проклятых»
23.40 Х/ф «Сага: Проклятие 
тени»
01.40 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 17 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 02.20 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.35, 01.55, 03.40, 05.35 Но-
вини 
07.15 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови» 
07.35 М/ф «Йшов трамвай 9» 
07.45 М/ф «Знайда» 
07.50 М/ф «Казка про бiлу 
крижинку» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католиць-
кої Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi 
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI 
етап. Мас-старт 15 км, чоловiки 
14.15 Телепродаж 
14.50 Країна пiсень 
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
VI етап. Мас-старт 12,5 км, 
жiнки 
16.40 Студiя «Бiатлон» 
17.00 Древнi невидимi мiста 
18.10 Д/ц «Неймовiрне мiсто» 
19.05 Д/с «Масштабнi iнже-
нернi помилки» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за ви-
живання» 
22.00, 04.05 Х/ф «Халепа 
на 5 баксiв»
00.00, 01.45 Погода 
00.05 Д/ф «Гiдра»
01.20, 03.10 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиж-
день» 
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25 «Свiт навиворiт»
10.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Протокол Фантом»
12.25 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Нацiя iзгоїв»
14.50 Х/ф «Мiсiя неможлива: 
Наслiдки»
17.20 Х/ф «Лицар дня»
21.00 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв»
23.15 Х/ф «Самотнiй рей-
нджер» 
02.05 Х/ф «Бетховен 4» 
03.35 Х/ф «Бетховен 5» 

IНТЕР
05.15 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi» 
06.55 Х/ф «Пригоди Гекль-
беррi Фiна» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Iнше життя»
11.55 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
16.20 Т/с «Детектив Ренуар»
19.30, 20.30 Х/ф «Агата 
Кристi. Кривий будиночок»
20.00 «Подробицi»
22.15 Х/ф «Неможливе»
00.05 «Речдок»

ICTV
04.50 Скарб нацiї 
05.00 Еврика!

05.10 Факти 
05.35 Теорiя змови 
07.20 Бiльше нiж правда 
08.10 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
09.55 Громадянська оборона 
10.50, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф «Хижак» (2018)
16.45 Х/ф «Черепашки-нiн-
дзя-2»
18.45 Факти тижня 
21.10 Х/ф «Напролом»
22.55 Х/ф «Iнший свiт-5: 
Кровна помста»
00.30 Х/ф «Засiдка»
02.10 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.50 Т/с «Папаньки»
15.10 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.10 «Я соромлюсь свого 
тiла»
00.05 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids» Time 
06.05 М/ф 
06.10 М/ф «Губка Боб. Життя 
на сушi» 
08.05 У кого бiльше?
10.00 Х/ф «Ерагон» 
12.10 Х/ф «Асистент 
вампiра»
14.40 Х/ф «Боги Єгипту»
17.00 Х/ф «Рiччi-багач» 
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: 
Помста гномiв» 
21.00 Х/ф «Червона Ша-
почка»
23.00 Х/ф «Казка казок»
01.50 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.45 Х/ф «Осляча шкура» 
12.55 Х/ф «Стоптанi ту-
фельки» 
14.05 Х/ф «Попелюшка» 
15.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
17.05 М/ф «У пошуках Немо» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька 
i Володька 
20.30, 22.30 Сiмейка У 
23.00 Казки У 
00.00 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.00 Щоденники Темного
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
08.25, 01.15 «Затерянный 
мир»
13.25 Х/ф «Стражи сокро-
вищ»
15.15 Х/ф «Робинзон Крузо»
17.00 Х/ф «Заложница 3»
19.00 Х/ф «Заложник»
21.00 Х/ф «Черный ястреб»
23.40 Х/ф «Киборг Х»
02.15 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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Ñïî÷àòêó ñêð³ïêó Â³êòîð îáì³-
íÿâ íà ïîäàðóíêîâå ìèëî, äàë³ 
îòðèìàâ á³ëüÿðäíèé ì’ÿ÷èê, ÿêèé 
çãîäîì ïîì³íÿâ íà íàï³é. Éîãî 
â³ääàâ çà äâ³ ñêëÿí³ â³òðèíè. À ¿õ 
âèì³íÿâ íà îäíîäåííèé â³äïî÷è-
íîê â Êàðïàòàõ. Ïîò³ì ïóò³âêó 
ì³íÿâ íà íàâóøíèêè Air pods ³ 
âæå ïîò³ì ¿õ — íà ñåðòèô³êàò â³ä 
Äìèòðà Ìîíàòèêà.

— Öþ ³äåþ ïåðåáðàâ ó â³äî-
ìîãî êàíàäñüêîãî áëîãåðà Êàéëà 
Ìàêäîíàëüäà, ÿêèé çà 14 îáì³í³â, 
çàì³ñòü ÷åðâîíî¿ ñêð³ïêè, îòðè-
ìàâ äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê. Ìåí³ 
çàâæäè ïîäîáàëîñü ïåðåãëÿäàòè 

ìîòèâàö³éí³ â³äåî, ïðî ëþäåé, ÿê³ 
÷îãîñü äîñÿãëè ó æèòò³. Ñåðåä òà-
êèõ ³ñòîð³é áóëà ³ñòîð³ÿ ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé ïðîäàâàâ ïîâ³òðÿ â áàíêàõ, 
³íøèé ñêàçàâ, ùî â³í — âëàñíèê 
êîñìîñó òà «ïðîäàâàâ» ç³ðêàì 
çåìëþ íà ³íøèõ ïëàíåòàõ. Òàì 
ÿ ïîáà÷èâ ³ñòîð³þ ç îáì³íàìè. 
² âèð³øèâ ñïðîáóâàòè, — êàæå 
Â³êòîð.

«ПЛАНИ ЗМІНИВ КАРАНТИН» 
Ïåðøèé îáì³í Â³êòîð çðîáèâ 

ó âåðåñí³ 2019-ãî ³ ïëàíóâàâ êî-
æåí êðîê ðîáèòè áîäàé ðàç ó ì³-
ñÿöü. ² ñïî÷àòêó óñå âäàâàëîñü 
íàâ³òü øâèäøå. À âæå ÷åðåç ï³â 
ðîêó æèòòÿ óñ³õ çì³íèâ êàðàíòèí.

— Êðàéí³é îáì³í ÿ çðîáèâ âæå 

ТЕРНОПОЛЯНИН МІНЯЄ ЧЕРВОНУ 
СКРІПКУ НА ЛОР-КЛІНІКУ 
Ідеї  Студент-медик Віктор Гунька 
з Тернополя вже обміняв червону 
скріпку на сертифікат від Дмитра 
Монатика. Але не це його головна 
ціль. Хлопець вирішив зробити 
неможливе та отримати власну клініку 
завдяки наполегливості та маленькому 
канцелярському предметові

â òàêèé ÷àñ, êîëè âñå áóëî ðîáèòè 
ëåãøå, í³æ íà ïî÷àòêó. Àäæå âæå 
áàãàòî õòî çíàâ ïðî ö³ îáì³íè, 
ÇÌ² ïóáë³êóâàëè ìîþ ³ñòîð³þ, 
áàãàòî ëþäåé ìåíå ï³äòðèìóâàëè. 
Àëå òóò ñòàâñÿ íàéíåî÷³êóâàí³øèé 
ïîâîðîò — êàðàíòèí. ² íàñòóïí³ 
ø³ñòü ì³ñÿö³â áóëî íå äî îáì³-
í³â. Òà é ìåí³ òåæ… — ãîâîðèòü 
Â³êòîð.

Àëå õëîïåöü íå çäàâñÿ, íå çâà-
æàþ÷è íàâ³òü íà òàêó ñêëàäíó 
ñèòóàö³þ. ² íàâ³òü íàâïàêè — âè-
ð³øèâ ä³ÿòè «ñåðéîçí³øå».

— ß âèð³øèâ ðèçèêíóòè ³ çà-
ïðîïîíóâàòè áàãàòüîì êîìïàí³ÿì 
çðîáèòè ô³í³øíèé îáì³í ³ ðàçîì 
ç òèì âñòàíîâèòè ðåêîðä Ã³ííå-
ñà, — ïðîäîâæóº õëîïåöü. — ²ç òèõ 
îáì³í³â, ÿê³ ÿ çðîáèâ, ÿ âèí³ñ íàé-
ö³íí³øå — äîñâ³ä, ³ çàðàç ìåí³ âæå 
í³÷îãî íå ñòðàøíî. Òîìó ÿ âèð³-
øèâ çàïðîïîíóâàòè â³äîìèì òà 
âåëèêèì êîìïàí³ÿì âò³ëèòè ìîþ 
ìð³þ. Ñóòü â òîìó, ùî ñåðòèô³êàò 
êîìïàí³ÿ ì³íÿº íà «ñèðèé» êà-
á³íåò àáî êâàðòèðó, äå ìàº áóòè 
ìîÿ êë³í³êà. Íàòîì³ñòü ÿ ï³äïè-
ñóþ äîãîâ³ð, ó ÿêîìó çîáîâ'ÿçóþòü 

çà ð³ê îáëàøòóâàòè éîãî òà ïåðå-
äàòè ó ôóíêö³îíóâàííÿ.

ЯК НЕ ЗДАВАТИСЬ ПІСЛЯ 
ВІДМОВ 

Ðîçïî÷èíàâ ïðîºêò Â³êòîð 
ó Òåðíîïîë³. Çàðàç â³í æèâå ó Êè-
ºâ³ òà º ³íòåðíîì â îäí³é ç³ ñòî-
ëè÷íèõ êë³í³ê. Òîìó ³ ëîð-êàá³íåò 
â³í ïëàíóº â³äêðèòè òàì.

— ß çðîáèâ äîâîë³ áàãàòî ñïðîá 
³ îòðèìàâ â³äìîâè. ×èìàëî ëþ-
äåé ìîæóòü ïîäóìàòè, ùî öå 
äóæå ïðîñòî: îáì³íÿòè ñêð³ïêó 
íà ìð³þ, àëå öå íàñïðàâä³ íå òàê. 
Òîìó ÿ âèð³øèâ ðîçïîâ³äàòè ïðî 
êîæíó ç â³äìîâ ³ òå, ÿê ÿ ç íèìè 
ñïðàâëÿþñü, — êàæå Â³êòîð Ãóíü-
êà. — Íàñïðàâä³ äóæå âàæêî ñâîþ 

ïðîïîçèö³þ íàâ³òü äîíåñòè äî êå-
ð³âíèê³â êîìïàí³é.

Ìè çàïèòàëè õëîïöÿ, ñê³ëüêè 
ïðîïîçèö³é ùå â³í ãîòîâèé çðî-
áèòè, àáè äîñÿãòè ìåòè? Â³äïîâ³äü 
íàäèõàº.

— Ìåí³ âàæëèâèé ðåçóëüòàò. 
ß íå ãîòîâèé äåñÿòü ðîê³â ì³íÿòè, 
áî çà öåé ÷àñ ìîæó ï³òè ³íøèì 
øëÿõîì, — ãîâîðèòü â³í. — Çàãà-
ëîì ïëàíóþ ñâîþ ìð³þ çä³éñíèòè. 
Ó ìåíå âèáîðó íåìà, àäæå íà ï³â 
äîðîç³ ÿ çäàâàòèñü íå çâèê. Îäèí 
â÷åíèé äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ðàç³â íàìà-
ãàâñÿ ñòâîðèòè ëàìïî÷êó, ³ ó íüî-
ãî âèéøëî ëèøå íà äåâ'ÿòü òèñÿ÷ 
ïåðøèé ðàç. ß ãîòîâèé ïî÷óòè ñòî 
ðàç³â â³äìîâó, äâ³ñò³, òèñÿ÷ó, àëå 
òà ëþäèíà, ÿêà äîïîìîæå ìåí³, 
îáîâ'ÿçêîâî çíàéäåòüñÿ.

Òèì, õòî îòðèìóº áàãàòî â³äìîâ, 
ñï³âðîçìîâíèê ðàäèòü íå çâàæàòè, 
ÿêùî ¿õ ñòî, íå çâàæàòè, êîëè ¿õ 
äâ³ñò³-òðèñòà, êîëè ¿õ ï'ÿòñîò. Àëå 
çàäóìàòèñü ïðî òå, ùîá çðîáèòè 
ùå ï'ÿòñîò. Ïðî âñå ³íøå îá³öÿâ 
ðîçïîâ³ñòè ÷èòà÷àì «RIA ïëþñ» 
âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê îòðèìàº îìð³-
ÿíèé êëþ÷.
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«ß ãîòîâèé ïî÷óòè ñòî 
ðàç³â â³äìîâó, äâ³ñò³, 
òèñÿ÷ó, àëå òà ëþäèíà, 
ÿêà äîïîìîæå 
ìåí³, îáîâ'ÿçêîâî 
çíàéäåòüñÿ» 

Віктор Гунька з Дмитром Монатиком. Навіть знаменитості приєднуються до ініціатив

За сім обмінів Віктор отримав замість скріпки сертифікат 
від зірки, а далі вирішив одразу зробити фінішний обмін
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ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД 
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №52

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

22196

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
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Одна білявка жаліється іншій:
— От всюди пишуть: «Сиди вдома, 
сиди вдома!» З усіх каналів по теле-
візору говорять: «Сиди вдома, сиди 
вдома!» Я три дні вдома сиділа, сиді-
ла… втомилася — капець! Прямо, сил 
не було вже! А потім подумала: «Та, 
хто мене бачить?» І лягла! І ти знаєш, 
таааак мені, прямо, добре стало!

***
— Що трапилося? Нас не було 
всього годину, а наша квартира 
перетворилася на руїни!
— Я шукала цукерки!

***
Коронавірус — це, безсумнівно, 
всесвітня жіноча змова.

Докази:
— Скасовано всі матчі.
— Закрито бари та розважальні 
заклади.

***
Скільки дівчину не годуй, все 
одно вона прожує і знову почне 
говорити.

***
— Чому ти плачеш, малюку?
— Моя собака втекла!
— А де ти живеш?
— Це тільки моя собака знає!

***
Любов — це смертельна хвороба, 
якщо вчасно не зробити 
щеплення…

***
— Виходь за мене!
— Зараз не можна нікуди 
виходити!

***
Найголовніше в суперечці з 
дружиною — переманити на свою 
сторону тещу.

***
— Як пройшов день?
— Безповоротно.

***
Кажуть, є хлопець, який кинув 
дівчину, але потім прочитав 
печальний вірш на її сторінці, 
зрозумів, що він був не правий, і 
повернувся до неї.

***
Коли я був маленький, батьки мені 
нічого не купували. Тепер я виріс і 
можу сам собі нічого не купувати…

***
Рекламний плакат на пивному 
кіоску: «Купи 5 літрів пива та 
отримай ляща в подарунок!» 

***
Банкомат видав чек з написом: 
«Недостатньо коштів». Це у мене 
чи у банку?

***
— Роза, а правду кажуть, шо вас 
Сьома кинув?
— Та я вас благаю! Кинув він… 
Підняти не зміг!

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН На початку січня 
можливі несподівані поворо-
ти у взаєминах. Це період 

внутрішніх перетворень, спектр яких 
широкий — від відсутності рівноваги 
до прагнення до стабільності й на-
впаки, що вводить партнера в подив. 
Велика частина січня — більш спокій-
на, швидше завдяки тому, що після 
попередніх кількох місяців прихо-
дить визначення в особистому житті. 
Ваш управитель — Марс, на два 
місяці увійшов у знак свого вигнання, 
стосунки ви зможете зберегти, якщо 
віддасте першість партнеру.

ТЕЛЕЦЬ Особиста чарівність 
і фізична привабливість 
виділяють вас на тлі інших 

і роблять цікавим для оточення. 
Причому, інші люди знаходять вас 
більш привабливим і чарівним, ніж 
ви відчуваєте самі. Без особливих 
зусиль в цей період ви будете ото-
чені красою і гармонією. Партнери 
та інші союзники, можливо, навіть 
колишні кохані, зможуть надати вам 
підтримку. Це вдалий період для 
серйозних розмов з партнером, 
планування подальших взаємин 
або ж їхнього завершення.

БЛИЗНЮКИ Час реалізації 
своїх планів у реальному 
житті, особливо це стосується 

особистих взаємин. Легко вирішуєте 
свої любовні проблеми, знаходите 
радість і задоволення в коханні. Зако-
ханість сприяє творчому натхненню. 
Ви купуєте шарм, чарівність, стаєте 
навіть зовні красивішими. Чуттєва 
сторона життя стає більш помітною. 
Вас тягне до найбільш яскравого, 
блискучого, першокласного, але 
все ж слід правильно зіставляти свої 
можливості й бажання.

РАК У цей час романтика 
стане невід'ємною частиною 
вашого життя. Представни-

ки протилежної статі прагнуть спра-
вити на вас враження, завоювати 
вашу увагу. Однак вам це не завжди 
буде подобатися. Цілком вірогідна 
поява настирного шанувальника 
або шанувальниці, дії яких можуть 
принести вам певні складнощі 
в усталених взаєминах. Але цього 
можна уникнути, якщо стримано 
реагувати на знаки уваги і не давати 
необдумані обіцянки.

ЛЕВ Ви активні у спілкуван-
ні, в утвердженні власної 
думки і досягненні цілей 

у любовних стосунках. З другого 
тижня місяця з'являється напруга 
в особистих і сімейних стосунках. 
Роздратування й агресивність, 
критика можуть призвести до охо-
лодження почуттів з боку партнера. 
Проявляйте ініціативу, але обереж-
но, бо цілком імовірні конфліктні 
ситуації з вашої вини, результатом 
яких буде завершення взаємин.

ДІВА Відчуття щастя, успіху. 
Період сприятливий для по-
чатку спільного проживання 

з партнером, сімейних торжеств, 
пояснень, заручин, одруження. 
Підвищені вимоги до партнера 
стануть джерелом проблем і 
неприємностей. Самотні представ-
ники цього знаку зодіаку зможуть 
зустріти романтичного партнера, але 
намагайтеся підтримувати соціальні 
стосунки, бувати на різних заходах, 
ходити в гості й запрошувати 
до себе знайомих і друзів.

ТЕРЕЗИ Активна участь 
у вашому особистому житті 
інших людей призводить 

до неприємностей у романтичних 
і сімейних взаєминах. Якийсь 
приклад благополучної пари 
може призвести до розчарування 
у почуттях: своїх чи партнера. Січень 
несприятливий для сімейних урочи-
стостей, заручин, одруження, а та-
кож планування спільного бізнесу, 
спільної справи з коханою людиною. 
Якщо хочете зберегти взаєморозу-
міння з партнером, не розповідайте 
про особливості ваших взаємин 
рідним і друзям.

СКОРПІОН Будьте обережні 
під час нових знайомств, 
не реагуйте на лесто-

щі. Розцінюйте компліменти як 
бажання здійснити на вас вплив. 
Скориставшись увагою до вас з 
боку інших людей, ви зможете 
зацікавити оточення, привернути їх 
до співпраці. Службові романи дуже 
вірогідні в цей період, призведуть 
вони до шлюбу чи ні, не настільки 
важливо. Романтичний зв'язок буде 
корисний обом, дозволить зміцнити 
партнерський союз, завдяки душев-
ній близькості або навпаки.

СТРІЛЕЦЬ Сприятливий 
період для вирішення пи-
тань у любовних взаєминах. 

А можливо, гармонійний душевний 
стан у вас викличуть люди і ситуації, 
з якими ви стикнетеся. Можлива 
зустріч з романтичним партнером, 
але щоб стосунки розвивалися 
гармонійно, не квапте події. Нинішні 
обставини можуть привести до залу-
чення суперника чи суперниці, тому 
будьте пильні. Водночас, необгрун-
товані ревнощі можуть спричинити 
розставання.

КОЗЕРІГ Ви відчуєте 
прихильність ваших рідних 
і коханих, хоча заздрісники 

в цей період можуть зіпсувати вам 
настрій. Як би там не було, ваша 
кохана людина, напевно, буде 
налаштована на ту ж саму хвилю, що 
й ви. Спільна діяльність, відпочинок, 
участь у культурних і розважальних 
заходах, поїздки зближують вас — ви 
зможете відкрити нові межі ваших 
взаємин. Обставини складаються 
якнайкраще для того, щоб самотні 
Козероги зустріли романтичного 
партнера, близьку за духом людину.

ВОДОЛІЙ Ви активні 
в спілкуванні, в утвердженні 
власної думки та вираженні 

своїх інтересів. Спрямуйте свою 
активність і підприємливість у мирне 
русло, уникайте конфліктів і претен-
зій до партнера. Займіться спортом 
або активним відпочинком з чле-
нами сім'ї або коханою людиною, 
грайтеся з дітьми, розвивайте їх. І ви 
відчуєте, як міцніють і розкривають 
нові грані ваші стосунки. Розкажіть 
про свої захоплення та інтереси 
коханій людині — ви отримаєте 
справжнє задоволення й позитивні 
результати від занять хобі.

РИБИ Ви можете відчути, 
що особисті взаємини тонуть 
у повсякденній рутині, пора 

внести зміни у ваші повсякденні 
справи. Менше говоріть, тому що від 
слів самі проблеми — вони тільки за-
плутують і часто йдуть врозріз із тим, 
що ви з партнером відчуваєте одне 
до одного або намагаєтеся сказати. 
Соціальна активність помітно зро-
стає, але ви повинні уникати проявів 
агресивності або невдоволення 
щодо коханих і рідних людей.

Гороскоп на січень 2021 року 

АНЕКДОТИ

Щось у мене гроші не тримаються. 
Може, прикріплювати не вмію?

***
— Давай дитину заведемо?
— Може краще собаку?
— Нє, з нею гуляти треба в будь-яку по-
году, корм там всякий, це велика відпо-
відальність… Давай дитину заведемо?!

***
— Трясця, ти ж помер.
— Розумієш, потрапив на небеса, а там 
поклали на одну чашу всі мої добрі 
справи, а на іншу всі погані. І їх вия-
вилося порівну. І в пекло не можна, і 
в рай не можна. Ось і відпустили, щоб 
зробив який-небудь вчинок.
— Ти, звичайно ж, збираєшся зробити 
щось хороше?
— Знаєш, я збираюся років 50 взагалі 
нічого не робити.

***
У холодильників є така властивість — 
притягувати магніти. Моя дружина, 
схоже, магніт…

***
Був я в Колорадо. Немає там ніяких 
жуків на картоплі. Спеціально ди-
вився.

***
Прокинувся і тут же вийшов із зони 
комфорту.

***
Ніхто тебе так не розуміє як жінка, яка 
мріє увести тебе з сім'ї.


