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«ВІН МЕНЕ КОЛИСЬ ЗАБ'Є»
ФЕЛЬДШЕРКА НІБИ ПРОРОКУВАЛА СМЕРТЬ

Не раз пані Ірина казала подрузі про чоловіка:
«Він мене колись заб’є». Роками ходила на роботу,
замальовуючи синці, коли це можливо було
зробити. Або просила відгули, бо соромилась
побитою виходити на люди, а в селі її поважали і
дуже любили. Бо, кажуть, врятувала життя багатьох.
Односельці у розпачі, як тепер, без неї...


Своє 50-річчя фельдшерка із с. Плотича Ірина
Грундовська могла святкувати 8 березня, але їй
назавжди залишиться 49. З відкритою черепномозковою травмою потрапила в реанімаційне
відділення. Тяжкі травми жінка отримала під
час сварки з чоловіком. Врятувати не вдалося.
Що загрожує підозрюваному у вбивстві?
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У ТЕРНОПОЛІ СТВОРИЛИ БРИГАДИ,
ЯКІ ВАКЦИНУВАТИМУТЬ ВІД СOVID
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Òåðíîï³ëüùèíà ãîòóºòüñÿ
äî âàêöèíàö³¿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿
ÎÄÀ.
— Â îáëàñò³ ñòâîðåíî 11 áðèãàä íà áàç³ äåñÿòè Öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Êîæíà ìîá³ëüíà áðèãàäà
ñêëàäàºòüñÿ ç ë³êàðÿ, ìåäñåñòðè,
âîä³ÿ, à òàêîæ äâîõ äîäàòêîâèõ
ïðàö³âíèê³â — ùå îäíîãî ë³êàðÿ
òà îäí³º¿ ìåäñåñòðè, — ïîâ³äîìèëà
íà÷àëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ÎÄÀ
Îëüãà ßðìîëåíêî. — Ïåðø³é õâèë³ âàêöèíàö³¿ ï³äëÿãàþòü ìåäèêè, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó õâîðèì
íà COVID-19, ÷ëåíè ìîá³ëüíèõ
áðèãàä, ÿê³ ïðîâîäÿòü çàá³ð äëÿ
ÏËÐ-òåñòóâàííÿ, ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â òà ¿õ ï³äîï³÷í³, ïðåäñòàâíèêè Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè òà Íàöãâàðä³¿.
Òàê, ó Òåðíîïîë³ áðèãàäó ñòâîðèëè â Öåíòð³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
— Ìè ïîäàëè ³íôîðìàö³þ
â îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ïðî òå, ùî
òàêó ãðóïó ó íàøîìó çàêëàä³ âæå
ñòâîðåíî, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê
öåíòðó Ìèêîëà Ìåäâ³äü. — Äàë³
ùîäî òîãî, ÿê áóäå îðãàí³çîâàíà
ðîáîòà ãðóïè, ÷åêàºìî ðîç'ÿñíåíü
â³ä óïðàâë³ííÿ òà â³ä ÌÎÇ Óêðà¿íè. Äå âîíè ïðàöþâàòèìóòü: ÷è
íà áàç³ àìáóëàòîð³¿, ÷è áóäóòü âè¿æäæàòè â êîëåêòèâè, ïîêè ùî
íå â³äîìî.
ГОТУЮТЬ ВАКЦИНАЦІЮ
У КІЛЬКА РІВНІВ
Â óïðàâë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
ÎÄÀ òàêîæ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî êîîðäèíóâàòè ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ
êàìïàí³¿ ç âàêöèíàö³¿ áóäå îïåðàòèâíèé øòàá ÌÎÇ ³ç ðåàãóâàííÿ
íà ñèòóàö³¿ ç ïîøèðåííÿ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ÿêèì ìîæíà çàïîá³ãòè øëÿõîì âàêöèíàö³¿. Éîãî
î÷îëþº ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

«Óæå âèçíà÷åíî Äîðîæíþ êàðòó
ç ïðîâåäåííÿ ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ â³ä COVID-19, ÿêà ãîòóâàëàñÿ
çà ó÷àñòþ ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âö³â —
íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ òà ³ìóí³çàö³¿, à òàêîæ Íàö³îíàëüíî¿ òåõí³÷íî¿ ãðóïè åêñïåðò³â
ç ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè», — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.
Îêð³ì òîãî, íà ñàéò³ ÌÎÇ 6 ñ³÷íÿ ïîâ³äîìèëè, ùî Óêðà¿íà âæå
ï³äïèñàëà äîãîâ³ð íà çàêóï³âë³
ïåðøèõ âàêöèí.
— Ïåðøèé äîãîâ³ð Óêðà¿íà ï³äïèñàëà ç êîìïàí³ºþ «Ñ³íîâàê»,
ÿêà çäîáóëà àâòîðèòåò ó âñüîìó
ñâ³ò³. Ö³íà, çà ÿêîþ Óêðà¿íà êóïóº

«Çáèðàºìî ³íôîðìàö³þ
ïðî êîíòèíãåíò, ÿêèé
ï³äëÿãàº âàêöèíàö³¿.
Öå çàêëàäè îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ, ÿê³ ë³êóþòü
õâîðèõ íà Covid-19»
1 äîçó âàêöèíè ó öüîãî âèðîáíèêà, ñòàíîâèòü 504 ãðèâí³. Òàêà
âàðò³ñòü âàêöèí ïðîòè COVID-19
ö³º¿ êîìïàí³¿ — äëÿ ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ êðà¿í, ³ º ïðèéíÿòíîþ», — ï³äêðåñëèâ î÷³ëüíèê
ÌÎÇ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.
КОГО ВАКЦИНУВАТИМУТЬ
НАСАМПЕРЕД
Çàðàç Óêðà¿íà ³ Òåðíîï³ëüùèíà, çîêðåìà, ó ï³äãîòîâ÷îìó
ïåð³îä³ äî âàêöèíàö³¿. Ó öüîìó
ïåðåêîíóº åêñïåðò çà íàïðÿìêîì
«²ìóíîïðîô³ëàêòèêà òà åï³äíàãëÿä âàêöèíîêåðîâàíèõ ³íôåêö³é»
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÒÎÄÀ, çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà (ãîëîâíîãî ë³êàðÿ)
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêèé îáëàñíèé
öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ»
ÒÎÐ Ìàð³ÿ Ïàâåëüºâà.
— Ñòâîðåí³ áðèãàäè íà ïåðøîìó åòàï³ âàêöèíàö³¿ áóäóòü ïðîâîäèòè ùåïëåííÿ â îðãàí³çîâàíèõ
êîëåêòèâàõ, — ãîâîðèòü ïàí³ Ïà-

ФОТО З ВІЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Важливо  Про щеплення від
коронавірусу говорять чи не з початку
пандемії. Але наразі в Україні вакцини
немає, хоча готуються до імунізації вже
зараз. В області створили спеціальні
бригади, які будуть вакцинувати людей

Коли вакцина буде в Україні — ще невідомо. Експерти кажуть, ймовірно, — наприкінці зими
âåëüºâà. — Ìè íå ìàºìî ³íôîðìàö³¿ í³ ïðî òå, ùî öå çà âàêöèíà
áóäå, í³ ïðî òå, â ÿê³é ê³ëüêîñò³.
Íàðàç³ ïðîâîäèìî çá³ð ³íôîðìàö³¿
ïðî êîíòèíãåíò, ÿêèé ï³äëÿãàº
âàêöèíàö³¿. Öå çàêëàäè îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ, ÿê³ ë³êóþòü õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ. Öþ
³íôîðìàö³þ ïåðåäàäóòü â Öåíòð
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ äëÿ òîãî,
ùîá ñôîðìóâàòè ïîòðåáó â ê³ëüêîñò³ äîç íà ïåðøèé åòàï.
Ñåðåä òèõ, ç êîãî ðîçïî÷íóòü
ïðîöåñ âàêöèíàö³¿, îêð³ì ìåäèê³â — ìåøêàíö³ ñïåö³àë³çîâàíèõ
çàêëàä³â çàêðèòîãî òèïó: ïàíñ³îíàò³â äëÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó,
³íòåðíàò³â, ïðèòóëêè.
«ЗАВДЯКИ ВАКЦИНАЦІЇ
МОЖНА ЧЕКАТИ ПЕРЕЛОМУ
В ПАНДЕМІЇ»
Ïðî òå, ÿêà âàêöèíà íàé³ìîâ³ðí³øå ïîòðàïèòü â Óêðà¿íó, ãîâîðèìî ³ç çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè
³íôåêö³éíèõ õâîðîá ç åï³äåì³îëîã³ºþ, øê³ðíèìè òà âåíåðè÷íèìè õâîðîáàìè Òåðíîï³ëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ìåäóí³âåðñèòåòó,
óêðà¿íñüêèì â÷åíèì ó ãàëóç³ ³í-

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

ôåêö³éíèõ õâîðîá, åï³äåì³îëîã³¿
òà â³éñüêîâî¿ åï³äåì³îëîã³¿, ïðîôåñîðîì Ìèõàéëîì Àíäðåé÷èíèì.
— Â ïðîô³ëàêòèö³ ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá íàéá³ëüøèõ óñï³õ³â äîñÿãíóòî ñàìå çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ âàêöèí. Âàêöèíè — îäíå ç
íàéá³ëüøèõ äîñÿãíåíü ëþäñòâà.
ßêùî ìîâà éäå ïðî êîðîíàâ³ðóñíó
³íôåêö³þ, òî ñüîãîäí³ ùåïëåííÿ
â³ä ö³º¿ ³íôåêö³¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
äóæå âàæëèâèé ïðîòèåï³äåì³÷íèé
çàõ³ä. Ââàæàþòü, ùî ñàìå çàâäÿêè
âàêöèíàö³¿ ó 2021-ìó ðîö³ ìîæíà
î÷³êóâàòè ïåðåëîìó â ïàíäåì³¿, —
êàæå ïðîôåñîð.
Âàêöèí º ê³ëüêà, ³ íàðàç³ íå âñ³
âîíè ïðîéøëè â³äïîâ³äíó àïðîáàö³þ, à ¿õ ñòâîðåííÿ ³øëî çà ñêîðî÷åíîþ ñõåìîþ. ² º ê³ëüêà êðà¿í,
äå ¿õ ðîçðîáëÿþòü.
— Çàðàç ìîæåìî ñêàçàòè, ùî
âàêöèíà â ö³ëîìó áåçïå÷íà. Âîíà
äóæå ð³äêî äàº ïîá³÷í³ ðåàêö³¿.
² âîíè âèíèêàþòü ïåðåâàæíî
â ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñåðéîçí³ àëåðã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Öå
ñòàºòüñÿ ó ìåíøå, í³æ 2% âèïàäê³â, — ãîâîðèòü ïàí Àíäðåé-

÷èí. — Ïðè ùåïëåíí³ ëþäèíà
îòðèìóº ì³çåð ðèáîíóêëå¿íîâî¿
êèñëîòè, çàâäÿêè ÿê³é âàêöèíà
ä³º. Äåõòî íàâîäèòü öèôðó â ìåíøå, í³æ 1% â³ä òî¿ äîçè, ÿêó
ëþäèíà îòðèìóº ï³ä ÷àñ ÃÐÂ².
Ñàìà ÐÍÊ çáóäíèêà ³ñíóº äîñèòü
êîðîòêèé ÷àñ ï³ñëÿ ùåïëåííÿ.
Âîíà çáåð³ãàºòüñÿ, çà ð³çíèìè
äàíèìè, â³ä äåê³ëüêîõ ãîäèí
äî äâîõ ä³á. Òîä³ ÿê ï³ä ÷àñ ïåðåá³ãó õâîðîáè, âîíà â îðãàí³çì³
ïåðåáóâàº çíà÷íî äîâøå.
Êîëè æ ïðèéäå âàêöèíà â Óêðà¿íó, çàãàäóâàòè ðàíî.
— Çã³äíî ç äàíèìè ÌÎÍ, âàêöèíà â Óêðà¿íó ìàº ïðèéòè â ê³íö³ ëþòîãî — íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ.
Öå áóäå ïàðò³ÿ âàêöèíè çà ðîçïîä³ëîì ç ÂÎÎÇ. Çâè÷àéíî, ¿¿ áóäå
íåäîñòàòíüî äëÿ ùåïëåííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, àëå íàðàç³ âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ç ô³ðìàìè-âèðîáíèêàìè âàêöèí. Çàðàç ïðåäìåòíî
ðîçãëÿäàþòü ïîñòàâêè âàêöèíè ç
Êèòàþ. Õî÷à º çàñòåðåæåííÿ, ùî
åôåêòèâí³ñòü êèòàéñüêî¿ âàêöèíè
íå ïåðåâèùóº 50%. Äàë³ ÷åêàºìî
íà ð³øåííÿ âëàäè, — êàæå ïàí
Àíäðåé÷èí.

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

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

Цілодобова стоматологічна служба 52-06-09
Чергова аптека
24-22-70, 26-93-88
Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45
Управління транспортних мереж 52-15-14
Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)
Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40
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ЩО З ДОРОЖНІМИ ЗНАКАМИ, ЯКІ
СТОЯЛИ «НЕ ТАМ» І «НЕ ТАК»
Безпека  Минуло більше року, як «RIA
плюс» за чисельними скаргами тернополян
інспектувала дорожні знаки у місті. Водії
та пішоходи нарікали — ходити і їздити
небезпечно. Та чи змінилася ситуація
за цей час? Ми перевірили

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

Ïîíàä ð³ê òîìó, à òî÷í³øå
ó ëèñòîïàä³ 2019 ð., ìè ïåðåâ³ðÿëè äîðîæí³ çíàêè ó Òåðíîïîë³.
Ïðèâîäîì ñòàëè ñêàðãè òåðíîïîëÿí. Òîä³ æ çðîáèëè âèñíîâîê: ç³
çíàêàìè ó ì³ñò³ ùå íå á³äà, àëå
ïðîáëåìè º. À öå — íàøà áåçïåêà.
Ð³ê òîìó ìè á³ëüøå òðüîõ ãî-

äèí ¿çäèëè ì³ñòîì. Çðîáèëè ïîíàä 200 ôîòî ³ äåñÿòîê â³äåî, äå
º íàéá³ëüø³ ïîðóøåííÿ. Çâàæàëè
³ íà âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Âðåøò³
âèáðàëè ò³ ïðîáëåìí³ çîíè, ÿê³
áóëè íàäòî «êðàñíîìîâíèìè».
Òåìà äîðîæí³õ çíàê³â ³ äîñ³
àêòóàëüíà. Àäæå ÄÒÏ, çàãèáëèõ
³ òðàâìîâàíèõ â íèõ ëþäåé ìàëî
íå ùîäíÿ á³ëüøàº. ² êîðåêòí³ñòü
òà çàäîâ³ëüíèé ñòàí äîðîæí³õ çíà-

ê³â ìàº äî çìåíøåííÿ íàñë³äê³â
ÄÒÏ ïðÿìå â³äíîøåííÿ.
Òîæ ìè âèð³øèëè ïðîâåñòè
åêñïåðèìåíò. Ùå ð³ê òîìó âñþ
³íôîðìàö³þ íàïðàâèëè äî óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Àáè ïðîêîìåíòóâàëè, äå ñïðàâä³ çíàêè
ðîçì³ùåí³ ç ïîðóøåííÿìè, ÷è ³ñíóþòü ³íø³ ïðîáëåìè. Òà ïåðåäàëè ³íôîðìàö³þ äàë³ — ì³ñüêðàä³,
ÿêà é ìàº ñòåæèòè çà «çíàêîâîþ
ãîñïîäàðêîþ» ó Òåðíîïîë³. À ïîò³ì ÷åðåç ð³ê ïåðåâ³ðèëè — ùî
çì³íèëîñÿ.
Ìè ìóñèìî çàçíà÷èòè, ùî ó ì³ñò³ ç’ÿâèëîñü ÷èìàëî ï³øîõ³äíèõ
ïåðåõîä³â ç äîäàòêîâîþ ï³äñâ³òêîþ, ÿêà ïðîäóáëüîâàíà íàä ñàìîþ äîðîãîþ. ² öå íà ä³ëÿíêàõ,
äå ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ÄÒÏ, à ðóõ
áóâ óñêëàäíåíèé. Òåïåð ñèòóàö³ÿ
ñóòòºâî çì³íèëàñü — ³ íà êðàùå.

РИНОК

Було: знаку «пішохідний перехід»
за будкою не видно.

Стало: знак видно краще.

Під забороною «лежачі поліцейські», але є камери
ЯРОСЛАВ КОПЧА,
ГОЛОВНИЙ
ІНЖЕНЕР ВІДДІЛУ
ТЕХНАГЛЯДУ
МІСЬКРАДИ:

— У 2020 році
встановлені 490 нових
дорожніх знаків у Тернополі.
У 2019 таких було 400. Усі знаки — за стандартами, зі світловідбиваючою плівкою, хоча раніше дозволялось встановлення
так званих мальованих. На нові
знаки у 2020 році витратили
790 тис. грн. Тепер під забороною «лежачі поліцейські», а їм
на зміну прийшли острівці безпеки.

Минулоріч влаштовано металеве турнікетне огородження —
загалом 1 км 600 м. Заміна
вуличного освітлення організована на 8 пішохідних переходах
«Дружби» — додатково поблизу
бару «Три богатирі» на вул. Бережанській. Проведено капремонт освітлення 8 вулиць, серед
них Тарнавського. Також у селах
Кобзарівці, Глядки, Чернихів,
Іванківці, які увійшли до складу
Тернопільської громади.
Місця концентрації ДТП, а їх
у Тернополі є 9, облаштовано
відеокамерами.
Щодо 2021 року, на організацію
дорожнього руху сума і об’єм робіт поки невідомі.

ВУЛ. МАНЮШКА, ВИЇЗД НА ВУЛ. ШОПЕНА
Стало:
Знак
«STOP»
відсутній.
Знак
головної
дороги
видно.

Було: як
доїжджати до
перехрестя,
знаків, в т. ч.
«STOP»,
за будинком
не видно.

11 ШКОЛА, МІСЦЕ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП
ПЕРЕХІД НАВПРОТИ ОДА

Було: ліхтар над переходом почепили.
Але він вуличний, має висіти вище, бо
призначений для освітлення саме вулиці, а не певної ділянки дороги. Наразі ведмежа послуга водіям — страшенно сліпить, щойно загоряється,
коли їхати вул. Тарнавського вниз.

Стало: на дорозі провели
капремонт з повним оновленням
вуличного освітлення. Тепер на місці
концентрації ДТП є острівець,
освітлення в нормі, перехід став
значно безпечнішим.

Було: з одного боку є підсвітка
пішохідного переходу, з іншого —
немає.

Стало: з одного боку є підсвітка
пішохідного переходу, з іншого —
відсутня.

СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
РИНОК, АВТОБУСНА ЗУПИНКА

Було: заборонено парковку-стоянку
ближче ніж за 30 м від автобусної
зупинки. Тут було впритул.

Стало: автобусна зупинка реорганізована, знак парковки перенесли
далі — тепер все за правилами.

Було: знак
нижче
1,80 м.
Люди
голови
можуть
розбити.

Стало: знаки
підняли,
тепер можна
переходити
дорогу, не
хвилюючись,
що розіб’ють
голови.

НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ ПЕРЕХІД БІЛЯ «УНІВЕРСАМУ»
РИНОК. ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД

Було: знак затертий і давно потребує
заміни.

Стало: знак новий, його добре видно.

Було: з одного
боку підсвітка є,
з іншого немає.
А це аварійнонебезпечна
ділянка,
де майже
щотижня
стаються ДТП

Стало: підсвітка є лише з одного боку.

Ì²ÑÒÎ
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ТЕСТ НА ПОРЯДНІСТЬ: ЧИ ПОВЕРНУТЬ
ПЕРЕХОЖІ ГАМАНЕЦЬ

Експеримент  Чи губили ви гаманець
на вулиці, а, можливо, знаходили
чужий? Журналісти «RIA плюс»
перевірили добропорядність перехожих,
«загубивши» гаманця перед ними. А чи
всі виявилися чемними, читайте нижче
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, ВАДИМ ЄПУР,
068–066–80–96, VADIMEV15@GMAIL.COM

Äëÿ åêñïåðèìåíòó æóðíàë³ñòè
îáðàëè äåê³ëüêà ëîêàö³é.
Ó Öåíòð³ îäðàçó äåê³ëüêà ëþäåé ãóêàëè «íåîáà÷íîãî ïåðåõîæîãî», ³ ãàìàíåöü ïîâåðòàëè
ãîñïîäàðþ.
Íà ìåíø ëþäíèõ âóëèöÿõ òåðíîïîëÿíè òàêîæ îäðàçó ïîâåðòàëè
íàì ãàìàíåöü. Äåõòî çâåðòàâ óâàãó

íà íåîáà÷í³ñòü æóðíàë³ñòà. ²íø³
â³ääàâàëè ç³ ñëîâàìè, íà êøòàëò:
«Äîáðå, ùî òî ÿ çíàéøîâ, ³íøèé
áè íå â³ääàâ».
Äëÿ òîãî, ùîá â³ääàòè çàãóáëåíó
ð³÷, ïåðåõîæ³ íàâ³òü á³ãëè çà æóðíàë³ñòîì.
Ó âñ³õ âîñüìè âèïàäêàõ íàì â³ääàâàëè ãàìàíåöü. À ÿêáè íå ïîâåðíóëè, ÷è áóëî á öå êðàä³æêîþ? Ç
äàíèì ïèòàííÿì ìè çâåðíóëèñÿ
äî þðèñòà.

Деякі люди кликали неуважного
перехожого та віддавали пропажу

ВАСИЛЬ
МИХАЛЮК, ЮРИСТ

— Якби гаманець
не повернули,
то це не було б
к ра д і ж ко ю , а
привласненням
чужого майна. Та
довести, що перехожий його привласнив, важко. Якщо ви бачили,
як конкретна особа підняла ваш
гаманець, звинуватити її у привласненні майна ви не зможете.
Навіть якщо ви затримаєте особу і

зазначите, що в неї ваш гаманець,
людина може сміливо в цьому
зізнатися та сказати, що хотіла
віднести його у відділення поліції.
До того ж, часто у гаманцях є
картки чи навіть номер телефону
власника. Той, хто знайде пропажу, може сказати, що ішов додому, аби зателефонувати до вас
чи у банк, адже не має при собі
телефона, чи на рахунку.
Тож довести вину складно. Можна більше розраховувати на порядність.

ВАДИМ ЄПУР

«Важко довести, що ваш гаманець привласнили»

Хтось — піднімав гаманця та ніс його
сам власнику, хтось гукав

Під час експерименту жоден перехожий
не забрав гаманця собі

Діти священника з Великої Березовиці
переспівали відомий гурт Pentatonix
ПРЕССЛУЖБА ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ

ВИДАВНИЦТВО РІА

Коляду викoнують Іванна, Павлo, Марія та Дмитрo Брона.
Їхнє відео набрало понад 45 тисяч переглядів

 Ñ³ìåéíèé êâàðòåò ä³òåé îòöÿ
Âàñèëÿ Áðîíà, ñâÿùåííèêà ç Âåëèêo¿ Áåðåçoâèö³ Òåðíîï³ëüñüêîãî
ðàéîíó, ïðåäñòàâèâ â³äåo-ïðèâ³òàííÿ ç Ð³çäâoì Õðèñòoâèì.
Óí³êàëüíå âèêîíàííÿ ä³òüìè
«Ùåäðèêà», â³äîìî¿ íà óâåñü
ñâ³ò ï³ñí³-êîëÿäè êîìïîçèòîðà
Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷à, çà äåê³ëüêà äí³â íàáðàëî ïîíàä 45 òèñÿ÷
ïåðåãëÿä³â ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.
Ñîòí³ ëþäåé ³ç çàõâàòîì â³äãóêóþòüñÿ ïðî ñï³â ä³òåé, ÿê³ ó þíîìó â³ö³ ñï³âàþòü íà äîñèòü ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ òà ùå é àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, à ùî á³ëüøå: âîíè
çàñï³âàëè cover âåðñ³þ Ïåíòàòîí³êñ (Pentatonix), àìåðèêàíñüêî¿
àêàïåëüíî¿ ãðóïè, (ÿêà ç'ÿâèëàñÿ
â 2011 ðîö³ â Àðë³íãòîí³, øòàò
Òåõàñ) òà êîòðà ñòàëà îñîáëèâî
â³äîìîþ ñàìå ÷åðåç âèêîíàííÿ
«Carol of the Bells», ïîâ³äîìëÿº

î. Îëåã Õàðèøèí, ïðåññëóæáà
Òåðíîï³ëüñüêî-Çáîð³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿.
Oòåöü Âàñèëü Áðîíà º íàñòîÿòåëåì õðàìó Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, ìàº øåñòåðo ä³òåé, ÷åòâåðo
ç íèõ º ó÷àñíèêàìè êâàðòåòó.
Êîëÿäó âèêoíóþòü ²âàííà Áðoíà, Ïàâëo Áðoíà, Ìàð³ÿ Áðoíà,
Äìèòðo Áðoíà.

ДОВІДКА
Пентатонікс (Pentatonix) — американська акапельна група, яка складається з п'яти вокалістів: Скот Хоуінг
(Scott Hoying), Мітч Грассі (Mitch
Grassi), Кірстін Мальдонадо (Kirstin
Maldonado), Метт Саллі (Matt Sallee)
і бітбоксер Кевін Олушола (Kevin
Olusola). Колишній учасник Аві
Каплан (Avi Kaplan) залишив групу
у 2017 році.

ÃÐÎØ²
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ЯК ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
ГАЗУ ТА ЧИ ВИГІДНО ЦЕ?

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

Òåðíîïîëÿíêà Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³ëà, ÿê íà ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó çì³íèëà êîìïàí³þ-ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ³ çàëèøèëàñÿ
çàäîâîëåíîþ.
«ОФОРМИЛА ЗА ДЕНЬ»
Çì³íèòè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó
òåðíîïîëÿíêà âèð³øèëà ç ìåòîþ çåêîíîìèòè òà îáðàëà ³íøó
êîìïàí³þ ç íèæ÷èìè òàðèôàìè
òà âèã³äí³øèìè óìîâàìè.
Îôîðìèëà çàÿâó ïàí³ Ñâ³òëàíà
çà îäèí äåíü, à çà òðè òèæí³ îòðèìàëà ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü â³ä
êîìïàí³¿.
— ß ïîäàëà çàÿâó íà ñàéò³ êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà 1 ëèñòîïàäà.
Îñê³ëüêè â ìåíå íåìàº åëåêòðîííîãî ï³äïèñó, âèäðóêóâàëà â³äïîâ³äíó çàÿâó íà ñàéò³ êîìïàí³¿,
ïîñòàâèëà âëàñíèé ï³äïèñ òà íàä³ñëàëà íà åëåêòðîííó àäðåñó.
Óæå 22 ëèñòîïàäà ìåí³ íà ïîøòó
íàä³ñëàëè â³äïîâ³äü, ùî ìè ñòàëè

êë³ºíòàìè äàíî¿ êîìïàí³¿, — êàæå
âîíà.
Òîæ ó ëèñòîïàä³ ðàõóíîê çà ãàç
ïàí³ Ñâ³òëàíà ñïëà÷óâàëà çà ö³íîþ — ïî 6,33 ãðí çà êóá³÷íèé
ìåòð.
ЧОМУ ЗМІНЮЮТЬ
ПОСТАЧАЛЬНИКА
Îäíà ç ïðè÷èí äëÿ âèáîðó êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà — îñîáèñòà âèãîäà. Êîðèñòóâà÷ó ìîæóòü
íå ñïîäîáàòèñÿ óìîâè êîìïàí³¿
òà ö³íà íà ãàç, òîä³ â³í îáèðàº
³íøó ç ³íøèìè óìîâàìè òà ö³íîþ.
Ð³çíèöÿ º, íàïðèêëàä, ÿêùî
êîðèñòóâà÷ ñïëà÷óâàâ ùîì³ñÿöÿ 900 ãðèâåíü çà 100 ìåòð³â
êóá³÷íèõ ñïîæèòîãî ãàçó —
ïî 9,00 ãðí/ì3, òî â ³íø³é êîìïàí³¿ â³í ñïëà÷óâàòèìå çà òàêèé æå îá’ºì ñïîæèòîãî ãàçó âæå
750 ãðèâåíü, àäæå òàì ïðîïîíóþòü ö³íó 7,50 ãðí/ì3.
Äî òîãî æ, äåÿê³ ïîñòà÷àëüíèêè ïðîïîíóþòü óêëàñòè äîãîâ³ð,
çà ÿêèì êîðèñòóâà÷ ñïëà÷óâàòèìå
îäíàêîâó ö³íó íà ãàç âïðîäîâæ

ЯК ЗМІНИТИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА ГАЗУ:
ЧОТИРИ КРОКИ

Подайте заяву-приєднання
до нового постачальника.
Це можна зробити на сайті
нового постачальника.
Крім заяви у вас попросять документи про право
власності чи користування приміщенням, код
споживача газу, паспорт, ІПН тощо (повний
перелік уточнюйте в нового постачальника).

Ознайомтеся з цінами
різних постачальників
та оберіть нового
постачальника газу.
Перед цим на сайті
nerc.gov.ua перевірте,
чи має компанія ліцензію.

Очікуйте повідомлення
від нового постачальника
про дату, з якої почнуть
постачати газ.
Отримайте рахунок
від попереднього
постачальника і
розрахуйтеся впродовж
10 днів. Якщо ви не
погоджуєтеся із сумою —
йдіть до суду.

âñüîãî ðîêó, òðüîõ àáî øåñòè ì³ñÿö³â, öå îñîáëèâî âèã³äíî çèìîþ. Àëå º ïåâí³ ñóìí³âè, ÿêùî
âë³òêó ö³íà âïàäå.
ЯК ЗМІНИТИ КОМПАНІЮ
1. Ïåðø çà âñå âàì íåîáõ³äíî
îáðàòè íîâó ïîñòà÷àëüíó êîìïàí³þ. Çðîáèòè öå âè ìîæåòå
íà ïîðòàë³ «Ãàçîòåêà». Òàì º
ïåðåë³ê óñ³õ ïîñòà÷àëüíèõ êîìïàí³é òà àêòóàëüí³ ö³íè. Çàóâàæòå,
íå âñ³ êîìïàí³¿ íàäàþòü ñâî¿ ïîñëóãè â Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³,
äåÿê³ º ëîêàëüíèìè ³ ïðàöþþòü
ëèøå â ïåâíîìó ðåã³îí³.
2. Âèçíà÷òå, ÷è ìàº îáðàíà
âàìè êîìïàí³ÿ ïðàâî íà ïîñòà÷àííÿ ãàçó. Äëÿ öüîãî ïåðåéä³òü íà ñàéò³ ÍÊÐÅÊÏ â ðîçä³ë «Ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ» òà
îáåð³òü ïóíêò «Ë³öåíç³éíèé
ðåºñòð ÍÊÐÅÏ». Â çàâàíòàæåíîìó íà âàø êîìï’þòåð ôàéë³
âè çìîæåòå ïåðåâ³ðèòè ÷è ó ðîçä³ë³ «Ñòàòóñ ë³öåíç³¿» º ÷èíí³ñòü
ó îáðàíî¿ âàìè êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà.
Çã³äíî ç ñàéòîì Minfin, ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ãàç ïîñòà÷àþòü ÷îòèðè êîìïàí³¿. Ó âñ³õ íèõ
ë³öåíç³ÿ ÷èííà.

Äåÿê³ ïîñòà÷àëüíèêè
ïðîïîíóþòü óêëàñòè
äîãîâ³ð äëÿ ñïëàòè
îäíàêîâî¿ ö³íè íà ãàç
âïðîäîâæ ðîêó, òðüîõ
àáî øåñòè ì³ñÿö³â
3. Ïîäàéòå çàÿâó ïðî ïðèºäíàííÿ âñòàíîâëåíîãî çðàçêà äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà.
Çðîáèòè öå âè ìîæåòå íà ñàéò³
êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà, àáî æ
íàä³ñëàâøè éîìó ñêàíîâàíó ÷è
ñôîòîãðàôîâàíó çàÿâó íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó.
4. Òàêîæ âàì íåîáõ³äíî ìàòè
Å²Ñ-êîä — öå ïåðñîíàëüíèé
ãàçîâèé íîìåð. Éîãî âè ìîæåòå
çíàéòè ó ïëàò³æêàõ çà ãàç ÷è äîãîâîð³ ç ïîñòà÷àííÿ ãàçó.
5. Äî çàÿâè ïðèêð³ï³òü â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè (êîï³¿ ïàñïîðòà,
²ÏÍ, äîêóìåíò íà ïðàâî âëàñíîñò³ æèòëà, îñòàííÿ êâèòàíö³ÿ
çà ãàç). Ïðî ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ
äîêóìåíò³â âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ
íà ñàéò³ ïîñòà÷àëüíèêà.
6. Äàë³ î÷³êóéòå ï³äòâåðäæåííÿ â³ä êîìïàí³¿-ïîñòà÷àëüíèêà.
Íà ðîçãëÿä çàÿâè òà äîêóìåíò³â â³äïîâ³äí³ êîìïàí³¿ ìàþòü
íå á³ëüøå 20 äí³â. Ïðîòÿãîì
äàíîãî ïåð³îäó â íîâ³é êîìïàí³¿ ìàþòü ïîâ³äîìèòè âàñ ïðî
ï³äêëþ÷åííÿ, óìîâè òà òàðèôè.
Ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî ïîñòà÷àëüíèêà äî ³íøîãî â³äáóâàºòüñÿ
àâòîìàòè÷íî, âàì íå ïîòð³áíî
ïîâ³äîìëÿòè ïîïåðåäíþ êîìïàí³þ. Ïîñòà÷àííÿ ãàçó âàì òàêîæ
íå â³äêëþ÷àòèìóòü.

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Вигода  З 1 серпня 2020 року в Україні
працює відкритий газовий ринок.
Це означає, що споживачі газу можуть
змінювати компанію-постачальника
з більш вигідними умовами та
тарифами. У цьому матеріалі ми
розповімо, як це можна зробити, а також
поділимося історією тернополянки,
яка вже змінила постачальника

З січня ціни на газ помітно зросли, тому зміна
постачальника є одним зі шляхів економії

Переваги та недоліки зміни постачальника газу
Ви можете сплачувати ціну на газ
за меншим тарифом та економити. Акції, що пропонують газопостачальні компанії, не завжди є
вигідними при довгостроковому
користуванні.
Зміна компанії може бути також
з політичних причин, якщо вам
не подобається позиція керівника попередньої газопостачальної
компанії. Перехід до іншого постачальника відбувається не одразу,
на це може піти до трьох тижнів,
7. Âàì íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòèñÿ ç ïîñëóãàìè ïîïåðåäíüîãî
ïîñòà÷àëüíèêà ïðîòÿãîì 19 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ðàõóíêó çà ïîñëóãè, ÿêèé
âàì íàä³øëþòü ïðîòÿãîì øåñòè
òèæí³â ç ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ
ãàçîïîñòà÷àííÿ.
ІНШІ СПОСОБИ ЗМІНИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА
Çì³íèòè êîìïàí³þ-ïîñòà÷àëüíèêà ìîæíà ÷åðåç âåá-âåðñ³þ
Ïðèâàò24. Ùîïðàâäà, îáðàòè
ìîæíà ò³ëüêè ÒÎÂ «Ãàçîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç
Óêðà¿íè».
Íà ñàéò³ Ïðèâàò24 ïîòð³áíî
îáðàòè ðîçä³ë «Ïîñëóãè/Êîìóíàëüí³ ïîñòà÷àëüíèêè». Íàñòóïíèé êðîê — âèáðàòè àäðåñó ïîìåøêàííÿ, ÿêå áàæàºòå

до того ж, вам можуть відмовити.
Перехід користувачів від одного до іншого газопостачальника
створює здорову конкуренцію.
Відповідно компанії конкуруючі
створюють найбільш привабливі
умови, аби люди ставали саме їх
абонентами. Не всі компанії добросовісно виконують обов’язки
з постачання газу, звертайте увагу на відгуки їх абонентів у соціальних мережах, форумах та
на сайтах компаній.
ïåðåâåñòè íà îáñëóãîâóâàííÿ
äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó.
Ï³ä êàðòêîþ ç àäðåñîþ ðîçòàøîâàíà âêëàäêà «Ãàçîïîñòà÷àííÿ»
ç ÷èííèì òàðèôîì íà áëàêèòíå
ïàëèâî â³ä Íàôòîãàçó. Íàòèñíóâøè íà âêëàäêó «Íàôòîãàç»,
ïîòð³áíî ó ôîðì³ ïðèºäíàííÿ
çàçíà÷èòè ïåðñîíàëüí³ äàí³ òà
EIC-êîä (³íäèâ³äóàëüíèé ãàçîâèé êîä ïîìåøêàííÿ, âêàçàíèé
ó êâèòàíö³¿ çà ðîçïîä³ë ãàçó).
Ï³äïèñàòè ñôîðìîâàíó çàÿâêó ìîæíà çà äîïîìîãîþ
SmartID. Ï³ñëÿ â³äïðàâêè çàÿâêè
ç êë³ºíòîì çâ’ÿæóòüñÿ ñïåö³àë³ñòè
ÃÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðîöåñó ï³äêëþ÷åííÿ.
Êð³ì òîãî, âè ìîæåòå ïîäàòè
çàÿâó â öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ
êë³ºíò³â ãàçîïîñòà÷àëüíèõ êîìïàí³é.
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«ХТОСЬ ПРИСТІБАЄТЬСЯ, ІНШИЙ —
ДЯКУЄ». ІСТОРІЇ ВОДІЙОК ТАКСІ
íà ï³â äîðîãè ïàñàæèð ñêàçàâ çóïèíèòè àâòî òà õîò³â ïåðåñ³ñòè çà êåðìî, ³ ¿é ÷óäîì âäàëîñü âèáðàòèñü.
Ðàçîì ³ç ïàí³ Íàòàëåþ ó ñëóæá³
òàêñ³ ïðàöþº ¿¿ äîíüêà Þë³ÿ.
— Íàâ³òü âäîìà çà ÷àøêîþ êàâè
ìè íå ìîæåìî â³äâîë³êòèñü â³ä ö³º¿
ñïðàâè. Ñ³äàºìî, ãîâîðèìî, ðåãî÷åìî, — êàæå Íàòàë³ÿ. — ßêùî ó ìàøèíó ñ³äàþòü õîðîø³, ïîçèòèâí³
ëþäè, òî çàäîâîëåííÿ àæ çàøêàëþº.
Çàðàç ëþäè äîñèòü ïðèãí³÷åí³ ³ òàêîãî ïîçèòèâó ³ ðàäîñò³ áðàêóº óñ³ì.
Êàæóòü, ùî òàêñèñòè — ³ ñâÿùåí-

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

Âîíè îòðèìóþòü çàäîâîëåííÿ,
ÿêùî ó ìàøèíó ñ³äàþòü õîðîø³,
ïîçèòèâí³ ëþäè, ³ êàæóòü, ùî áåç
êåðìà íå óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ. Íàø³ ãåðî¿í³ ðîçïîâ³ëè «RIA
ïëþñ», ÿê ïðèéøëè ó ïðîôåñ³þ ³
ÿê ¿õ ñïðèéìàþòü ¿õí³ ïàñàæèðè.
«ПРАЦЮВАЛА
ДАЛЕКОБІЙНИЦЕЮ ДО ТОГО,
ЯК СТАТИ ВОДІЙКОЮ ТАКСІ»
— Ìåíå â öþ ðîáîòó ïðèâåëà
äîëÿ. ß âòðàòèëà ÷îëîâ³êà. Â³í
áóâ äàëåêîá³éíèêîì, âîçèâ ëþäåé çà êîðäîí. Ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿
ïî¿çäêè ó íüîãî ñòàâñÿ ³íôàðêò,
³ â³í ïîìåð. Óñ³ ãðîø³, ÿê³ áóëè
â õàò³, ìè â³ääàëè, ùîá ïðèâåçòè
ò³ëî äîäîìó. À æèòè çà ùîñü òðåáà
áóëî… Òîìó ìè ïî÷àëè ¿çäèòè éîãî
ðåéñîì. Öå òðèâàëî ï³âòîðà ðîêó,
àëå ñàì³ ðîçóì³ºòå, ùî 2,5 òèñÿ÷³
ê³ëîìåòð³â äëÿ æ³íêè — öå âàæêî.
Òîìó ìè ïðîäàëè ðåéñ ³ êóïèëè äâ³
ìàøèíè, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ, ÿêà
ïðàöþº âîä³éêîþ ÷îòèðè ðîêè.
Ñïî÷àòêó æ³íêà ïðàöþâàëà
íà âàíòàæíîìó àâòî. Âîíà êàæå, ùî
ëþäè äèâóâàëèñü ç òîãî, ùî òåíä³òíà æ³íêà ïðè¿æäæàº íà âåëèêîìó
àâòî. Ïîò³ì «ïåðåñ³ëà» íà ëåãêîâó.
— Ëþäè ïî-ð³çíîìó ðåàãóþòü:
îäí³ çàëèöÿþòüñÿ ³ äàðóþòü êâ³òè,
õòîñü äóìàº, ùî ÿêùî òè æ³íêà —
òî òè ëåãêîâàæèø. Àëå á³ëüø³ñòü
÷îëîâ³ê³â ç ïîâàãîþ ñòàâëÿòüñÿ, —
êàæå ïàí³ Íàòàëÿ.
Âîä³éêà ïðèãàäóº âèïàäîê, êîëè

«Õòîñü äèâóâàâñÿ, õòîñü
îäðàçó ïðèñò³áàâñÿ,
õòîñü ïðîïîíóâàâ ñàì
ñ³ñòè çà êåðìî,.. àáî
êàçàëè, ùî íàðåøò³
ïîáà÷èëè «ñâî¿õ»
íèêè, ³ ïñèõîëîãè. Áóâàëî òàêå, ùî
ëþäè ïðîñèëè çóïèíèòèñü, îïëà÷óâàëè ÷àñ, ùîá ïðîñòî â³äêðèòèñü ³
ïîãîâîðèòè, ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå,
áî ¿ì öå ïîòð³áíî.
«ЗА КЕРМОМ ПРОВОДИЛА
22 ГОДИНИ ПОСПІЛЬ»
22-ð³÷íà òåðíîïîëÿíêà Þë³ÿ ïðàöþº âîä³éêîþ òàêñ³ äâà ðîêè. Ðîçïîâ³äàº, ùî îáðàëà òàêó ïðîôåñ³þ,
áî ëþáîâ äî àâòîìîá³ë³â — öå ó íèõ
ñ³ìåéíå, à ùå äîáðèé çàðîá³òîê.
Â÷èòèñü êåðìóâàòè ä³â÷èíà ïî÷àëà ùå ç 14-òè ðîê³â. Êàæå, ùî áåç
àâòî íå óÿâëÿº ñâîãî æèòòÿ. Òîìó
ðîáîòà ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ.

ОСОБИСТІ АРХІВИ

Професії  Журналісти «RIA плюс»
зібрали історії трьох жінок, які працюють
в Тернополі водійками таксі. Цікаво,
що двоє із них — мама та донька

Наталія встигла попрацювати
водійкою міжнародного
рейсу, потім — вантажного
авто і вже чотири роки —
за кермом таксі

Юлія каже, що таку
професію обрала, бо любов
до автомобілів — це у них
сімейне, а ще добрий
заробіток

Світлана працює на двох
роботах. Вона каже, що від
водіння отримує задоволення,
а під час роботи зустріла
чимало гарних людей

Ïàí³ Íàòàëÿ, ïðî ÿêó ìè ðîçïîâ³äàëè âèùå, — öå ìàìà Þë³.
— Íà ïî÷àòêó áóëî äåùî ñòðàøíî, áî ìîæóòü áóòè ïàñàæèðè
â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. ² ç
íèìè íå çíàºø, ÿê ñåáå ïîâîäèòè.
ß êîíñóëüòóâàëàñü ç êîëåãàìè, ìåí³
ñêàçàëè, ùî ï'ÿíèõ âçàãàë³ ìîæíà
íå áðàòè â àâòî, — êàæå Þëÿ.
Ä³â÷èíà êàæå, ùî ëþäè ðåàãóþòü
ïî-ð³çíîìó, êîëè áà÷àòü çà êåðìîì
òåíä³òíó ä³â÷èíó: õòîñü äèâóâàâñÿ,
õòîñü îäðàçó ïðèñò³áàâñÿ, õòîñü ïðîïîíóâàâ ñàì ñ³ñòè çà êåðìî. Áàãàòî
æ³íîê âò³øíî ãîâîðèëè, ùî íàðåøò³
ïîáà÷èëè çà êåðìîì «ñâî¿õ». Óæå
ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ê³ëîìåòð³â óñ³ ïàñàæèðè äèâóâàëèñÿ ç âïðàâíîñò³ ä³â÷èíè
çà êåðìîì.
— Îäíîãî ðàçó ìàëà ã³ðêèé äîñâ³ä, êîëè ï³ä'¿õàëà íà ïðîñïåêò Áàíäåðè çàáèðàòè ïàñàæèð³â. Øåñòåðî
ëþäåé ñòàðøîãî â³êó õîò³ëè ñ³ñòè
â îäíó ìàøèíó, êîëè ó ìåíå ëèøå
÷îòèðè ì³ñöÿ íà ïîñàäêó. Êîëè
ÿ â³äìîâèëàñü ¿õ âåçòè, âîíè ïî÷à-

ëè ñòóêàòè ïî êàïîòó, ïî â³êíàõ,
îáðàæàòè ìåíå íåöåíçóðíèìè ñëîâàìè, — ïðèãàäóº Þëÿ. — À ïàì'ÿòàþ ÷èìàëî âåñåëèõ âèïàäê³â, êîëè
ïàñàæèðè ðîçïîâ³äàëè ³ ïðî ñâîº
æèòòÿ, ³ ìè ñì³ÿëèñü ðàçîì. ß âåçëà ÷îòèðüîõ õëîïö³â. ² îäèí ç íèõ
áóâ äóæå ëÿêëèâèé. Â³í ñ³â ñïåðåäó,
ïðèñò³áíóâñÿ ³ âñþ äîðîãó ãîâîðèâ,
ùî éîìó ñòðàøíî. Çàê³í÷èëîñü âñå
òèì, ùî éîãî äðóç³ âìîâèëè ñ³ñòè
ó áàãàæíèê, àáè íå çàâàæàâ.
Âîíà ÷àñòî ïðàöþº íà ñâÿòà.
Êàæå, ùî öå ìîæëèâ³ñòü ðîçä³ëèòè ñâÿòî ç ³íøèìè ëþäüìè ³ ñòàòè
÷àñòèíîþ ¿õ äíÿ, çàðÿäèòèñÿ â³ä íèõ
ïîçèòèâíîþ åíåðã³ºþ. Ä³â÷èíà ïðèãàäóº, ùî îäíîãî ðàçó íàïåðåäîäí³
Íîâîãî ðîêó çà êåðìîì òàêñ³ ïðîâåëà 22 ãîäèíè. Òîä³ ðîáîòà ï³øëà
äóæå äîáðå. Êîëè ëþáèø òå, ùî
ðîáèø — òî õî÷åø ðîáèòè ùå á³ëüøå, êàæå ä³â÷èíà.

òðè ðîêè, ðîçïîâ³äàº, ùî ïðàöþº
íà äâîõ ðîáîòàõ.
— Ó òàêñ³ ï³øëà, ùîá ìàòè ï³äçàðîá³òîê, çà ïîðàäîþ äðóç³â. Íà ïî÷àòêó áóëî ñòðàøíî, ÿê áóäóòü ðåàãóâàòè ëþäè. Àëå ïåðø³ ðîçðàäèëè
ä³â÷àòà. Îäíà ç æ³íîê, ÿêó ÿ âåçëà,
ìåí³ ñêàçàëà, ùî æ³íêà çà êåðìîì
òàêñ³ — öå íàéïðèºìí³øå, ùî ç íåþ
òðàïèëîñü çà äåíü. ×èìàëî æ³íîê
âçàãàë³ êàæóòü, ùî òàê áåçïå÷í³øå.
Òîìó ðîáîòà íå ìîæå íå ò³øèòè, —
êàæå âîä³éêà.
Ïàí³ Ñâ³òëàíà êàæå, ùî áåç êåðìà
íå óÿâëÿº ñâîãî æèòòÿ, à ó â³äïîâ³äü
çà â³ääà÷ó óëþáëåí³é ñïðàâ³ îòðèìóº çàðÿä åíåðã³¿. ×èìàëî ïàñàæèð³â
ó äîðîç³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñâîº æèòòÿ. ¯õ òðåáà âèñëóõàòè òà ïîðàäèòè.
² öå íå ìîæå çàëèøàòè áàéäóæèì.
— Â³äñòàíü äëÿ ìåíå — íå ïðîáëåìà. ß âè¿æäæàþ ³ ïî 16 ãîäèí.
Áóâàº, ùî âòîìëþþñü, àëå áóâàº, ùî
ñ³äàº â ìàøèíó ñâ³òëà ëþäèíà — ³ òè
çàðÿäæàºøñÿ. ß êàéôóþ â³ä äîðîãè ³
â³ä ëþäåé. Òîìó ³ ïðàöþþ òóò.

«ВІД ДОРОГИ КАЙФУЮ»
Ñâ³òëàíà, ÿêà çà êåðìîì òàêñ³

Допоможіть вижити тернополянину
ОСОБИСТИЙ АРХІВ НАЗАРА САВЧАКА

ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Назар Савчак багато років
продає книги в магазині
«Книжкова хата». Щоб
побороти ковід, йому потрібні
вартісні ліки

 Äðóç³ òåðíîïîëÿíèíà Íàçàðà
Ñàâ÷àêà çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ íåáàéäóæèõ, áî ñïîä³âàòèñü
éîìó îñîáëèâî íåìà íà êîãî, àäæå
âñå ñâîº æèòòÿ â³í â³ääàâ êíèãàì.
— Äðóç³, ó íàñ á³äà! Óñ³, õòî
â Òåðíîïîë³ ìàâ ÷è ìàº â³äíîøåííÿ äî õóäîæíüîãî ñëîâà,
çíàþòü Íàçàðà Ñàâ÷àêà — áàãàòîð³÷íîãî íåçì³ííîãî ïðîäàâöÿ
êíèã ìàãàçèíó «Êíèæêîâà õàòà».
Â³í çíàâ óñ³õ íàñ, áóâ ïðàêòè÷íî
íàøèì ìàÿ÷êîì ó ñâ³ò³ ñó÷àñíî¿
ë³òåðàòóðè. Çíàâ, õòî ùî ÷èòàº,
íàä ÿêîþ òåìîþ ïðàöþº, — çâåðíóëàñü çà äîïîìîãîþ íåáàéäóæèõ
òåðíîïîëÿí â³äîìà âîëîíòåðêà Ë³ë³ÿ Ìóñ³õ³íà. — Â³í çàâæäè áóâ
ñàìîäîñòàòí³ì, ö³ë³ñíèì ³ çàâæäè

ñòàðàâñÿ äîïîìîãòè çîð³ºíòóâàòèñÿ íàì óñ³ì ó ñâ³ò³ Êíèãè. ² çàðàç
ó Íàçàðà á³äà.
Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê çàõâîð³â
íà COVID. Ïðè÷îìó â íàéòÿæ÷³é ôîðì³, êàæóòü äðóç³.
— ß áîþñü ïðî öå êàçàòè, àëå
Íàçàð çàðàç áîðåòüñÿ çà æèòòÿ! —
ïðîñèòü âñ³õ ïðî äîïîìîãó Ë³ë³ÿ
Ìóñ³õ³íà. — Ìè íå áóëè îñòàíí³ìè ðîêàìè íàäòî áëèçüêèìè:
ìîº æèòòÿ íå ëèøàëî ìåí³ ÷àñó
íà êíèãè, íà äðóç³â äèòèíñòâà.
Àëå ÿ ðîçóì³þ, ùî ìè ìîæåìî
âòðàòèòè âåëèêîãî êíèãîëþáà ³
Ïîåòà.
Íàçàð ïèøå, õî÷ ð³äêî êîìó ïîêàçóº â³ðø³, áî çíàº, ùî ó ñâ³ò³ º
Ð³ëüêå ³ Áîäëåð, ³ ùå ñîòí³ òèõ,
äî êîãî êîæíîìó ³ç íàñ ùå ðîñòè ³
ðîñòè. Â³í — ñâ³òëà ³ õîðîøà ëþ-

äèíà. ² â³í, â³ðÿòü äðóç³, — íå íàïèñàâ ùå ñâî¿õ îñíîâíèõ â³ðø³â.
— ² ìîæå é íå íàïèñàòè, ÿêùî
ìè íå äîïîìîæåìî. Àäæå ñïîä³âàòèñü éîìó îñîáëèâî íåìà
íà êîãî, àäæå âñå ñâîº æèòòÿ
â³í â³ääàâ êíèãàì, — êàæå Ë³ë³ÿ
Ìóñ³õ³íà.
Ãðîø³ çáèðàº íà ñâîþ êàðòêó
éîãî áëèçüêèé äðóã — Âàëåð³é
Øåñòàê, ëþäèíà ÷åñíà ³ ïðÿìà,
ÿêà â³ääàñòü îñòàííº ³ í³êîëè
íå â³çüìå çàéâîãî, ñòâåðäæóº âîëîíòåðêà. ² ïðîñèòü: «Äîïîìîæ³òü
íàøîìó Íàçàðîâ³ âèæèòè».
Âàëåð³é Øåñòàê, íà ÷èé ðàõóíîê çáèðàþòü êîøòè äëÿ ïîðÿòóíêó Íàçàðà Ñàâ÷àêà, òåæ îïóáë³êóâàâ ïîñò íà âëàñí³é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóê.
“Ïîäçâîíèâ äðóã Íàçàð Ñàâ÷àê,

ïðîñèòü äîïîìîãè. Ëåæèòü ó ë³êàðí³. Ïèòàííÿ æèòòÿ. Êîðîíà”, — íàïèñàâ Âàëåð³é Øåñòàê.
Ïîòðåáà º ³ â êîøòàõ, ³ â ïðåïàðàò³ «ÀÊÒÅÌÐÀ — 800 ìë», à ë³êè
êîøòóþòü 46 000 ãðí.
Äðóç³ ö³êàâëÿòüñÿ, ìîæå õòî ìàº
ìîæëèâ³ñòü êóïèòè ïðåïàðàò äåøåâøå — áóäóòü âäÿ÷í³ çà áóäüÿêó ³íôîðìàö³þ.

ДОВІДКА
Кошти на лікування Назара Савчака
можна перерахувати на к/р ПриватБанку: 4149 6090 0283 6387,
Валерій Шестак. Довідки за тел.
097–195–68–82.
P. S. Станом на 23.10 13 січня на рахунок надійшли 1 319 грн.
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Біда  Не раз Ірина казала подрузі:
«Він мене колись заб’є». Жінка вже
роками ходила на роботу, замальовуючи
синці, коли це можливо було зробити.
Якщо ні — просила відгули, бо соромилась
побитою виходити на люди, — а в селі її
поважали і дуже любили
ІРИНА БЕЛЯКОВА, 0–95–875–33–60,
IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Ó ë³êàðí³ ïîìåðëà 49-ð³÷íà
ôåëüäøåðêà ôåëüäøåðñüêîãî ïóíêòó ñ. Ïëîòè÷à ²ðèíà Ãðóíäîâñüêà.
Ñâîº 50-ð³÷÷ÿ æ³íêà ìîãëà á ñâÿòêóâàòè 8 áåðåçíÿ, àëå ¿é íàçàâæäè
çàëèøèòüñÿ 49. Ñàìå ¿¿ íà Ð³çäâÿí³
ñâÿòà ñèëüíî ïîáèâ ÷îëîâ³ê Âîëîäèìèð.
Ç â³äêðèòîþ ÷åðåïíî-ìîçêîâîþ
òðàâìîþ 8 ñ³÷íÿ âîíà ïîòðàïèëà
â ðåàí³ìàö³þ Êîç³âñüêî¿ ðàéë³êàðí³.
Òÿæê³ òðàâìè 49-ð³÷íà æ³íêà îòðèìàëà ï³ä ÷àñ ñâàðêè ç ÷îëîâ³êîì.
— ×îëîâ³ê íàï³äïèòêó ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, à äðóæèíè íå çàñòàâ.
Êîëè æ âîíà ïîâåðíóëàñÿ, ðîçïî÷àëàñÿ ñèëüíà ñâàðêà, — òàêîþ áóëà
âåðñ³ÿ ïðàâîîõîðîíö³â. — Ðîçëþ÷åíèé ï³äîçðþâàíèé âõîïèâ âåëèêó
òîâêà÷êó, ÿêîþ ðîçìèíàëè ¿æó õóäîá³, òà ùîñèëè âäàðèâ äðóæèíó
ïî ãîëîâ³. Â³ä âàæêî¿ òðàâìè âîíà
çíåïðèòîìí³ëà. Êîíôë³êò çàâåðøèâñÿ âèêëèêîì áðèãàäè øâèäêî¿.
Æ³íêó ãîñï³òàë³çóâàëè. ¯¿ ñòàí ìåäèêè õàðàêòåðèçóâàëè, ÿê äóæå âàæêèé. ×îëîâ³ê ó ñêîºíîìó ç³çíàâñÿ.
Ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè éîãî çã³äíî
ç³ ñòàòòåþ 208 ÊÏÊ. Âèð³øóºòüñÿ
ïèòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ çàòðèìàíîìó ï³äîçðè, çã³äíî ç ÷. 1 ñòàòò³
121 ÊÊÓ òà îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó.
ВОЛОДИМИРУ ЗАГРОЖУЄ
ДО 10 РОКІВ ТЮРМИ
Êîëè äðóæèíà ïîìåðëà, ñòàòòþ ïåðåêâàë³ô³êóâàëè — ç
÷. 1 íà ÷. 2 ñò. 121 ÊÊÓ. Òîáòî,
íå íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, àëå òåïåð — ÿê³ ïðèçâåëè
äî ñìåðò³ ïîòåðï³ëî¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿
â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà.
— Ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷îëîâ³êîâ³ ïîêè íå îáðàëè, ïðîòå
çðîáëÿòü öå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, —
êàæå Ñåðã³é Êðåòà.

Âñ³, õòî çíàëè ²ðèíó, øîêîâàí³.
Ëþäè êàæóòü, ùî öå áóëà íàäçâè÷àéíà ³ àáñîëþòíî íåêîíôë³êòíà
ëþäèíà. À ðîê³â äâà òîìó ¿¿ âñ³ì
ñâ³òîì ðÿòóâàëè ó ñòîëèö³, áî æ³íêà
ìàëà ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç ñåðöåì.
— Òîä³ ëþäè êèíóëèñü íà äîïîìîãó ³ ðîáèëè âñå, ùîá âèòÿãòè ¿¿ ç
òîãî ñâ³òó, à ñèòóàö³ÿ ç ñåðöåì áóëà
äóæå ñåðéîçíîþ, — ðîçïîâ³ëà çíàéîìà ðîäèíè ïàí³ Îêñàíà. — Îïåðóâàëè ²ðó â Êèºâ³. Íàâ³òü âèùå
êåð³âíèöòâî êðà¿íè ï³äêëþ÷èëîñü.
Ëþäè ãðîø³ çáèðàëè — õòî ñê³ëüêè
ì³ã. ² ìîëèëèñü, ùîá âîíà æèëà.
Âîíà é âèæèëà. Òîä³…
Çîðÿíà Ïîí÷êî, äèðåêòîðêà Êîç³âñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà êîëåãà
çàãèáëî¿ ²ðèíè ñòâåðäæóº, ùî ³ ÿê
ìåäèê, ³ ÿê ëþäèíà âîíà íàäçâè÷àéíà. Ùîïðàâäà, çóïèíèâøèñü,
êîëåãà äîäàëà — áóëà.
— Âîíà ïðèéøëà ïðàöþâàòè
ìåäñåñòðîþ äèòÿ÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ — öå ðîáîòà ç ä³òüìè ³ íå êîæåí
çìîæå âèòðèìàòè âñüîãî, àëå ²ðà
áóëà âèñîêîêëàñíèì ñïåö³àë³ñòîì,
ïðîôåñ³îíàëîì, — ïîä³ëèëàñü ïàí³
Çîðÿíà.— Ó íå¿ âñå âèõîäèëî. Ìàëà
ñåðéîçíó îñâ³òíþ áàçó, âñå ïðîáóâàëà ³ â íå¿ âñå âèõîäèëî.
ВМІЛА ВСЕ, НА ВИКЛИК ЙШЛА
У ВИХІДНІ І СВЯТА
Ó 2010 ð. çàõîò³ëà ïðàöþâàòè
â ñåë³, äå æèëà — ó Ïëîòè÷³. Òîä³
¿¿ ïåðåâåëè íà ïîñàäó ôåëüäøåðà.
— ßê ïðîôåñ³îíàë, âì³ëà âñå,
íå áóëî æîäíîãî âèïàäêó, ùîá â³äìîâèëàñü â³ä âèêëèêó ÷è ïàö³ºíòà,
õîäèëà ³ âíî÷³, â ñâÿòà ÷è âèõ³äí³, áî
ëþäÿì ïîòð³áíà áóëà äîïîìîãà, —
ïðèãàäóº ïàí³ Çîðÿíà. — Çà 20 ðîê³â
ðîáîòè íà íå¿ íå áóëî æîäíî¿ ñêàðãè. Ãðàìîòíà ÿê ìåäèê. ² ëþäÿíà…
Ïðîáëåìè ó ö³é ñ³ì’¿ áóëè, êàæóòü ëþäè ó ñåë³. ² òÿãíóëèñü âîíè
ðîêàìè. ×îëîâ³ê Âîëîäèìèð çàïèâàâ ³ â òîé ïåð³îä äóæå ñèëüíî
áèâ äðóæèíó. Äîêè ìîæíà áóëî
çàìàëüîâóâàòè ñèíö³ — ²ðèíà öå

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА
СТАТТЯ 121 ККУ. УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ
Ч. 2. Умисне тяжке тілесне ушко- сової, національної або релігійної
дження, вчинене способом, що нетерпимості, або вчинене на замає характер особливого мучення, мовлення, або таке, що спричиниабо вчинене групою осіб, а також ло смерть потерпілого, — карається
з метою залякування потерпілого позбавленням волі на строк від семи
або інших осіб, чи з мотивів ра- до десяти років.

ðîáèëà. À ÿê áóëà äóæå ïîòîâ÷åíà, ïðîñèëà â³äãóëè. Áî ¿é ñîðîìíî
áóëî âèõîäèòè íà ëþäè. Íà ðîáîò³
¿¿ øêîäóâàëè ³ â³äïóñêàëè íà ê³ëüêà
äí³â, àáè îãîâòàëàñü.
— Áóâàëè äí³, êîëè Âîëîäüêà
íàïèâàâñÿ, à âîíà ò³êàëà ç äîìó ³
íî÷óâàëà â ìåäïóíêò³, — íå ìàëà äå
ïîä³òèñü, áî íå õîò³ëà öå âñå ç õàòè
âèíîñèòè, íå çâåðòàëàñü ³ äî ðîäè÷³â, áî, êàçàëà, — ñîðîìíî, — ïðèãàäóþòü çíàéîì³ ðîäèíè. — Ïåâíî,
÷åðåç òå âñå ³ íàáóëà âàäó â ñåðö³.
ДВА РОКИ ТОМУ РЯТУВАЛИ
ВСІМ СВІТОМ. ЗАРАЗ НЕ ЗМОГЛИ
Â ²ðèíè ê³ëüêà ðîê³â òîìó âèÿâèëè òÿæêó âàäó ñåðöÿ. Êîëåãè-ìåäèêè ïåðåêîíàí³, ùî âîíà — íàáóòî¿
ôîðìè. Âñå ÷åðåç ñòðåñè ³ ðåãóëÿðí³
ïîáî¿ òà çíóùàííÿ. ²ðà, ïðèãàäóþòü
ëþäè, íå ìîãëà ñëîâà ñêàçàòè ³ êðîêó ñòóïèòè, áî ñèëüíî çàäèõàëàñü.
ªäèíèì øëÿõîì ñïàñ³ííÿ òîä³ ìîãëà ñòàòè îïåðàö³ÿ. Ïðè÷îìó ì³ñöåâ³
êë³í³êè çà íå¿ íå áðàëèñü. ² ðàäèëè
¿õàòè äî Êèºâà. Òîä³ ²ðèíó ðÿòóâàëè
âñ³ì ñâ³òîì, áî ¿é òðåáà áóëî ñòàâèòè êàðä³îñòèìóëÿòîð. Ñàìå ïî ñîá³
ñåðöå áèòèñü íå ìîãëî…
Ëþäè îáóðåí³ îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ
ïîä³é, ùî òðàïèëèñü òîãî òðàã³÷íîãî
âå÷îðà. Ùî í³áèòî ²ðèíè íå áóëî
âäîìà, ÷åðåç öå ÷îëîâ³ê çíåðâóâàâñÿ.

Âñ³, õòî çíàëè
Іðèíó, øîêîâàí³.
Ëþäè êàæóòü, ùî öå
áóëà íàäçâè÷àéíà
³ àáñîëþòíî
íåêîíôë³êòíà ëþäèíà
— Áðåõíÿ! Íàõàáíà áðåõíÿ! —
ñòâåðäæóþòü êîëåãè. — ²ðà òîãî äíÿ
áóëà âäîìà. Ç õàòè ïðàêòè÷íî íå âèõîäèëà. Âîíà áóëà äóæå âïðàâíîþ
ãîñïîäèíåþ ³ ãîòóâàëàñü äî ñâÿò.
Âñå áóëî âèìèòå, íàãîòîâëåíå — â³ä
õîëîäö³â äî ïëÿöê³â. Êîëè ïðè¿õàëà
øâèäêà ³ çàáèðàëà ²ðó — íà ñòîë³
áóëè êóòÿ ³ ïàìïóõè.
Íå ðàç ²ðèíà êàçàëà ïîäðóç³: «Â³í
ìåíå êîëèñü çàá’º». Àëå í³õòî é ïðèïóñòèòè íå ì³ã, ùî Ð³çäâÿí³ ñâÿòà
òàê òðàã³÷íî çàê³í÷àòüñÿ…
— Òàì êðîâ áóëà ³ â âàíí³, ³ â ê³ìíàò³, íà ï³äëîç³. Îäâ³ðêè ó êðîâ³,
âîíà, ïåâíå, çàêðèâàâëåíèìè ðóêàìè íàìàãàëàñü âòðèìàòèñü, — êàæóòü ì³ñöåâ³. — ¯¿ ïðèòîâêëè íà âóëèö³, à ïîò³ì ïåðåòÿãíóëè â õàòó.
Âîíà ëåæàëà â íåïðèðîäí³é ïîç³. ²
öüîìó º áàãàòî ñâ³äê³â.
ЩО КАЖУТЬ ПРО ВОЛОДИМИРА
Ïðî ÷îëîâ³êà Âîëîäèìèðà, ÿêîãî ï³äîçðþþòü ó ñìåðòåëüíîìó
ïîáèòò³ äðóæèíè, ëþäè ãîâîðÿòü
íåîõî÷å. Â³í ì³ñöåâèé, ç Ïëîòè÷³.
Êîëè îäðóæèâñÿ, ïðèéøîâ æèòè
äî áàòüê³âñüêî¿ õàòè ²ðèíè — ó çÿò³.
— Ðîê³â 6 òîìó âîíè îô³ö³éíî
ðîçëó÷èëèñü, — öå ¿¿ áàòüê³âñüêà
õàòà, ³ ²ðà éîãî âèãíàëà, — ðîçïî-

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІРИНУ РЯТУВАЛИ ЧЕРЕЗ ХВОРЕ
СЕРЦЕ, А ЖИТТЯ ЗАБРАВ ЧОЛОВІК

Міру запобіжного заходу чоловікові поки не обрали,
проте зроблять це найближчим часом, кажуть у поліції
â³ëà ïîäðóãà çàãèáëî¿, ÿêà ïðîñèëà
íå íàçèâàòè ¿¿ äàíèõ. — Â³í ïðîáóâàâ ó ñåñòðè ñâîº¿ æèòè, àëå òàì
íå ñêëàëîñü, ³ Âîëîäÿ ïîâåðíóâñÿ
íàçàä. ²ðà éîãî íàñò³ëüêè áîÿëàñü,
íå ìîãëà ï³â ñëîâà ñêàçàòè íàïåðåê³ð. ×åðåç òî ìóñèëà òåðï³òè — â³í
ïðîæèâ òàì á³ëüøå 10 ðîê³â, ïðîïèñàíèé ³ òðåòèíà íàëåæèòü éîìó.
×àñ â³ä ÷àñó ¿çäèâ íà çàðîá³òêè
äî Êèºâà. Êîëè éîãî íå áóëî — ²ðà
öâ³ëà. Ìàëà ãàðíèé íàñòð³é ³ áóëî
âèäíî, ùî äîáðå âèñïàëàñü. Ò³ëüêè
ç’ÿâëÿâñÿ, — çíîâó âèìó÷åíà æ³íêà,
ïîáèòå ëèöå ³ ïðèãí³÷åíèé ñòàí.
Êîëè ïîáèòó æ³íêó ïðèâåçëè â ë³êàðíþ, öå áóëà íå ãîëîâà, à ì³ñèâî, ïðèãàäóþòü êîëåãè. Àáè ÿêîñü
çàøèòè âåëè÷åçí³ ðàíè, æ³íö³ ïîáðèëè íàãîëî ãîëîâó. Âåñü ÷àñ âîíà
íå ïðèõîäèëà äî òÿìè. À ìåäèêè ðîáèëè âñå ìîæëèâå, ùîá ïîâåðíóòè ¿¿
äî æèòòÿ. Íà æàëü, ïî îá³ä³ 12 ñ³÷íÿ
ñåðöå çóïèíèëîñü. «Íå ñòàëî íàøî¿
²ðèíêè», — êàæóòü êîëåãè.
Íàéá³ëüøå ëþäè øêîäóþòü ñèíà
ïîäðóææÿ — 20-ð³÷íîãî Ïåòðà.
Äèòèíà, êàæóòü, çîëîòà. Â÷èâñÿ
â Áåðåæàíñüêîìó àãðîòåõí³÷íîìó
³íñòèòóò³, à ïîò³ì ïåðåâ³âñÿ íà çàî÷íó ôîðìó ³ ï³øîâ ïðàöþâàòè
äî ì³ñöåâîãî ï³äïðèºìöÿ. Äèòèíà
äóæå äîáðà, âèõîâàíà ³ êóëüòóðíà,
áàéäóæèé äî àëêîãîëþ.
— Ïåòðî ñïîê³éíèé, âð³âíîâàæåíèé, íå òàêèé, ÿê õëîïö³ òåïåð³øí³.
ßê òà äèòèíà æèòèìå? — æóðÿòüñÿ
ëþäè. — Á³äíà äèòèíà. Âîäíî÷àñ
âòðàòèâ ³ ìàìó, ³ òàòà.
ПОШЕПКИ ВИЗНАВАЛИ:
ЧОЛОВІК БУВ САДИСТОМ
Íà ïîõîðîí³ ò³ëüêè é ìîâè áóëî
ïðî äèòèíó. Çà Âîëîäèìèðà ìàéæå
íå çãàäóâàëè. Ëþäè í³áè óìèñíå îáìèíàëè òåìó áàòüêà, õî÷à ïîøåïêè
âèçíàâàëè: â³í áóâ ñàäèñòîì. Êîëè
âèï’º — í³áè íå÷èñòà ñèëà âñåëÿ-

ëàñÿ â íüîãî. Íå ï’º — ³ ïðàö³âíèê
õîðîøèé, ³ ëþäèíà íîðìàëüíà.
— Â³í ðîê³â 20 òîìó âë³ç â á³éêó
³ ìàâ äóæå ñåðéîçí³ òðàâìè ãîëîâè,
ìîæå, öå é äàºòüñÿ âçíàêè, — êàæå
êîëèøíÿ ãîëîâà Ïëîòè÷³, ïîäðóãà
²ðè ³ õðåñíà ìàìà Ïåòðà Ñâ³òëàíà
Ñàâè÷. — ßê íå ï’º — íîðìàëüíà
ëþäèíà. ßê âèï’º — íåàäåêâàòíèì
ðîáèòüñÿ. ²ðó íå ïîâåðíåø, ³ éîãî
(Âîëîäèìèðà — ïðèì. àâò.) øêîäóþòü. Àëå â³í ìóñèòü â³äïîâ³ñòè
çà ñêîºíå. Äóæå âàæêî ãîâîðèòè ïðî
îáîõ. Äîáðå çíàëà öþ ñ³ì’þ ³ áóëà
²ð³ íàéêðàùîþ ïîäðóãîþ.
СИНУ ДНЯМИ ВИПОВНЮЄТЬСЯ
21. ВІН ЗАЛИШИВСЯ САМ У ХАТІ
— Íå â³ðþ äîñ³, ùî ¿¿ íåìàº.
Íå âêëàäàºòüñÿ â ãîëîâ³, ùî òàêå
ìîãëî ñòàòèñü, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà. — ß Ïåòðîâà õðåñíà ìàìà. Çàðàç
ñèí — ï³ä ìîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Â³í
â îäíó ìèòü ïîäîðîñë³øàâ íà ðîêè.
Ïîêè á³ëÿ íüîãî äðóç³. Õëîïö³,
äðóç³ — ìîëîäö³, ³ ï³äòðèìóþòü, ³
äîïîìàãàþòü. Â íüîãî º ä³â÷èíà,
íà ¿¿ ï³äòðèìêó õðåñíà òåæ ñïîä³âàºòüñÿ. À òàì, äàñòü Áîã, ³ âåñ³ëëÿ
â³äãóëÿþòü.
— Çà ê³ëüêà äí³â ïîõðåñíèêó
âæå âèïîâíèòüñÿ 21, — êàæå ïàí³
Ñâ³òëàíà.— Âàæëèâî, ùîá â³í çàðàç
íå çàêðèâñÿ â ñîá³. Ïîêè ä³ëèòüñÿ,
âèãîâîðþº íàéáëèæ÷èì ñâ³é á³ëü.
Ìè ï³äòðèìóºìî éîãî, ÿê ìîæåìî.
ßê íå äèâíî, àëå áëèçüê³ äðóç³ ðîäèíè ñòâåðäæóþòü, ùî Âîëîäèìèð
äóæå ëþáèâ ñâîþ äðóæèíó. Ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ äîãëÿäàâ ¿¿ ³ äóæå ïåðåæèâàâ, ùîá âîíà îäóæàëà.
— ...³ öå íåïðàâäà, ùî ²ðè òîãî
âå÷îðà íå áóëî âäîìà, — êàæå êóìà
Ñâ³òëàíà. — Ìîæå, â³í òàê âèïðàâäîâóº ñâîþ àãðåñ³þ, àëå…
P. S. Ðåäàêö³ÿ âèñëîâëþº ùèð³
ñï³â÷óòòÿ ñèíîâ³, êîëåãàì, äðóçÿì
òà çåìëÿêàì çàãèáëî¿ ²ðèí³.

ÊÎÍÔË²ÊÒ
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СУСІДСЬКІ ВІЙНИ: «БАРНІ
ПОМИРАВ У СТРАШНИХ МУКАХ»
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Çà âåðñ³ºþ ÷îëîâ³êà, Áàðí³
îòðó¿ëè ñóñ³äè. Ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ íà éîãî ïîäâ³ð’¿ âèäíî,
ùî õòîñü ä³éñíî êèäàº ïñîâ³ ¿æó,
à ï³ñëÿ öüîãî òâàðèíà çà äåê³ëüêà
ãîäèí ïîìèðàº. Ïîäðîáèö³ ñìåðò³
ïñà òà ñâî¿ âåðñ³¿, õòî ïðè÷åòíèé
äî öüîãî, â³í ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó
«RIA ïëþñ».
«Я ЗНАЮ, ЩО БАРНІ ОТРУЇЛИ»
Çà ñëîâàìè ïàíà Âîëîäèìèðà (äàí³ â³äîì³ — ïðèì. àâò.),
3 ñ³÷íÿ, î 23.17 ç áîêó ñï³ëüíîãî
ç ñóñ³äîì ïàðêàíó õòîñü êèíóâ
îòðóºíèé øìàòîê õë³áà, à ï³ñëÿ
òîãî, ÿê Áàðí³ éîãî ç’¿â, çà äåê³ëüêà õâèëèí ó òâàðèíè ïî÷àëèñÿ êîíâóëüñ³¿. Âîíà òî ïàäàëà,
òî á³ãàëà, íå ïîì³÷àþ÷è í³êîãî.
— Ñïî÷àòêó ìè ïîäóìàëè, ùî
â ïñà ìîæå áóòè ñêàç, òà êîëè
ïðîêîíñóëüòóâàëèñü ç âåòåðèíàðîì, ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî Áàðí³
îòðó¿ëè, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ìè
ðÿòóâàëè éîãî òðè ãîäèíè, ÿê
ìîãëè, àëå äàðåìíî.
Ñïðîáà âçÿòè ïñà íà ðóêè, àáè
â³äâåçòè äî âåòåðèíàðà, íå óâ³í÷àëàñÿ óñï³õîì, àäæå òîé, íå ðîçóì³þ÷è ñâî¿õ ä³é, íàâ³òü ïðîáóâàâ
âêóñèòè âëàñíîãî ãîñïîäàðÿ.
Ïðî ñìåðòü âíàñë³äîê ³ìîâ³ð-

íîãî îòðóºííÿ ñâ³ä÷èòü ³ ðîçòèí
òâàðèíè, ÿêèé ïðîâåëè íàñòóïíîãî äíÿ. ×îëîâ³ê íàäàâ äîêóìåíòè
â³ä âåòåðèíàðà.
Ïîòåðï³ëèé çâåðíóâñÿ â ïîë³ö³þ. Â³äïîâ³äíå çâåðíåííÿ ïðàâîîõîðîíö³ ï³äòâåðäèëè äëÿ «RIA
ïëþñ».
«НЕ ЛАДИМО
ДЕКІЛЬКА РОКІВ»
Çà âåðñ³ºþ ãîñïîäàðÿ, ïñà ì³ã
îòðó¿òè éîãî ñóñ³ä, àäæå ñàìå ç
áîêó éîãî ïîäâ³ð’ÿ ïñîâ³ ùîñü
êèíóëè. Äî òîãî æ, íà â³äåî ç
êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ âèäíî, ùî
õòîñü á³ëÿ ïàðêàíó ä³éñíî â òîé
ìîìåíò ïåðåáóâàâ.
— Â³ä ïàðêàíó ç áîêó äîðîãè
ïîíàä ñîðîê ìåòð³â, íàâðÿä öå
õòîñü êèíóâ çâ³äòè, — ïðîäîâæóº
Âîëîäèìèð. — Ñàìå ñóñ³ä ì³ã öå
çðîáèòè. ß çíàþ éîãî áàãàòî ðîê³â, ç íèì ìè íå ëàäèëè í³êîëè.
Äî òîãî æ, ìè ç íèì ñóäèìîñÿ âæå
÷åòâåðòèé ð³ê, àäæå ñóñ³ä Ìèêîëà ðàçîì ç äðóæèíîþ Êàòåðèíîþ
âèñâ³òëþâàëè íàøå ïðèâàòíå æèòòÿ ÷åðåç ïîñòàâëåíó íà ¿õíüîìó
ïîäâ³ð’¿ êàìåðó ñïîñòåðåæåííÿ.
Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà, ñóñ³ä — ïàí Ìèêîëà (äàí³ â³äîì³ — ïðèì. àâò.) íå âèçíàº ñâîº¿
ïðîâèíè. Ó ñóñ³äà òàêîæ º ñîáàêà
ïîðîäè êàâêàçüêà â³â÷àðêà, à òîìó
ó âåðñ³þ, ùî õòîñü ÷óæèé ç ïî-

äâ³ð’ÿ Ìèêîëè ï³äêèíóâ îòðóéíó
¿æó Áàðí³, ÷îëîâ³ê íå â³ðèòü.
«МЕНІ НЕ ПОТРІБНА
СМЕРТЬ ПСА»
Ìè çàòåëåôîíóâàëè äî ñóñ³äêè ïàíà Âîëîäèìèðà Êàòåðèíè,
äðóæèíè ïàíà Ìèêîëè.
Âîíà ïîÿñíèëà, ùî çðîáèòè òàêèé â÷èíîê íå ìîãëà àí³ âîíà, àí³
¿¿ ÷îëîâ³ê, àäæå ñàì³ âäîìà ìàþòü
âëàñíîãî ïñà, à òîìó ðîçóì³þòü,
íàñê³ëüêè áëèçüêîþ ìîæå áóòè
äîìàøíÿ òâàðèíà.
— Ó òîé äåíü ìåíå â áóäèíêó
íå áóëî, à ÷îëîâ³ê ñïàâ íà êóõí³, áî íàðàç³ ìè ðîáèìî â äîì³
ðåìîíò, — êàæå âîíà. — Äåê³ëüêà

— Êîëè ìè
ïðîêîíñóëüòóâàëèñü
ç âåòåðèíàðîì,
ñòàëî çðîçóì³ëî,
ùî Áàðí³ îòðó¿ëè, —
êàæå ÷îëîâ³ê
ðàç³â ïåðåãëÿäàëè âëàñí³ êàìåðè
ñïîñòåðåæåííÿ. Í³êîãî â íàøîìó
äâîð³ â òîé âå÷³ð íå áóëî.
Äî òîãî æ ñìåðòü ïñà ïàí³ Êàòåðèí³, êàæå, íå ïîòð³áíà, àäæå
11 ñ³÷íÿ â íèõ ç ñóñ³äîì ìàëî ïðîéòè ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ìàòèìå
ïðîäîâæåííÿ, àäæå îñòàòî÷íèé
âèñíîâîê ñóä òàê ³ íå âèí³ñ.
— Ùî ìàº ñòàòèñÿ, àáè ÿ íàïåðåäîäí³ ñóäó îòðó¿ëà ñîáàêó ñóñ³äà? Éîãî çâèíóâà÷åííÿ í³÷èì
íå ï³äòâåðäæåí³ òà íåîá´ðóíòîâàí³, — çàïåâíÿº æ³íêà.
«ЖИВЕМО, ЯК НА ЗЛІТНОМУ
МАЙДАНЧИКУ»
Ñóñ³äêà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü ïàíà Âîëîäèìèðà

АРХІВ ПАНА ВОЛОДИМИРА

Сварка  Кажуть, що істина
народжується в суперечках, але внаслідок
цих конфліктів можуть страждати інші.
Так, результатом сварки двох сусідів стало
отруєння собаки одного з них. А подія
трапилася у Монастириськах

Барні був дуже добрим собакою, розповів господар.
Він прожив недовго — лишень один рік і два місяці
âæå äåê³ëüêà ðîê³â âîíè ç ÷îëîâ³êîì íå ìîæóòü ñïîê³éíî æèòè.
— Â³í âäîìà çàéìàºòüñÿ äåðåâîîáðîáíîþ ïðîìèñëîâ³ñòþ, ÷åðåç
öå íà íàøîìó ïîäâ³ð’¿ ïîñò³éíî
ïèë â³ä äåðåâà, äî òîãî æ, æèâåìî
ìè â ïîñò³éíîìó øóì³, — êàæå
æ³íêà. — ²íñòðóìåíòè òà ñòàíêè
÷óºìî ç âîñüìî¿ ðàíêó ³ äî âå÷îðà,

à íà âñ³ çàóâàæåííÿ ÷îëîâ³ê íå ðåàãóº. ×åðåç öå ìè ³ çâåðíóëèñÿ
äî ñóäó, áî æèâåìî ÿê íà çë³òíîìó
ìàéäàí÷èêó.
Æ³íêà êàæå, ùî çâåðòàëàñÿ
äî äåê³ëüêîõ ñëóæá ïîäàòêîâî¿,
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, åêîëîã³â, àëå æîäíó ç íèõ ñóñ³ä íà ïîäâ³ð’ÿ íå ïóñòèâ.

«Дана ситуація нічим не закінчиться…» Як помиритися сусідам-ворогам?
ВАСИЛЬ МИХАЛЮК,
ЮРИСТ:

— Розглянемо дану
ситуацію з двох сторін. Господарі, тварину яких отруїли,
зробили правильно, адже засвідчили даний факт
у поліції.

Тим сусідам, яких звинуватили
в отруєнні собаки, не потрібно нічого
робити, адже ми не можемо точно
сказати, що пса отруїли саме вони. Їх
вину мають довести правоохоронці,
а люди не мають виправдовуватися.
Швидше за все, дана ситуація нічим
так і не закінчиться. Довести причетність сусідів складно.

«Немає неспростовних доказів,
що це були сусіди»
РОСТИСЛАВ
НЕБЕЛЬСЬКИЙ,
ЮРИСТ:

— Якщо пса дійсно
отруїли сусіди, пан
Володимир має зібрати всі докази,
які він має. Далі необхідно подати
заяву про злочин до поліції. За два
дні йому необхідно перевірити, чи
дійсно за фактом жорстокого по-

водження з тваринами (карається
арештом до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років) порушили кримінальне провадження.
Далі залишається слідкувати та контролювати просування даної ситуації. Можливо, винні в отруєнні пса
самі зізнаються в провині під тиском
суду. Але довести, що це були саме
сусіди, важко, адже немає неспростовних доказів.

МИХАЙЛО КОЗЮК,
ПСИХОЛОГ:

— Варто запам’ятати,
що учасники конфлікту мають на меті
порушити психологічні кордони, це ті
рамки, порушення яких викликає емоції: злість, заздрість, страх, гнів тощо.
Для того, щоб налагодити дані рамки,
потрібно дотримуватися наступних
правил:

 говоріть про те, що вам не подобається;
 вмійте вислухати та прийняти аргументи протилежної сторони;
 спробуйте знайти компроміс, іноді
заради нього потрібно навіть урізати
власні амбіції.
Владнати конфлікт між двома
близькими людьми, а сусіди також
є близькими, потрібно через компроміс. Іншого ефективного способу
немає. Такі дії будуть дієвими, якщо

ви цінні для людини.
Якщо це необхідно, ведіть діалог
в юридичній площині. Тобто ви можете сказати, що поскаржитеся в правоохоронні органи. Можете дійсно
це зробити, але зауважте, що такі дії
не владнають конфлікт, а навпаки можуть розпалити його з новою силою.
Деякі люди схильні до конфліктів
психологічно, у такому випадку ніякі аргументи до них дієвими вже
не будуть.

«Труїти собаку не мали права»
ЛЮДМИЛА
ЧЕХОВСЬКА,
ЗООЗАХИСНИЦЯ:

— Яка б історія між
сусідами не була, собаку труїти не мали
ні морального, ні
людського права. Якщо є відео, що
підтверджує вину сусідів, то поліція

має оперувати фактами стосовно
конкретного протиправного вчинку.
Якщо домашню собаку не вдалось
врятувати, господарі повинні домогтись відкриття кримінального
провадження, викликати поліцію.
Дочекайтеся приїзду слідчо-оперативної групи, напишіть заяву саме
про злочин — про порушення кри-

мінального кодексу за ст. 299 ККУ
щодо вбивства тварини, що призвело до її фізичного страждання і
морального страждання членів сім'ї.
Відправте тіло тварини на експертизу для з'ясування причини смерті
(у нас таку експертизу може здійснювати лише державна ветеринарна лабораторія).

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
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РОЗВАГИ У ЛОКДАУН: ЯК
ВІДПОЧИВАЮТЬ ТЕРНОПОЛЯНИ
Відпочинок  Незважаючи
на локдаун, тернополяни відпочивають
та продовжують святкувати. Хоч торгові
центри та ресторани зачинені — Файне
зимове містечко продовжує функціонувати
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Íàâ³òü ó áóäí³ áàãàòî ëþäåé
ïðèõîäÿòü íà Òåàòðàëüíèé ìàéäàí. Òàì ïðàöþþòü àòðàêö³îíè
òà êîâçàíêà. ßê ïîÿñíèâ îðãàí³çàòîð çèìîâîãî ì³ñòå÷êà Òàðàñ
Êîâàëü÷óê, ðîáîòó àòðàêö³îí³â
òà êîâçàíêè íå çàáîðîíÿº ïîñòàíîâà óðÿäó. Äîçâ³ë ïðàöþâàòè
íàäàëè ³ íà çàñ³äàíí³ øòàáó ç
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíî¿
ñèòóàö³¿.
— Äîñòóïíèìè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â çàëèøàòüñÿ ëîêàö³¿, ùî áåçïîñåðåäíüî íàëåæàòü äî ð³çäâÿíèõ ñâÿò, — ïîÿñíèâ Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ
Êàáì³íó ¹ 1236 â³ä 9.12.20 òà
ïóíêòîì 12 ïðîòîêîëó ¹ 74 çàñ³äàííÿ øòàáó ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿
â³ä 05.01.2021 ðîêó, ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü º âèíÿòêîì òà äîçâîëÿºòüñÿ
çà óìîâè â³äñóòíîñò³ êîíöåðò³â
òà ÿðìàðê³â. Òàê, ïðîäîâæóþòü
ôóíêö³îíóâàòè êîâçàíêà òà âóëè÷í³ àòðàêö³îíè.
Îäíàê íà ÷àñ ëîêäàóíó íà Òåàòðàëüíîìó ìàéäàí³ íå áóäå æîäíèõ ìàñîâèõ çàõîä³â ÷è êîíöåðò³â.
— ²ç 11 ïî 24 ñ³÷íÿ (âêëþ÷íî) áóäóòü òèì÷àñîâî ïðèïèíåí³
ðîçâàæàëüí³ çàõîäè — çìàãàííÿ, êîíöåðòè, — ïîâ³äîìèâ Òàðàñ Êîâàëü÷óê. — Á³ëÿ êîæíî¿
ëîêàö³¿ íàíåñåíà ðîçì³òêà, ùî
äîçâîëÿòü äîòðèìóâàòèñÿ áåçïå÷íî¿ äèñòàíö³¿, à íà óñ³õ òî÷êàõ êîíòàêòó (êàñà, çîíà âèäà÷³)
âñòàíîâëåí³ ñàí³òàéçåðè. Äóæå
ïðîñèìî âàñ íàäÿãàòè ìàñêó,
òðèìàòè äèñòàíö³þ íå ìåíøå

1,5 ìåòðà òà äåç³íô³êóâàòè ðóêè.
Â³äâ³äóâà÷³ áåç ìàñîê íå îáñëóãîâóâàòèìóòüñÿ.
Óâå÷åð³ íà çèìîâ³é êîâçàíö³ º
áàãàòî îõî÷èõ ïîêàòàòèñü. Òàì
â³äïî÷èâàº áàãàòî øêîëÿð³â òà
ñòóäåíò³â.
Íà êîâçàíêó ìîæíà ïðèéòè ç³
ñâî¿ìè êîâçàíàìè, òîä³ ïëàòèòè
äîâåäåòüñÿ ëèøå çà ÷àñ êàòàííÿ.
Áàãàòî áàòüê³â ïðèõîäÿòü ç ä³òüìè íà àòðàêö³îíè. Îêð³ì åêñòðåìàëüíèõ ðîçâàã äëÿ äîðîñëèõ òà
ä³òåé â³ä 14 ðîê³â, äëÿ ìàëå÷³ º
ð³çí³ êàðóñåë³.
Õòîñü ãðàº ó áåçïðîãðàøíó ëîòåðåþ. Âàðò³ñòü — 70 ãðèâåíü. Ïî-

— Ðîáîòó àòðàêö³îí³â òà
êîâçàíêè íå çàáîðîíÿº
ïîñòàíîâà óðÿäó, —
ïîÿñíþº îðãàí³çàòîð
çèìîâîãî ì³ñòå÷êà
Òàðàñ Êîâàëü÷óê
òð³áíî çàïóñêàòè êóëüêè ó ñïåö³àëüí³ îòâîðè. Íàáðàí³ áàëè çà ãðó
äîäàþòü. Çà íèõ ìîæíà îòðèìàòè
ð³çí³ ïðèçè.
Öüîãî ðîêó ÿðìàðêó íà Òåàòðàëö³ íåìàº. Îäíàê ó íàìåò³ çèìîâî¿ êîâçàíêè ìîæíà
êóïèòè ãàðÿ÷³ íàïî¿ òà ñîëîäîù³. Ãë³íòâåéí êîøòóº â³ä
30 äî 50 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä
ðîçì³ðó ñêëÿíêè. ª ³ áåçàëêîãîëüíèé ãë³íòâåéí.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèïàâ ñí³ã,
áàãàòî òåðíîïîëÿí âèéøëè ãóëÿòè äî ãîëîâíî¿ ÿëèíêè. Òàì
ïîñò³éíî ôîòîãðàôóþòüñÿ â³äïî÷èâàëüíèêè.

На ковзанку можна прийти зі своїми ковзанами, тоді платити доведеться лише за час катання

Неподалік пам’ятника Соломії
Крушельницькій є фотозона «2021»

Фонтани на бульварі Шевченка
прикрашає ілюмінація

Перше фото зробили
на початку квітня,
якраз в період
цвітіння дерева

У вересні яблуня
знову змінила свій
«одяг» і постала
в бордовому листі

Рік з життя яблуні
на набережній Ставу
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

 Îäí³ çì³íè ìè ïîì³÷àºìî
îäðàçó, à ùîá çâåðíóòè óâàãó
íà ³íø³, òðåáà ÷åêàòè äîñèòü
äîâãî.
Óïðîäîâæ ðîêó æóðíàë³ñò
«RIA ïëþñ» ôîòîãðàôóâàâ îäíå é
òå æ äåðåâî íà íàáåðåæí³é Òåðíîï³ëüñüêîãî ñòàâó ç îäíîãî é
òîãî æ ðàêóðñó. Ôîòî ðîáèëè

êîæíî¿ ïîðè ðîêó.
Íàçâà äåðåâà — ðàéñüêà ÿáëóíÿ. Öå îäíå ç íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ
äåêîðàòèâíèõ äåðåâ. Éîãî íàçâà
ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «paradisiaca»,
öå ëàòèíñüêà íàçâà äåðåâà, ùî
ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «ðàéñüêà
ÿáëóíÿ».
ª ëåãåíäà. ùî ïëîäè ñàìå ö³º¿
ÿáëóí³ ñêóøòóâàëè Àäàì ³ ªâà
â Åäåìñüêîìó ñàäó.

Сонячна літня
погода у серпні
зробила світлину
особливо яскравою

Щоб зробити
останню світлину, ми
чекали на сніг. Дата —
14 січня 2021 року
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ЯКІ ШАНСИ ЗАХВОРІТИ НА КОВІД
У МАГАЗИНІ, ТРАНСПОРТІ, НА РОБОТІ
Поради  Коронавірус — підступна
хвороба, від якої не застрахований ніхто.
Передбачити, як протікатиме хвороба
у конкретної людини, неможливо. Хтось
переносить інфекцію як звичайну застуду,
а у деяких людей організм перебороти
ковід не може. Де велика ймовірність
захворіти? Які місця варто оминати або бути
в них лише в масці — читайте у матеріалі

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

Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó ðîçïî÷àëàñÿ ð³ê òîìó. Ç òîãî ÷àñó áàãàòî ðåêîìåíäàö³é ë³êàð³â íå çì³íèëîñÿ —
âàðòî îìèíàòè ñêóï÷åííÿ ëþäåé,
îäÿãàòè ìàñêè, äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿ òà ÷àñò³øå ìèòè
ðóêè ç ìèëîì àáî âèêîðèñòîâóâàòè
àíòèñåïòèêè.
ДЕ ВИСОКІ РИЗИКИ ЗАХВОРІТИ?
ßê ðîçïîâ³äàþòü òåðíîï³ëüñüê³
ìåäèêè — º ì³ñöÿ, äå ðèçèêè ï³äõîïèòè êîðîíàâ³ðóñ âèñîê³.
— Âàðòî ÿêîìîãà ð³äøå â³äâ³äóâàòè ò³ ì³ñöÿ, äå º ñêóï÷åííÿ ëþäåé — ìàãàçèíè, ðèíêè, êóëüòîâ³
ñïîðóäè, âîêçàëè,— çàçíà÷àº àêàäåì³ê ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. —
Õòî á ùî íå êàçàâ ïðî äîòðèìàííÿ
ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ âèìîã ó ðåñòîðàíàõ, êëóáàõ — ìè âñ³ ñàì³ çíàºìî, ÿê íàñïðàâä³ ¿õ òàì äîòðèìóþòüñÿ, òîìó êðàùå íå ðèçèêóâàòè.
Õî÷ íà ðèíêàõ ê³îñêè ìîæóòü áóòè
íà âóëèö³, âñå îäíî ðèçèêè º, àäæå
ëþäè ³ãíîðóþòü ìàñêîâèé ðåæèì,
àáî îäÿãàþòü ìàñêè íåïðàâèëüíî.
Çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
ñàì òðàíñïîðò íåñå ðèçèêè. Íàâ³òü
â àïòåêàõ º ðèçèêè.
Òàêîæ âèñîê³ ðèçèêè çàõâîð³òè
º ó ïîë³êë³í³êàõ, àäæå òàì âåëèêèé
ïîò³ê ëþäåé, áàãàòî ëþäåé ïðèõîäÿòü íà ïðèéîì ç ñèìïòîìàìè
õâîðîáè. Òîìó ìåäèêè ðàäÿòü çàâ÷àñíî çàïèñàòèñü äî ïîòð³áíîãî
ñïåö³àë³ñòà, ùîá íå ñèä³òè â ÷åðç³.
ЩО ВПЛИВАЄ НА
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ?
Ìåäèêè çàóâàæóþòü, ùî íà éìîâ³ðí³ñòü çàõâîðþâàííÿ âïëèâàº ðÿä
ôàêòîð³â. Éìîâ³ðí³ñòü çàõâîðþâàííÿ, ÿêùî âè ïðàöþºòå ó îäíîìó êàá³íåò³ ç õâîðîþ ëþäèíîþ áåçóìîâíî âèùà, í³æ ÿêùî âè ïðî¿õàëèñü
òðàíñïîðòîì ðàçîì ç õâîðèì.
Âïëèâàº íà éìîâ³ðí³ñòü ïåðåäà÷³
³íôåêö³¿ òå, ÷è áóëè âè òà õâîðèé
â ìàñö³, ñê³ëüêè ÷àñó âè áóëè ïîðó÷, ÷è äîòðèìóâàëèñü ñîö³àëüíî¿
äèñòàíö³¿. Âïëèâàº íà éìîâ³ðí³ñòü
çàõâîðþâàííÿ òàêîæ ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó.
— Âàðòî îáìåæèòè ñåáå ó â³äâ³äóâàíí³ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-

âàííÿ, òðàíñïîðòó, ñóïåðìàðêåò³â,
óíèêàòè ìàñîâèõ çàõîä³â, — ïîÿñíþº äèðåêòîðêà îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Îêñàíà ×àé÷óê. —
Íà éìîâ³ðí³ñòü ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿
âïëèâàº ðÿä ÷èííèê³â. Öå — íàÿâí³ñòü ìåäè÷íî¿ ìàñêè, â³äñòàíü
ì³æ ëþäüìè, ñê³ëüêè ÷àñó çäîðîâà
ëþäèíà ïåðåáóâàº ïîðó÷ ç õâîðèì.
ЧИ ЛЕГКО ЗАХВОРІТИ
НА КОВІД НА РОБОТІ?
Íàî÷íî äåìîíñòðóº éìîâ³ðí³ñòü
çàõâîðþâàíîñò³ â ð³çíèõ óìîâàõ ³íòåðàêòèâíà ìîäåëü, ÿêó ðîçðîáèâ
í³ìåöüêèé ²íñòèòóò õ³ì³¿ Ìàêñà
Ïëàíêè òà ZEIT ONLINE.
Ìîæíà âñòàíîâèòè ð³çí³ ïàðàìåòðè — ïëîùà ïðèì³ùåííÿ, ê³ëüê³ñòü
ëþäåé â íüîìó, ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
â ïðèì³ùåíí³, íàÿâí³ñòü ìàñîê,
âåíòèëÿö³¿.
Íàïðèêëàä, ÿêùî â ïðèì³ùåíí³
ïëîùåþ 40 ìåòð³â êâàäðàòíèõ, äå
âïðîäîâæ âîñüìè ãîäèí ðîáî÷îãî
äíÿ ïåðåáóâàº äåñÿòü ëþäåé, º îäèí
õâîðèé íà êîðîíàâ³ðóñ, òî çà öåé
÷àñ º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî òðîº
ëþäåé òàêîæ áóäóòü ³íô³êîâàí³.
Òåïåð çì³íèìî óìîâè ³ äàìî
êîæíîìó ðîá³òíèêó çàõèñíó ìàñêó. Ðåøòà ïàðàìåòð³â çàëèøèòüñÿ
íåçì³ííîþ. «Îäÿãàºìî» íà êîæíîãî
òêàíèííó ìàñêó. Ï³ñëÿ öüîãî º éìîâ³ðí³ñòü, ùî çà 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé
äåíü çàõâîð³º ëèøå îäíà ëþäèíà.
Òåïåð çì³íèìî ìàñêó íà õ³ðóðã³÷íó. ¯õ çàçâè÷àé ìîæíà íîñèòè
âïðîäîâæ äâîõ ãîäèí, àáî äîêè ìàñêà íå ñòàíå âîëîãîþ. Òàê³ ïîòð³áíî
ðåãóëÿðíî ì³íÿòè. Ç òàêèì çàõèñòîì
º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî í³õòî
â ïðèì³ùåíí³ íå çàõâîð³º.
ßêùî æ ëþäè îäÿãíóòü ìàñêè
òèïó FFP2 — éìîâ³ðí³ñòü ³íô³êóâàííÿ áóäå ì³í³ìàëüíîþ. Òàê³ ìàñêè
òà ìàñêè FFP3 — ïðèçíà÷åí³ äëÿ
çàõèñòó çäîðîâî¿ ëþäèíè â³ä õâîðèõ.
Îäíàê ìåäèêè íàãàäóþòü — â³ðóñ
ïåðåäàºòüñÿ íå ëèøå ÷åðåç äèõàëüí³
øëÿõè òà ðîòîâó ïîðîæíèíó. Äî îðãàí³çìó â³ðóñè ïîòðàïëÿþòü ³ ÷åðåç
ñëèçîâ³ î÷åé. Òîìó ëèøå íîñ³ííÿ
ìàñêè íå äàº ïîâíîãî çàõèñòó.
Òåïåð óÿâ³ìî, ùî â îäíîìó
ïðèì³ùåíí³, ïëîùåþ 100 ìåòð³â
êâàäðàòíèõ, îäíî÷àñíî ïåðåáóâàº
36 ëþäåé áåç ìàñîê. Îäèí ç íèõ
õâîðèé. Ëþäè âïðîäîâæ âîñüìè
ãîäèí ïåðåáóâàþòü ó ïðèì³ùåíí³

áåç âåíòèëÿö³¿, ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ
ñîáîþ. Çà öåé ÷àñ º éìîâ³ðí³ñòü,
ùî çàõâîð³º äåâ’ÿòü ëþäåé.
ßêùî ïîñòàâèìî â³êíà íà ðåæèì
ïðîâ³òðþâàííÿ, öå òðîõè ïîêðàùóº
ñòàí, àëå ê³ëüê³ñòü õâîðèõ âñå æ âåëèêà — â³ñ³ì íîâèõ ³íô³êîâàíèõ.
Òåïåð ïðèñëóõàºìîñÿ äî ïîðàä ë³êàð³â ³ êîæíó ãîäèíó â³ä÷èíÿòèìåìî
â³êíà ïîâí³ñòþ òà ïðîâ³òðþâàòèìåìî ïðèì³ùåííÿ. Òåïåð íîâèõ
âèïàäê³â áóäå ÷îòèðè.
ßêùî âñ³ ïðàö³âíèêè îäÿãíóòü
òêàíèíí³ ìàñêè ³ êîæíó ãîäèíó
ïðîâîäèòèìóòü ïðîâ³òðþâàííÿ —
ëèøàºòüñÿ âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî
îäíà ëþäèíà âñå æ çàõâîð³º. Çíèæóºòüñÿ ðèçèê ëèøå òîä³, ÿêùî âñ³
îäÿãàþòü õóðóðã³÷í³ ìàñêè òà ùîãîäèíè ïðîâ³òðþþòü ïðèì³ùåííÿ.
ßê ïîÿñíþº ïðîôåñîð Ìèõàéëî
Àíäðåé÷èí — ³ãíîðóâàòè ìàñêîâèé ðåæèì íå ìîæíà. Íàóêîâö³
òà ìåäèêè äîâåëè åôåêòèâí³ñòü
ìàñîê ó ïðîòèä³¿ çàõâîðþâàíîñò³.
— Áàãàòî ëþäåé íå êîðèñòóþòüñÿ
ìàñêàìè, ì³ñöÿìè ñòâîðþþòüñÿ
íàòîâïè, ïðàöþþòü ðèíêè, ê³îñêè, ìàãàçèíè, — ïîÿñíþº Ìèõàéëî
Àíäðåé÷èí. — Áàãàòî ëþäåé íîñÿòü
ìàñêè íà ï³äáîð³ää³ àáî øè¿, í³ñ ³
ðîò çàëèøàþòüñÿ â³äêðèòèìè. Äåõòî íå â³ðèòü ó çíà÷åííÿ ìàñêè ÿê
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàõîäó. Àëå äîñë³-

Шанси заразитись у транспорті низькі, однак лише
за умови, що пасажири будуть в масках

При навчанні у школі потрібно
дотримуватися маскового
режиму та регулярно
провітрювати клас

Íà éìîâ³ðí³ñòü ïåðåäà÷³
³íôåêö³¿ âïëèâàº, ÷è
áóëè âè òà õâîðèé
â ìàñö³, ÷àñ ïîðó÷,
÷è áóëà ñîö³àëüíà
äèñòàíö³ÿ òîùî
äæåííÿ íàóêîâö³â ÷³òêî ïîêàçàëè,
ùî ó ëþäåé, ÿê³ ìàþòü êîðîíàâ³ðóñ
³ ÿê³ îäÿãàþòü ìàñêè — éìîâ³ðí³ñòü
ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ äî ³íøî¿ ëþäèíè
çìåíøóºòüñÿ íà 90%.
РИЗИКИ ЗАРАЗИТИСЬ У ШКОЛІ
ßêùî â êëàñ³ º 12 ó÷í³â òà â÷èòåëü, óñ³ áåç ìàñêè ³ íîñ³é êîðîíàâ³ðóñó — â÷èòåëü — º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî çàõâîð³º ÷îòèðè ó÷í³.
ßêùî âñ³ îäÿãíóòü òêàíèíí³ ìàñêè — º éìîâ³ðí³ñòü, ùî çàõâîð³º
îäíà ëþäèíà. Íàéêðàùå ï³ä³éäóòü
õ³ðóðã³÷í³ ìàñêè òà ìàñêè òèïó
FFP2 òà FFP3. Â òàêîìó âèïàäêó
º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî í³õòî
íå çàõâîð³º.
ХОРОВІ ГУРТКИ
Íà õîðîâîìó çàíÿòò³ ðèçèêè çàõâîð³òè ÷è íå íàéá³ëüø³, àäæå ëþäè
íå ìîæóòü ñï³âàòè â ìàñêàõ. Ï³ä ÷àñ
ñï³âó çá³ëüøóºòüñÿ éìîâ³ðí³ñòü ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ ç ÷àñòî÷êàìè ñëèçó.
Ó ïðèì³ùåíí³, äå çàéìàºòüñÿ 21 ëþäèíà, ñåðåä ÿêèõ º îäèí õâîðèé,
áåç ïðîâ³òðþâàííÿ øåñòåðî ëþäåé
çàõâîð³º. Íàâ³òü ÿêùî ïðèì³ùåííÿ
ïðîâ³òðþþòü êîæíó ãîäèíó, ëèøàºòüñÿ éìîâ³ðí³ñòü, ùî òðîº ó÷àñíèê³â êîëåêòèâó òàêîæ çàõâîð³þòü.

Гучні застілля можуть
стати причиною спалаху
коронавірусу
РЕСТОРАНИ
Ó ðåñòîðàíàõ ëþäè ñèäÿòü áåç
ìàñîê. Ïåðñîíàë ÷àñòî ñïóñêàº
ìàñêè íà ï³äáîð³ääÿ. Îäíàê øàíñè
çàõâîð³òè â çàêëàä³ ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ íèçüê³. ßêùî â ïðèì³ùåíí³, äå ïåðåáóâàº 18 ëþäåé, º
õâîðèé — â çâè÷àéíèõ óìîâàõ ìîæå
çàõâîð³òè 1–2 ëþäèíè. Îäíàê ÿêùî
â³äáóâàºòüñÿ ãó÷íå ãóëÿííÿ — ³íô³êîâàíèõ ìîæå áóòè óæå 16.
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Òóò øàíñè çàõâîð³òè íèçüê³. ×àñó,
ÿêèé ìè ïðîâîäèìî â òðàíñïîðò³,
íå âèñòà÷àº, ùîá ëþäèíà çìîãëà
«çàõîïèòè» ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü â³ðóñó. Äî òîãî æ, òðàíñïîðò ïîñò³éíî
ïðîâ³òðþºòüñÿ. Òà ðèçèêè ì³í³ìàëüí³ ëèøå òîä³, ÿêùî âñ³ ïàñàæèðè
ïðàâèëüíî îäÿãíóëè ìàñêè, à òðàíñïîðò íå ïåðåïîâíåíèé.
СУПЕРМАРКЕТ
Ó ìàãàçèíàõ òàêîæ ì³í³ìàëüí³

øàíñè çàõâîð³òè, îñê³ëüêè ïîêóïö³
â ìàñêàõ, à â çàëàõ ïðàöþº ñèñòåìà
âåíòèëÿö³¿. ×àñó, ÿêèé ìè ïðîâîäèìî â ìàãàçèí³, íåäîñòàòíüî, ùîá
çàõâîð³òè. Îäíàê ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿ òà
îäÿãàòè ìàñêè.
ЯКІ ШАНСИ ЗАХВОРІТИ ВДОМА?
Âäîìà òàêîæ âåëèê³ øàíñè çàõâîð³òè, ÿêùî îäèí ³ç ÷ëåí³â ðîäèíè
³íô³êîâàíèé. Âñå çàëåæèòü â³ä ÷àñó
êîíòàêòóâàííÿ, â³ä òîãî, íàñê³ëüêè
áëèçüêî âè îäíå â³ä îäíîãî, ÷è ðîçìîâëÿºòå òîùî.
Îäíàê âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî â öèõ
ñèòóàö³ÿõ ðîçðàõîâàí³ ³äåàëüí³
óìîâè, êîëè âñ³ äîòðèìóþòüñÿ
àáî íå äîòðèìóþòüñÿ ìàñêîâîãî
ðåæèìó, ïðîâ³òðþþòü ïðèì³ùåííÿ, äîòðèìóþòüñÿ ÷è ïîðóøóþòü
äèñòàíö³þ. Òîìó âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî ñàìå â³ä âàñ çàëåæèòü âàøå çäîðîâ’ÿ, çäîðîâ’ÿ âàøèõ áëèçüêèõ òà
îòî÷óþ÷èõ.

ËÀÉÔ
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ДЕВ’ЯТИРІЧНА БЛОГЕРКА СОНЯЧНА
ПІДКОРИЛА СОЦМЕРЕЖІ
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

Ó 9-ð³÷íîìó â³ö³ ç ì³í³ìóìîì
çóñèëü òà âñüîãî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
Íàñòÿ Îë³éíèê çðîáèëà òå, íà ùî
äîðîñë³ âèòðà÷àþòü ðîêè. Ä³â÷èíêà ñòàëà óñï³øíîþ áëîãåðêîþ. ¯¿
âæå çàïðîøóþòü íà òåëåïåðåäà÷³,
íåþ çàõîïëþþòüñÿ îäíîë³òêè òà
ïðî íå¿ ãîâîðÿòü äîðîñë³.
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â Instagram
Íàñòÿ âèð³øèëà ïîêàçàòè ñåëî
òàêèì, ÿê âîíî º. Áåç ïðèêðàñ òà
ïàôîñó. ² ñàìå öå, çäàºòüñÿ, ï³äêîðèëî êîðèñòóâà÷³â ñîöìåðåæ.
— Êîëè ÿ ïî÷èíàëà âåñòè áëîã,
òî ³ óÿâèòè íå ìîãëà, ùî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â â ìåíå áóäå òàê áàãàòî ï³äïèñíèê³â, — ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíêà.
«ПРИВІТ, ЦЄПЄТКА»
Ïåðø³ â³äåî Íàñò³ äîïîìàãàëà
çí³ìàòè ñòàðøà ñåñòðè÷êà. ² áóëî
öå 1 êâ³òíÿ 2020-ãî ðîêó.
— Ó ñâîºìó áëîç³ ÿ ðîçêàçóþ

ïðî ñåëî, ùî ðîáëÿòü òóò ëþäè:
ÿê ïðàöþþòü, ÿê â³äïî÷èâàþòü, —
ðîçïîâ³äàº Íàñòÿ. — Êîëè áóâ
êàðàíòèí, ÿ õîò³ëà ïîêàçàòè, ùî
â ñåë³ éîãî ïåðåáóòè íàáàãàòî
ïðîñò³øå, í³æ ó ì³ñò³. ² ðàçîì ç
òèì õîò³ëà ðîçâåñåëèòè ëþäåé.
Äóìàþ, ìåí³ öå âäàëîñü.
Êîæíå â³äåî ä³â÷èíêà ïî÷èíàº ç³ ñë³â: «Ïðèâ³ò, Öºïºòêà»,
à äàë³ ùåáå÷å ïðî ñâ³é äåíü,
ãîñïîäàðñòâî áàòüê³â, ïðî òå,
ÿê äîïîìàãàº ìàì³ ãîòóâàòè ³
ùî ö³êàâîãî çà äåíü ñòàëîñÿ
â ¿õíüîìó ñåë³.
— Çàðàç çèìà, òî á³ëüø³ñòü ÷àñó
ÿ â³äïî÷èâàþ, à êîëè ë³òî — òî íàáàãàòî âåñåë³øå: áàãàòî ðîáîòè
íà âóëèö³, äîïîìàãàþ íà ãîðîä³,
ï³äó äî ãîñïîäàðêè. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî ëþäè ïîñì³õàþòüñÿ ç
ìî¿õ â³äåî, ³ ÿ ïðèíîøó ¿ì ãàðíèé
íàñòð³é. À íà âñ³ ïîãàí³ êîìåíòàð³
íå çâàæàþ, — êàæå áëîãåðêà.
НА ХЕЙТ НЕ ЗВАЖАЄ
Íåùîäàâíî ó ì³ñöåâèõ ÇÌ²

ðîçêðèòèêóâàëè áëîãåðñòâî ä³â÷èíêè. Ó ñîöìåðåæàõ ïîñèïàëèñü êîìåíòàð³ ç îáðàçàìè. Àëå
ä³â÷èíêà íå çâàæàº íà öå òà êàæå,
ùî âæå íàâ÷èëàñü íå ðåàãóâàòè
íà îáðàçëèâ³ ñëîâà.
Ìàìà Íàñò³ — ïàí³ Ìàð³ÿ —
êàæå, ùî çàõîïëåííÿ äèòèíè
ï³äòðèìóº, àäæå âîíî íå çàâàæàº
Íàñò³ áóòè â³äì³ííèöåþ ó øêîë³
òà ìàòè ³íø³ çàõîïëåííÿ.
— Äèòèíà ìàº çàõîïëåííÿ, ÷èìîñü çàéìàºòüñÿ. ß íå áà÷ó í³÷îãî

«Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî
ëþäè ïîñì³õàþòüñÿ
ç ìî¿õ â³äåî, ³
ÿ ïðèíîøó ¿ì ãàðíèé
íàñòð³é. À íà âñ³ ïîãàí³
êîìåíòàð³ íå çâàæàþ»
ïîãàíîãî â öüîìó. Ó íàøèõ çíàéîìèõ ä³òè ïðîâîäÿòü íàáàãàòî á³ëüøå ÷àñó ç òåëåôîíîì, àí³æ Íàñòÿ.
À íàøà äîíüêà âñòèãàº â÷èòèñü,
äîïîìàãàòè íàì ïî ãîñïîäàðñòâó
òà ìàòè ñâîº çàõîïëåííÿ. ß â÷ó ¿¿
íå çâàæàòè íà êðèòèêó òà ðîáèòè òå, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ, — êàæå
ìàìà Íàñò³.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ñòåæèòü
çà êîíòåíòîì, ÿêèé ïóáë³êóº ¿¿
äîíüêà.
— Íà ñòîð³íö³ áóëà îäíà ñâ³òëèíà, ÿêà ìåí³ íå äóæå ïîäîáàëàñü. ß êàæó: «Íàñòþ, ìîæëèâî,

«Батьки мають цікавитись тим, що роблять діти і підтримувати їх»
ОЛЕКСАНДРА ЗЕЛІНСЬКА,
ДИТЯЧИЙ ПРАКТИЧНИЙ
ПСИХОЛОГ:

— Варто підтримувати
будь-які захоплення і таланти дитини. Варто бути
уважним навіть до спроб.
П от р і б н о п р а в и л ь н о
сприймати те, що любить ваша дитина.
І якщо це не перешкоджає етичним нормам — розвивати і заохочувати.

Варто пропрацювати з дитиною моменти
негативних відгуків на її творчість. Адже
скільки людей, стільки думок. І у випадках, коли вона отримає критику — їй
потрібна підтримка. Часто і самі батьки
можуть вважати, що дитина займається непотрібними речами і пригнічувати
дитину чи навіть соромити її, але такі дії
можуть згодом вплинути на самооцінку
дитини та призвести до негативних наслідків.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ НАСТІ ОЛІЙНИК

Хобі  Її Instagram-ім'я Сонячна, а публікації
в соцмережах безпосередні і дуже щирі.
Майже 12 тисяч підписників зібрала 9-річна
Настя з Козівського району і розповіла, як
їй це вдалось. Ми запитали експертів, як
батькам реагувати на починання дітей

Лише за пів року Настя набрала 10 тисяч підписників.
Зараз у дівчини їх понад 12 тисяч
êðàùå íå ïóáë³êóâàòè ¿¿». Äîíüêà
îäðàçó âèäàëèëà. Àëå áóëî âæå
çàï³çíî, áî æóðíàë³ñòè âæå ñêîï³þâàëè ¿¿ òà ïî÷àëè ïîøèðþâàòè

«Дорослі на такий результат витрачають значно більше зусиль»
ЛЮДМИЛА ЛУКІЯН,
МАРКЕТОЛОГ:

— Коли дитина веде блог —
отримує чимало корисних
навичок, які знадобляться
їй потім: дитина вміє знімати, вчиться працювати з
соцмережами, можливо,
навіть освоює монтаж. Насправді діти досить популярні. І з точки зору маркетингу — це
навіть дивно, тому що старші люди можуть

роками працювати над таким результатом,
вкладати в нього досить багато, а малюкам
це вдається досить легко. Крім цього, дітям
потім набагато легше спілкуватись з однолітками, адже у досить ранньому віці дитина
має досвід комунікації. Окрім того, навіть негатив, який може отримати дитина пізніше,
може обернутись користю, бо дитина вчиться
справлятись з ним та протистояти поганим
відгукам. І в реальному житті їй буде легше
відстоювати свою думку.

РЕКЛАМА

Батьки підтримують дівчинку в її починаннях.
Кажуть, що захоплення дітей треба підтримувати

ç äóæå ïîãàíèìè êîìåíòàðÿìè.
Òîìó ïðîøó ïóáë³êóâàòè ëèøå ò³
ôîòî, ÿê³ ìè íàä³øëåìî, — êàæå
ïàí³ Ìàð³ÿ.

ÑÏÎÆÈÂÀ×
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ПЛАТІЖКИ ВІД ЖЕКІВ ТА ОСББ:
ЗА ЩО БЕРУТЬ ГРОШІ
Аналіз  Куди насправді йдуть гроші,
які платимо за утримання будинку та як
їх розподіляють? «RIA плюс» порівняла
платіжки, які отримують тернополяни
від приватних підприємств (звичне для
багатьох — ЖЕКів), а також ОСББ. Це цікаво!
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758,
FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM

Ïëàòà ó êîæí³é áàãàòîïîâåðõ³âö³
ð³çíà: â³ä äåê³ëüêîõ ñîòåíü íà ì³ñÿöü
äî ïîíàä òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ×îìó?
ЗА ЩО МИ ПЛАТИМО?
Ïåðø çà âñå, âèçíà÷èìî, íà ÿê³
ïîñëóãè ðîçïîä³ëÿþòü íàø³ ç âàìè
êîøòè. ² òóò îäðàçó âèíèêàþòü
ñêëàäíîù³, àäæå ó êîæíîìó áóäèíêó ¿õ ïåðåë³ê ìîæå ð³çíèòèñÿ.
— Áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä òîãî,
íàñê³ëüêè áóäèíîê ñòàðèé, ÷è º
ë³ôò, çàãàëüíèé ìåòðàæ êâàðòèð,
ïëîùà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿
òîùî. Òàðèô âñòàíîâëþþòü òà êîðåãóþòü äëÿ êîæíîãî áóäèíêó îêðåìî, — ïîâ³äîìëÿþòü â óïðàâë³íí³
ÆÊÃ Òåðíîïîëÿ. Ïåðåë³ê ïîñëóã
âêàçàíèé ó òàáëèö³ 1. Ïîñëóãè, ÿê³
òàðèôîì íå ïåðåäáà÷åí³, ìåøêàíö³ ìîæóòü îáãîâîðèòè ³ç êîìïàí³ºþ-óïðàâèòåëåì ìîæëèâ³ñòü âêëþ÷åííÿ ¿õ äî ïåðåë³êó — òàáëèöÿ 2.
Ðîçì³ð ñïëàòè çàëåæèòü â³ä ïëîù³
êâàðòèðè, ïåðåë³êó ïîñëóã, ïåðåäáà÷åíèõ òàðèôîì, àëå íå çàëåæèòü â³ä

òîãî, ñê³ëüêè ëþäåé çàðåºñòðîâàí³.
Íàïðèêëàä, ïëîùà âàøî¿ êâàðòèðè 50 ìåòð³â êâàäðàòíèõ, ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà óòðèìàííÿ áóäèíêó
ñêëàäàº 4 ãðí çà ìåòð êâàäðàòíèé.
Ó ðåçóëüòàò³ âèõîäèòü ùîì³ñÿ÷íà
êâàðòïëàòà ó ðîçì³ð³ 200 ãðí.
À îò òàðèô íà ïîñëóãè ³ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ðîçðàõîâóþòü,
âèõîäÿ÷è ç òîãî, ñê³ëüêè ëþäåé çàðåºñòðîâàí³ ó êâàðòèð³. ßêùî îäíà,
âè ñïëà÷óâàòèìåòå 18,13 ãðí, äâîº —
36,26 ãðí ³ òàê äàë³.
ЯК ВСТАНОВЛЮЮТЬ ТАРИФ
Ç 2019 ðîêó ôîðìóâàííÿì òàðèôó
çàéìàþòüñÿ ñàìå êîìïàí³¿-óïðàâèòåë³, áåðó÷è çà îñíîâó ïåâíèé
ïåðåë³ê ïîñëóã. Äî öüîãî òàðèôè
ó Òåðíîïîë³ äëÿ êîæíîãî áóäèíêó
îêðåìî çàòâåðäæóâàâ âèêîíêîì,
ïîò³ì ö³ ïîâíîâàæåííÿ ïåðåäàëè
óïðàâë³ííþ ÆÊÃ. Òîä³ ôàõ³âö³ îáñëóãîâóþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ íàïðàöþâàëè ðîçðàõóíêè äëÿ êîæíîãî
áóäèíêó îêðåìî. Ðîçðàõóíêè ðîçãëÿäàëà òàðèôíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà äàâàëà
âèñíîâêè ïî êîæíîìó áóäèíêó ³,
â ðàç³ â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì, òà-

ТАБЛИЦЯ 1. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ —
УТРИМАННЯ БУДИНКУ
№
п/п
1.

Послуги
Прибирання прибудинкової території

2.

Прибирання сходових кліток

3.

Технічне обслуговування та технічний огляд
ліфтового господарства

4.

Енергопостачання для ліфтів

5.

Освітлення місць загального користування, підвалів

6.

Поточний ремонт конструктивних елементів,
інженерних систем і технічних пристроїв
будинків та елементів зовнішнього благоустрою,
розташованих на прибудинковій території
(включаючи ремонт місць загального
користування, обслуговування димовентиляційних
каналів, ремонту обладнання господарських
майданчиків та підготовка житлових будинків
до експлуатації в осінньо-зимовий період та інше)

7.

8.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем:
— холодного водопостачання та водовідведення
— в тому числі послуги з періодичної повірки
загальнобудинкових лічильників холодної води
— гарячого водопостачання та центрального
опалення
Дератизація, дезінсекція

ðèô çàòâåðäæóâàëè íàêàçîì, ó ÿêîìó çàçíà÷àëè îñíîâí³ ïîêàçíèêè
ïî áóäèíêó, ñòðóêòóðó âèòðàò ³ ðîçðàõóíîê êîðèãóþ÷îãî êîåô³ö³ºíòà,
ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ.
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, òàðèôè çàòâåðäæóþòü íà áóäèíêîâèõ
çáîðàõ ìåøêàíö³â. Âîíè ñàì³ ìîæóòü çá³ëüøóâàòè ÷è çìåíøóâàòè
ùîì³ñÿ÷íó ïëàòó. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè çáîðè ìåøêàíö³â
áóäèíêó, ïðè öüîìó âîíè ìîæóòü
ïðîïîíóâàòè ñâîº áà÷åííÿ ñòðóêòóðè òàðèôó. Ïðèì³ðîì, âîëîãå ïðèáèðàííÿ äâ³÷³ íà òèæäåíü, à íå ðàç
ó ì³ñÿöü, ÿê ïåðåäáà÷åíî òàðèôîì.
Àëå âàðòî ðîçóì³òè, ùî ³ íàðàõóâàííÿ çì³íÿòüñÿ ó á³ê çðîñòàííÿ.

10,98

ЯК СПЛАЧУЮТЬ В ОСББ?
Â ÎÑÁÁ íåìàº òàðèô³â, òàì º
âíåñêè. ¯õ çàòâåðäæóþòü íà çàãàëüíèõ çáîðàõ òà ñêëàäàþòü êîøòîðèñ.
Çáîðè ìàþòü â³äáóâàòèñÿ íå ð³äøå
ðàçó íà ð³ê. Êîøòîðèñ, ÿê ³ òàðèôè
ó êîìïàí³ÿõ-óïðàâèòåëÿõ, â³äð³çíÿþòüñÿ äëÿ êîæíîãî áóäèíêó, ðîçïîâ³â ãîëîâà ÃÎ «Ðàäà Ãîë³â ÎÑÁÁ
ì³ñòà Òåðíîïîëÿ» Ñåðã³é Ëóïàê.
Äî êîøòîðèñó âõîäèòü ùîì³ñÿ÷íà
îïëàòà ïîñëóã, áàíê³âñüê³ ïîñëóãè,
ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿, îñâ³òëåííÿ
ë³ôò³â òà ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

4,32

ЯКІ НАРАХУВАННЯ В ОСББ ТА ПП
Íàâîäèìî ïðèêëàä ðîçïîä³ëó
ïîñëóã ó êîøòîðèñ³ áóäèíêó, ÿêèé
îáñëóãîâóº ÎÑÁÁ ³ áóäèíêó, ÿêèé îáñëóãîâóº ÏÏ (ÆÅÊ) — òàáëèö³ 3 ³ 4.
Àäðåñó áóäèíê³â íå âêàçóºìî.

ТАБЛИЦЯ 2. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖУТЬ
ПЛАТИТИ МЕШКАНЦІ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

24,15

Інші витрати

18,29
Резервний фонд.
Фонд поточного
ремонту

0,98
Озеленення
прибудинкової
території

Адміністративні
витрати

КОШТОРИС
НАДХОДЖЕНЬ І
ВИТРАТ ОБ'ЄДНАННЯ
СПІВВЛАСНИКІВ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ НА ВУЛИЦІ
СИМОНЕНКА,
У ВІДСОТКАХ

25,12
Прибирання
прибудинкової
території

8,29

12,2

Ліфт

Електроенергія

12,49

Рентабельність 5%

Прибирання прибудинкової
території

0,98
Дератизація та
дезінфекція

8,82
Технічне обслуговування
внутрішньобудинкових
систем теплопостачання та
гарячого водопостачання

5,23

РОЗПОДІЛ
ТАРИФУ, ЩО
ОБСЛУГОВУЄ ПП
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ
СТЕПАНА БАНДЕРИ,
У ВІДСОТКАХ

Технічне обслуговування
внутрішньобудинкових систем холодного
водопостачання та водовідведення в т. ч. з
періодичної повірки загальнобудинкових
лічильників холодної води

21,18
Прибирання
сходових кліток

14,37
Технічне обслуговування
та технічний огляд
ліфтового господарства

2,61

26,13

3,84

Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і
технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою,
розташованих на прибудинковій території

Енергопостачання
для ліфтів

Освітлення місць
загального користування

ТАБЛИЦЯ 3. ПРИКЛАД — РОЗПОДІЛ КОШТІВ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ НА ВУЛИЦІ СИМОНЕНКА, ЩО ОБСЛУГОВУЄ ОСББ

Витрати, не передбачені тарифом

№
п/п

Утримання аварійної служби з обслуговування внутрішньобудинкових мереж
Обслуговування внутрішньобудинкових мереж систем
газопостачання
Вивезення побутових відходів та великогабаритних відходів
Обслуговування системи диспетчеризації
Поливання дворів, клумб, газонів
Технічне обслуговування електроплит
Очищення не каналізаційних люків
Обслуговування дахових котелень та ІТП

Назва послуги

У грн за метр
квадратний
житла

У відсотках
до загальної
суми

1.

Адміністративні витрати

0,99

24,15

2.

Прибирання прибудинкової території

1,03

25,12

3.

Електроенергія

0,5

12,2

4.

Ліфт

0,34

8,29

5.

Озеленення прибудинкової території

0,04

0,98

6.

Резервний фонд. Фонд поточного ремонту

0,75

18,29

7.

Інші витрати

0,45

10,98

Загалом надходжень
за місяць — 14 250 грн;
Загальна площа квартир —
3 471,40 кв.м
Оплата в місяць —
4,1 грн за кв. м
Якщо помножити даний
показник на площу квартири
50 метрів квадратних, сума
складатиме 205 гривень —
щомісячні внески за послуги
з обслуговування будинку
в даному ОСББ.

ТАБЛИЦЯ 4. РОЗПОДІЛ КОШТІВ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СТЕПАНА БАНДЕРИ, ЩО ОБСЛУГОВУЄ ПП
№
п/п

Назва послуги

У грн за метр У відсотках
квадратний до загальної
житла
суми

1.

Прибирання прибудинкової
території

0,497

12,49

2.

Прибирання сходових кліток

0,843

21,18

3.

Технічне обслуговування та технічний огляд ліфтового господарства

0,572

14,37

4.

Енергопостачання для ліфтів

0,104

2,61

5.

Освітлення місць загального користування

0,153

3,84

8.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та гарячого водопостачання

0,351

8,82

№
п/п

Назва послуги

У грн за метр У відсотках
квадратний до загальної
житла
суми

6.

Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних
пристроїв будинків та елементів
зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території

1,04

26,13

7.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення в т. ч. з
періодичної повірки загальнобудинкових лічильників холодної води

0,208

5,23

9.

Дератизація та дезінфекція

0,039

0,98

10.

Рентабельність 5%

0,172

4,32

Загальна кількість надходжень та сумарна площа
квартир не вказана
Оплата в місяць —
3,969 грн за кв. м
Як бачимо, суми практично
ідентичні. В ОСББ місячна
плата буде вищою на 7 грн,
але і важелі впливу жителів
при цьому більші. Також не забуваймо про те, що ціна може
дуже відрізнятися, залежно
від віку будинку, кількості
квартир, переліку наданих
послуг і найголовніше — волевиявлення самих мешканців.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 20 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав»
06.50 М/ф «Справа доручається детективу Теддi»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
01.45 Суспiльна студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Iмперiя»
17.25 #ВУКРАЇНI
18.00 Суспiльна студiя. Церемонiя iнавгурацiї новообраного
президента США
20.00, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Канабiс: Особливо
небезпечний
22.35 Д/ц «Боротьба за виживання»
02.40 UA: Фольк. Спогади
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей
2020»
10.40, 12.20 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
13.15, 14.20 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30 Х/ф «Механiк: Воскресiння»
22.15 Х/ф «Вiйна»
00.15 Х/ф «Тринадцять»
02.10 «Життя вiдомих людей»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.10 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних»
13.50, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть
6»
01.55 Х/ф «Смерть серед
айсбергiв»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей
04.35 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.50, 13.15 Х/ф «Суперфорсаж»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.40 Х/ф «С. В.О.Т: Спецназ
мiста янголiв»
18.45, 20.55 Факти. Вечiр
20.10 Секретний фронт
23.05 Х/ф «С. В.О.Т: Перехресний вогонь»
00.45 Х/ф «10.5: Апокалiпсис».
1 серiя
02.15 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08.00 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
11.50 Т/с «Слiпа»
13.45, 14.50, 18.05 Т/с «Слiд»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.45 Т/с «Рецепт
кохання»
00.55 Т/с «Анна-детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.32, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10 Х/ф «Червона шапочка»
13.10 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
20.50 Х/ф «Гра Ендера»
22.50 Х/ф «Гостя»
01.10 Т/с «Шлях чарiвника»
02.50 Служба
розшуку дiтей
02.55 Зона ночi
05.00 Абзац

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одного
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 Танька i
Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Пташиний ульот»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
00.15 Країна У
01.15 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Винная война»
07.40 Х/ф «Орел Девятого
легиона»
09.45 Х/ф «Кредо убийцы»
11.45 «Затерянный мир»
18.15, 01.40 «Спецкор»
18.50, 02.10 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
22.15, 00.00 Т/с «Кости-8»
02.40 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 21 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Справжнiй
Ведмедик»
06.40 М/ф «Таємниця країни
Суниць»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.15,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.45 Суспiльна студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10 Бiатлон. Кубок свiту.
VII етап. Iндивiдуальна гонка
15 км, жiнки
17.00 Д/ц «Боротьба за виживання»
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.35, 23.40, 05.50 Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя
в деталях
22.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»
02.40 UA: Фольк. Спогади
04.25 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»

1+1
05.35 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей
2020»
10.05, 12.20 К/к «Iдеальний
голос»
12.40, 14.20 К/к «Iдеальний
голос 2»
15.05 К/к «Iдеальний голос 3»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30 Х/ф «Смертельнi
перегони»

22.20 Х/ф «Карти, грошi, два
стволи»
00.25 «Життя вiдомих людей»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних»
13.50, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть
6»
01.55 Х/ф «Викуп»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.35 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
12.10, 13.15 Х/ф «Полiт Фенiкса»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
17.05 Х/ф «С. В.О.Т: Перехресний вогонь»
18.45, 20.55 Факти. Вечiр
20.10 Анти-зомбi Прем'єра
23.05 Х/ф «С. В.О.Т: В облозi»
00.45 Х/ф «10.5: Апокалiпсис».
2 серiя
02.15 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08.00 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
11.55 Т/с «Слiпа»
13.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiд»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.45 Т/с «Снайперка»
00.55 Т/с «Анна-детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.32, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.10, 02.00 Варьяти
11.20 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста
гномiв»
13.10 Кохання на виживання
17.10, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Той, бiжить
лабiринтом»
23.10 Х/ф «Угода з дияволом»
01.00 Т/с «Шлях чарiвника»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi
05.00 Абзац

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

2+2
06.00 Х/ф «Пустое пространство»
07.50 Х/ф «Заложница 3»
09.50 Х/ф «Принц»
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11.35 «Затерянный мир»
18.15, 01.50 «Спецкор»
18.50, 02.20 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
22.20, 00.05 Т/с «Кости-8»
02.50 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 22 сiчня

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.45 «Битва екстрасенсi в.
Таємницi екстрасенсiв»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
20.15, 22.45 Т/с «Другий шанс
на перше кохання»
01.00 Т/с «Анна-детектив»

UA: перший

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 06.00, 10.55 Енеїда
06.30 М/ф «Свiтла особистiсть»
06.40 М/ф «Синя Шапочка»
06.50 М/ф «Подарунок»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.00,
21.00, 00.30, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20, 01.10, 02.45 Суспiльна
студiя
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
14.10 Бiатлон. Кубок свiту.
VII етап. Iндивiдуальна гонка
20 км, чоловiки
16.00, 21.45 Д/ц «Боротьба
за виживання»
16.30 Т/с «Iмперiя»
17.25, 04.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.35, 00.55, 02.40, 05.50 Спорт
22.10 Д/ф «93: бiй за Україну»
01.05, 02.05 Погода
03.35 #ВУКРАЇНI
04.55 Схеми. Корупцiя
в деталях

06.00, 07.30 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.32 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.10, 01.50 Варьяти
12.00 Суперiнтуїцiя
16.20 Х/ф «Той, бiжить
лабiринтом»
18.30 Х/ф «Той, бiжить лабiринтом: Випробування вогнем»
21.00 Х/ф «Той, бiжить лабiринтом: Лiки вiд смертi»
23.50 Х/ф «Темнi розуми»
02.30 Служба розшуку дiтей
02.35 Зона ночi

1+1
05.10 «Свiтське життя.
2021 дайджест»
06.00, 09.25 «Життя вiдомих
людей 2020»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.45 Х/ф «Смертельнi
перегони»
11.45, 12.20 К/к «Пригоди
у Вегасi»
14.20 К/к «Iнша жiнка»
17.10 Х/ф «Жiнка»
20.30, 22.05, 23.30 «Лiга смiху»
01.05 Х/ф «Карти, грошi, два
стволи»
02.55 «Життя вiдомих людей»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 23.00 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних»
13.50, 15.35, 00.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Невидимий гiсть»
03.10 «Чекай на мене. Україна»
04.20 «Орел i Решка. Шопiнг»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей
04.35, 00.40 Факти
04.55 Т/с «Вiддiл 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.05, 20.05 Дизель-шоу
11.30, 01.10 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 22.45 Скетч-шоу «На
трьох»
14.35, 16.20 Х/ф «Обладунки
бога»
16.45 Х/ф «Обладунки бога-2:
Операцiя «Кондор»
18.45 Факти. Вечiр
02.15 Я зняв!

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У
09.45, 11.45, 22.45, 23.45 Казки У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i
Володька
12.15 М/ф «Король — Лев»
14.00, 02.15 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
00.15 Країна У
01.15 Рятiвники
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 Х/ф «Меченый»
07.50 Х/ф «Робинзон Крузо»
09.35 Х/ф «Легенда о жемчужинах Нага»
11.40 «Затерянный мир»
18.15, 01.30 «Спецкор»
18.50, 02.00 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Время псов»
21.10 Х/ф «Последний замок»
23.45 Х/ф «Поворот с Тахо»
02.30 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 23 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.55,
04.00, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Як Козаки Сiль
Купували»
07.40 М/ф «Як Козаки у футбол
грали»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Музеї. Як це працює
10.10 Т/с «Снiгопад»
11.55 Х/ф «Закохатися
у Вермонт»
13.30 Телепродаж
14.05 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Мас-старт 12,5 км, жiнки
14.55 UA Фольк. Спогади
16.00 Бiатлон. Кубок свiту.
VII етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловiки
17.20 Д/ц «Дикi тварини»
18.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина»
19.50 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Вiнсент на шляху
до моря»
00.20 Д/ф «Бальний король»
01.30 Д/ф «Веронськi скарби»
03.30 #ВУКРАЇНI
04.25, 05.25 Погода
04.30 Бюджетники

1+1
05.10, 19.30 ТСН
05.55 «Життя вiдомих людей»

07.00 «Життя вiдомих людей 2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.35, 20.15 «Вечiрнiй квартал»
21.50 «Жiночий квартал 2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
2021 дайджест»
01.15, 02.50, 04.00 «Лiга смiху»

22.05 Х/ф «Солдаты неудачи»
00.05 Х/ф «Экспедиция Юрского периода»
01.55 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

IНТЕР

НЕДIЛЯ, 24 сiчня

05.00 «Телемагазин»
05.30 Х/ф «Любочка»
06.50 Х/ф «Дiти залiзницi»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Бронзовий птах»
14.50 Х/ф «Невловимi
месники»
16.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
18.00 Т/с «Два серця» (12+)
1–2 сс
20.00, 03.45 «Подробицi»
20.30 Т/с «Два серця» (12+)
3–4 сс. Заключна
22.30 «Ювiлейний вечiр Михайла Шуфутинського «Артист»
00.10 Х/ф «Гувернантка»
02.05 Х/ф «Спасибi за любов!»
04.15 «Орел i Решка. Шопiнг»

ICTV
04.35 Скарб нацiї
04.50 Факти
04.55 Еврика!
05.15 Т/с «Копи на роботi»
07.05, 09.30, 10.30 Скетч-шоу
«На трьох»
08.55, 10.00 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
11.00, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Два стволи»
21.05 Х/ф «Праведник»
23.30 Х/ф «Незваний гiсть»
01.20 Т/с «Таємнi дверi»
03.20 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.20, 11.00 Т/с «Одружити
не можна помилувати»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок 2021»
13.05 Т/с «Другий шанс на перше кохання»
17.05 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
01.15 Х/ф «Дюплекс»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Kids» Time
06.02, 05.50 М/с «Том i Джеррi»
07.12, 01.40 Варьяти
08.00, 10.00 Орел i Решка
12.00 У кого бiльше?
13.50 М/ф «Тачки»
16.00 М/ф «Тачки 2»
18.10 Х/ф «Голоднi iгри»
21.00 Х/ф «Голоднi iгри:
У вогнi»
23.40 Х/ф «Рiдня»
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.35 М/ф «Гнiздо дракона»
12.10 Х/ф «Коко на всi 100»
13.50 Х/ф «11 дiтей
з Моршина»
15.30 Х/ф «Побачення у Вегасi»
17.15 Х/ф «Продюсер»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30, 22.30 Танька i
Володька
20.30 Сiмейка У
23.00 Країна У. Новий рiк
00.30 Казки У
01.00 Панянка-селянка
02.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
08.00 «Джедаи 2019»
09.05 «Джедаи 2020»
10.05 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Мастер тай-цзи»
15.55 Х/ф «Не высовывайся»
18.00 Х/ф «Громобой»
20.05 Х/ф «Пекло»

UA: перший
06.00, 06.00, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50,
02.00, 04.00, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Парасолька у цирку»
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.15, 00.15, 02.25 Погода
08.20 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Українi
13.35 Телепродаж
14.10 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Мас-старт 15 км, чоловiки
16.30 Студiя «Бiатлон»
17.00 Древнi невидимi мiста.
Афiни
18.10 Д/ц «Неймовiрне мiсто»
19.05 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки»
20.00 Канабiс: Особливо
небезпечний
21.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.00 Д/ф «Українськi шерифи»
00.20 Д/ф «Клiтка для двох»
01.30, 03.30 #ВУКРАЇНI
04.25 Д/ф «Норильське
повстання»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей
2020»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.30, 01.45 «Свiт навиворiт»
13.55 Х/ф «Вiйна»
15.55 Джейсон Стетем
у надшвидкiсному бойовику
«Перевiзник»
17.45 Джейсон Стетем
у надшвидкiсному бойовику
«Перевiзник — 2»
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «Парфумер: Iсторiя
одного вбивцi»

IНТЕР
05.30 «Орел i решка. Дива
свiту»
06.25 М/ф «Ну, постривай!»
06.55 Х/ф «Вiйна ґудзикiв»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Iнше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
16.45 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Вiзит iнспектора»
22.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
00.00 «Речдок»
02.30 «Легенди бандитської
Одеси»

ICTV
04.40 Скарб нацiї
04.50 Еврика!
05.00 Факти
06.15 Теорiя змови
07.00 Бiльше нiж правда
07.50 Анти-зомбi
08.45 Секретний фронт
09.35 Громадянська оборона
10.25, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Два стволи»
16.30 Х/ф «Праведник»
18.45 Факти тижня
21.10 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
23.25 Х/ф «Найманий убивця»
00.55 Х/ф «Незваний гiсть»
02.40 Я зняв!

СТБ
05.15 «Невiдома версiя. Вiрнi
друзi»
05.45 «Невiдома версiя. Бiлоруський вокзал»
06.45 «Невiдома версiя. Стережись автомобiля»
07.35 «Невiдома версiя.
Операцiя И»
08.30 «Невiдома версiя. За двома зайцями»
09.15 Х/ф «Максим Перепелиця»
11.10 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.05 «Я соромлюсь свого тiла»
00.05 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 У кого бiльше?
08.50, 11.00 Kids» Time
08.52 М/ф «Тачки»
11.02 М/ф «Тачки 2»
13.10 Х/ф «Голоднi iгри»
16.00 Х/ф «Голоднi iгри: У вогнi»
18.50 Х/ф «Голоднi iгри: Переспiвниця. Частина 1»
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: Переспiвниця. Частина 2»
23.40 Х/ф «Готель «Артемiда»
01.30 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «11 дiтей з Моршина»
11.15 М/ф «Пташиний ульот»
12.40 М/ф «Пташинi пригоди»
14.10 Х/ф «Втеча з джунглiв»
15.50 М/ф «Покахонтас»
17.20 М/ф «Король — Лев»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30, 22.30 Танька i
Володька
20.30 Сiмейка У
23.00 Х/ф «Побачення у Вегасi»
00.40 Казки У
01.10 Панянка-селянка
02.00 Щоденники Темного
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
08.05 «Джедаи 2019»
09.10, 00.15 «Затерянный мир»
14.05 Х/ф «Кибер»
16.25 Х/ф «Сорок восемь часов»
18.20 Х/ф «Другие сорок
восемь часов»
20.10 Х/ф «Джек Ричер»
22.30 Х/ф «Колония»
02.15 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
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ТЕРНОПОЛЯНИН ВИСТУПИТЬ
НА ПРЕСТИЖНОМУ РАЛІ В МОНАКО

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

Ðàë³ ó Ìîíòå-Êàðëî — öå íàéâèùèé ð³âåíü çìàãàíü äëÿ ëþáèòåë³â ðåòðî-àâòîìîá³ë³â, ðîçïîâ³äàº ï³ëîò ãîëîâíîãî óêðà¿íñüêîãî
àâòî Ïàâëî Äàí÷åíêî.
— Ó ðàë³éíîìó ñâ³ò³ º äâ³ íàéá³ëüø³ ïîä³¿ — öå ðàë³ «Ïàðèæ
Äàêàð» ³ ðàë³ «Ìîíòå-Êàðëî».
Ó ïåðøîìó Óêðà¿íà âæå áðàëà
ó÷àñòü. Çâ³ñíî, ñêëàäíî áóëî ïîòðàïèòè ³ òóäè, àëå ó Ðàë³ Ìîíòå-Êàðëî çà 110 ðîê³â ïîòðàïèòè
íå âäàâàëîñÿ. Íàäòî ñêëàäí³ âèìîãè. Ëèøå ìè ïðîáóâàëè ï'ÿòü
ðîê³â òóäè ïîòðàïèòè. Ïîñò³éíî
ïîäàâàëè çàïèòè ³ îòðèìóâàëè
â³äìîâè. Öüîãî ðîêó ìè ïî¿äåìî
íà çìàãàííÿ âïåðøå â ³ñòîð³¿, —
êàæå àâòîãîíùèê.
Çà ñëîâàìè ïàíà Äàí÷åíêà,
ó ðàë³ çìàãàòèìóòüñÿ íå íà øâèäê³ñòü, àäæå äèñòàíö³þ äîëàòèìóòü ëèøå ³ñòîðè÷í³ àâòî. Äëÿ
çìàãàííÿ çàòâåðäèëè òàê çâàíèé
ïðîòîêîë: ñòàðòóâàòè ó ïåâíó õâèëèíó ³ íàâ³òü ñåêóíäó, ³ â ïåâíó
õâèëèíó — ïðîéòè ïðîì³æêîâèé
ïóíêò ³ òàê ñàìî ïðèéòè íà ô³í³ø.
Äîðîãà áóäå ó ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³.
ГОЛОВНИЙ ЕКІПАЖ ОЧОЛИТЬ
ТЕРНОПОЛЯНИН
Òåðíîïîëÿíèí êàæå, ùî ïîä³ÿ
äëÿ Óêðà¿íè ñïðàâä³ ³ñòîðè÷íà,
àäæå äàë³ óñ³ì êëóáàì íàøî¿
êðà¿íè áóäå ëåãøå ðåºñòðóâàòèñü
íà äèñòàíö³þ.
Îñíîâíà âèìîãà çìàãàíü: àâòî
âèïóñêó íå ï³çí³øå, í³æ 65-ãî
ðîêó. Äî ó÷àñò³ äîïóñêàþòüñÿ
ëèøå ìàøèíè ç îðèã³íàëüíèìè
çàâîäñüêèìè äåòàëÿìè. Â³äïîâ³äí³ñòü ö³é âèìîç³ ïåðåâ³ðÿº ñïå-

ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ. Ùîá îòðèìàòè
äîçâ³ë íà ó÷àñòü, ÷ëåíè êëóáó
áëèçüêî äâîõ ðîê³â ïåðå÷èòóâàëè àðõ³âè òà çáèðàëè îðèã³íàëüíó
êîìïëåêòàö³þ àâòîìàøèíè.
²íøà âèìîãà: ó ðàë³ áåðóòü
ó÷àñòü ìîäåë³, ÿê³ âæå çìàãàëèñü
ðàí³øå.
— Ìè ¿äåìî íà óêðà¿íñüêîìó
«ãîðáàòîìó «Çàïîðîæö³» ìîäåë³ ÇÀÇ-965, ÿêèé âèïóñòèëè
ó 1962 ðîö³. Óêðà¿íöÿì çðîáèëè
âèíÿòêè — ïåðøå, öå äîçâîëèëè áðàòè ó÷àñòü ùå é íà àâòî
ÇÀÇ-906, àáî ÿê éîãî ùå íàçèâàþòü «Óøàñò³ê». Â³í 1969-ãî ðîêó,
òîáòî ìîëîäøèé, í³æ äîçâîëåíî.
Äðóãå — öå âçàãàë³ äîçâîëèëè
¿õàòè íà àâòî, ÿê³ ðàí³øå ó÷àñò³
íå áðàëè â çìàãàííÿõ, — ãîâîðèòü
àâòîãîíùèê.
Ðîçïî÷íåòüñÿ ãîíêà 1 ëþòîãî. Ïåðøèé êðóã ìàº äèñòàíö³þ
ó 490 ê³ëîìåòð³â. Ó äðóãèé äåíü
ãîíùèêè ïîäîëàþòü 390 ê³ëîìåòð³â òà ô³í³øóþòü ó ñàìîìó
Ìîíòå-Êàðëî. Íàãîðîäæåííÿ
â³äáóäåòüñÿ 3 ëþòîãî íà òàê çâàíîìó êîìàíäîðñüêîìó áàë³, äå
áóäå ïðèñóòí³é ïðèíö Ìîíàêî.
«ГОРБАТИЙ» ЗДАТЕН НАВІТЬ
НА БІЛЬШЕ»
— Ïðàêòè÷íî ó êîæí³é îáëàñò³ Óêðà¿íè º àâòî-ðåòðîêëóáè,
÷ëåíè ÿêèõ çíàþòüñÿ íà àâòîìîá³ëÿõ, ðîçøóêóþòü ¿õ, ðåñòàâðóþòü, çáèðàþòü íàâ³òü ö³ë³
ìóçå¿, — ðîçïîâ³äàº Ïàâëî Äàí÷åíêî. — ×îìó ñàìå öÿ ìàøèíà
ìîæå âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ?
Â 60-ìó ðîö³ âèïóñòèëè ïåðø³
àâòîìîá³ë³ Çàïîð³çüêîãî àâòîçàâîäó. Ó ò³ ÷àñè íå òå, ùî Óêðà¿íà, à é âåñü Ðàäÿíñüêèé Ñîþç,
¿çäèëè, ïîäîðîæóâàëè íà öèõ

àâòîìîá³ëÿõ. Òîä³ öå áóâ «íàðîäíèé» àâòîìîá³ëü. ² ÿ ïðèãàäóþ, ÿê â äèòèíñòâ³ ìè ¿çäèëè
íèì ³ íà ìîðÿ, ³ ÷è íå ïî âñüîìó
Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó. Ìè â³ðèìî
â ö³ àâòîìîá³ë³, ìè ¿õ ãîòóºìî, ³
â òîìó, ùî âîíè äîñòîéíî ïðîéäóòü öþ äèñòàíö³þ, íå ñóìí³âàºìîñü.
×îëîâ³ê êàæå, ùî òèì, õòî âæå
áðàâ ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, éìîâ³ðíî, áóäå ëåãøå äîëàòè äèñòàíö³¿,
ÿê³ âîíè âæå çíàþòü. Àëå ïî÷èíàòè ç ÷îãîñü òðåáà.
— Ìè îòðèìóâàëè â³äïèñêè
âïðîäîâæ ï'ÿòè ðîê³â, à çàðàç
íàðåøò³ ìàºìî çìîãó ïîòðàïèòè
íà çìàãàííÿ. ² òîìó íå ï³äâåäåìî
òî÷íî, — êàæå àâòîëþáèòåëü.

На ралі українці змагатимуться на українському «горбатому
«Запорожці» моделі ЗАЗ-965, який випустили у 1962 році

РЕТРОАВТОМОБІЛЯМИ
ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ 15 РОКІВ
Çàõîïëåííÿ ðåòðîàâòîìîá³ëÿìè
ó Ïàâëà Äàí÷åíêà ðîçïî÷àëîñü ç

«Ìè îòðèìóâàëè
â³äïèñêè âïðîäîâæ
ï'ÿòè ðîê³â, à çàðàç
íàðåøò³ ìàºìî çìîãó
ïîòðàïèòè íà çìàãàííÿ.
І òîìó íå ï³äâåäåìî»
òîãî, ùî â³í íàìàãàâñÿ çíàéòè äëÿ
äîíüêè òþí³íãîâàíèé ðåòðî-àâòîìîá³ëü, àëå òàê ó íüîãî çàêîõàâñÿ,
ùî âèð³øèâ çàëèøèòè ñîá³.
— Öå áóâ òàê çâàíèé «ÇÀÇ-ðåâîëþøí». ² ìè ç íèì áðàëè ó÷àñòü
ó áàãàòüîõ çìàãàííÿõ, îòðèìàëè
÷èìàëî íàãîðîä. Ó íàñ öå, ìîæíà ñêàçàòè, ñ³ìåéíå çàõîïëåííÿ.
Äîíüêà çàðàç òàêîæ òþí³íãóº
ñâîº ðåòðî-àâòî. ² öèì ìè çàõîïëþºìîñü âæå 15 ðîê³â, — êàæå
÷îëîâ³ê.
Çà öåé ÷àñ ñ³ì'ÿ ç³áðàëà ÷èìàëî íàãîðîä íà ðåòðî-ãîíêàõ òà
âèñòàâêàõ àâòî, àëå «Ðàë³ Ìîíòå-Êàðëî» ìàº ñòàòè ñïðàâæíüîþ
³ñòîðè÷íîþ ïîä³ºþ íå ëèøå äëÿ
ñ³ì'¿ Äàí÷åíê³â, àëå äëÿ âñ³º¿
Óêðà¿íè.
Ðåäàêö³ÿ «RIA ïëþñ» áàæàº
óñï³õó óêðà¿íñüêèì àâòîìîá³ë³ñòàì íà ðàë³. À êîëè çìàãàííÿ
ðîçïî÷íóòüñÿ, îá³öÿºìî ðîçïîâ³ñòè ïðî íèõ ùå ðàç.
РЕКЛАМА

Павло Данченко захоплюється ретроавтомобілями вже
понад 15 років. За цей час не раз перемагав у змаганнях

ОСОБИСТИЙ АРХІВ ПАВЛА ДАНЧЕНКА

Мрія  Сотні кілометрів
на найпрестижнішій автогонці світу
вирішив подолати тернополянин
Павло Данченко. Чоловік кілька років
намагався потрапити на ралі. І от вже
за місяць українці на «горбатому
«Запорожці» їдуть у Монте-Карло

Легендарний ZAZ-Revolution чоловік планував купити
доньці, але коли побачив його — то просто закохався і
залишив собі

ÐÎÇÂÀÃÈ

Історія і філософія мають наступні
відмінності:
Історія розповідає про речі, які ніхто
не знає, словами, які знають всі.
У той час як філософія оповідає
про речі, всім відомі, словами,
яких ніхто не знає.

***

Для жінки немає такої проблеми,
яку не можна було б створити…

***

— Саїд, чому у тебе сідло мокре?
— Стріляли!

***

Лежать два помідори
в холодильнику. Один з них
раптом каже:

— Брррррр, як тут холодно!!!
Другий очманіло на нього
подивився і як закричить:
— Аааааааа!!! Розмовляючий
помідор!!!

***

Туристів п'янили не так походи,
скільки привали.

***

— Тату, а від кого ми походимо?
— Від Адама і Єви.
— А чому ж тоді мама каже, що ми
походимо від мавп?
— Ну, сім'я твоєї мами — це зовсім
інше.

***

Коли жінка зменшує собі кілька
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років, вона не викидає їх, а додає
до вікових категорій інших жінок.

***

Я накричала на людину, яка
зателефонувала мені о першій
годині ночі! Передзвонила їй
о четвертій ранку і вибачилася.

***

***

Хочу, щоб всі репери були
щасливі, тому що більше не можу
слухати їхнє скиглення.

Зустрічаємося з ним вже третій
місяць.
— Ну і що?
— Ось сьогодні він захотів

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

Ãàçåòà º ÷ëåíîì «Óêðà¿íñüêî¿ Ìåðåæ³
Îãîëîøåíü».

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
Ðåêëàìà ïîçíà÷àºòüñÿ ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì òà äðóêóºòüñÿ â³äì³ííèì â³ä îñíîâíîãî øðèôòîì. Ìàòåð³àëè ó
ðóáðèêàõ «Çðîáëåíî â Òåðíîïîë³», «Íîâèíè êîìïàí³é», «Øîï³íã», «Ïîë³òè÷íà ïîçèö³ÿ» òà «Ïðåñ-ñëóæáè» ïóáë³êóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òåêñòè
ðåêëàìè é îãîëîøåíü. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â — ò³ëüêè ç äîçâîëó ðåäàêö³¿.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ RIA, ÐÈÀ, Ð²À (à òàêîæ ó ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà âèñëîâàìè),
ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äëÿ êîï³þâàííÿ çã³äíî ç àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД
НАДРУКОВАНИЙ В «RІА ПЛЮС», №1-2

***

Все пізнається в порівнянні:
склянка сьогоднішньої води
набагато смачніша, ніж літр
вчорашнього коньяку! І тут вже
точно — не посперечаєшся!

Багато років Іван Андрійченко
ганявся за своїм щастям. Тепер
щастя ганяється за ним, вимагаючи
аліменти…

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

познайомитися з моїми рідними.
Не знаю, що й робити. Діти
зараз у бабусі, а чоловік взагалі
у відрядженні.

***

***

Прикро не те, що дружина йде,
а те, що вона йде назад до тещі.
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Діловий гороскоп
ОВЕН Часу на відпочинок
в цей період немає. Можливі
матеріальні збитки в сфері
бізнесу та витрати, наприклад,
на ліквідацію наслідків аварії або
поломки обладнання. Виробничий
процес йде нерівно: або застій, або
аврал. У цей час відбувається більше
помилок в роботі через поспіх,
знервовану обстановку на робочих
місцях, конфлікти між працівниками.
У цей період не варто змінювати роботу, купувати нерухомість, починати
ремонт чи інші важливі справи.
ТЕЛЕЦЬ У цей період спільні
проєкти дають позитивні
результати та матеріальне
задоволення. Обставини сприятимуть
активному спілкуванню з навколишніми і ефективній фізичній діяльності.
Цей час не варто проводити на самоті. Не упускайте нагоди проявити
творчі здібності. Взаємовідносини з
представниками протилежної статі
будуть успішними, а якщо до цього
вони йшли не гладко, прийшов час
знайти гармонію в особистому житті.
У той же час, вам можуть кинути
виклик або навмисне спровокувати
на відкриту конфронтацію.
БЛИЗНЮКИ Не варто поспішати і робити передчасні
висновки. Це час, коли необхідно координувати свої дії з іншими,
а також перевіряти інформацію,
бути послідовними і об’єктивними.
Результат приходить повільно, але
за рахунок власних зусиль і здібностей. Виникнуть хороші передумови
для поглибленої, зосередженої
роботи, це час для вирішення питань, які відносяться до довгого,
стратегічного планування.
РАК Сприятливий період для
яскравого, потужного прояву
індивідуальних здібностей,
що може призвести до творчого злету. Ваша щедрість і життєрадісність,
дає заряд енергії навколишнім та
заряджає їх оптимізмом. Найскладніші та болючі питання вирішуються
легко і радісно. Потреба особистої
участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин,
призводить до бажаного результату
і досягнення цілей. Ви опиняєтеся
в центрі уваги, дуже багато залежить
від ухвалених вами рішень.

ЛЕВ У першій половині січня — хороший час для початку
циклів творчої і ділової активності, що сприяє зростанню популярності. З’являється можливість відстояти
свою точку зору, зміцнити життєву
позицію. Активізуються взаємини з
дітьми, з близькими родичами. З середини місяця з’являються складності,
перешкоди в справах, конфлікти, провокації з боку колег. Ваше прагнення
до особистих досягнень в цей період
буде особливо сильним.
ДІВА Стислість, факти і
чіткість — ось основа успіху
в цей період. У вас є всі можливості, щоб вирішити найважливіші
питання. Дотримуйтеся графіка,
встановленого розпорядку, інакше
порушення робочого режиму і легкі
недоліки в роботі можуть викликати
в цей період серйозні ускладнення,
тому проявляйте увагу до дрібниць
і будьте пунктуальними. У ділових
переговорах потрібно як ніколи
дотримуватися субординації і дотримуватися формальних правил.
ТЕРЕЗИ У цей період дуже
добре проходити різноманітні курси для підвищення
кваліфікації. Відстежуйте всю інформацію, яка надходить до вас — вона
виявиться важливою і корисною для
вас надалі, намагайтеся не допускати помилок, оскільки вони можуть
обернутися великими проблемами.
Можна вирішити серйозні питання,
що стосуються роботи, професії і
кар’єри. Щоб досягти мети, необхідно налаштуватися на діловий лад, і,
якщо є можливість, показати свою
компетентність і професіоналізм.
СКОРПІОН У цей період
в спілкуванні і взаємодії з
навколишніми і особливо
колегами, ви відчуваєте якийсь
бар’єр. Сприятливий період для
публікацій в спеціальних фахових
виданнях. Січень не підходить
для відпочинку і подорожей, у вас
з’являється багато справ, а також
спливають помилки в раніше виконаних проєктах. Порушення робочого розпорядку може загрожувати
втратою роботи, тому, направте свої
зусилля в професійну сферу. Поїздки
повинні бути цілеспрямованими,
винятково у справі.

СТРІЛЕЦЬ Сприятливий
період для реорганізацій
на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.
Також обставини складаються вдало
для переговорів, роботи з інформацією, навчання, поїздок. Легкість
протікання розумових процесів,
загострення розумового сприйняття, пам’яті та інтуїції, допоможуть
вам вирішити багато виробничих і
ділових проблем.
КОЗЕРІГ Найкращі можливості для вирішення питань
та інтелектуальної роботи.
Активізуються громадські зв’язки,
зав’язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з
начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати
свою позицію та інтереси. Знання та
відомості, які ви отримаєте в цей час,
відкладуться надовго, і ви зможете
ними успішно скористатися. Підвищується ваша творча активність.
ВОДОЛІЙ З’являються нові
ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства,
які вплинуть на вашу професійну
діяльність. Робота з документами,
можливо, принесе клопоти, але
завершиться вдало. Однак, схильність потурати власним слабкостям,
а також бажання самоствердитися
за рахунок навколишніх, посилиться, але не варто заходити надто
далеко, інакше втратите сприятливі
шанси і можливості. Постарайтеся
не надавати занадто великого значення відчуттям власної значущості.
У цьому випадку, ви зможете досягти
вершин у професії.
РИБИ Період підвищеної активності, самоствердження,
самореалізації. Ви можете
зробити більше, ніж зазвичай, досягаєте бажаного, володієте явною та
незаперечною перевагою на тлі інших
людей, а це викликає заздрість з боку
близького оточення. Ростуть амбіції
і соціальний статус, але при цьому,
виникають сутички через власні ідеї
та думки, що провокує труднощі
в спілкуванні. Краще не вступати
у суперечки з офіційними органами і
відкласти походи в офіційні місця.

АНЕКДОТИ

Погода у Тернополі

У депутата запитують:
— А правда, що всі виручені гроші
підуть на допомогу діткам?
— Всі ми чиїсь діти…

***

Про стосунки в XXI столітті.
Хлопець питає дівчину:
— Ти мене кохаєш?
Дівчина відповідає:
— Ми зустрічаємося вже місяць,
а я до цього часу не знаю, скільки ти
заробляєш. А без цього я не можу
визначитися зі своїми почуттями
до тебе…

***

Мене запитують: як часто можна пити
вино? Купіть собі календарик, там дні,
коли можна пити вино, відзначені
цифрами.
Червоненькі виділені дні для червоного вина, звичайними — для білого.

***

Смілива аспірантка відмовилася
віддавати свою сумку грабіжникам,
тому що в ній лежала її дисертація.
Питання: чи можна це вважати захистом дисертації?
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***

— На Хелловін я був в костюмі коня!
— Що — з гривою і в яблуках?
— Та ні, в пальто.
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***

Одеса. Розмова телефоном:
— Привіт, Сьомо! Ти де?
— Географічно чи економічно?
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***

Розо, ти знову вирішила пов'язати
себе шлюбними узами?
— Та які там узи?! Так, вузлик
на пам'ять…
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