098 477 12 70

ПОДОРОЖЧАЛА ВОДА

ЯК ЗМІНИВСЯ
ТЕАТРАЛЬНИЙ МАЙДАН

с. 14

СЕРЕДА

с. 5

№4

27 січня 2021

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 098-477-12-70

ЯК ВИЖИВАЮТЬ
НА ВУЛИЦЯХ

с. 4

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

Номер для подання
оголошень

TE.20MINUT.UA

ВИСТРЕЛИВ ДИТИНІ У СПИНУ

Звичайна прогулянка обернулася для 11-річного
Максима Капустяника і його родини справжньою
трагедією. Зараз столичні лікарі борються за те, щоб
повернути хлопчика до нормального життя. У тілі
школяра виявили понад 40 дробинок. Пошкоджені
внутрішні органи. Батьки просять небайдужих
помолитися за здоров'я дитини


Працівники поліції вилучили зброю, з якої,
можливо, стріляли в шестикласника, але досі
не назвали імені підозрюваного. Що відомо про
чоловіка, який, ймовірно, може бути причетним
до пострілу? Що розповідають сусіди та знайомі?
Журналісти «RIA плюс» дізналися ексклюзивні
подробиці резонансної справи
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ДЕ КУПИТИ ДЕШЕВІ МАСКИ ТА ЯКА
В НИХ ЯКІСТЬ — МИ ПЕРЕВІРИЛИ
Важливо  Карантин триває, а з ним
діє і масковий режим. Без захисної маски
ви не можете відвідувати громадські
місця чи магазини, тому фактично кожен
тернополянин вже не виходить з дому
без неї. Де можна купити найдешевшу
та чи справді ціни тепер такі ж, як і
до карантину — читайте у матеріалі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Íàãàäàºìî, àæ³îòàæ íàâêîëî
ìàñîê òà àíòèñåïòèê³â ïî÷àâñÿ ùå
äî òîãî, ÿê â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëèñü ïåðø³ õâîð³ íà êîâ³ä. Äî ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó çâè÷àéí³ õ³ðóðã³÷í³ ìàñêè
êîøòóâàëè 1–2 ãðèâí³ â áóäü-ÿê³é
àïòåö³. Ìàñêè ðåñï³ðàòîðíîãî òèïó
áóëè äîðîæ÷³ — 16–25 ãðèâåíü.
Îäíàê ÿê ò³ëüêè íà íèõ ïî÷àâñÿ
àæ³îòàæ — ö³íè ï³äñêî÷èëè ìàéæå â 10 ðàç³â. Çâè÷àéíà õ³ðóðã³÷íà
ìàñêà êîøòóâàëà äî 20 ãðèâåíü.
À ðåñï³ðàòîðè — 150 ãðèâåíü.
Íåçâàæàþ÷è íà òàê³ ö³íè, òåðíîïîëÿíè ðîçêóïîâóâàëè ¿õ ÿê
«ãàðÿ÷³ ïèð³æêè». Çíàéòè áîäàé
ÿêóñü ìàñêó â àïòåö³ íà ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿ áóëî âèïðîáóâàííÿì.

ЯКІ ЦІНИ ТЕПЕР
Òåïåð êóïèòè ìàñêó ìîæíà áåç
áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì. Âîíè º â êîæí³é àïòåö³, ó ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèíàõ òà â ìàãàçèíàõ òîâàð³â äëÿ
äîìó. Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó
ìè ïîð³âíþâàëè ö³íè íà ìàñêè.
Òîä³ âîíà â ñåðåäíüîìó êîøòóâàëà
4–5 ãðèâåíü.
Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè ö³íè
çíîâó. Äëÿ öüîãî îá³éøëè ð³çí³
ì³ñöåâ³ àïòåêè. Ö³íè ñòàëè íèæ÷³. Ó äåÿêèõ àïòåêàõ âîíè ïîâåðíóëèñü äî ò³º¿ æ ïîçíà÷êè, ùî ³
äî ïî÷àòêó êàðàíòèíó.
Òàê, â àïòåö³ D. S. õ³ðóðã³÷íà
ìàñêà êîøòóº 2 ãðèâí³ çà øòóêó.
Ðåñï³ðàòîð³â â àïòåö³ íåìàº. Â àïòåö³ «ÁÀÌ» ö³íè âèù³ — 4 ãðèâí³
çà ìàñêó. Ðåñï³ðàòîð³â FFP2 ÷è
FFP3 òàêîæ íå áóëî â íàÿâíîñò³.

Ó «Ïîäîðîæíèêó» õ³ðóðã³÷íà
ìàñêà êîøòóº 4 ãðèâí³. À ö³íè
íà ðåñï³ðàòîðè FFP3–70 ãðèâåíü.
Çâè÷àéí³ õ³ðóðã³÷í³ ìàñêè ïðîäàþòü â êîæí³é àïòåö³. Ðåñï³ðàòîðè — ùå òðåáà ïîøóêàòè.
Íàéäåøåâøèé ðåñï³ðàòîð
FFP3 ìè çíàéøëè ó «Àïòåö³ íèçüêèõ ö³í». Â³í êîøòóâàâ
18,3 ãðèâí³, à çâè÷àéíà õ³ðóðã³÷íà
ìàñêà — 2,1 ãðèâí³.

ВАРТІСТЬ МАСОК
У МІСЦЕВИХ АПТЕКАХ
(ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГОЖИВОВА),
СТАНОМ НА 24 СІЧНЯ

ßê ìè ïåðåêîíàëèñü,
ÿê³ñòü ìàñîê ð³çíî¿ ö³íè
ïðèáëèçíî îäíàêîâà.
Òðîõè â³äð³çíÿºòüñÿ
â³äò³íîê. ª ð³çíèöÿ â
ëÿìêàõ íà âóõà
Â àïòåö³ «Áàæàºìî çäîðîâ'ÿ»
ðåñï³ðàòîð êîøòóº 28,6 ãðèâí³.
Äåòàëüí³ ö³íè íà ìàñêè òà
ðåñï³ðàòîðè â àïòåêàõ íàâåäåíî
íà ãðàô³ö³.
Íàéäåøåâø³ õ³ðóðã³÷í³ òðèøàðîâ³ ìàñêè ìè çíàéøëè íå â àïòåö³, à â ìàãàçèí³ ç òîâàðàìè äëÿ
äîìó «Êîï³º÷êà». Òàì îäíà ìàñêà
êîøòóº 1 ãðèâíþ.
А ЧИ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЯКІСТЬ?
Ö³íè íà õ³ðóðã³÷í³ ìàñêè, ÿê ìè
ïåðåêîíàëèñü, ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü
ó 2–4 ðàçè. Îäíàê ÷è º ð³çíèöÿ

â ÿêîñò³? Ìè êóïèëè ê³ëüêà õ³ðóðã³÷íèõ ìàñîê â ð³çíèõ àïòåêàõ òà
ìàãàçèíàõ ïî 1, 2, 2.5, 3 òà 4 ãðèâí³.
Ìè ïîð³âíÿëè ¿õ. Âîíè ôàêòè÷íî íå â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä
îäíî¿. Âñ³ òðèøàðîâ³, âñ³ îäíàêîâîãî ðîçì³ðó. Âñ³ ìàþòü ñïåö³àëüíó âñòàâêó-òðèìà÷ äëÿ íîñà.
Â³äì³ííîñòåé íå òàê âæå é áà-

ãàòî. Òðîõè â³äð³çíÿºòüñÿ â³äò³íîê ìàñîê. ª ð³çíèöÿ â ëÿìêàõ
íà âóõà. Äåñü âîíè á³ëüø ãðóá³,
à äåñü òîíø³. Îäíà ç ìàñîê, ÿêó
ìè êóïèëè çà 3 ãðèâí³, áóëà òðîõè
ì'ÿêøîþ çà ³íø³.
Îäíàê ÿêùî íå çíàòè, ÿêà ç íèõ
äîðîæ÷à, à ÿêà äåøåâøà — â³äð³çíèòè ¿õ íå âäàñòüñÿ.

Які карантинні правила діють в Україні з 25 січня
ВИДАВНИЦТВО РІА

 Óêðà¿íà âèéøëà ³ç ïîñèëåíîãî êàðàíòèíó, ÿêèé ä³ÿâ ç
8 ïî 24 ñ³÷íÿ, òà ïîâåðòàºòüñÿ
äî òèõ îáìåæåíü, ÿê³ ä³ÿëè ó ãðóäí³ 2020 ðîêó — òîáòî äî îáìåæåíü
"ïîìàðàí÷åâî¿" çîíè êàðàíòèíó.
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ Øìèãàëü çàçíà÷èâ, ùî çàðàç
åï³äåì³îëîãè ô³êñóþòü ñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ
íà êîâ³ä. Ê³ëüê³ñòü çàéíÿòèõ ë³æêîì³ñöü çíèçèëàñÿ äî ìåíø í³æ
30%. Ïðè öüîìó óðÿä çà îñòàíí³é
÷àñ çíà÷íî çá³ëüøèâ ë³æêîì³ñöÿ
³ç ï³äâåäåíèì êèñíåì: ç 11 òèñÿ÷ ó âåðåñí³, äî 55 òèñÿ÷ ó ñ³÷í³
öüîãî ðîêó. Íà ö³ ïîòðåáè äëÿ
ðåã³îí³â áóëî âèä³ëåíî ìàéæå
1,5 ìëðä ãðí.
«Âèõ³ä ³ç ïîñèëåíîãî êàðàíòèíó
íå îçíà÷àº, ùî â³ðóñ çíèê. Ìè
ìàºìî çàëèøàòèñÿ ïèëüíèìè
òà ðåòåëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ

ïðàâèë. Ìàñêè, äèñòàíö³ÿ, äåç³íôåêö³ÿ — öå îñíîâà», ïðî öå
çàÿâèâ Äåíèñ Øìèãàëü ó ñâîºìó
Telegram-êàíàë³.
Çîêðåìà, â Óêðà¿í³ çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ êóëüòóðíèõ, ñïîðòèâíèõ, ñîö³àëüíèõ,
ðåêëàìíèõ çàõîä³â, ó ÿêèõ áåðå
ó÷àñòü ïîíàä 20 îñ³á òà íåäîòðèìàíà äèñòàíö³ÿ â 1,5 ìåòðà ì³æ
ó÷àñíèêàìè; ðîáîòà ê³íîòåàòð³â òà
çàêëàä³â êóëüòóðè ³ç íàïîâíåí³ñòþ ïîíàä 50% ì³ñöü îäíîãî çàëó,
ïîâ³äîìëÿº Óêð³íôîðì.
Ï³ä çàáîðîíîþ ³ ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì íà ì³ñüêèõ, ïðèì³ñüêèõ âíóòð³øíüîîáëàñíèõ, ì³æîáëàñíèõ
ìàðøðóòàõ ó ê³ëüêîñò³ á³ëüøå,
í³æ ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ,
ïåðåäáà÷åíîãî òåõí³÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.
Íå äîçâîëåíà ðîáîòà çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç

23.00 äî 7.00 (êð³ì äîñòàâêè òà
çàìîâëåíü íàâèíîñ). Ïðè öüîìó
ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ïðèïèíÿþòü ï³ñëÿ 22.00.
Òàêîæ çàáîðîíåíî ïðîâåäåííÿ
äèñêîòåê, ðîáîòó í³÷íèõ êëóá³â òà
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
ç îðãàí³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ, ïðîâåäåííÿ â ðîçâàæàëüíèõ çàêëàäàõ ³
çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â, áåíêåò³â,
ìàéñòåð-êëàñ³â, ïóáë³÷íèõ ïîä³é.
²íîçåìöÿì çàáîðîíåíî ïåðåòèí
êîðäîíó, à òàêîæ ïåðåòèí ÊÏÂÂ
íà òåðèòîð³þ íåï³äêîíòðîëüíèõ
óêðà¿íñüê³é âëàä³ ðàéîí³â Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé òà
àíåêñîâàíîãî Ðîñ³ºþ Êðèìó áåç
íàÿâíîãî ïîë³ñà ñòðàõóâàííÿ (ç
îêðåìèìè âèíÿòêàìè).
Íå äîçâîëÿºòüñÿ ïðèéìàííÿ
â³äâ³äóâà÷³â ó ìóçåÿõ, íà âèñòàâêàõ, ó ãàëåðåÿõ òîùî, ÿêùî â çàëàõ ïðèñóòíÿ á³ëüø ÿê îäíà îñîáà

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.

íà 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ïåðåáóâàííÿ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ òà â ãðîìàäñüêèõ áóäèíêàõ ³
ñïîðóäàõ áåç âäÿãíóòî¿ ìàñêè,
à òàêîæ ïåðåáóâàííÿ íà âóëèö³
áåç äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
îñîáó.
Çàáîðîíåíî â³äâ³äóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè ó ðàç³, êîëè íà ñàìî³çîëÿö³¿ ïåðåáóâàº á³ëüø í³æ
50% ó÷í³â òà ïåðñîíàëó çàêëàä³â
îñâ³òè, à òàêîæ â³äâ³äóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè ãðóïàìè á³ëüø ÿê
20 îñ³á, êð³ì çàêëàä³â äîøê³ëüíî¿,
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, ïîçàøê³ëüíî¿ òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìèñòåöüêî¿
îñâ³òè.
Íå äîçâîëÿºòüñÿ ïðîâåäåííÿ
ïëàíîâèõ çàõîä³â ãîñï³òàë³çàö³¿
(êð³ì ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè, äîïîìîãè ïîðîä³ëëÿì, íîâîíàðîäæåíèì, äîïîìîãè ïðè ïîëîãàõ,
ë³êóâàíí³ îíêîõâîðèõ, âèñîêîñïåö³àë³çîâàíà ìåääîïîìîãà òà ³íøà

íåâ³äêëàäíà ìåääîïîìîãà).
Çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè ðåë³ã³éí³
çàõîäè â ïðèì³ùåííÿõ çà óìîâè
ïðèñóòíîñò³ á³ëüø í³æ îäí³º¿ îñîáè íà 5 êâ. ì, à íà â³äêðèòîìó
ïîâ³òð³ — çà óìîâè íåäîòðèìàííÿ
äèñòàíö³¿ 1,5 ì ì³æ ïðèñóòí³ìè.
Íå ìîæóòü ïðàöþâàòè ñïîðòèâí³ çàëè òà ô³òíåñ-öåíòðè, ÿêùî
â íèõ ïåðåáóâàº á³ëüøå îäí³º¿
îñîáè íà 20 êâ. ì.
Ðîçì³ùåííÿ â³äâ³äóâà÷³â ó çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
ìîæëèâî ëèøå íà â³äñòàí³ ìåíøå
2 ìåòð³â ì³æ ì³ñöÿìè äëÿ ñèä³ííÿ
çà ñóñ³äí³ìè ñòîëèêàìè ³ á³ëüøå
4 îñ³á çà ñòîëîì áåç óðàõóâàííÿ
ä³òåé ó â³ö³ äî 18 ðîê³â.
Ç 25 ñ³÷íÿ çàïðàöþâàëè ê³íîòåàòðè ³ ãðîìàäñüê³ óñòàíîâè.
Íàãàäàºìî, çà ð³øåííÿì óðÿäó, ðåæèì íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿
â Óêðà¿í³ ä³ÿòèìå äî 28 ëþòîãî
2021 ðîêó.

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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МАКСИМА ПІДСТРЕЛИЛИ НА ГІРЦІ
Травми  Неповнолітній Максим
перебуває у столичній лікарні. Імовірно,
у нього могли стріляти з рушниці, оскільки
на тілі виявили численні поранення
дробинками. Вони пошкодили і внутрішні
органи. У якому стані хлопчик та коли
поліція назве підозрюваного у скоєному?
ІРИНА БЕЛЯКОВА, ВАДИМ ЄПУР, 067–747–
28–44, IRYNA.BELYAKOVA@GMAIL.COM

Çâè÷àéíà ïðîãóëÿíêà íà âóëèö³
îáåðíóëàñÿ äëÿ 11-ð³÷íîãî Ìàêñèìà
Êàïóñòÿíèêà ³ éîãî ðîäèíè òðàãåä³ºþ. Çàðàç ñòîëè÷í³ ë³êàð³ áîðþòüñÿ çà òå, ùîá ïîâåðíóòè õëîï÷èêà
äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ. Àëå ³ ë³êóâàííÿ, ³ ðåàá³ë³òàö³ÿ áóäóòü òðèâàëèìè. Áàòüêè ïðîñÿòü íåáàéäóæèõ
ïîìîëèòèñÿ çà çäîðîâ'ÿ äèòèíè.
ПОДУМАЛИ, ЩО ПЕТАРДА
Íàãàäàºìî, 21 ñ³÷íÿ äî ë³êàðí³ ç
îï³êàìè ïîòðàïèâ øêîëÿð ç Òåðíîïîëÿ. Ìåäèêè ïîâ³äîìèëè ïðî
ïàö³ºíòà ïðàö³âíèê³â ðàéóïðàâë³ííÿ
ïîë³ö³¿. Íà ì³ñöå ïîä³¿ âè¿æäæàëè
ïðàâîîõîðîíö³. Çà ïîïåðåäí³ìè
äàíèìè, òðàâìè, ñõîæ³ íà îï³êè
â³ä ïåòàðäè, õëîï÷èê îòðèìàâ ï³ä
÷àñ êàòàííÿ íà ñàíêàõ ïîáëèçó 26-¿
øêîëè (òåðèòîð³ÿ 27-î¿ ìåæóº), ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâóïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿
â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà. Çãîäîì ó ïîë³ö³¿ çàóâàæèëè — öå íå ïåòàðäà!
— Ó íüîãî êèíóëè íåâ³äîìèé
ïðåäìåò. Â³í ïðîïàëèâ êóðòêó,
òðàâìóâàâøè ñïèíó ³ ïàëüö³ äèòèí³.
Ìåäèêè ä³àãíîñòóâàëè ó ïàö³ºíòà
ìíîæèíí³ ïîðàíåííÿ ïî âñüîìó
ò³ëó, éìîâ³ðíî, ñïðè÷èíåí³ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ, — ïîâ³äîìèâ çãîäîì Ñåðã³é Êðåòà. — Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ç ðàí äèòèíè ìåäèêè âèëó÷èëè
ñòîðîíí³ ò³ëà, ñõîæ³ íà äðîáèíè,
ÿê³ òðàâìóâàëè ³ âíóòð³øí³ îðãàíè.
Ïîë³öåéñüê³ îáñòåæèëè òåðèòîð³þ, âñòàíîâèëè òðàºêòîð³¿ ðóõó
êóë³ òà ïåðåâ³ðèëè íàÿâíó çáðîþ
ó ìåøêàíö³â ïðèëåãëèõ áóäèíê³â.
ПОСТРАЖДАЛИ ДВІ ДИТИНИ
Íå îäðàçó ñòàëî â³äîìî, ùî çðàíêó 21 ñ³÷íÿ ïîñòðàæäàâ íå ëèøå
Ìàêñèì. Îäíà äðîáèíêà ïîòðàïè-

ëà â îáëè÷÷ÿ ³ 8-ð³÷íîãî õëîï÷èêà,
ÿêèé ãðàâñÿ ïîðó÷. Öå ï³äòâåðäèëè
â ïîë³ö³¿. Õëîï÷èêó íàäàëè ìåäè÷íó
äîïîìîãó òà â³äïóñòèëè äîäîìó.
Ïîë³öåéñüê³ îäðàçó ï³ñëÿ ³íöèäåíòó âíåñëè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ïðî
ïîä³þ çà ñò. 296 ÊÊÓ. Éäåòüñÿ ïðî
õóë³ãàíñòâî. Áàãàòüîõ òåðíîïîëÿí
öå îáóðèëî. Çãîäîì äîïîâíèëè —
÷. 1 ñò. 121 ÊÊÓ. Éäåòüñÿ ïðî íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü.
Çáðîþ, ç ÿêî¿ ïîðàíèëè äâîõ
õëîïö³â, óæå âèëó÷èëè.
ЯК СПРАВИ У МАКСИМА
Áàòüêè Ìàêñèìà îäðàçó çàï³äîçðèëè: óñå çíà÷íî ñêëàäí³øå, í³æ
òðàâìóâàííÿ â³ä ïåòàðäè.
— ß îäðàçó ïîáà÷èâ, ùî öå
íå ìîæå áóòè ïåòàðäà. Òàì òî÷êîâ³ ïîðàíåííÿ íà ñïèí³ ³ ñ³äíèöÿõ.
Íå ïîòð³áíî áóòè âèáóõîòåõí³êîì,
ùîá çðîçóì³òè, ùî ÿêáè öå áóëà
ÿêàñü âèáóõ³âêà ÷è ïåòàðäà — ïîðàíåííÿ áóëè á ïî âñüîìó ò³ëó, — ãîâîðèòü áàòüêî ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê.
Â³í çíàº, ùî ïîñòðàæäàâ ³ ³íøèé
õëîï÷èê.
— Âîíè ãðàëèñÿ ðàçîì ³ ñïåðøó
ìè, ç³çíàþñÿ, ïîäóìàëè, ùî öå â³í
ùîñü êèíóâ, áî òîä³ â³í âò³ê,— êàæå
ïàí ßðîñëàâ.— Äèòèíà íàëÿêàëàñü,
éîìó òàêîæ íàäàëè äîïîìîãó.
Ïîïåðåäó íà Ìàêñèìà ÷åêàþòü
îïåðàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ.
— Â³í ãîâîðèòü, ðîçóì³º, ùî ç
íèì ñòàëîñü,— êàæå ïàí ßðîñëàâ.—
Óæå ïåðåí³ñ äâ³ îïåðàö³¿ — îäíó
â Òåðíîïîë³ òà îäíó â Êèºâ³. Ó ò³ëî
ïîòðàïèëî ïðèáëèçíî 40 äðîáèíîê.
Âèòÿãëè ïîêè ùî 9. Íàðàç³ â³í ïî÷óâàºòüñÿ á³ëüø-ìåíø äîáðå.
25 ñ³÷íÿ äèòèíó ïåðåâåëè ç ðåàí³ìàö³¿ äî ïàëàòè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ â Îõìàòäèò³.
— Ìàêñèì âì³º òåðï³òè á³ëü, —
ïðîäîâæóº áàòüêî. — Â³í êàæå, ùî
ñèëüíèé, ìóæí³é ³ ñïîðòñìåí. Òîìó

ДОВІДКА
Стаття 296. Хуліганство
Ч. 4. Хуліганство, тобто грубе
порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги
до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи
винятковим цинізмом, якщо
вони вчинені із застосуванням
вогнепальної або холодної зброї
чи іншого предмета, спеціально
пристосованого або заздалегідь
заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, — караються
позбавленням волі на строк від
трьох до семи років.

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне
ушкодження
Ч. 1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження,
небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату
будь-якого органу або його функцій,
каліцтво статевих органів, психічну
хворобу або інший розлад здоров’я,
поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину,
або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, — карається позбавленням волі на строк від
п'яти до восьми років.

ìàº âñå âèíåñòè ³ âèòåðï³òè.
Êîëè Ìàêñèìà ïåðåâåçëè äî Êèºâà, ñòîëè÷í³ ìåäèêè ðàäèëèñü ç
â³éñüêîâèìè ë³êàðÿìè, ÿê êðàùå
â÷èíèòè ³ ä³ñòàòè äð³á ç éîãî ò³ëà.
À îò ïðîãíîç³â ùîäî ïîäàëüøîãî
ë³êóâàííÿ, îïåðàö³é òà ñòàíó äèòèíè
ïîêè íå äàþòü.
— Ìè ùèðî äÿêóºìî óñ³ì, õòî
äîïîìàãàº íàì ³ ñèíîâ³, — êàæå
ßðîñëàâ Êàïóñòÿíèê. — Ïîêè
íà öüîìó åòàï³ ó íàñ âñå º. Õ³áà
äóæå âàæëèâîþ º ìîëèòâà çà éîãî
îäóæàííÿ. ² â ìåíå ùå îäíå ïðîõàííÿ: õòî áóâ íà ì³ñö³, ì³ã ùîñü
áà÷èòè, ùîñü ÷óâ — äîïîìîæ³òü,
áóäü ëàñêà, ñë³äñòâó. Ïîäçâîí³òü
äî ïîë³ö³¿. Öå çàðàç âêðàé âàæëèâî.
СЕСТРА ПОЧУЛА ПОСТРІЛ
Çàðàç áàòüêè ïðàãíóòü ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ùîá òîãî, õòî ïîêàë³÷èâ
¿õíüîãî ñèíà, ïîêàðàëè.
Ó òîé äåíü ðàçîì ç Ìàêñèìîì
ãóëÿëà ³ éîãî ìîëîäøà ñåñòðè÷êà
Íàñòÿ. Ð³çíèöÿ ì³æ ä³òüìè — ï³âòîðà ðîêó. Ä³â÷èíêà ïðèãàäóº, ÿê
ïî÷óëà ïîñòð³ë ³ ïîáà÷èëà, ùî Ìàêñèì âïàâ. Äî ä³òåé îäðàçó êèíóëàñü
ìàìà. À ä³â÷èíêà ïîá³ãëà äî áàòüêà.
Ïðî ÷îëîâ³êà, ó ÿêîãî âèÿâèëè
ðóøíèöþ, áàòüêè õëîï÷èêà ðîçïîâ³äàþòü íàñòóïíå.

«Ìàêñèì ñïîðòñìåí
³ âì³º òåðï³òè á³ëü.
ß çàðàç ó íüîãî â÷óñü,
ÿê ìàº ïî÷óâàòèñü ³
ïîâîäèòèñü ñïðàâæí³é
÷îëîâ³ê»
— Îñîáèñòî éîãî íå çíàþ. Ìè
æèâåìî ïîðó÷, áà÷èâ éîãî ê³ëüêà ðàç³â, ç ñîáàêîþ ãóëÿâ, — êàæå
áàòüêî.
Ì³ñöåâà æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî
íåïîäàë³ê 27-¿ øêîëè, äå òðàïèëîñÿ
íåùàñòÿ, íå ðàç áà÷èëà ëþäåé, ÿê³
ñòð³ëÿëè ïî ì³øåíÿõ.
— Öå áóëî ó ñåðïí³, ïîñåðåä äíÿ
íåïîäàë³ê øêîëè, — êàæå æ³íêà. —
Òàì áóâ ÷îëîâ³ê ç æ³íêîþ òà äèòèíîþ, ÿê³ ñòð³ëÿëè ç³ çáðî¿ ïî ì³øåí³.
У КОГО ВИЛУЧИЛИ РУШНИЦЮ?
ßê ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, â îäíîãî ç ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ ç ì³ñöåì
³íöèäåíòó áóäèíê³â âèëó÷èëè ðóøíèöþ. ×îëîâ³êîâ³ ïîêè íå îãîëîñèëè ï³äîçðó. ×åêàþòü íà ðåçóëüòàòè
åêñïåðòèçè çáðî¿.
Ìè íàìàãàëèñü ç’ÿñóâàòè, õòî
â³í ³ ÷è ì³ã áè áóòè ïðè÷åòíèì
äî ïîðàíåííÿ ä³òåé. Ä³çíàâàëèñÿ
ïðî ÷îëîâ³êà â³ä ùå äîíåäàâíà
áëèçüêîãî îòî÷åííÿ. Â ³íòåðåñàõ
ñë³äñòâà ïîêè íå ìàºìî ïðàâà íàçèâàòè éîãî ïð³çâèùà, äîìàøíüî¿
àäðåñè, ì³ñöÿ ðîáîòè. Õî÷à âñ³ äàí³
º â ðåäàêö³¿.
Âàëåð³þ Ó. îð³ºíòîâíî 40 ðîê³â.
Ïðîæèâàº íà «Ñîíÿ÷íîìó» â äåâ’ÿòèïîâåðõ³âö³. ßêùî ãëÿíóòè ç éîãî
â³êíà, — ìåòð³â çà 20 áóäå ñòàä³îí,
äå ïîö³ëèëè â ä³òåé, ðîçïîâ³â êîëèøí³é òîâàðèø ÷îëîâ³êà Ìèõàéëî.
— Ç íàøèõ ñï³ëüíèõ äðóç³â ç íèì
çàðàç ìàéæå í³õòî íå ñï³ëêóºòüñÿ,—

Ось такий вигляд мала куртка
дитини після того, як її зняли

Максим Капустяник
навчається у шостому класі.
Його підстрелив невідомий,
коли хлопчик катався на гірці

Експерти встановили, що
постріл був здійснений
з будинку поруч. В ході
огляду була встановлена
траєкторія пострілу та вікно,
з якого, ймовірно, стріляли

Одразу дві статті Кримінального Кодексу
ВОЛОДИМИР
ГАЛЕВИЧ,
ЗАСТУПНИК
НАЧАЛЬНИКА
ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ
НАЦПОЛІЦІЇ
В ОБЛАСТІ:

— Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
внесено за ч. 4 ст. 296 і ч. 1 ст.

121 Кримінального кодексу
України. Перевіряючи одну з
версій слідства, оперативники
відпрацювали один з будинків, з
якого, за версією експертів, ймовірно, було здійснено постріл.
У результаті відпрацювання вказаного будинку, в одній з квартир
було виявлено гладкоствольну
зброю. Її вилучили і призначили
всі відповідні експертизи.

Де не можна стріляти
ВІТАЛІЙ ВІТІВ,
АДВОКАТ:

— У населених
пунктах заборонено використовувати зброю та
стріляти по мішенях, навіть
якщо мова йде про пневматичну зброю. Стріляти дозволяється
лише у спеціально відведених
для цього місцях — це облашðîçïîâ³äàº ïàí Ìèõàéëî (ïð³çâèùå
â³äîìå — ïðèì. àâò.). — À ùå êàæóòü, ùî â³í ðîê³â òðè-÷îòèðè òîìó
«ïðèñ³â íà íàðêîòó». Çàðàç, ìè ÷óëè,
ï³äïðàöüîâóº â ñïîðòêëóá³.
Ïîðó÷ ç áóäèíêîì, äå ïðîæèâàº
ïàí Âàëåð³é, º ñïîðòêëóá. Òàì ïðî
÷îëîâ³êà í³÷îãî íå ÷óëè ³ çàïåâíèëè,
ùî ñòîñóíêó äî çàêëàäó â³í íå ìàº.
Ïðîæèâàº Âàëåð³é ñàì. Â³í ðîçëó÷åíèé, ìàº ñèíà ìàéæå îäíîë³òêà
ï³äñòðåëåíîãî Ìàêñèìà. Äåÿêèé ÷àñ
÷îëîâ³ê ñåðéîçíî õâîð³â.
— Ó íüîãî çð³ñò ìåòð³â ï³ä äâà,
êðåìåçíèé, àëå ÿêî¿ñü îñîáëèâî¿
æîðñòîêîñò³ ÷è íåàäåêâàòíî¿ ïîâåä³íêè — òàêîãî çà íèì í³õòî íå ïîì³÷àâ, õî÷à ìè äàâíåíüêî é íå áà÷èëèñü, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Àë³íà, ÿêà
ùå ðîê³â 10 òîìó ìàëà ç ÷îëîâ³êîì
ñï³ëüí³ ñïðàâè. — Íå ïðèãàäàþ,

тований тир або за межами населених пунктів. Однак навіть
за межами населених пунктів є
ризики, адже багато нещасних
випадків стається саме під час
полювань.
Якщо ж ви бачите, що у місті
люди бавляться зі зброєю —
варто не зволікати та повідомити
про це правоохоронні органи.
Не варто самому підходити
близько чи робити зауваження.
÷è êîëèñü éîãî áà÷èëà ï’ÿíèì.
À îò çà íàðêîòèêè — ñï³ëüí³ çíàéîì³ ïðî öå çãàäóâàëè.
Âàëåð³é Ó. íàâ÷àâñÿ ó Òåðíîï³ëüñüêîìó ïåäóí³âåðñèòåò³ íà ôàêóëüòåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Éîãî
êîëèøí³ âèêëàäà÷³ çãàäóþòü, ùî
â³í áóâ íîðìàëüíèì ñòóäåíòîì,
êëàñíèì õëîïöåì, ëþäÿíèì ³ äîáðÿêîì. Â÷èâñÿ ïîñåðåäíüî, àëå
ñåðéîçíî çàéìàâñÿ áàñêåòáîëîì.
Ñóñ³äè òåæ íåáàãàòîñë³âí³. Êàæóòü, ïèÿòèê ÷è ñêàíäàë³â âäîìà
íå â÷èíÿâ. Æèâå ñàì, ÷àñòî âèõîäèòü íà äâ³ð âèãóëþâàòè ñîáàêó.
Ïðàâîîõîðîíö³ ÷åêàþòü íà ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè çáðî¿. ßêùî
áóäå ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ïî ä³òÿõ
ñòð³ëÿëè ç íå¿, ÷îëîâ³êîâ³ îãîëîñÿòü
ï³äîçðó òà îáåðóòü ì³ðó çàïîá³æíîãî
çàõîäó.
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Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïîáóâàëè íà äâîõ ëîêàö³ÿõ, äå, çà ðîçïîâ³äÿìè çíàéîìèõ, áåçäîìí³ àáî
æèâóòü, àáî õîâàþòüñÿ â³ä ìîðîç³â.
«МОЖУ ТИЖДЕНЬ МАЙЖЕ
НЕ ЇСТИ»
Îäíå ç òàêèõ ì³ñöü — ó Öåíòð³,
ïîáëèçó âóëèö³ Âàëîâà. Òà çíàéòè
òàì áåçõàòüê³â íàì òàê ³ íå âäàëîñÿ, âî÷åâèäü, ÷åðåç õîëîä âîíè
òàì á³ëüøå íå æèâóòü.
Òîä³ æóðíàë³ñòè ïîïðÿìóâàëè
äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Òàì
ìè çóñòð³ëè ïàíà Âîëîäèìèðà,
ÿêèé çíàéøîâ ñîá³ òèì÷àñîâèé
ïðèõèñòîê.
— Ìîæå âàì ¿ñòè êóïèòè? —
çàïèòóºìî ìè.
— ßêùî ìîæåø, òî êóïè, — ïîïðàâëÿþ÷è ñòàðó ìàñêó, â³äïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
Ó õîä³ ðîçìîâè ñï³âðîçìîâíèê
ðîçïîâ³â, ùî éîìó âæå ìàéæå
60 ðîê³â. Â³í ç Àðõàíãåëüñüêî¿
îáëàñò³, ùî â Ðîñ³¿.
— ß â Òåðíîï³ëü ïðè¿õàâ
11 ãðóäíÿ. Â îäíîìó ì³ñò³ äîâãî
íå çàòðèìóþñÿ. Æèâó, äå íå âèæåíóòü, — êàæå Âîëîäèìèð. — Áóâàº, ùî òèæäåíü ìàéæå í³÷îãî
íå ¿ì. Òî ëþäè ÿê³ñü ãðîø³ äàäóòü,
òî ïî¿ñòè. Òàê ³ ïåðåáèâàþñÿ.
Ðîçìîâëÿº ÷îëîâ³ê ñóðæèêîì,
íàâðÿä ÷è â³í ïðè¿õàâ ç Ðîñ³¿
íåùîäàâíî.
Äî ñåáå íà Áàòüê³âùèíó ÷îëîâ³ê ïî¿õàòè íå ìîæå, áî, êàæå,
äîêóìåíò³â íå ìàº.

— Êîëèñü, ÿê âïåðøå ¿õàâ ç
äîìó, ìàìà ãîâîðèëà ìåí³: «Êóäè
òåáå äîðîãà çàâåäå»? Çàâåëà â Òåðíîï³ëü, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
Âîëîäèìèð.
Çà ðîçïîâ³ääþ ÷îëîâ³êà, âèæèòè
éîìó äîïîìàãàº ìîëèòâà ³ äîáð³
ëþäè. Âçèìêó âàæêî, àëå æèâå òàê
íå ïåðøèé ð³ê, òà é çâèê âæå äî òîãî,
ùî äåõòî éîãî íàâ³òü íå ïîì³÷àº.
«ВИ НЕ МОГЛИ Б ДАТИ
ГРОШЕЙ НА ХЛІБ?»
Òà êîëè âèõîäèëè ç ìàãàçèíó,
äî íàñ ï³ä³éøëà æ³íêà â çíîøåíîìó òà ñòàðîìó îäÿç³.

«Ïîë³ö³ÿ ç íèìè í³÷îãî
íå ìîæå çðîáèòè,
âîíè ïîâåðòàþòüñÿ
íà âîêçàë ïîñò³éíî.
Íå ìîæó âèãíàòè ¿õ,
òðîõè ³ øêîäà...»
— Âè íå ìîãëè á äàòè ãðîøåé
íà õë³á, — ñêàçàëà âîíà. — Âèáà÷òå,
ùî òóðáóþ âàñ. Áà÷ó, âè ïîñï³øàºòå.
Êîëè æóðíàë³ñòè ïðèäáàëè òðîõè õàð÷³â äëÿ æ³íêè, âîíà ðîçïîâ³ëà ñâîþ ³ñòîð³þ.
Çâàòè ¿¿ ïàí³ Àëëà, ïðèíàéìí³, âîíà òàê ñêàçàëà. Ïðè¿õàëà ç
Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
— Çàðàç ÿ æèâó â çíàéîìèõ, —
êàæå âîíà. — Ó ìåíå º âëàñíå
æèòëî, ïðèâàòèçîâàíå, à æèòè
òàì íå ìîæó.
Íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÷è äîâãî
âîíà âæå æèâå â Òåðíîïîë³, æ³íêà
ñïî÷àòêó íå â³äïîâ³äàëà, ï³çí³øå

Пан
Володимир
знайшов
тимчасовий
прихисток на
залізничному
вокзалі.
Важко сказати,
чи була його
розповідь
правдивою,
але допомоги
він потребував.
Тому ми
придбали
для чоловіка
деякі продукти

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Без дому  У Тернополі понад сотня
безпритульних. І це тільки за даним
волонтерів «Карітасу». Насправді ж може
бути значно більше. У кожного з них своя
історія дороги до бідності і виживання
в морози. Де таким людям шукати прихисток
та допомогу у складних ситуаціях —
дізналися журналісти «RIA плюс»

Пані Алла розповідає, що її
житло привласнили шахраї
ñêàçàëà, ùî ïåðøèé äåíü ³ â ì³ñò³
ëèøå ïðî¿çäîì. Àëå íà ïðàâäó öå
ìàëî ñõîæå…
Ïðîäàâ÷èíÿ â îäíîìó ç ìàãàçèí³â á³ëÿ âîêçàëó — ïàí³ Îêñàíà (³ì’ÿ çì³íåíî íà ¿¿ ïðîõàííÿ — ïðèì. àâò.), ðîçïîâ³ëà, ùî
áåçäîìíèõ ó êðàìíèöþ ïóñêàþòü
íåîõî÷å, áî çà íèìè òðåáà îñîáëèâî ïèëüíî äèâèòèñÿ.
— Áóâàº, ùî õî÷óòü ³ âêðàñòè
ùîñü, — êàæå âîíà. — À ÿê ðîáèìî çàóâàæåííÿ, âè áè áà÷èëè,
ùî âîíè âèòâîðÿþòü. Ëàþòüñÿ,
âëàøòîâóþòü äåáîø³…

ïîä³¿, ç'ÿñîâóþòü îáñòàâèíè ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåâ³ðÿþòü äîêóìåíòè (çà íàÿâíîñò³). Ïðîâîäÿòü
ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè, òà â ðàç³
ï³äòâåðäæåííÿ ïîðóøåííÿ çàêîíó
ñêëàäàþòü â³äïîâ³äí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè. ßêùî æ ëþäèí³
ïîòð³áíà ìåäè÷íà äîïîìîãà, òî âèêëèêàþòü ØÌÄ, — ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Êàòåðèíà Áàñàëèãà. — Îêð³ì òîãî,
íà âîêçàë³ ö³ëîäîáîâî ïåðåáóâàþòü
ïîë³öåéñüê³ (ë³í³éíèé ïóíêò), ÿê³
ñòåæàòü çà ïðàâîïîðÿäêîì íà òåðèòîð³¿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.

«ЇХ НЕМА ДЕ ПОДІТИ»
×îëîâ³ê, ÿêèé ïåðåâ³ðÿº íà âõîä³ äî âîêçàëó íàÿâí³ñòü ìàñîê
ó ëþäåé, ðîçïîâ³â, ùî áåçõàòüêè
÷àñòî ïðèõîäÿòü, ³ ïðàö³âíèêè
âîêçàëó ¿õ íå âèãàíÿþòü.
— Îøèâàþòüñÿ òóò, à äå ¿ì ùå
áóòè? — îáóðþºòüñÿ ÷îëîâ³ê.— Ïîë³ö³ÿ ç íèìè í³÷îãî íå ìîæå çðîáèòè, âîíè ïîâåðòàþòüñÿ íà âîêçàë
ïîñò³éíî. À ÿ íå ìàþ ïðàâà ¿õ âèãàíÿòè. Òà ìåí³ òðîõè ³ øêîäà ¿õ.
Ïðàö³âíèê çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ðîçïîâ³â, ùî ³íîä³ áåçäîìí³
ïîâîäÿòüñÿ àãðåñèâíî, ÷³ïëÿþòüñÿ
äî ëþäåé, òîä³ ³ éîìó äîâîäèòüñÿ
âæèâàòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.
— ßêùî íàì íàä³éøîâ âèêëèê,
òî ïàòðóëüí³ ïðè¿æäæàþòü íà ì³ñöå

ДЕ В МІСТІ МОЖНА ЗІГРІТИСЯ І
ПОЇСТИ
Ó áëàãîä³éíîìó ôîíä³ «Êàð³òàñ»
â ïîíåä³ëîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ,
çà àäðåñîþ: âóë. Çàìîíàñòèðñüêà,
1 áåçäîìíèõ ãîäóþòü ãàðÿ÷èìè
êîìïëåêñíèìè îá³äàìè.
— Ó ì³ñò³ áåçõàòüê³â ïîíàä ñîòíþ, ò³ëüêè äî íàñ íà îá³ä ïðèõîäÿòü ùîðàçó äåñü 80 îñ³á, — ðîçïîâ³ëè â «Êàð³òàñ³». — Ó Òåðíîïîë³
íåìàº öåíòðó, äå âîíè ìîãëè á
ïåðåíî÷óâàòè. Òîìó øóêàþòü
ïðèõèñòîê â çàêèíóòèõ áóä³âëÿõ,
íà âîêçàëàõ ÷è ó ï³ä’¿çäàõ.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ?
Â³äíîâèòè äîêóìåíòè äîïîìî-

æóòü â Òåðíîï³ëüñüêîìó ì³ñüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, çà àäðåñîþ: âóëèöÿ
Ëèñåíêà, 8, ïðî öå ïîâ³äîìèâ
äèðåêòîð çàêëàäó Â³òàë³é Õîðêàâèé.
— Ó íàøîìó òåðèòîð³àëüíîìó
öåíòð³ º áëàãîä³éíà ¿äàëüíÿ äëÿ
ìåøêàíö³â íàøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, — êàæå ïàí Õîðêàâèé. — ßêùî ëþäèíà íå ìàº
ïðîïèñêè, õàð÷óâàòèñÿ ó íàñ äëÿ
íèõ áóäå ïðîáëåìàòè÷íî. Àëå,
ÿêùî ëþäè ïðèõîäÿòü ³ ïðîñÿòü
¿ñòè, ìè ¿õ íàãîäóºìî.
ДЕ БЕЗДОМНІ МОЖУТЬ
ЗНАЙТИ ПРИТУЛОК?
Ó Ïåòðèê³âñüêîìó îáëàñíîìó
ãåð³àòðè÷íîìó ïàíñ³îíàò³ ðîçïîâ³ëè, ùî â íèõ ìîæóòü ïðîæèâàòè ïîñò³éíî îäèíîê³ ëþäè,
ÿêèì í³êóäè ï³òè, àëå äëÿ öüîãî
ó íèõ ïîâèííå áóòè â³äïîâ³äíå
íàïðàâëåííÿ ç óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, à òàêîæ
â³äïîâ³äíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â.
Ïðî äåòàë³ âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ, çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì
0352–49–55–65.
— Ó íàñ ïðîæèâàº 153 îñîáè,
ñòàíîì íà 15 ñ³÷íÿ, — ðîçïîâ³ëà
ãîëîâíèé áóõãàëòåð ïàíñ³îíàòó
Êàòåðèíà ªäíèê.

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

 30 ñ³÷íÿ â Òåðíîïîë³ ïðîâåäóòü êàñòèíã Mrs. Ukraine. Äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòü òåðíîïîëÿíîê
â³êîì â³ä 25 äî 50 ðîê³â. Ò³, êîãî
îáåðå æóð³, ìàòèìóòü íàãîäó âçÿòè
ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³, ùî â³äáóäåòüñÿ â ëþòîìó.
Îðãàí³çàòîðè êàñòèíãó îá³öÿþòü
çðóéíóâàòè ñòåðåîòèïè ïðî æ³íîê,
ÿêèì ïîíàä 25 ðîê³â, òà äîâåñòè,
ùî Òåðíîï³ëü áàãàòèé íå ò³ëüêè
íà êðàñèâèõ ä³â÷àò, àëå é íà âðîäëèâèõ òà óñï³øíèõ æ³íîê.

— 30 ñ³÷íÿ î 14 ãîäèí³ ìè ïðîâåäåìî êàñòèíã, — êàæå îäèí ç
îðãàí³çàòîð³â ïîä³¿ Âîëîäèìèð
Çàâåðóõà. — ×ëåíè æóð³ çâåðòàòèìóòü óâàãó íå ò³ëüêè íà çîâí³øí³ñòü ó÷àñíèöü, õî÷à öå òàêîæ
âàæëèâèé àñïåêò. Äî óâàãè áóäåìî áðàòè òàêîæ ³ óñï³õè, ÿêèõ
äîñÿãëè æ³íêè. Ïåðåìîæíèöåþ
áóäå îäíà ÷è íàâ³òü ê³ëüêà ó÷àñíèöü. Äî ñëîâà, òàêèé êàñòèíã
íà îô³ö³éíîìó ð³âí³ ìè ïðîâîäèìî âïåðøå â Òåðíîïîë³.
Êàðàíòèí âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè,
à òîìó â³äá³ð áóäóòü ïðîâîäèòè

áåç ãëÿäà÷³â. Òà â ìàéáóòíüîìó îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ
íà ïðîâåäåííÿ ïîâíîö³ííîãî
êîíêóðñó Mrs. Ternopil.
Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèöü º áåçêîøòîâíîþ òà òðèâàòèìå äî 14 ãîäèíè 30 ñ³÷íÿ.

ДОВІДКА
Додаткову інформацію щодо реєстрації можна дізнатися за номером — 067–471–04–06 (Володимир Заверуха).
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Уперше в Тернополі проведуть
кастинг Mrs. Ukraine. Які умови?

Переможниця Mrs. Ukraine International 2020 38-річна
Вікторія Файнблат — лікар-нарколог та мама двох дітей
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ЯК В ІНШИХ МІСТАХ
Òåðíîï³ëü — íå ºäèíå ì³ñòî
â êðà¿í³, äå áóäóþòü ñòàíö³þ çíåçàë³çíåííÿ. Ó ×åðâîíîãðàä³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òåæ çáóäóþòü òàêó. ¯¿
âàðò³ñòü — 29 ì³ëüéîí³â 977 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ó ì³ñò³ ïðîæèâàº ïîíàä
65 òèñÿ÷ ëþäåé. À â 2018 ðîö³ ñòàíö³þ çíåçàë³çíåííÿ çàïóñòèëè â Áó÷³
íà Êè¿âùèí³. ¯¿ âàðò³ñòü — 12 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òåïåð ì³ñòå÷êî ç
íàñåëåííÿì 28 533 (çà ïåðåïèñîì
2001 ðîêó) ñïîæèâàº ÿê³ñíó âîäó.
Ñòàíö³ÿ îá³éäåòüñÿ ó 8,1 ìëí ºâðî.

ТАРИФИ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ
ВОДОПОСТАЧАННЯ (З ПДВ) ПО РЕГІОНАХ
14,616
Житомир

Житомир

13,140
7,416

ХмельТерно- ницький 15,096
піль
Вінниця

13,89

11,592

13,656

14,616

13,476

Чернівці

Ужгород

ІваноФранківськ

Ужгород

Водовідведення
22.03.2017

Водопостачання

14,076
Чернівці

21.12.2018

ІваноФранківськ

04.10.2018

25,356

ХмельТерно- ницький 8,568
піль
Вінниця

16,13

Львів

16,13

14,488

15
Водопостачання

Водовідведення

11,352
9,012 10,188

10

8,304
5,25
3,972 3,972 4,356 4,824
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0

22.09.2019

Львів

12,480

28.05.2019

15,256

15,684

Рівне

Луцьк

21.01.2021

Луцьк

13,752

13,776

13,764

Рівне

04.02.2020

10,716

16.06.2016

10.02.2012

30.09.2011

20.01.2011

25.02.2010

30.12.2008

24.12.2007

Ðàí³øå íà÷àëüíèê ïëàíîâîåêîíîì³÷íîãî â³ää³ëó Âîëîäèìèð
Âîäîâ³ç çàçíà÷èâ, ùî ñåðåä îñíîâíèõ ÷èííèê³â âïëèâó íà ðîçì³ð òàðèô³â — çá³ëüøåííÿ âèòðàò
íà îïëàòó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿
(íà 21,03% ç öåíòðàë³çîâàíîãî
âîäîïîñòà÷àííÿ é íà 18,86% ç
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ)
ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ¿¿ âàðòîñò³
(íà 24,7% ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà íà 28,1% ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ).
10.07.2006

18.05.2005

14.05.2003

03.04.2003

15.05.2002

01.03.2001

23.02.2000

29.10.1998

21.08.1998

27.04.1998

21.10.1997

20

07.08.1996

 Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë»
ï³äíÿëè òàðèô íà öåíòðàë³çîâàíå
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Ç 21 ñ³÷íÿ òåðíîïîëÿíè áóäóòü ïëàòèòè çà öåíòðàë³çîâàíå
âîäîïîñòà÷àííÿ — 13,89 ãðí (ç
ÏÄÂ), öåíòðàë³çîâàíå âîäîâ³äâåäåííÿ — 16,13 ãðí (ç ÏÄÂ).
Ðàçîì — 30,02 ãðí. Íîâ³ òàðèôè
çàòâåðäèëà ÍÊÐÅÊÏ.
Ìè ïîð³âíÿëè òàðèôè ó Òåðíî-

ïîë³ òà ³íøèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ.
Õòî ïëàòèòü á³ëüøå?
Íà êàðò³ â³äçíà÷èìî, ñê³ëüêè
ïëàòÿòü æèòåë³ îáëàñíèõ öåíòð³â
ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ çà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ.
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ì³ñòàìè,
ó òåðíîïîëÿí òàðèô íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîâ³äâåäåííÿ íàéá³ëüøèé.
Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ ³ ç âîäîïîñòà÷àííÿì. Á³ëüøå ïëàòÿòü ò³ëüêè
æèòåë³ Óæãîðîäà.
17.05.2000

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

òàêîìó ³íòåíñèâíîìó ö³ëîäîáîâîìó
âèêîðèñòàíí³. Êðåäèò â³ä Ñâ³òîâîãî
Áàíêó º äîâãîñòðîêîâèì, ïîâåðíóòè éîãî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
çîáîâ’ÿçàíå äî 2033 ðîêó.
Ó ä³þ÷èé òàðèô öåíòðàë³çîâàíîãî
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ 20 % çàêëàäåíî íà ïîãàøåííÿ
êðåäèòó. Òîáòî, çã³äíî ç ÷èííèì
òàðèôîì ç êîæíèõ 27,334 ãðèâí³
çà ìåòð êóá³÷íèé âîäè, êîðèñòóâà÷³
ñïëà÷óþòü 5,47 ãðèâí³ íà â³äøêîäóâàííÿ êðåäèòó, íàäàíîãî Ñâ³òîâèì
Áàíêîì.

26.11.2015

За воду тернополяни платитимуть
більше вже з січня: а як інші?

До Водохреща підрядники вже завершили роботу із
заливки фундаменту та змонтували каркас самої станції
знезалізнення. Ось так це виглядає

26.03.2015

ЯК ВІДДАВАТИМУТЬ КРЕДИТ
Ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà êðåäèòîì
÷àñòêîâî âêëàäàºòüñÿ â òàðèôè äëÿ
ñïîæèâà÷³â. Àëå ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ó ÊÏ
«Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» íàçèâàþòü
ïîäîðîæ÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿,
à íå ïðîãðàìè ðîçâèòêó.
— Òÿãàð ïîâåðíåííÿ êðåäèòó äëÿ
ñïîæèâà÷³â ì³í³ìàëüíèé, — çàïåâíÿº ðå÷íèöÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Íàòàëÿ Ôåäîðö³â. — Â³äñîòêîâà ñòàâêà òàêèõ êðåäèò³â ñêëàäàº
â³ä 0,4 äî 3 â³äñîòê³â íà ð³ê. Öå ºäèíèé äîñòóïíèé ³ íàéëåãøèé ñïîñ³á ìîäåðí³çóâàòè ì³ñöåâó ñèñòåìó
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ,
ÿê öå çðîáèëè â êðà¿íàõ êîëèøíüîãî ñîöòàáîðó. Ï³ñëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ
êîøòè íå âêëàäàëèñÿ äåñÿòèë³òòÿìè, à îáëàäíàííÿ çíîøóºòüñÿ ïðè

23.05.2014

Ïåðåìîæöåì ì³æíàðîäíèõ òîðã³â
çà ïðàâèëàìè Ñâ³òîâîãî Áàíêó Êîíñîðö³óì Utem-Gis, ùî ñêëàäàºòüñÿ
ç êîìïàí³é GIS Aqua Austria GmbH
(Àâñòð³ÿ) òà ÒÎÂ «ÞÒÅÌ-²íæåí³ð³íã» (Óêðà¿íà, ì. Áó÷à). Êîíòðàêò
íà ïðîâàäæåííÿ ðîá³ò ï³äïèñàëè
ó âåðåñí³ 2018 ðîêó. Òðîõè á³ëüøå
8,1 ì³ëüéîíà ºâðî — öå êðåäèòíà
ñóìà, íàäàíà Ñâ³òîâèì Áàíêîì.
Ó 2019–2020 ðîêàõ êîìïàí³¿
âèãîòîâëÿëè òà ïîãîäæóâàëè ïðîºêòíó äîêóìåíòàö³þ. Ó âåðåñí³
2019 ðîêó îòðèìàëè ïîçèòèâíèé
âèñíîâîê äåðæåêñïåðòèçè ïðîºêòó
áóä³âíèöòâà, ó áåðåçí³ 2020-ãî —
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò. ×åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ áóä³âåëüí³ ðîáîòè ðîçïî÷àëè
àæ ó æîâòí³, ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü
â ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë».

«ЗАКІНЧИМО ДО КІНЦЯ РОКУ»
ßê ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» Âîëîäèìèð Êóçüìà, â áóä³âë³ ñòàíö³¿ çíåçàë³çíåííÿ
áóäå ñ³ì ãðóï ô³ëüòð³â, äëÿ òîãî,
ùîá çàáèðàòè çàë³çî ç âîäè, ÿêó äëÿ
òåðíîïîëÿí äîáóâàþòü ç íàäð çåìë³.
— Ìè ïðîâîäèìî íå ò³ëüêè áóä³âíèöòâî âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ çíåçàë³çíåííÿ, à òàêîæ ³ ðåêîíñòðóêö³þ
âîäîíàñîñíî¿ ñòàíö³¿, — êàæå ïàí
Êóçüìà. — Êð³ì òîãî, ïðîâîäèìî
çàì³íó âñ³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ
â ìåæàõ ìàéäàí÷èêà âîäîïðîâ³äíî¿
ñòàíö³¿, áóäóºìî ðåçåðâóàðè îáîðîòíî¿ âîäè òà íîâèé ëàáîðàòîðíî-ïîáóòîâèé êîðïóñ, äå áóäå öåíòðàëüíà
ëàáîðàòîð³ÿ âîäîêàíàëó. Óñå îáëàäíàííÿ ñòàíö³¿ ìàòèìå àâòîìàòè÷íó
ñèñòåìó æèâëåííÿ.
Ó ÊÏ «Òåðíîï³ëüâîäîêàíàë» ïîâí³ñòþ â³äìîâëÿòüñÿ â³ä õëîðóâàííÿ
âîäè. Ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çâè÷àéíèì
õëîðîì, çì³øàí³ îêñèäàíòè, ÿê³

22.11.2013

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

âèêîðèñòîâóâàòèìóòü íàòîì³ñòü,
â òàê³é æå ê³ëüêîñò³ é çà òîé ñàìèé
÷àñ çàáåçïå÷óþòü á³ëüø ðåòåëüíå é
øâèäêå óñóíåííÿ á³ëüøîãî ÷èñëà
ì³êðîîðãàí³çì³â, òà ìàþòü êðàù³
ñìàêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè é çàïàõ,
à òàêîæ åôåêòèâíî âèäàëÿþòü ³
íàäàë³ íå äàþòü óòâîðþâàòèñÿ á³îîáðîñòàííÿì ó ðåçåðâóàðàõ çáåð³ãàííÿ âîäè é òðóáîïðîâîäàõ».
— Öå òå, ïðî ùî òåðíîïîëÿíè
50 ðîê³â äóìàëè ³ ìð³ÿëè, — êàæå
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Íàäàë. —
Òîìó ùî âîäà â ì³ñò³ íàñïðàâä³
ÿê³ñíà, àðòåç³àíñüêà, àëå â í³é áàãàòî çàéâèõ ì³êðî÷àñòèí.

13.09.2013

Ноу-хау  У рамках проєкту «Розвиток
міської інфраструктури-2», фінансованого
Світовим Банком, у Тернополі
збудують станцію знезалізнення води з
реконструкцією насосної станції. Якою вона
буде, скільки витратять наших грошей,
для чого потрібна тернополянам та коли її
відкриють, читайте в матеріалі «RIA плюс»

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

ДЛЯ ЧОГО НАМ СТАНЦІЯ
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ЗА 8 МЛН ЄВРО
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КОМФОРТНО ЛІКУВАТИ І ПРАЦЮВАТИ
Діти  Гострі респіраторні вірусні
інфекції чи не найбільше вражають
дитяче населення. Своєчасна та
кваліфікована медична допомога —
запорука швидкого одужання та
повернення до звичного ритму життя
НАТАЛІЯ СУМСЬКА

Â ³íôåêö³éíî-ä³àãíîñòè÷íîìó
â³ää³ëåíí³ ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà
ì³ñüêà äèòÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» íàäàþòü ë³êóâàëüíó, ä³àãíîñòè÷íó, êîíñóëüòàòèâíó òà óðãåíòíó äîïîìîãó õâîðèì ïåä³àòðè÷íîãî ïðîô³ëþ ç ðåñï³ðàòîðíèìè
òà ïóëüìîíîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè. Â³ää³ëåííÿ ðîçðàõîâàíå
íà 30 ë³æîê. Ïðèéìàþòü ä³òåé, â³ä
íàðîäæåííÿ äî 18-ð³÷íîãî â³êó.
Çàâ³äóâà÷ — ßðîñëàâ Äîâãàíèê,
ÿêèé ïðàöþº òóò ç 1993-ãî ðîêó.
КОГО ТУТ ЛІКУЮТЬ
— Ó íàñ ïðàöþº òðè ë³êàð³, ùå
º ñåðåäí³é ³ ìîëîäøèé ìåäè÷íèé
ïåðñîíàë, îð³ºíòîâíî 30 ïðàö³âíèê³â, — ðîçïîâ³äàº â³í. — Ìè íàäàºìî äîïîìîãó ä³òÿì, ÿê³ ìàþòü
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ.
×àñîì ïîñòóïàþòü ïàö³ºíòè ç âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ òà ³íøèìè
ïðîÿâàìè ÃÐÂ², àëå ïîò³ì ä³àãíîñòóºìî ³íø³ íåäóãè ³ ñêåðîâóºìî
â ³íø³ â³ää³ëåííÿ. Òîìó é òàêà
íàçâà — ³íôåêö³éíî-ä³àãíîñòè÷íå.
Õâîð³, ó ÿêèõ âèÿâèëè ãîñòð³
ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ,
íåð³äêî ìàþòü óñêëàäíåííÿ —
áðîíõ³òè, ïíåâìîí³¿, òðàõå¿òè.
Òóò ¿ì íàäàþòü âñþ íåîáõ³äíó
êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó.
Ðàí³øå, çà ñëîâàì çàâ³äóâà÷à,
â³ää³ëåííÿ áóëî âùåíò çàïîâíåíå
õâîðèìè. Äëÿ íèõ íàâ³òü çâ³ëüíÿëè ì³ñöÿ â ³íøèõ â³ää³ëåííÿõ.
Íèí³ æ, ³ öå ïîâ’ÿçàíî ç êàðàíòèííèìè çàõîäàìè, ó ñòàö³îíàð³
ïåðåáóâàº ëèøå ÷îòèðè ïàö³ºíòè.
— Ùå â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2020-ãî
ó íàñ áóâ àíøëàã, â³äêîëè ðîçïî÷àëàñÿ ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó, ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â ³ñòîòíî
çìåíøèëàñÿ, — íàãîëîøóº ïàí

Äîâãàíèê. — Íàøà ë³êàðíÿ ñòàëà îïîðíèì çàêëàäîì, ÿêèé ïðèéìàº ç óñ³º¿ îáëàñò³ ä³òåé, õâîðèõ
÷è ç ï³äîçðîþ íà êîâ³ä. ²íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ, ÿêå ðîçòàøîâàíå íà òåðèòîð³¿ äðóãî¿ ì³ñüêî¿
ë³êàðí³, áåçïîñåðåäíüî çàéìàºòüñÿ ë³êóâàííÿì òàêèõ ä³òîê.
Òàêîæ ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ
çä³éñíþº ïðèéîì ïàö³ºíò³â ç ä³àãíîñòîâàíèì êîðîíàâ³ðóñîì. ßê
öå â³äáóâàºòüñÿ? Â ³íôåêö³éíîìó
â³ää³ëåíí³ çä³éñíþþòü ïðèéîì ïàö³ºíò³â, òàì âîíè ïðîõîäÿòü ÏËÐòåñò íà êîðîíàâ³ðóñ, ÿêùî éîãî
íå âèÿâèëè, õâîðèõ ³ç ïðîÿâàìè
ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ ³íôåêö³¿ ïåðåâîäÿòü äî íàñ. Ìè âæå ³ ïðîâîäèìî ë³êóâàííÿ. Òàêîæ º ùå îäèí
øëÿõ — ïåðåâåäåííÿ äî íàñ ä³òîê
³ç ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ, ÿê³
ìàþòü ñèìïòîìè ÃÐÂ², àëå â ÿêèõ
âèêëþ÷èëè êîâ³ä. Ùå îäèí âàð³àíò — öå êîëè â ñàäêàõ º áàãàòî
õâîðèõ ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ
òà ïðîÿâàìè íåäóãè, ìè ìîæåìî ¿õ
ðîçì³ñòèòè ó «÷åðâîí³é çîí³», äå
âîíè ÷åêàþòü íà âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó. À ïîò³ì ¿õ àáî ïåðåâîäÿòü
â ³íôåêö³éíå ó äðóãó ë³êàðíþ, àáî
çàëèøàþòü òóò, àáî ïåðåâîäÿòü
â ³íø³ â³ää³ëåííÿ.
ßê â³äçíà÷èâ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ, âîíè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³
âñ³ìà çàñîáàì çàõèñòó òà ãîòîâ³
ïðàöþâàòè ó ñêëàäíèõ óìîâàõ.
ХВОРИХ СТАЛО МЕНШЕ
Ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì òà ââåäåíèìè îáìåæåííÿìè, ïðèïóñêàº
ë³êàð, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ãîñòð³
ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿ çíà÷íî
çìåíøèëàñÿ.
— Ëîêäàóí, íàâ÷àííÿ îíëàéí
òîùî ñòàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî
ä³òè ìåíøå êîíòàêòóþòü ì³æ ñîáîþ. Â³äïîâ³äíî, ³ ìåíøå îáì³-

У відділенні зробили ремонт. Тут комфортно перебувати
матерям з дітками. Та й лікарі відзначають, що умови праці
значно покращилися

íþþòüñÿ ³íôåêö³ÿìè. Áàãàòüîõ
ë³êóþòü àìáóëàòîðíî, àäæå áîÿòüñÿ éòè â ñòàö³îíàð, — ïîÿñíþº
çàâ³äóâà÷.
ßêùî æ áðàòè äî óâàãè ïîïåðåäí³ ðîêè, ó ñ³÷í³-ëþòîìó ÿêðàç ïðèïàäàëà åï³äåì³ÿ ãðèïó òà
ÃÐÂ². Òîä³ ³ ïàö³ºíò³â ó â³ää³ëåíí³
áóëî íàéá³ëüøå. Ìèíóëîð³÷, íàïðèêëàä, òàêîæ áóëî äóæå áàãàòî
õâîðèõ ó öåé ïåð³îä, ó äåÿêèõ ä³àãíîñòóâàëè ³ ïíåâìîí³¿.
— Ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ çàõâîðþâàííÿ çàâæäè â³äçíà÷àëèñÿ
ñåçîíí³ñòþ. Ë³òî — öå áóâ ïåð³îä çàòèøøÿ, õî÷à ïðîòÿãîì äâîõ
îñòàíí³õ ðîê³â ìè ïîì³òèëè, ùî
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ÿê óçèìêó, òàê
³ âë³òêó áóëà ìàéæå îäíàêîâîþ.
Íàâ³òü â òåïëó ïîðó ó ä³òåé âèÿâëÿëè ïíåâìîí³¿, — êàæå ïàí
Äîâãàíèê.
ЗАКЛАД ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ
Ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³
³íôåêö³¿ (ÃÐÂ²) — ãðóïà â³ðóñíèõ ³íôåêö³é, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàãàëüíèì ³íòîêñèêàö³éíèì ñèíäðîìîì ³ ïåðåâàæíèì
óðàæåííÿì ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
äèõàëüíèõ øëÿõ³â. Êë³í³÷íà
êàðòèíà ÃÐÂ² õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ãîñòðèì ïî÷àòêîì, ãàðÿ÷êîþ, ïîì³ðíî âèðàæåíèìè ñèìïòîìàìè
³íòîêñèêàö³¿, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ

Íà ïåðøîìó ïëàí³
ó ë³êàð³â — öå çäîðîâ’ÿ
¿õí³õ ïàö³ºíò³â. Òîìó
âîíè 24/7 ãîòîâ³
äî ïîðÿòóíêó äèòÿ÷èõ
æèòò³â
â ïåðø³ 2–3 äîáè çàõâîðþâàííÿ
(ãîëîâíèé á³ëü, çíèæåííÿ àïåòèòó, ìëÿâ³ñòü, àäèíàì³ÿ, ð³äøå —
áëþâàííÿ); êàòàðàëüíèìè ñèìïòîìàìè (çàêëàäåííÿ íîñà, âèä³ëåííÿ ç íîñà, ÷àñòî ðÿñí³, á³ëü
ó ãîðë³, ã³ïåðåì³ÿ ç³âà, ã³ïåðåì³ÿ
òà çåðíèñò³ñòü çàäíüî¿ ñò³íêè
ãëîòêè, ôàðèíã³ò, òîíçèë³ò, ìîæëèâà îñèïë³ñòü ãîëîñó, ñóõèé ÷è ç
âèä³ëåííÿì õàðêîòèííÿ êàøåëü,
ã³ïåðåì³ÿ êîí’þíêòèâ). Çàõèñòèòè
äèòèíó â³ä ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿
³íôåêö³¿ ôàêòè÷íî íåìîæëèâî.
Øëÿõ ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿ — ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèé òà ôåêàëüíî-îðàëüíèé.
Ãðèï — öå ãîñòðà â³ðóñíà ³íôåêö³éíà õâîðîáà ç ïåð³îäè÷íèì
åï³äåì³÷íèì ÷è íàâ³òü ïàíäåì³÷íèì ïîøèðåííÿì. Õâîðîáà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîÿâîþ ãîñòðîãî
ðåñï³ðàòîðíîãî ñèíäðîìó ç ïåðåâàæàííÿì òðàõåîáðîíõ³òó òà
âèðàæåíîþ ³íòîêñèêàö³ºþ ç ãàðÿ÷êîþ. Çàçâè÷àé åï³äåì³ÿ ïðèïàäàº íà ñ³÷åíü-ëþòèé. Öüîãî
ðîêó ãðèïó ùå íå ä³àãíîñòóâàëè.
Àëå äî ìîæëèâî¿ åï³äåì³¿ â çàêëàä³ ãîòîâ³. Ó ë³êàðí³ º òàêîæ
åêñïðåñ-òåñòè íà âèÿâëåííÿ ãðèïó
À ³ Â. Óæå ÷åðåç 15 õâèëèí ìîæíà
îòðèìàòè ðåçóëüòàò, ï³ñëÿ ÷îãî
õâîðîãî ìîæóòü ñêåðóâàòè â ïîòð³áíå â³ää³ëåííÿ.

Медики інфекційно-діагностичного відділення
забезпечені всіма засобами захисту
ПРИЄМНО, КОЛИ ОДУЖУЮТЬ
Ìåäèöèíà ï³øëà âïåðåä, ³ öå
íå ìîæå íå ò³øèòè, çàóâàæóº
çàâ³äóâà÷. Ïîêðàùèëàñÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà çàêëàäó,
ìåäèêàìåíòîçíå çàáåçïå÷åííÿ.
Ìåäè÷íèé ïåðñîíàë ïðàöþº ç
åíòóç³àçìîì, ³ öå ïðèºìíî ò³øèòü.
Ë³êàð â³ää³ëåííÿ Â³êòîð³ÿ Çàäîðîæíà äîïîâíþº — ë³êóâàòè º
÷èì, ³ öå ïðåêðàñíî.
— ß ïðàöþþ ó â³ää³ëåíí³ 20 ðîê³â, áóëî ÷èìàëî çì³í, àëå òå, ùî
º çàðàç íàáàãàòî êðàùå, í³æ ìè
êîëèñü ìàëè. Ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïîêðàùèëîñÿ. Çíà÷íî
ïðèºìí³øå ïðàöþâàòè ó â³ää³ëåíí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê òóò ïðîâåëè
ðåìîíò. Ñâ³äîì³ñòü áàòüê³â òàêîæ
çðîñëà, öå ïðèºìíî. Àäæå âîíè
íå çàéìàþòüñÿ ñàìîë³êóâàííÿì,
à äîâ³ðÿþòü äóìö³ ë³êàðÿ, — íàãîëîøóº ñï³âðîçìîâíèöÿ.
ßê ë³êàð³, òàê ³ çàâ³äóâà÷ â³äçíà÷àþòü ïîçèòèâí³ çì³íè â³ä
ðåôîðì, ÿê³ ðîçïî÷àëèñÿ â ìåäèöèí³.
— Ìè áà÷èìî ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ íå ò³ëüêè ó ìàòåð³àëüíîìó
ïëàí³, à ³ íàâ³òü ñàìîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðîôåñ³¿ ë³êàðÿ. Ìåäèêè
á³ëüøå êîíòàêòóþòü ì³æ ñîáîþ,

áóäóþòü ñï³âïðàöþ ç áàòüêàìè,
äîêóìåíòàö³ÿ âñå á³ëüøå ïåðåõîäèòü â îíëàéí-ïðîñò³ð. Öå ñïðîùóº æèòòÿ ³ äàº ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè êðàùå, — â³äçíà÷àº ë³êàð.
Àëå ÿêèì áè íå áóâ ïðîãðåñ, âñå
îäíî íà ïåðøîìó ïëàí³ ó ë³êàð³â — öå çäîðîâ’ÿ ¿õí³õ ïàö³ºíò³â.
Òîìó âîíè 24/7 ãîòîâ³ äî ïîðÿòóíêó äèòÿ÷èõ æèòò³â. Òðèâîãà
çà ìàëþê³â, êàæóòü, çàëèøàºòüñÿ,
íåçâàæàþ÷è íà çàáåçïå÷åííÿ ³ íàâ³òü äîñâ³ä çà ñïèíîþ.
— Õâîðîáè òàêîæ çì³íþþòüñÿ
ç ðîêàìè. Áóâàþòü äîñèòü âàæê³ ïíåâìîí³¿, ³íø³ óñêëàäíåííÿ, ³ òðåáà øâèäêî ðåàãóâàòè,
ïðàâèëüíî ³ â÷àñíî ïðèçíà÷èòè
ë³êóâàííÿ, ùîá áóâ ðåçóëüòàò.
ß îñîáèñòî îòðèìóþ âåëè÷åçíå
ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ, êîëè
áà÷ó, ùî ñòàí äèòèíè ïîêðàùèâñÿ. ² ùå á³ëüøå ò³øóñÿ, êîëè
âîíà çäîðîâîþ ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó. Âäÿ÷í³ ³ ùàñëèâ³ äèòÿ÷³
î÷³ — öå íàéá³ëüøà âèíàãîðîäà
çà íàøó ïðàöþ. ² õî÷ çà ñïèíîþ
ó êîæíîãî ç íàñ — äîñâ³ä, ìè
âñå îäíî â÷èìîñÿ ³ ñòàðàºìîñÿ ñüîãîäí³ áóòè êðàùèìè, í³æ
ó÷îðà, — ï³äñóìîâóº çàâ³äóâà÷
â³ää³ëåííÿ ßðîñëàâ Äîâãàíèê.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО
РОБОТУ ЛІКАРНІ,
ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.
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ЗИМОВІ РОЗВАГИ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИСЯ
ТРАГЕДІЯМИ ДЛЯ РОДИН

ІРИНА БЕЛЯКОВА, IRYNA.BELYAKOVA@
GMAIL.COM, +38–095–875–33–60

18-ð³÷íèé Ñàøà çàãèíóâ, êàòàþ÷èñü íà ³ìïðîâ³çîâàíèõ ñàíêàõ, ÿê³ ïðè÷åïèëè äî JEEP —
CHEROKEE. Òî÷í³øå, íå ñàíêè,
à êàïîò â³ä ³íøîãî àâòî. Íåáåçïå÷í³ ðîçâàãè îáåðíóëèñü ãîðåì
äëÿ äâîõ ðîäèí — Ñàøêà ïîõîâàëè ó ð³äíîìó ñåë³ 19 ñ³÷íÿ.
Éîãî êîëåãó, 29-ð³÷íîãî Ñåðã³ÿ Ò., ÿêèé ïðîæèâàº ó ñóñ³äíüîìó ñåë³, àëå òîãî âå÷îðà áóâ
çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ, çàòðèìàëè
â ïîðÿäêó ñò. 208 ÊÏÊ (ïðèì.
çíèçó).
— Âîíè ö³ëèé äåíü òàì òóñóâàëèñü òîä³, — ðîçïîâ³ëè îäíîñåëüö³ Ñàøêà. — Óñ³ õëîïö³
ñòàðø³ — ðîê³â 29–30. ×îãî òàì
Ñàíÿ îïèíèâñÿ — õòî çíà… ö³ëèé
äåíü êàòàëèñü, à ï³ä âå÷³ð áà÷èòå
ÿê… Á³äà, á³äà ñòðàøíà äëÿ âñ³õ.
Ó áàòüê³â Ñàøêà ùå äâîº ñèí³â
º. Õî÷ ÿêàñü ðîçðàäà. Õî÷à ÿêà
ðîçðàäà ìîæå áóòè â òàêîìó ãîð³?
Íàãàäàºìî, 18-ð³÷íèé Ñàøêî Ç. îòðèìàâ âàæê³ òðàâìè ÷åðåç
íåáåçïå÷í³ ðîçâàãè íà ³ì³òîâàíèõ
ñàíêàõ. Ìåäèêàì íå âäàëîñü
âðÿòóâàòè ïîòåðï³ëîãî. Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 17 ñ³÷íÿ
áëèçüêî 19.00 ãðóïà ç ÷îòèðüîõ
îñ³á âèð³øèëà ïîêàòàòèñÿ ïðî¿æäæîþ äîðîãîþ íà ³ì³òîâàíèõ
ñàíêàõ.
— Äî àâòîìîá³ëÿ ìàðêè JEEP-

CHEROKEE ìîòóçêîþ ïðèâ'ÿçàëè
êàïîò â³ä ³íøîãî àâòî òà âèð³øèëè
ïîêàòàòèñÿ. Òðîº ñ³ëè íà ³ì³òîâàí³ ñàíêè, ³íøèé — çà êåðìî, —
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Íàöïîë³ö³¿ â îáëàñò³ Ñåðã³é Êðåòà. — Ï³ä ÷àñ ðóõó îäèí ç êîìïàí³¿ âèëåò³â ³ çà ³íåðö³ºþ âð³çàâñÿ
â äåðåâî íà óçá³÷÷³. Ç â³äêðèòîþ
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ,
ïåðåëîìîì ïëå÷à, ìíîæèííèìè
òðàâìàìè ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè òà
âíóòð³øíüîþ êðîâîòå÷åþ äî ë³êàðí³ ãîñï³òàë³çóâàëè 18-ð³÷íîãî
þíàêà.
×åðåç 20 õâèëèí õëîï÷èíà ïîìåð. 29-ð³÷íèé âîä³é, Ñåðã³é Ò,
íà ìîìåíò íåùàñòÿ ïåðåáóâàâ
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ.
Ó éîãî êðîâ³ âèÿâèëè 2,3 ïðîì³ëå
àëêîãîëþ.
— Äàíèé ôàêò âíåñëè â ªÐÄÐ,
çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, — ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³.
НЕБЕЗПЕЧНІ КАТАННЯ
НА САНКАХ ЗАБРАЛИ ЖИТТЯ
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó âçèìêó êàòàííÿ íà ñàí÷àòàõ, ïðè÷åïëåíèõ
äî àâòîìîá³ëÿ, çàáðàëî æèòòÿ
22-ð³÷íî¿ Þë³¿ Áàçàð.
Íåùàñòÿ òðàïèëîñÿ â ñåë³ Êðîâèíêà Òåðåáîâëÿíñüêîãî ðàéîíó
23 ñ³÷íÿ 2018 ð. áëèçüêî îï³âíî÷³.
×åòâåðî ìîëîäèõ ëþäåé âèð³øèëè

Кілька років тому взимку катання на санчатах, причеплених
до автомобіля, забрало життя 22-річної Юлії Базар

ïîêàòàòèñÿ íà ñàíêàõ ó íåîðäèíàðíèé ñïîñ³á. Âîíè ïðè÷åïèëè
äâ³ ïàðè ñàíåé äî àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ
³ êàòàëèñÿ ñåëîì. Íà îäíèõ ³ç íèõ
ñèä³ëî äâîº ëþäåé, íà ³íøèõ —
îäíà ä³â÷èíà. Íà ïîâîðîò³ ñàíè
çàíåñëî, à ìîëîä³ ëþäè âèïàëè.
Îäíà ç ä³â÷àò âäàðèëàñÿ ãîëîâîþ
â áåòîííèé ñòîâï. ¯¿ ãîñï³òàë³çóâàëè äî ë³êàðí³ ç â³äêðèòîþ
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ òà
³íøèìè óøêîäæåííÿìè. Ïðîòå
âðÿòóâàòè æèòòÿ ¿é íå âäàëîñÿ.
— Äóæå øêîäà. Òàêà áåçãëóçäà ñìåðòü… — á³äêàëèñü òîä³
îäíîñåëüö³ òà ùèðî ñï³â÷óâàëè
ðîäèí³ ç ïðèâîäó çàãèáåë³ ¿õíüî¿
ðîçóìíèö³ ³ êðàñóí³. À ñàìå òàêîþ
áóëà Þëå÷êà, ñòâåðäæóâàëè ò³, õòî
äîáðå çíàâ ä³â÷èíó.

Ñåðã³é Ò. íà ìîìåíò
íåùàñòÿ ïåðåáóâàâ
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî
ñï'ÿí³ííÿ. Ó éîãî êðîâ³
âèÿâèëè 2,3 ïðîì³ëå
àëêîãîëþ
Áëàãîïîëó÷íà ðîäèíà, äèòèíà
ãàðíî â øêîë³ íàâ÷àëàñü, ïåäóí³âåðñèòåò çàê³í÷èëà. Âèõîâàíà,
÷åìíà… Ó Êðîâ³íêó Þëÿ òîä³
ïî¿õàëà ó ãîñò³ äî ïîäðóãè.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä âèçíàâ âèííèì âîä³ÿ
òà çàñóäèâ éîãî äî 4 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç ïîçáàâëåííÿ
ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè
çàñîáàìè. Àëå òèì æå ð³øåííÿì
çâ³ëüíèâ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç
âèïðîáóâàííÿì ³ç âñòàíîâëåííÿì
³ñïèòîâîãî ñòðîêó òðèâàë³ñòþ äâà
ðîêè.
Ó ïîðóøåíí³ ïðàâèë áåçïåêè
äîðîæíüîãî ðóõó îñîáîþ, ÿêà êåðóº òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, ùî
ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëî¿,
îáâèíóâà÷åíèé ïîâí³ñòþ âèçíàâ
âèíó, ùèðî ðîçêàÿâñÿ, ïîãîäèâñÿ
³ç óñ³ìà äîêàçàìè, ç³áðàíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ,

АРХІВ РЕДАКЦІЇ

Біда  В останню путь у свято Водохреща
провели 18-річного Сашка З., який загинув,
катаючись на санках, прив’язаних до авто.
Хлопець був єдиним юнаком у компанії
дорослих чоловіків. Це не перші небезпечні
зимові розваги, які забирали людські
життя. «RIA плюс» згадує трагічні події
минулих років і чим вони закінчились.
Будьте обачні та бережіть своє життя!

Це фото автомобіля JEEP-CHEROKEE, до якого
причепили капот від іншого авто. Катаючись на таких
імпровізованих санках, загинув 18-річний Сашко
â³äìîâèâøèñü â³ä ¿õ äîñë³äæåííÿ
ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.
АВТО З ДВОМА БРАТАМИ
ПІШЛО ПІД ЛІД
Ó ñ³÷í³ òîãî æ 2018 ðîêó íà Òåðíîï³ëüùèí³ ÷îëîâ³êè âè¿õàëè
íà êðèãó ñòàâêà òà ðàçîì ç àâòîìîá³ëåì ï³øëè ï³ä âîäó.
Òðàãåä³ÿ òðàïèëàñü â í³÷
íà 22 ñ³÷íÿ 2018 ð. ó ñ. Òåêë³â-

У січні того ж 2018 року на Тернопільщині чоловіки виїхали
на кригу ставка та разом з автомобілем пішли під воду

êà Ãóñÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Òîä³
ó ñåë³ ãîâîðèëè, ùî ÷îëîâ³êè
âèïèâàëè âíî÷³. Çãîäîì âèð³øèëè ïîêàòàòèñÿ ïî çàìåðçëîìó ñòàâ³. Çà ñëîâàìè âëàñíèêà
ì³ñöåâîãî ñòàâó Âîëîäèìèðà
Êóëü÷èöüêîãî, òîâùèíà ëüîäó
áóëà òîä³ 6 ñàíòèìåòð³â. ×îëîâ³êè íà àâòîìîá³ë³ Ford Escort
âè¿õàëè íà ñòàâ ç äàìáè. Òàì
³ ïðîâàëèëèñÿ. Ãëèáèíà âîäîéìè — 6–7 ìåòð³â.
— Îäèí ÷îëîâ³ê, 1986 ðîêó
íàðîäæåííÿ, çì³ã âèñòðèáíóòè
ç àâòî ÷åðåç çàäí³ äâåð³. ²íøèé,
1970 ðîêó, ïîòîíóâ ðàçîì ç àâòî, —
êàæå Âîëîäèìèð Êóëü÷èöüêèé.
Çà êåðìîì òîä³ áóâ 47-ð³÷íèé
²âàí ×àéê³âñüêèé. Ïîðó÷ — éîãî
äâîþð³äíèé áðàò ²âàí Ëàíèê. Ìîëîäøèé çóì³â âèáðàòèñü. Ñòàðøèé ç ²âàí³â çàãèíóâ.
Ïîøóêîâ³ çàõîäè ïî÷àëè âðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ, àäæå âíî÷³ ¿õ
ïðîâîäèòè çàáîðîíåíî. Êîëè ç
äíà ï³äíÿëè àâòî, âñ³ â³êíà ³ äâåðöÿòà áóëè çà÷èíåíèìè. Ïðèâ³äêðèòèì áóâ ëèøå áàãàæíèê àâòî.
×åðåç íüîãî, ïðèïóñêàëè ëþäè,
ñòàðøèé ²âàí ïðîáóâàâ âèáðàòèñü.
Ò³ëà ó ìàøèí³, êîëè ¿¿ âèòÿãëè ç
âîäè, — íå áóëî, éîãî çíàéøëè
íåâäîâç³ âîäîëàçè.

ÃÐÎØ²

8

RIA ïëþñ, 27 ñ³÷íÿ 2021

ЧИ РЕАЛЬНО ВИЖИТИ
ЗА 2270 ГРН/МІСЯЦЬ
Проаналізували  Прожитковий мінімум
для працездатних осіб на початок року становить
2270 гривень. Суму встановлює Кабінет
Міністрів. Це той мінімум, якого, на думку вищого
керівництва держави, достатньо для забезпечення
потреб і нормального функціонування організму
людини. Ми порахували, а що ж можна придбати
за ці гроші. А як ви думаєте — достатньо коштів?
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Îñòàííº çá³ëüøåííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó â³äáóëîñü ó ãðóäí³ 2020-ãî. Íàñòóïíå
ìàº â³äáóòèñÿ àæ ó ëèïí³ öüîãî ðîêó.
— Âèæèòè çà 2000 ãðèâåíü, âè ñåðéîçíî? Öå ïðîñòî íåðåàëüíî! Òðåáà â 10 ðàç³â á³ëüøå, — çàïåâíÿº òåðíîïîëÿíêà
Ñâ³òëàíà.
Òîæ æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, íà ùî ðåàëüíî ìîæíà
âèòðàòèòè âñòàíîâëåíó íà äåðæàâíîìó
ð³âí³ ñóìó.
ЯКИЙ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО
МІНІМУМУ
Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì âñòàíîâëåíî äëÿ
÷îòèðüîõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ. Äëÿ ä³òåé
äî 6 ðîê³â — öå 1921 ãðèâíÿ, äëÿ ä³òåé â³ä
6 äî 18 ðîê³â — 2395 ãðèâåíü. Äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á — 2270 ãðèâåíü. Äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ íàéìåíøèé — 1769 ãðèâåíü.
Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ä³òåé
äî 6 ðîê³â çð³ñ íà 62 ãðèâí³. Äëÿ ä³òåé
â³ä 6 äî 18 ðîê³â — íà 77 ãðèâåíü. Äëÿ
ïðàöåçäàòíèõ îñ³á — íà 73 ãðèâí³, à äëÿ
íåïðàöåçäàòíèõ — íà 52 ãðèâí³.
ЩО МОЖНА КУПИТИ
Æóðíàë³ñòè «RIA ïëþñ» ïîðàõóâàëè,
ùî ìîæíà êóïèòè íà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì. Çàêîí Óêðà¿íè òëóìà÷èòü ïðîæèò-

êîâèé ì³í³ìóì ÿê âåëè÷èíó, äîñòàòíþ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó ëþäèíè, ÿêà âêëþ÷àº
â ñåáå âàðò³ñòü ïîòðåá íà ïðîäîâîëü÷³,
íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè òà íàá³ð ïîñëóã,
íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ.
Äëÿ äîðîñëî¿ ïðàöåçäàòíî¿ òà íåïðàöåçäàòíî¿ ëþäèíè äëÿ íîðìàëüíîãî
ïðîæèâàííÿ ìè ïîðàõóâàëè âàðò³ñòü
ïðîäóêòîâîãî êîøèêà.
Íàø ïðîäóêòîâèé êîøèê îá³éøîâñÿ
â 1316 ãðèâåíü, êóäè ìè «ïîêëàëè» ëèøå
îñíîâí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. ßêùî æ
äîäàòè ùå ñâ³æ³ ôðóêòè ÷è îâî÷³, ìîëî÷êó, òàêó ÿê ñèð, ñìåòàíà òà êóïóâàòè
ì’ÿñî íå ëèøå êóðÿ÷å — âèòðàòè áóäóòü
çíà÷íî á³ëüø³.
Òàêîæ äîäàºìî âàðò³ñòü çàñîá³â ã³ã³ºíè
òà íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Öå âñå íàéíåîáõ³äí³øå — ìèëî, øàìïóíü, çóáíà ïàñòà, çàñîáè äëÿ ïðàííÿ òà ìèòòÿ ïîñóäó.
Òåïåð äîäàìî ñþäè âàðò³ñòü ïðî¿çäó
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ íà ðîáîòó
(ó äâ³ ñòîðîíè) çà 21 ðîáî÷èé äåíü.
Áóäåìî ââàæàòè, ùî ìè êîðèñòóºìîñü
«Êàðòêîþ òåðíîïîëÿíèíà» ³ ¿çäèìî
ó òðîëåéáóñàõ. À öå — 210 ãðèâåíü. Óæå
íå âðàõîâóºìî òîãî, ùî ìîæíà ¿õàòè êóäèñü ³ îêð³ì ðîáîòè. Òàê íàø³ âèòðàòè
íà ì³ñÿöü ñêëàäàþòü 1506 ãðèâåíü.
Çà ïîñëóãó ïåðóêàðÿ íà ì³ñÿöü —
100 ãðèâåíü. Íå çàáóäåìî ïðî îïëàòó
çà ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê. Öå ùå ïðèáëèç-

ЯК БУДЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ (ГРН, %)
Період

Прожитковий мінімум

Динаміка зміни

з 01.01.2021 по 30.06.2021

2189 грн

0

0%

з 01.07.2021 по 30.11.2021

2294 грн

105

4,8%

з 01.12.2021

2393 грн

99

4,3%

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН

íî 80 ãðèâåíü. Òàê ìè âæå âèòðàòèëè
1896 ãðèâåíü. Ëèøàºòüñÿ 374 ãðèâí³.
Íà íîâèé îäÿã ÷è âçóòòÿ ç òàêèì áþäæåòîì ðîçðàõîâóâàòè íå âàðòî. Îáíîâêè
äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè íà ñåêîíä-õåíäàõ.
Âèä³ëèìî íà öå ùå 200 ãðèâåíü.
Ëèøàºòüñÿ âñüîãî 174 ãðèâí³ ïðè äóæå
ñêðîìíîìó æèòò³. Îäíàê ¿õ ìàºìî â³ääàòè
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ³ ùå çàëèøèòèñü
âèííèìè, àäæå ö³º¿ ñóìè íå âèñòà÷èòü
íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Òàêîæ óæå íå âèñòà÷àº íà æîäí³ ë³êè,
ÿê³ òàêîæ ìîæóòü ïîòÿãíóòè íåìàëó ñóìó
ç ãàìàíöÿ.
Òîìó âèæèòè íà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì — íå òàêà âæå ïðîñòà çàäà÷à,
à òî÷í³øå — íåðåàëüíà. Á³ëüøó ÷àñòèíó
äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè íà ¿æó. Çàîùàäæóâàòè ïîòð³áíî íà âñüîìó, ùîá õî÷ ÿêîñü
âêëàñòèñÿ â öþ ñóìó.
Íà îñíîâ³ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó
ðîçðàõîâóþòü ñîö³àëüí³ âèïëàòè. Ïåíñ³îíåðàì ç ì³í³ìàëüíîþ ïåíñ³ºþ, ÿêà

ЩО МОЖНА КУПИТИ
З НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

НАБІР ПРОДУКТІВ, ЯКІ МОЖНА
КУПИТИ НА МІСЯЦЬ

Íàø ïðîäóêòîâèé êîøèê
îá³éøîâñÿ â 1316 ãðèâåíü.
Ó íüîãî ìè «ïîêëàëè»
ëèøå îñíîâí³ ïðîäóêòè.
Іç ôðóêòàìè, îâî÷àìè,
ìîëî÷êîþ âèòðàòè çðîñòóòü
ñòàíîâèòü ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ
íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á 1769 ãðèâåíü, äîâîäèòüñÿ íåñîëîäêî.
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ДЛЯ
КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ У ТЕРНОПОЛІ
Ìè çàïèòàëè ó çâè÷àéíèõ ïåðåõîæèõ,
ñê³ëüêè ì³í³ìàëüíî, íà ¿õ äóìêó, òðåáà
êîøò³â äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî êîìôîðòíî æèòè ó Òåðíîïîë³.
Óñ³ ðåñïîíäåíòè â³äïîâ³ëè, ùî ëåâîâó ÷àñòêó êîøò³â «ç’¿äàþòü» êîìóíàëüí³
ïëàòåæ³. Äåõòî âèòðà÷àº áàãàòî íà ä³òåé.
À îò íà çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè êîøò³â ïîòð³áíî äëÿ êîìôîðòíîãî æèòòÿ, òåðíîïîëÿíè íàçèâàëè ð³çí³ ñóìè.
Äåõòî êàæå, ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå
ø³ñòü òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ëåâîâà ÷àñòêà —
íà ¿æó òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ðåøòà —
íà îäÿã òà íåîáõ³äí³ ïîñëóãè.
À äåõòî æ êàæå, ùî äëÿ êîìôîðòíîãî
æèòòÿ ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå 20 òèñÿ÷
íà ì³ñÿöü.

Скільки грошей треба для комфортного життя у Тернополі?

ІРИНА, 30 РОКІВ, В ДЕКРЕТІ:

МИХАЙЛО, 32 РОКИ, ТЕРНОПОЛЯНИН:

МИКОЛА, 30 РОКІВ, ПІДПРИЄМЕЦЬ:

ОЛЬГА, ПЕНСІОНЕРКА:

ЛІДІЯ, 33 РОКИ, ПРАЦЮЄ В КАФЕ:

— Певно, 12 тисяч гривень. Це не враховуючи витрати на дітей в садку і
школі. Перелік витрат дуже великий:
оплата гуртків, харчування, книжок,
приладдя, підготовки до школи. Та й
комуналка зараз також дорога.

— Я гадаю, для того, щоб на все грошей вистачало, потрібно заробляти
15–20 тисяч гривень. В мене найбільше коштів іде на дітей. Батьками
бути недешево, бо постійно треба
купувати підгузки, каші тощо.

— Особисто для мене було б достатньо десять тисяч гривень. Зазвичай
витрати йдуть на продукти, комунальні платежі. Витрачаю на розваги
мінімум коштів. Відколи ввели локдаун, витрати на продукти зросли.

— Не менше 20 тисяч в місяць потрібно для комфортного життя.
Мої ж кошти йдуть в основному
на онуків та комунальні платежі.
Та й у січні багато витрат було
на продукти.

— Дуже багато коштів витрачаю,
щоб оплатити за світло, газ, воду.
Аби бодай прогодувати сім’ю, мені
потрібно три тисячі гривень, ну і
додати до цієї суми ще комуналку,
то вийде десь шість тисяч гривень.

ËÞÄÈ
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МАЄ 8,5 ТИСЯЧІ
КАЛЕНДАРИКІВ
éìå ïëîùó ïîíàä 60 ì2.
— ª ÷èìàëî êàëåíäàðèê³â ç
ðåêëàìîþ, âîíè ó ìåíå âñ³ îêðåìî. Ö³êàâ³ — â³ä âèäàâíèöòâ.
Íàïðèêëàä, º áàãàòî íîâîð³÷íèõ
êàëåíäàðèê³â. Öå ð³ê Áèêà, ³ âèäàâíèöòâà ¿õ ãîòóþòü íàïåðåäîäí³
ñâÿòà, — êàæå êîëåêö³îíåðêà.
ª êàëåíäàðèê ç 1966-ãî ðîêó.
Ëþáèòü âîíà ³ åêçåìïëÿðè ç àðõ³òåêòóðîþ ð³çíèõ ì³ñò, àäæå
çà íèìè ìîæíà â³äñòåæèòè ³ñòîð³þ
áóä³âåëü ó âñ³ ïåð³îäè. À ùå êîæåí
êàëåíäàðèê — öå ãàðí³ ñïîãàäè.
Íàïðèêëàä, çà íèìè ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ÿê³ ìóçè÷í³ ãðóïè áóëè
ïîïóëÿðí³ ó 90-èõ òà ÿêèõ àêòîð³â
ëþáèëè äåñÿòêè ðîê³â òîìó.
— Äóæå ëþáëþ òà ïèøàþñü êàëåíäàðèêàìè ç ð³äíèõ Áåðåæàí.
Öå ìîÿ ³ñòîð³ÿ ³ ìîº ì³ñòî, —
êàæå æ³íêà. — Íàïðèêëàä, òóò
óæå íåìàº ñêëîçàâîäó, àëå º äóæå
áàãàòî êàëåíäàðèê³â ç éîãî çîáðàæåííÿì. Ö³êàâî öå ïåðåãëÿäàòè.

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

— Ó ìåíå ëþáîâ äî êîëåêö³îíóâàííÿ, ìàáóòü, â³ä ìàìè. Êîëè
ÿ áóëà ìàëåíüêà, âîíà çáèðàëà
ïîøòîâ³ ìàðêè, ôàíòèêè ³ êàëåíäàðèêè. Îñòàííº ìåí³ íàéá³ëüøå
ïîäîáàëîñü, — ðîçïîâ³äàº Óëÿíà
Äèíÿ. — Òîæ êîëè ÿ ñòàëà òð³øêè ñòàðøà — ñâîþ êîëåêö³þ ìàìà
â³ääàëà ìåí³. Öå áóëî ïîíàä òèñÿ÷à
åêçåìïëÿð³â. Äàë³ âñå çáèðàëà ñàìà.
Æ³íêà ïî÷àëà øóêàòè êàëåíäàðèêè ç øåñòè ðîê³â. Íà ïåðåðâàõ
îáì³íþâàëàñü ç äðóçÿìè, à çíàõ³äêàìè äîïîâíþâàëà êîëåêö³þ
ìàìè. Çà ðîêè ê³ëüê³ñòü êàëåíäàðèê³â çá³ëüøèëàñü äî âîñüìè
ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷. Ñòàðø³é äîíå÷ö³ Óëÿíè çàðàç ï'ÿòü, ³ ¿é òåæ
ö³êàâå çàõîïëåííÿ ìàìè.
КАЛЕНДАРИКИ НА ПЛОЩУ 60 М2
Êàëåíäàðèêè æ³íêà ñîðòóº
çà ðîêàìè ³ âèðîáíèêàìè. Ðîçïîâ³äàº, ùî õî÷å çðîáèòè àëüáîì,
ùîá óñ³ ìîæíà áóëî ïåðåãëÿíóòè,
àëå ÿêùî ¿õ ðîçêëàñòè, òî öå çà-

ЕКЗЕМПЛЯРИ З РІЗНИХ КРАЇН
ТА МІСТ
Âàãà ìîº¿ êîëåêö³¿ — 14 êã. Ìàº

êàëåíäàðèêè ç Åñòîí³¿, Ïîðòóãàë³¿, Óãîðùèíè, Ðîñ³¿ ³ ÑÑÑÐ.
— Íàéá³ëüøà ãîðä³ñòü — öå êîëåêö³ÿ êàëåíäàðèê³â ñåð³¿ «Êðèì»
(ïàì'ÿòêè àðõ³òåêòóðè) 2011–
2015 ðð., — ïðîäîâæóº Óëÿíà Äèíÿ.
À ùå ñåðåä êîëåêö³¿ æ³íêè º ³ êàëåíäàðèê â³ä âèäàííÿ «20 õâèëèí».
Êîëåêö³þ æ³íêà ïîïîâíþº,
ñï³ëêóþ÷èñü ç êîëåêö³îíåðàìè ç
ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ðîçïîâ³äàº,
ùî çíàº ëþäåé, ó ÿêèõ º äåñÿòêè
òèñÿ÷ êàëåíäàðèê³â.

Незвичне захоплення Уляні передала мама, яка розпочала
колекцію. І жінка каже, що її старша донька теж цікавиться цим

«Äóæå ëþáëþ
òà ïèøàþñü
êàëåíäàðèêàìè ç ð³äíèõ
Áåðåæàí. Öå ìîÿ ³ñòîð³ÿ
³ ìîº ì³ñòî... Ö³êàâî öå
ïåðåãëÿäàòè»
— Äåÿê³ ìîæíà ïðèäáàòè ó ïîøòîâèõ â³ää³ëåííÿõ Óêðïîøòè, àëå
çàðàç íîâèõ êàëåíäàðèê³â âèäàþòü
äóæå ìàëî. Âîíè íå òàê³ ïîïóëÿðí³,
ÿê ó 2000-èõ, — ïðîäîâæóº êîëåêö³îíåðêà. — Âñå æ º äóæå áàãàòî
ëþäåé, ÿê³ çâèêëè ìàòè íà ðîáî÷îìó ñòîë³ êèøåíüêîâèé êàëåíäàðèê.
² æîäåí ãàäæåò éîãî íå çàì³íèòü.
Óëÿíà Äèíÿ ïðîñèòü â³äãóêíóòèñü ëþäåé, ÿê³ ìàþòü òàêå æ
çàõîïëåííÿ, ÿê âîíà, àáî æ çáåðåãëè ö³êàâ³ êèøåíüêîâ³ êàëåíäàðèêè. Äëÿ òîãî, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñü, ïèø³òü æ³íö³ íà ñòîð³íö³
ó Facebook.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ УЛЯНИ ДИНІ

Захоплення  Уляна Диня з Бережан
має цілі серії календариків. Якщо усіх їх
розкласти, вони займуть понад 60 м2. Жінка
буде вдячна, якщо відгукнуться люди, які
зможуть подарувати або обміняти щорічники

Колекція бережанки важить 14 кілограмів
і якщо її розкласти — займе площу 60 м2

Тернополянин показав, який вигляд мало б
місто із вцілілим Парафіяльним костелом
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150,
OLIATUR9@GMAIL.COM

ФОТО: ПАВЛА ЦИЦОРІНА

Костел тернополянин
відтворив у 3-Д програмі зі
старих фото

Зараз на місці родзинки
старого Тернополя
Парафіяльного костелу —
Центральний універмаг

 Ñïðàâæí³ äèâà çà äîïîìîãîþ
ãðàô³÷íîãî äèçàéíó òâîðèòü òåðíîïîëÿíèí Ïàâëî Öèöîð³í. Õëîïåöü â³äòâîðèâ íà â³äåî ìîäåëü
ðîäçèíêè Ñòàðîãî Òåðíîïîëÿ —
Ïàðàô³ÿëüíîãî êîñòåëó, ùî ðàí³øå áóâ íà ì³ñö³ òåïåð³øíüîãî
ÖÓÌó.
Íà â³äåî, ÿêå àâòîð îïóáë³êóâàâ
íà âëàñí³é ñòîð³íö³ ó Facebook,
êîñòåë «âèðîñòàº» ³ç ìàêåòà, ùî
âñòàíîâëåíèé ïîðÿä, òà ïåðåì³ùàºòüñÿ íà ñâîº ì³ñöå çàì³ñòü áóä³âë³
Öåíòðàëüíîãî óí³âåðìàãó.
— Ùå ð³ê òîìó ÿ ïðàöþâàâ íàä
îäíèì ö³êàâèì ïðîºêòîì, àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîçïî÷àâñÿ ëîêäàóí,
éîãî äîâåëîñü â³äêëàñòè. ß çàíóðèâñÿ â ³ñòîð³þ Òåðíîïîëÿ. ² ìåíå
íàäçâè÷àéíî âðàçèëà ñïîðóäà Ïàðàô³ÿëüíîãî êîñòåëó, — ðîçïîâ³äàº àâòîð ðîáîòè Ïàâëî Öèöîð³í.
Õëîïåöü çàéìàºòüñÿ â³äåî òà
ìîóøí-äèçàéíîì (öå 2D-ãðàô³êà
â ðóñ³, òîáòî àí³ìàö³éíå îôîðìëåííÿ ñòàòè÷íèõ çîáðàæåíü) ³

êàæå, ùî âèð³øèâ ïîêàçàòè, ÿêèé
ì³ñòî ìîãëî á ìàòè âèãëÿä, ÿêáè
êîñòåë âö³ë³â, ñàìå íà â³äåî.
— Îð³ºíòîâíî äâà ì³ñÿö³ ðîáèâ
öå â³äåî. Ïîòð³áíà áóëà äåòàëüíà
ìîäåëü, àëå, íà æàëü, ó â³äêðèòèõ
äæåðåëàõ ¿¿ íå áóëî. Áóëè ðîáîòè
³íøèõ àâòîð³â, àëå â ìàëåíüê³é
ÿêîñò³, òîìó ìåí³ äëÿ â³äåî íå ï³ä³éøëè, — ðîçêàçóº Ïàâëî.
Àâòîð ðîáîòè êàæå, ùî ìîäåëü
êîñòåëó ðîáèâ «ç íóëÿ» ó 3 Ä-äèçàéíåð³.
— ß é íå äóìàâ, ùî ðîáîòà îòðèìàº ñò³ëüêè ñõâàëüíèõ êîìåíòàð³â òà óâàãè â³ä òåðíîïîëÿí, àëå
ðàäèé, ùî çì³ã ïîä³ëèòèñü, àäæå
ñàìîìó áóëî ö³êàâî, ÿê Òåðíîï³ëü ì³ã âèãëÿäàòè, ÿêáè êîñòåë
âö³ë³â, — ãîâîðèòü â³í.
Äèçàéíåð êàæå, ùî âæå ìàº ÷èìàëî ö³êàâèõ ³äåé íà ïðîäîâæåííÿ ïðîºêòó. Ùîïðàâäà, ³íòðèãó
íàðàç³ íå ðîçêðèâàº.
Íàãàäàºìî, Òåðíîï³ëüñüêèé
ïàðàô³ÿëüíèé êîñòåë Ìàòåð³
Áîæî¿ Íåóñòàííî¿ Ïîìî÷³ — ðèìî-êàòîëèöüêèé ïàðàô³ÿëüíèé

õðàì ó Òåðíîïîë³, ùî ³ñíóâàâ ³ç
1908 äî 1954 ðîêó â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà.
Áóâ îêðàñîþ Òåðíîïîëÿ. Âåëè÷íà ³ âèòîí÷åíà ñïîðóäà ó íåîãîòè÷íîìó ñòèë³ âðàæàëà ñâîºþ êðàñîþ ³ äîâåðøåí³ñòþ. 62-ìåòðîâà
ñòðóíêà âåæà-øïèëü, í³áè ïîðèâàþ÷èñü ó íåáî, äîì³íóâàëà íàä
óñ³ì ì³ñòîì. Âîíà ñëóãóâàëà íàâ³òü
ñïîñòåðåæíîþ ïîæåæíîþ âåæåþ.
Äèâóâàëè ñâîºþ êðàñîþ â³òðàæ³ é
âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ, îñîáëèâî
ð³çüáà ãîëîâíîãî â³âòàðÿ ³ àìâîíà. Ñïîðóäæóâàâñÿ öåé êðàñåíü
çà ïðîåêòîì â³äîìîãî ëüâ³âñüêîãî
àðõ³òåêòîðà ïðîôåñîðà Òåîäîðà
Òàëüîâñüêîãî.
Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ êîñòåë
çíîâó çàçíàâ ðóéíóâàíü. Àëå äîêóìåíòàëüí³ ôîòî ñâ³ä÷àòü, ùî
â³í áóâ ó çíà÷íî êðàùîìó ñòàí³,
í³æ Äîì³í³êàíñüêèé ñîáîð. Àâòîð
â³òðàæ³â — â³äîìèé õóäîæíèê ßí
Ôåë³êñ Âè´æèâàëüñüêèé.
Äîìîêë³â ìå÷ íàä ïàðàô³ÿëüíèì ñîáîðîì çàâèñ ó 1949 p.: àêò
îáñòåæåííÿ âèçíàâàâ, ùî êîñòåë

â àâàð³éíîìó ñòàí³. Ïîòð³áåí áóâ
ìåòàëåâèé êàðêàñ äëÿ âåæ³ ³ øïèëÿ. Àëå ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà «àâàð³éíîãî ñòàíó» êðèëàñÿ ó òîìó,
ùî ñîáîð ñòîÿâ ó ñàìîìó öåíòð³
ì³ñòà, íà î÷àõ ó á³ëüøîâèöüêèõ
ìîæíîâëàäö³â, äëÿ êîòðèõ öå áóëà
íå ñâÿòèíÿ, à ïðîñòî «êóëüòîâà
ñïîðóäà». Ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³
óïîâíîâàæåíèì Ðàäè ó ñïðàâàõ
ðåë³ã³éíèõ êóëüò³â ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ çàçíà÷àëîñÿ: «Çà ãåíåðàëüíèì ïëàíîì
â³äáóäîâè ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³ñòà
Òåðíîïîëÿ, çàòâåðäæåíèì Ðàäîþ
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ, âêàçàíèé êîñòåë ï³äëÿãàº çíåñåííþ, ³ íà ì³ñö³
êîñòåëà ïîâèíåí áóòè öåíòðàëüíèé ì³ñüêèé ïàðê». Âèðîê áóëî
ï³äïèñàíî. Âèêîíàííÿ äåùî çàòÿãíóëîñÿ. Ñïî÷àòêó çíÿëè âåæó,
õî÷ ³ äîâãî íå âäàâàëîñÿ öüîãî
çðîáèòè. À 1954 ðîêó â ì³ñò³
ê³ëüêà äí³â ëóíàëè âèáóõè —
ï³äðèâàëè ïàðàô³ÿëüíèé êîñòåë.
Ó 1959 ðîö³ äî ð³÷íèö³ æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó íà öüîìó ì³ñö³
â³äêðèëè óí³âåðìàã.
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Медицина  Хворіти на коронавірус —
недешеве «задоволення». Хоча
лікарні отримують кошти на закупівлю
медикаментів, багато тернополян вимушені
витрачати десятки тисяч гривень на потрібні
препарати. Чому ліки за десятки тисяч
гривень, які мали б бути безкоштовні, треба
купувати самому? Яка ситуація у місцевих
лікарнях? Читайте у нашому матеріалі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ìîæíà ïî÷óòè ÷èìàëî ³ñòîð³é,
êîëè ðîäè÷³ õâîðîãî íà êîâ³ä çáèðàþòü ãðîø³ íà âàðò³ñí³ ïðåïàðàòè.
Öå äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðèâåíü çà íàä³þ
íà îäóæàííÿ. Áàãàòî ïðåïàðàò³â
íå âíåñåíî äî ïåðåë³ê³â ÍÑÇÓ,
òîìó ë³êàðí³ íå ìîæóòü ¿õ êóïëÿòè,
à êîëè ¿õ âñå æ âíîñÿòü äî ïðîòîêîë³â — ïëàòèòè âñå-îäíî ïîòð³áíî.
Íåùîäàâíî ìè ïèñàëè ïðî çá³ð
êîøò³â äëÿ òåðíîïîëÿíèíà Íàçàðà
Ñàâ÷àêà. Ùîäíÿ íà ïðåïàðàò «Àêòåìðà» ïîòð³áíî 46 òèñ. ãðèâåíü. ²
òàêèõ ³ñòîð³é ÷èìàëî.
ПРЕПАРАТ ВКЛЮЧИЛИ,
А ГРОШЕЙ НЕ ВИДІЛИЛИ?
Áàãàòî õâîðèõ ó êðèòè÷íîìó ñòàí³
ïîòðåáóþòü âàðò³ñíèõ ïðåïàðàò³â.
Ñåðåä íèõ — Òîöèëèçóìàá (Àêòåìðà). Êîøòóº 45–50 òèñ. ãðèâåíü.
Ðàí³øå éîãî íå áóëî ó ïåðåë³êó
ÍÑÇÓ, ³ ë³êàðí³ íå ìîãëè êóïóâàòè âçàãàë³, õî÷à äåÿêèì ïàö³ºíòàì
ìåäèêàìåíò âêðàé ïîòð³áåí, ùîá
ñïèíèòè öèòîê³íîâèé øòîðì, ÿêèé
âèíèêàº ó äåÿêèõ õâîðèõ ç òÿæêèì
ïåðåá³ãîì õâîðîáè. Öå ïîòåíö³éíî
ëåòàëüíà ðåàêö³ÿ ³ìóííî¿ ñèñòåìè.
Òåïåð «Àêòåìðà» º ó ñïèñêàõ
ÍÑÇÓ, éîãî ìîæóòü çàêóïëÿòè ë³êàðí³. Îäíàê ëþäè ïðîäîâæóþòü
ïëàòèòè. Õî÷ ïðåïàðàò äîäàëè
äî ïåðåë³êó, êîøò³â á³ëüøå âèä³ëÿòè íå ñòàëè.
— «Àêòåìðó» âêëþ÷èëè äî ïåðåë³êó ìåäèêàìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü êóïóâàòè çà ñïðîùåíîþ ïðîöåäóðîþ ³
ÿêà º â ïðîòîêîë³ íàäàííÿ äîïîìîãè
õâîðèì ç êîðîíàâ³ðóñîì,— ïîÿñíþº
äèðåêòîð ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè
ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé. — Àëå öåé
ïðåïàðàò ìè çàêóïîâóºìî â äóæå
íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³. Öå äîðîãîâàðò³ñíèé ìåäèêàìåíò. Éîãî õî÷ ³
âêëþ÷èëè äî ñïèñê³â, àëå ãðîøåé
íà çàêóï³âëþ íå äîäàëè. 10–15%
õâîðèõ íà ñòàö³îíàð³ ìàþòü ïîêàçè
äî çàñòîñóâàííÿ «Àêòåìðè». Á³ëüø³ñòü ïàö³ºíò³â âèìóøåí³ êóïóâàòè
éîãî çà âëàñíèé êîøò.
Îêð³ì «Àêòåìðè», º ÷èìàëî ³íøèõ ë³ê³â, ÿê³ äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè
ïàö³ºíòàì, îñê³ëüêè ö³ ïðåïàðàòè
íå âêëþ÷åí³ äî ïåðåë³êó ÍÑÇÓ. ¯õ
çàñòîñóâàííÿ ïîâ’ÿçàíî ç ñóïóòí³ìè
õâîðîáàìè ëþäèíè.

— Ñïèñîê áåçêîøòîâíèõ ïðåïàðàò³â äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç
êîðîíàâ³ðóñîì äóæå îáìåæåíèé, —
êàæå äèðåêòîð ë³êàðí³.— Òîìó õâîð³
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ìåäèêàìåíò³â êóïóþòü çà ñâ³é êîøò. Öå çàãàëüíîóêð³ïëþþ÷³ ïðåïàðàòè, àì³íîêèñëîòè,
ãåïàòîïðîòåêòîðè òà áàãàòî ³íøèõ.
Âîíè äåøåâø³, í³æ «Àêòåìðà», àëå
¿õ òðåáà ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. Äëÿ
ëþäåé ç âàæêîþ ôîðìîþ ïåðåá³ãó
âîíè ïîòð³áí³, ïðàêòè÷íî âñ³ âèìóøåí³ ¿õ êóïóâàòè ñàì³.
Ñåðåäí³ âèòðàòè ïîðàõóâàòè
íåìîæëèâî — êàæå ìåäèê, — áî
ó êîæíîãî õâîðîãî º ñâî¿ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó, ñóïóòí³ õâîðîáè.
Òîìó öå ìîæå áóòè ³ ê³ëüêà òèñÿ÷,
³ ê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ХТО ОТРИМУЄ БЕЗКОШТОВНО?
ßê ïîÿñíèâ ßðîñëàâ ×àéê³âñüêèé — âàðò³ñíèé ïðåïàðàò çàêóïèëà ë³êàðíÿ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ìåäèê³â, ÿê³ çàõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ.
— Öåé ïðåïàðàò íàì äîçâîëèëà
çàêóïëÿòè ÍÑÇÓ ç ñ³÷íÿ, çà öåé ÷àñ
ìè ïðèäáàëè «Àêòåìðè» íà ï'ÿòü
êóðñ³â ë³êóâàííÿ (äëÿ ï'ÿòüîõ ïàö³ºíò³â), — êàæå äèðåêòîð ë³êàðí³. —
Ìè çàêóïîâóºìî ¿õ äëÿ ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó íàñ
íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³, â ÿêèõ
ðîçãîðàºòüñÿ öèòîê³íîâà áóðÿ.
ЯК В ІНШИХ ЗАКЛАДАХ?
Ó ë³êàðí³ ¹2 ðîçïîâ³ëè, ùî ïðîáëåìè ó âñ³õ çàêëàäàõ ñõîæ³. Ïåðåë³ê ìåäèêàìåíò³â, çà ÿê³ ïëàòèòü
äåðæàâà, ìàëèé, òîìó ëþäè ìàþòü
äîêóïëÿòè ë³êè çà ñâ³é êîøò.
— Ïðîáëåìè, ÿê³ ìè ìàºìî, º ³
â ³íøèõ çàêëàäàõ, — êàæå äèðåêòîð ë³êàðí³ Ðîñòèñëàâ Ëåâ÷óê. — Öå
ïðîáëåìè íå â íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ êîøò³â, à â ïðîòîêîëàõ
ë³êóâàííÿ. ßêùî ìåäèêàìåíò³â
íåìàº ó ïðîòîêîë³ ë³êóâàííÿ — ìè
íå ìîæåìî ¿õ çàêóïèòè. Öå ñèñòåìí³
ïðîáëåìè. ßêùî ëþäèíà ìàº ñóïóòí³ õâîðîáè, òî òîä³ äîâåäåòüñÿ
äîêóïëÿòè ïðåïàðàòè, ÿê³ íå âõîäÿòü ó ïðîòîêîë.
Ó ì³ñüê³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ñèòóàö³ÿ
êðàùà. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð çàêëàäó Àíäð³é Àðòèìîâè÷, ïðîòîêîë
ë³êóâàííÿ ä³òåé â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
äîðîñëèõ. Ë³ê³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ ä³òåé ç êîðîíàâ³ðóñíîþ ³íôåêö³ºþ, âèñòà÷àº ç

âåëèêèì çàïàñîì.
— Ìè çàáåçïå÷åí³ íà ï³â ðîêó
âïåðåä óñ³ìà ë³êàìè, ÿê³ ïîòð³áí³
äëÿ ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó, —
êàæå Àíäð³é Àðòèìîâè÷. — Íàâ³òü
ï³ä ÷àñ ñêëàäíèõ âèïàäê³â, êîëè
çà äîáó ë³êóâàííÿ âèòðà÷àþòüñÿ
ë³êè íà 1,5 òèñ ºâðî, ë³êàðíÿ çàáåçïå÷óº ïàö³ºíò³â.
Öå âñ³ ïðåïàðàòè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì ïåðåë³êîì, äîçâîëåíèõ
äî çàêóï³âë³.
— Ùîá íå áóëî óñêëàäíåíü ï³ä
÷àñ ïðîò³êàííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿
õâîðîáè ó ä³òåé, âàæëèâî ïàì’ÿòàòè ïðî äâà àñïåêòè, — ïðîäîâæóº
Àíäð³é Àðòèìîâè÷. — Ïåðøèé —
öå øèðîêà âàêöèíàö³ÿ. Ä³òè ìåíøå õâîð³þòü, â³äïîâ³äíî ìåíøå
óñêëàäíåíü. Äðóãèé âàæëèâèé àñïåêò — â÷àñíå çâåðíåííÿ äî ìåäçàêëàä³â. Òðåáà â÷àñíî âèÿâëÿòè
ïàö³ºíò³â, ÿê³ ìàþòü ñõèëüí³ñòü
äî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ³ íàäàâàòè ¿ì ñïåö³àë³çîâàíó äîïîìîãó.
Ó íàñ íå áóëî æîäíîãî ïàö³ºíòà
íà øòó÷í³é âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü. Òàêîæ ìè ºäèíèé â Óêðà¿í³ çàêëàä
ç íóëüîâîþ äèòÿ÷îþ ñìåðòí³ñòþ
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ.

Äëÿ êîæíîãî ñòóïåíÿ
òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó
õâîðîáè ïðèçíà÷àþòü
ð³çí³ ïðåïàðàòè. Ïðè
ïåâíèõ óñêëàäíåííÿõ
äîäàþòü ð³çí³ ë³êè
СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ЛІКИ?
Äëÿ êîæíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³
ïåðåá³ãó õâîðîáè ïðèçíà÷àþòü ð³çí³
ïðåïàðàòè ç ïðîòîêîëó. Öå âèçíà÷àº
ë³êàð, çàëåæíî â³ä ñòàíó õâîðîãî.
Ïðè ëåãêîìó ïåðåá³ãó õâîðîáè
(â³äñóòí³ñòü óòðóäíåíü äèõàííÿ)
íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ ìîæóòü
çíàäîáèòèñÿ ëèøå ïàðàöåòàìîë ÷è
³áóïðîôåí. Òàê³ æ ðåêîìåíäàö³¿ ïðè
àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³ ç ñåðåäí³ì
ñòóïåíåì òÿæêîñò³ õâîðîáè, êîëè
íå ïîòð³áíà êèñíåâà ï³äòðèìêà.
Âàðò³ñòü ïàðàöåòàìîëó — 12–
47 ãðèâåíü çà ïëàñòèíêó ç 10 ï³ãóëîê. Òàêà æ ö³íà ³ íà ³áóïðîôåí.
Ïðè ñåðåäí³é ³ òÿæê³é ôîðì³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòè ïðîòèâ³ðóñíèé
ïðåïàðàò «Ðåìäåñèâ³ð». Âàðò³ñòü
ôëàêîíà (100 ìã) — 6–8 òèñ. ãðèâåíü. Çàñòîñîâóþòü éîãî ï’ÿòü äí³â
ï³ñëÿ ïðîÿâó ñèìïòîì³â. Ó ïåðøèé
äåíü — 200 ìã, êîæíîãî íàñòóïíîãî — ïî 100 ìã.
Òàêîæ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòè
«Ôàâ³ï³ðàâ³ð». Ö³íà íà «Ôàâ³ï³ðàâ³ð 200 ìã» — 4250–7200 ãðèâåíü
çà 40 ï³ãóëîê. Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ — 5–14 äí³â. ßêùî ïðèéìàòè
éîãî 14 äí³â — çíàäîáèòüñÿ 100 ï³ãóëîê, à öå òðè óïàêîâêè ïðåïàðàòó.
Çàñòîñîâóþòü ³ ³íø³ âàðò³ñí³
ë³êè, òàê³ ÿê «Êàëåòðà» (6900 ãðí
çà 120 ï³ãóëîê), Õëîðîõ³í (710 ãðí
çà 30 ï³ãóëîê), Ã³äðîêñèõëîðîõ³í
(524 ãðí çà 60 ï³ãóëîê).

ФОТО: З ІНТЕРНЕТУ

ЧОМУ ЛЮДИ ЗМУШЕНІ ПЛАТИТИ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЗА ЛІКИ ВІД КОВІДУ

Курс «Актемри» при розвитку цитокінової бурі
обходиться в десятки тисяч гривень
Îäèí ôëàêîí «Àêòåìðà (200 ìã)
10 ìë» êîøòóº 11000 ãðèâåíü.
ЧИ ВСІ ЛІКИ ЕФЕКТИВНІ?
Îäíàê ÷è âñ³ çàñîáè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòü õâîðèì íà êîâ³ä, åôåêòèâí³?
ßê ïîÿñíèâ àêàäåì³ê ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð-³íôåêö³îí³ñò
Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí, äåÿê³ ë³êè
ìàþòü âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ïðè
êîðîíàâ³ðóñí³é ³íôåêö³¿. Íàâêîëî
äåÿêèõ — äèñêóñ³¿, áî êîðîíàâ³ðóñíà ³íôåêö³ÿ — íîâà õâîðîáà, âîíà
ìàëî âèâ÷åíà. Ïðîòîêîëè ë³êóâàííÿ
ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ.
— Ñòîñîâíî ïðåïàðàòó «Àêòåìðà», ë³êàð³ ìàþòü ñóâîð³ êë³í³÷í³
ïîêàçàííÿ äî éîãî çàñòîñóâàííÿ, —
êàæå Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí.— Â³í ä³º
íà ³íòåðëåéê³í ¹ 6. Öå ñïîëóêà, ÿêà
íàäì³ðíî óòâîðþºòüñÿ â ëåãåíÿõ ³
ñïðèÿº òàê çâàí³é öèòîê³íîâ³é áóð³,
ÿêà ñïðè÷èíÿº çàïàëåííÿ. ßêùî ö³
ÿâèùà âèðàæåí³, òîä³ çàñòîñîâóþòü
«Àêòåìðó». Öå ñèëüíèé ïðåïàðàò,
ÿêèé áàãàòüîì äîïîìàãàº.
ª ³ ³íø³ ë³êè, ÿê³ ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ïðè ë³êóâàíí³ êîðîíàâ³ðóñó.
— ª ïðåïàðàòè ãåïàðèíîâîãî
ðÿäó, ÿê³ ïðîòèä³þòü òðîìáîóòâîðåííþ, — ïîÿñíþº ïðîôåñîð. —
Âîíè ïåðåäáà÷åí³ ïðîòîêîëàìè
ë³êóâàííÿ ³ ë³êàðí³ ¿õ çàêóïëÿþòü,
àëå, ìîæóòü áóòè âèïàäêè, êîëè ¿õ
íå âèñòà÷àº.
ª ³ íåîäíîçíà÷í³ äîðîãîâàðò³ñí³
ïðåïàðàòè. Âîíè º ó ïðîòîêîëàõ
ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó, îäíàê
ó ÂÎÎÇ ¿õ íå ðàäÿòü çàñòîñîâóâàòè
÷åðåç ¿õ íå äîâåäåíó åôåêòèâí³ñòü.
Ñåðåä òàêèõ — àíòèâ³ðóñíèé ïðåïàðàò «Ðåìäåñèâ³ð». ßê ïîÿñíþº
ïðîôåñîð, â³í º â ïðîòîêîë³ ë³êóâàííÿ. Íàâêîëî íüîãî º äèñêóñ³¿,
ñòîñîâíî åôåêòèâíîñò³ ó ë³êóâàíí³
êîðîíàâ³ðóñó.
— Íåùîäàâíî ïðîõîäèëà êîí-

ôåðåíö³ÿ ç íàøèìè ïîëüñüêèìè
êîëåãàìè,— êàæå Ìèõàéëî Àíäðåé÷èí. — Íàø³ ë³êàð³ âæå ñõèëÿþòüñÿ
äî òîãî, ùîá íå çàñòîñîâóâàòè «Ðåìäèñèâ³ð» ïðè ë³êóâàíí³ Covid-19,
îäíàê ïîëüñüê³ êîëåãè êàæóòü, ùî
ïðåïàðàò äàâ äîáð³ ðåçóëüòàòè ³ éîãî
âàðòî çàñòîñîâóâàòè, ÿêùî º ïîêàçè.
Òîìó òóò ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ íåìàº.
ßêùî ó ëþäèíè º ñóïóòí³ õâîðîáè — âîíè ìîæóòü äàâàòè óñêëàäíåííÿ. Ïðîâîäÿòüñÿ êîíñóëüòàö³¿ ç
ë³êàðÿìè, ÿêùî ïàö³ºíò ìàº ñóïóòí³ õâîðîáè, ïðèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³
ïðåïàðàòè, êàæå ³íôåêö³îí³ñò. Öå
äóæå ³íäèâ³äóàëüíèé ïðîöåñ.
Ñêîðî äî ïåðåë³êó ë³ê³â ìîæóòü
äîäàòè íîâ³. Ñåðåä íèõ — ïðåïàðàòè, ÿê³ ì³ñòÿòü àíòèò³ëà â³ä êîðîíàâ³ðóñó. ¯õ, ÿê ïîÿñíþº ïðîôåñîð,
âèä³ëÿþòü ç ïëàçìè êðîâ³ ëþäåé,
ÿê³ îäóæàëè â³ä õâîðîáè.
— Ïðåïàðàòè, ÿê³ ì³ñòÿòü àíòèò³ëà, áåçóìîâíî åôåêòèâí³, îäíàê
ëèøå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ õâîðîáè,
êîëè â îðãàí³çì³ öèðêóëþº â³ðóñ, —
ïîÿñíþº ïðîôåñîð. — Âîíè ìîæóòü
íåéòðàë³çóâàòè éîãî íà ðàíí³õ åòàïàõ. Îäíàê ÿêùî â³ðóñ çàïóñòèâ ïàòîãåíåç õâîðîáè, ïî÷àëîñü çàïàëåííÿ, òðîìáîóòâîðåííÿ òîùî — â³ðóñ
âæå â³äõîäèòü íà äðóãèé ïëàí. Òîä³
òðåáà áîðîòèñÿ ç óñêëàäíåííÿìè, ç
ÿêèìè ³ìóíîãëîáóë³í íå äîïîìîæå âïîðàòèñü. Òàêîæ öåé ïðåïàðàò ìîæå äîïîìîãòè, ÿêùî ëþäèíà
áóëà â òðèâàëîìó êîíòàêò³ ç õâîðèì
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ. Òîä³
ìîæíà ââîäèòè àíòèò³ëà. Àëå öå
ëèøå òåîð³ÿ, òàê³ ïðåïàðàòè ëèøå
âèïðîáîâóþòü ó ñâ³ò³.
Òà âàæëèâèì êðîêîì ó áîðîòüá³
ç êîðîíàâ³ðóñîì ìîæå ñòàòè âàêöèíàö³ÿ. Îäíàê ÿê ñêîðî Óêðà¿íà
îòðèìàº âàêöèíè òà ÷è áóäå äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ùåïëåíèõ? Öå ïèòàííÿ
çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì.
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Âïåðøå ó Ïåòðèê³âñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò ÿ, àâòîðêà
öüîãî ìàòåð³àëó, ïîòðàïèëà ê³ëüêà
ðîê³â òîìó, ùîá ïðîâ³äàòè äàëåêîãî ðîäè÷à, ÿêèé âàæêî õâîð³º
òà æèâå òóò ïîñò³éíî. Íàïðàâäó,
âàæêî áóëî íàâàæèòèñü íà ö³ â³äâ³äèíè, àäæå çíàëà, ùî òóò æèâóòü
ëþäè ç íåïåðåñ³÷íèìè äîëÿìè.
² ñïðàâä³, ó öåé çàêëàä íàïðàâëÿþòü òèõ, õòî âòðàòèâ ³íøó ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìêè, àëå ïîòðåáóº
ö³ëîäîáîâîãî äîãëÿäó. Òóò òàêîæ
íàäàþòü ïðèòóëîê òèì, õòî ìàº
âàæê³ õâîðîáè, â òîìó ÷èñë³ ³ äåÿê³
ïñèõ³÷í³.
Àëå âñ³ ìè ðàäøå áóäåìî ³ãíîðóâàòè òàê³ çàêëàäè, àí³æ ö³êàâèòèñü
òèì, ÿê öå — æèòè â «áóäèíêó äëÿ
ïðåñòàð³ëèõ». Íàñïðàâä³ æ, òóò íàâ÷èëèñü íå ëèøå äîãëÿäàòè çà ë³òí³ìè ëþäüìè, à ñòâîðèëè äëÿ íèõ
óñ³ íåîáõ³äí³ êîìôîðòí³ óìîâè ç
ÿê³ñíèì õàð÷óâàííÿì, ìåäè÷íîþ
äîïîìîãîþ, êóëüòóðíèì äîçâ³ëëÿì
³ ìîðàëüíîþ ï³äòðèìêîþ.
² çàñëóãà â öüîìó ëþäåé, ÿê³
ïðèñâÿòèëè ñâîº æèòòÿ ö³é ðîáîò³. Çíàéîìèìîñü ³ç ñòàðøîþ
ñåñòðîþ-ãîñïîäèíåþ Ïåòðèê³âñüêîãî ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó
Ñâ³òëàíîþ Âîçíÿê, ÿêà ïðàöþº
òóò âæå 45 ðîê³â.
«ПРАЦЮЮ ТУТ БІЛЬШІСТЬ
СВОГО ЖИТТЯ»
— Ó áóäèíîê-³íòåðíàò ÿ ïðèéøëà ïðàöþâàòè ó 1976-ìó ðîö³ ³
òóò ÷èìàëî ðîê³â ïðàöþâàëà êóëüòîðãàí³çàòîðîì, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ñâ³òëàíà. — Òîä³ ïàíñ³îíàò ëèøå
â³äêðèëè ³ â³í íàçèâàâñÿ «Ïåòðèê³âñüêèé áóäèíîê-³íòåðíàò äëÿ

âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³». Òîä³
áóëî íàáàãàòî á³ëüøå çäîðîâ³øèõ
ëþäåé â ³íòåðíàò³, òàé óñ³ âîíè
áóëè æâàâ³ø³, àêòèâí³ø³. Çà ÷àñ
ìîº¿ ðîáîòè òóò çóñòð³ëà êîëèøí³õ ë³êàð³â, â÷èòåë³â, ïðîôåñîð³â,
â³éñüêîâèõ… Áóëè ëþäè ð³çíèõ
ïðîôåñ³é. Àëå ¿õ âñ³õ îá'ºäíóâàëî
îäíå — äîæèâàòè â³êó ¿ì äîâåëîñÿ òóò…
ß ïàì'ÿòàþ ïåðøó æèòåëüêó áóäèíêó-³íòåðíàòó. Öå áóëà
â÷èòåëüêà ìàòåìàòèêè ç Êèºâà
Ãàëèíà Ðàºâñüêà. Âîíà íàì äóæå
ïîìàãàëà ó âñüîìó, ³ ïðîæèëà òóò
äî 96-òè ðîê³â.
Íà ïî÷àòêó ðîáîòè â öüîìó
çàêëàä³, ïàí³ Ñâ³òëàíà îðãàí³çîâóâàëà êóëüòóðí³ çàõîäè äëÿ
ïîñòîÿëüö³â, à ùå, çàâ³äóâàëà
ì³ñöåâîþ á³áë³îòåêîþ. Æ³íêà
êàæå, ùî ó ïàíñ³îíàò³ áóëè é òàê³
ëþäè, ÿêèì ç 6-òèñÿ÷íî¿ á³áë³îòåêè áóëî âæå í³÷îãî ÷èòàòè, áî
ëèøå çà òðè-÷îòèðè ðîêè ïåðå÷èòàëè óñ³ êíèãè.
— Êîëè ÿ ðîçïî÷àëà òóò ïðàöþâàòè, òî çàî÷íî íàâ÷àëàñü ó Òåðåáîâëÿíñüêîìó ó÷èëèù³ êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâ. Òîæ ïðàêòè÷íî ç
þíèõ ðîê³â òóò ïðàöþþ. ß çàâæäè
ñòàðàëàñü çðîáèòè òàê, ùîá ëþäÿì
òóò íå áóëî ñàìîòíüî ÷è ñêó÷íî.
Ìè ¿çäèëè íà åêñêóðñ³¿: â Êè¿â,
Êàðïàòè, Ìîñêâó, Øàöüê, îðãàí³çîâóâàëè ð³çí³ âå÷îðè. Õî÷ó ðîçïîâ³ñòè, ùî ïðàêòè÷íî ùîòèæíÿ
ìè ñòàðàëèñü äëÿ ëþäåé çðîáèòè
÷è òî ñâÿòî ìóçèêè, ÷è òî íàðîäí³
òðàäèö³éí³ ñâÿòà. Áî ¿ì çàâæäè
õîò³ëîñü ñòàòè ÷àñòèíêîþ ñï³ëüíî¿
ñïðàâè. Ðàçîì ìè âëàøòîâóâàëè
êîíêóðñè íà íàé÷èñò³øèé ïîâåðõ
òà ê³ìíàòó, ðîç³ãðóâàëè ïðèçè,
âëàøòîâóâàëè âå÷îðè ç òàíöÿìè, — ïðèãàäóº æ³íêà.

«ЛЮДИ ТУТ, ЯК РІДНІ»
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî äîë³ ëþäåé òóò ³ ñïðàâä³ çâîðóøóþòü, ³
êîëè òè âæå çíàéîìèøñÿ ç ö³ºþ
ëþäèíîþ, çíàºø çâ³äêè âîíà, ùî
ç íåþ ñòàëîñü, òî âæå íå ìîæåø
ïðîñòî òàê çàáóòè òó ³ñòîð³þ ³ áàéäóæå æèòè ñâî¿ì æèòòÿì.
— Äëÿ òèõ, õòî ëèøå ïîñòóïàº ñþäè, öå ìîæå ³ ñòðàøíî,
áî õòîñü íàñëóõàâñÿ âñÿêî¿ âñÿ÷èíè. Àëå º ³ òàê³, õòî íå õî÷å
âæå ïîâåðòàòèñü äîäîìó. Áóëè
é òàê³, çà êèì ïðè¿æäæàëè ä³òè,
à âîíè â³äìîâëÿëèñü ¿õàòè, çàëèøàëèñü òóò. Âîíè êàæóòü: «À
äëÿ ÷îãî ìåí³ éòè äî ðîäè÷³â,
íàáðèäàòè ¿ì, ÿêùî â ìåíå òóò,
ÿê ð³äíèé ä³ì». Êîëèñü â íàñ

«Äëÿ êîãîñü òóò ÿ, ÿê
ìàìà, áî ñòàð³, òî ÷àñòî
ÿê ìàë³ ä³òè. ¯ì ïîòð³áíà
ï³äòðèìêà ³ äîãëÿä. À
äëÿ êîãîñü, ÿê äî÷êà. Áî
¿õ ä³òè â³äðåêëèñü...»
áóëî ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî, ìè
âñå ðîáèëè ðàçîì. Ëþäè, ÿê³ çäîðîâø³, äîïîìàãàëè ïðàö³âíèêàì.
² ¿ì âåñåëî, áî ðîáîòà ÿêàñü º, ³
çàêëàäó — äîïîìîãà. Ìè âèðîùóâàëè òàê³ ïîì³äîðè, ÿê áàíêè
ë³òðîâ³, ðîçóì³ºòå? Ëþäè õîò³ëè,
á³ãëè íà òîé ãîðîäèê, ïðàöþâàòè.
²íòåë³ãåíö³ÿ, âîíè á³ëüøå ÷èòàëè,
áóëè â ê³ìíàòàõ, à ëþäè, ÿêùî ç
ñ³ë ïîñòóïàëè, çâèêëè äî ïîëÿ, ³
ÿê ïðèõîäèâ ñåçîí, âîíè ïðîñòî
íå ìîãëè â ê³ìíàòàõ ñèä³òè. Âñòàâàëè âäîñâ³òà ³ á³ãëè äî ðîáîòè, —
êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà.
Ïàí³ Ñâ³òëàíà ïðàöþº òóò ñåñòðîþ-ãîñïîäèíåþ 20 îñòàíí³õ
ðîê³â. Ó ¿¿ îáîâ'ÿçêè âõîäèòü çàáåçïå÷åííÿ ïîñòîÿëüö³â ì'ÿêèì ³íâåíòàðåì, ï³äãóçíèêàìè, ìèþ÷èìè
çàñîáàìè. Òàêîæ æ³íêà êîíòðîëþº
ðîáîòó 25-òè ìîëîäøèõ ìåäñåñòåð,
ÿê³ ìèþòü, ïåðåâäÿãàþòü õâîðèõ.
Îêð³ì òîãî, æ³íêà ðîçïîä³ëÿº õâîðèõ ó ïàëàòè. Êàæå, ùî ñòàðàºòüñÿ
òàê ïîñåëÿòè, àáè îäèí îäíîìó
ìîãëè äîïîìàãàòè, â ðàç³ ÷îãî.
— Öå ì³ñöå, áåçóìîâíî, ñòàëî

Покази до поселення в пансіонат
До пансіонату приймають на державне утримання осіб похилого
віку, які досягли пенсійного віку,
інвалідів першої і другої групи,
старших 18 років, які за станом
здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, і яким згідно з медичним
висновком не протипоказане перебування в пансіонаті та які не мають
працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.
За наявності вільних місць можуть
прийматися особи, які мають
працездатних дітей або родичів,
які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового
відшкодування установі витрат
на їх утримання.

Протипокази до поселення у пансіонат визначені відповідною інструкцією про медичні покази та
протипокази до прийому в будинок-інтернат, затвердженої МОЗ
СРСР 05.09.1978 р.)
Загальними протипоказами
до прийому в будинки-інтернати є:
 туберкульоз в активній стадії
процесу;
 заразні захворювання шкіри і
волосся;
 гострі інфекційні захворювання;
 злоякісний перебіг пухлинних
захворювань та рецидиви злоякісного характеру;
 венеричні захворювання;
 особи, у яких при надходженні
до будинків-інтернатів виявлено

гарячковий стан або висипання
незрозумілої етіології, що підлягають направленню у відповідні лікувально-профілактичні заклади.
Протипоказом до направлення
у будинки-інтернати для престарілих та інвалідів є психічні захворювання, окрім неврозів, неврозоподібних станів при соматичних
захворюваннях, легкому ступені
дебільності, судомних синдромах
різної етіології з рідкими (не частіше 1 разу у 2–3 місяці) припадками, без недоумкуватості і
виражених змін особистості.
Контакти:
Директор — 49–55–65; медичний пост на 1 поверсі — 49–55–
34, медичний пост на 4 поверсі —
49–55–95.

ОСОБИСТИЙ АРХІВ СВІТЛАНИ ВОЗНЯК

Професії  Завжди усміхнена та
привітна Світлана Возняк більшу
частину життя працює в Петриківському
геріатричному пансіонаті. У цих стінах
жінку кличуть Ананіївна і вона турбується
про те, щоб підопічним було тут, як вдома

Світлана Возняк працює у геріатричному пансіонаті
практично з часу його заснування. Каже, що тут живуть
люди з непересічними долями
ìåí³ äðóãèì äîìîì. ß ïîñò³éíî ñåðåä ñòàðåíüêèõ. ª íàñò³ëüêè õîðîø³
ëþäè, ùî õî÷åòüñÿ íàâ³òü ïðîñòî
ïîñèä³òè, ïîãîâîðèòè ç íèìè. Ïîáóòè ç íèìè, áî á³ëüøå íåìà êîìó…
Ó ìåíå âäîìà ä³òè, ùîäíÿ, êîëè
ïðè¿äó äîäîìó, òî ä³ëþñÿ ç íèìè
öèìè ³ñòîð³ÿìè. ² âîíè ñàì³ âæå
çàïèòóþòü: à ÿê òîé ïîñòîÿëåöü,
ÿê òîé, — ç³çíàºòüñÿ âîíà. — Àëå
º ³ òàê³, ç ÿêèìè äóæå âàæêî. Öå
íåëåãêà ðîáîòà. Íåëåãêà…
«ЖИВЕМО ЇХ ЖИТТЯМ І
ПРОЩАЄМОСЬ ЗІ СЛЬОЗАМИ,
КОЛИ ЙДУТЬ У ВІЧНІСТЬ…»
— Ñòàðåíüê³ ëþäè áóâàþòü äóæå
ïðèíöèïîâ³. Íàïðèêëàä, º ñò³ë,
çà ÿêèì ¿äÿòü äâîº. Òî õòîñü, íàïðèêëàä, ìîæå ñâîþ ïîëîâèíó ñòîëó âèòåðòè, à òó, äå ¿ñòü ³íøèé —
çàëèøèòè òàê. ² òè ïîÿñíþºø,
ïðîñèø, àëå ç íèìè íå òàê ëåãêî. Áóâàëî, ùî ïðèâîçÿòü ëþäåé,
íà ÿêèõ ïðîñòî øàðè ãðÿçþêè ³ ùå
íå òàê ïðîñòî ¿õ âïðîñèòè ïîìèòèñü. Áóâàëî òàêå, ùî îáñòðèãàëè
âîëîññÿ ìàéæå íàñèëüíî, áî òàì
ìîãëî çàâåñòèñü âñå, ùî çàõî÷åø ³
âèìèòè éîãî áóëî íåðåàëüíî, à ëþäèíà êðè÷àëà: íàâ³ùî âè ìåíå ïîñòðèãëè? Íàâ³ùî âè ìåíå ïîìèëè,
àëå ç ÷àñîì ìè ãîâîðèëè, ïîÿñíþâàëè, ïðîñèëè ³ âñå ñòàëî äîáðå, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ð³çí³
òóò ³ñòîð³¿ º. Ñòàð³ñòü âîíà äóæå
ñòðàøíà áóâàº. ² ìè íå çíàºìî, ùî

÷åêàº êîæíîãî ³ç íàñ.
Äëÿ êîãîñü òóò ÿ, ÿê ìàìà, áî
ñòàð³, òî ÷àñòî ÿê ìàë³ ä³òè. ¯ì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà ³ äîãëÿä. À äëÿ
êîãîñü, ÿê äî÷êà. Áî ¿õ ä³òè â³ä
íèõ â³äðåêëèñü… Ïîêèíóëè…
×èìàëî âòðàò ïàö³ºíò³â ãåð³àòðè÷íîãî ïåðåæèëà æ³íêà çà ÷àñ
ñâîº¿ ðîáîòè.
— ×àñòî ç ëþäüìè äîâîäèòüñÿ
ïðîùàòèñÿ. ª ëþäè, ÿêèõ ð³äí³
çàáèðàþòü õîðîíèòè äîäîìó. À º ³
ò³, êîãî ìè ñàì³ õîðîíèìî. ª âæå
äóæå áàãàòî ìîãèë, äå ñïî÷èâàþòü
ëþäè, ÿê³ æèëè òóò. Ìè ðîêàìè
äîãëÿäàºìî çà ìîãèëàìè, äå âîíè
ïîõîâàí³. Óñ³õ, õòî ïîìèðàº, õîðîíèìî çà õðèñòèÿíñüêèìè çâè÷àÿìè. Áàãàòî õòî ìàº ïðèãîòîâàí³
êëóíî÷êè íà ñìåðòü… Àëå º ³ òàê³,
õòî ïðèãîòóâàâ, ³ 20 ðîê³â òîé
êëóíî÷îê ñòî¿òü. Ãîâîðÿòü âñÿêå,
ëþäè º ëþäè, à ìè ãàðí³ òðóíè ¿ì
êóïëÿºìî, îäÿãàºìî ó ãàðí³ ðå÷³,
³ õàé ¿ì ñïèòüñÿ ñïîê³éíî.., —
ç³òõàº ïàí³ Ñâ³òëàíà.
Àëå òóò º ³ äîâãîæèòåë³. Íàïðèêëàä, çàðàç ó çàêëàä³ æèâå áàáóñÿ,
ÿê³é 98 ðîê³â.
Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòêè ïðî
òå, ÷è íå áî¿òüñÿ ïàí³ Ñâ³òëàíà
çàõâîð³òè êîðîíàâ³ðóñîì, ïåðåáóâàþ÷è ñåðåä ïîñòîÿëüö³â, æ³íêà
êàæå, ùî âæå íå ðàç ïåðåêîíóâàëàñü: áóäå òàê, ÿê äàñòü Áîã. ²
êàæå ôðàçó: «ßêùî ç íàìè Áîã,
òî õòî ïðîòè íàñ…»
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ЯКІ ПОШТОВІ ПЕРЕВІЗНИКИ ДЕШЕВШІ
ТА ШВИДШІ: МИ ПОРІВНЯЛИ
Гроші  Чи часто ви відправляєте
чи отримуєте посилки? Чи не кожен
щось купує в різних магазинах. Ціни та
швидкість доставки у різних компаніях
відрізняються. Ми порівняли для вас
послуги чотирьох популярних поштових
перевізників. Де доставка посилки буде
дешевшою? Який перевізник робить
це швидше — читайте у матеріалі
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ùîá ïîð³âíÿòè âàðò³ñòü äîñòàâêè â ³íø³ ì³ñòà — ìè ðîçðàõóºìî
âàðò³ñòü äîñòàâêè äâîõ ïîñèëîê.
Äëÿ íåâåëèêîãî â³äïðàâëåííÿ
îáåðåìî íàñòóïí³ ïàðàìåòðè: ðîçì³ð êîðîáêè 20õ15õ15, âàãà 1 êã
òà îãîëîøåíà âàðò³ñòü 200 ãðèâåíü. ²íøà ïîñèëêà áóäå á³ëüøà,
äîðîæ÷à òà âàæ÷à. Öå ïîñèëêà
â êîðîáö³ ðîçì³ðàìè 50õ40õ40,
âàãîþ 10 ê³ëîãðàì³â òà ç îãîëîøåíîþ âàðò³ñòþ 1000 ãðèâåíü.
Âàðò³ñòü êîðîáêè òà ïàêóâàííÿ
íå âðàõîâóºìî. Áóäåìî ââàæàòè,
ùî ìè çàïàêóâàëè ïîñèëêó ó âëàñíó êîðîáêó.
Âèáåðåìî òðè ì³ñòà, êóäè â³äïðàâèìî íàøó ïîñèëêó — ñòîëèöÿ, ³íøèé îáëàñíèé öåíòð òà
íåâåëèêå ì³ñòî â ³íø³é îáëàñò³.
Öå Êè¿â, Ìèêîëà¿â òà Áàõìà÷
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü). Òàêîæ
ïîðàõóºìî äîñòàâêó ïî ì³ñòó ç
îäíîãî â³ää³ëåííÿ íà ³íøå.
УКРПОШТА
Íàéá³ëüøèì â Óêðà¿í³ ïåðåâ³çíèêîì º «Óêðïîøòà», ÿêó çàñíóâàëè â 1994 ðîö³. Ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ º ïî âñ³é òåðèòîð³¿ êðà¿íè.
Ìîæíà áåç ïðîáëåì â³äïðàâèòè
ïîñèëêó â íåâåëèê³ ì³ñòà òà íàâ³òü
ñåëà. Çàãàëîì íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè º 11 700 ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü.
Ñïåðøó ðîçðàõóºìî âàðò³ñòü
â³äïðàâëåííÿ ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè.
Ìîæíà îáðàòè îäèí ç äâîõ âèä³â
äîñòàâêè — «Ñòàíäàðò» (ïîñèëêó äîñòàâëÿòü ó òåðì³í äî 3 äí³â
ó ìåæàõ ì³ñòà, äî 4 äí³â ó ìåæàõ
îáëàñò³ òà ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè òà äî 6 äí³â ïî Óêðà¿í³) òà
«Åêñïðåñ» (äî 2 äí³â ó ìåæàõ îáëàñíîãî öåíòðó, îáëàñò³ òà ì³æ îáëàñíèìè öåíòðàìè, ÿêùî îôîðìëþºòå â³äïðàâëåííÿ äî 14.00 òà â³ä
3 äí³â ó ìåæàõ Óêðà¿íè, çàëåæíî
â³ä íàñåëåíîãî ïóíêòó).
Ñïåðøó «â³äïðàâëÿºìî» ïîñèëêè äî Êèºâà. Äëÿ ìàëåíüêî¿
ïîñèëêè âàðò³ñòü äîñòàâêè çà òàðèôîì «Ñòàíäàðò» ñòàíîâèòü
30 ãðèâåíü. ßêùî æ ïîòð³áíî
øâèäøå — âàðò³ñòü «Åêñïðåñ»
òðîõè äîðîæ÷à — 36 ãðèâåíü. Òàêîæ âàðò³ñòü â³äïðàâëåííÿ âèÿâèëàñü ³ äî Ìèêîëàºâà òà ó Áàõìà÷.

ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ

Äîñòàâêà âåëèêî¿ ïîñèëêè âäâ³÷³ äîðîæ÷à. Îäíàê ð³çíèöÿ ì³æ
«Ñòàíäàðò» òà «Åêñïðåñ» âñüîãî
äâ³ ãðèâí³ — 63 òà 65 ó áóäü-ÿêå
ì³ñòî.
Äîñòàâêà ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè
ïî ì³ñòó ç îäíîãî â³ää³ëåííÿ
äî ³íøîãî ñêëàäàº 25 òà 30 ãðèâåíü çà òàðèôîì «Ñòàíäàðò»
òà «Åêñïðåñ». Âåëèêî¿ — 50 òà
60 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî.
Çà äîïîìîãîþ êàëüêóëÿòîðà ìè
âèçíà÷àºìî ëèøå ïðèáëèçíó âàðò³ñòü äîñòàâêè, îäíàê ó â³ää³ëåíí³
ïðè ïåðåðàõóíêó âîíà ìîæå òðîõè
â³äð³çíÿòèñÿ.
НОВА ПОШТА
Ùå îäèí ïîïóëÿðíèé òà âåëèêèé ïîøòîâèé ïåðåâ³çíèê —
«Íîâà ïîøòà», ÿêà ïðàöþº ç
2001 ðîêó. Çàãàëîì â íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ º ïîíàä 6 òèñ. â³ää³ëåíü.
Âàðò³ñòü äîñòàâêè ìàëåíüêî¿
ïîñèëêè äî Êèºâà ñêëàäå 51 ãðèâ-

Îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü
äîñòàâêè ïîñèëêè
çàëåæíî â³ä ¿¿
ðîçì³ðó ³ âàãè ìîæíà
ðîçðàõóâàòè íà ñàéò³
ïîøòîâîãî ïåðåâ³çíèêà
íþ, âåëèêî¿ — 90 ãðí. Äî Ìèêîëàºâà òà Áàõìà÷à ïåðåñèëêà
êîøòóâàòèìå òàê ñàìî.
Ïî ì³ñòó âàðò³ñòü äîñòàâêè
ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè ç â³ää³ëåííÿ
äî â³ää³ëåííÿ ñêëàäå 46 ãðèâåíü.
Â³ä äâåðåé äî äâåðåé — 96 ãðí.
Äîñòàâêà âåëèêî¿ ïîñèëêè ç îäíîãî â³ää³ëåííÿ äî ³íøîãî ñêëàäå
85 ãðèâåíü. ßêùî êóð’ºð ïîâèíåí
çàáðàòè ïîñèëêó â³ä âàøîãî äîìó
òà ïðèâåçòè ¿¿ äî äîìó îòðèìóâà÷à — 135 ãðèâåíü.
Äîñòàâëÿòèìóòü ïîñèëêó â ìåæàõ ì³ñòà îäèí äåíü. Äî ³íøîãî
íàñåëåíîãî ïóíêòó Óêðà¿íè —
1–2 äí³. Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,
êîëè ñàìå âè â³äïðàâèòå ïîñèëêó.
MEEST
Öåé ëîã³ñòè÷íèé îïåðàòîð ïðàöþº â Óêðà¿í³ ç æîâòíÿ 2008-ãî
ðîêó. Çàãàëîì ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ º ïîíàä 1700 ïðåäñòàâíèöòâ
(âêëþ÷àþ÷è ïîøòîìàòè).

Âàðò³ñòü äîñòàâêè ïîñèëêè
äî ð³çíèõ ì³ñò îäíàêîâà, àëå â³äð³çíÿºòüñÿ ÷àñ äîñòàâêè. Äîñòàâêà
äî â³ää³ëåííÿ ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè
êîøòóâàòèìå 45 ãðèâåíü. Äî Êèºâà âîíà ¿õàòèìå 2 äí³, äî Ìèêîëàºâà — ìàêñèìóì 4 äí³, äî Áàõìà÷à — 2 äí³. Ãðàíè÷íèé òåðì³í
äîñòàâêè òàêîæ ìîæíà ïîðàõóâàòè
çà äîïîìîãîþ îíëàéí-êàëüêóëÿòîðà, ÿêùî ââåñòè äàòó â³äïðàâêè
ïîñèëêè.
Äîñòàâêà âåëèêîãî â³äïðàâëåííÿ êîøòóâàòèìå 75 ãðèâåíü, à äîñòàâëÿòèìóòü ïîñèëêó äî 4 äí³â.
Ïî Òåðíîïîëþ äîñòàâêà ç îäíîãî â³ää³ëåííÿ íà ³íøå òðèâàòèìå
1 äåíü.
JUSTIN
Öå â³äíîñíî íîâèé ïîøòîâèé ïåðåâ³çíèê, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ
ó 2017 ðîö³. ª ÿê îêðåì³ â³ää³ëåííÿ, òàê ³ ïóíêòè âèäà÷³ ïîñèëîê ó ð³çíèõ òîðãîâèõ öåíòðàõ. Çàãàëîì â Óêðà¿í³ º ïîíàä
500 â³ää³ëåíü. Âîíè º â êîæíîìó
îáëàñíîìó öåíòð³, ó äåÿêèõ ðàéîíàõ. Îäíàê íå âñþäè âäàñòüñÿ
â³äïðàâèòè ïîñèëêó, îñîáëèâî
â íåâåëèêå ì³ñòå÷êî.
Â³äïðàâëåííÿ ïî Òåðíîïîëþ ç
îäíîãî â³ää³ëåííÿ íà ³íøå êîøòóº
49 ãðí äëÿ ìàëåíüêî¿ ïîñèëêè òà
89 äëÿ âåëèêî¿. Â ³íø³ ì³ñòà âàðò³ñòü äîñòàâêè îäíàêîâà — 56 äëÿ
ìàëîãî â³äïðàâëåííÿ òà 97 äëÿ
âåëèêîãî, â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíê³â îíëàéí-êàëüêóëÿòîðà ïåðåâ³çíèêà.

Òåðì³í äîñòàâêè — äî 2 äí³â.
Ïî ì³ñòó — âïðîäîâæ äîáè.
ßê çàçíà÷åíî íà ñàéòàõ ïîøòîâèõ ïåðåâ³çíèê³â, ê³íöåâà âàðò³ñòü
äîñòàâêè ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä
äåòàëüíîãî ïåðåðàõóíêó ó â³ää³ëåíí³, îäíàê çà äîïîìîãîþ
êàëüêóëÿòîðà ìîæíà ä³çíàòèñü,
ó ñê³ëüêè ïðèáëèçíî îá³éäåòüñÿ
äîñòàâêà ïîñèëêè.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПОСИЛКУ
ПОШКОДИЛИ ЧИ ЗАГУБИЛИ
Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè ïîñèëêó ãóáëÿòü ÷è íèùàòü â ïðîöåñ³
äîñòàâêè. Òîâàð ìîæå ïðèéòè
ïîøêîäæåíèé. Þðèñò Ðîñòèñëàâ
Íåáåëüñüêèé ðàäèòü, ùî ðîáèòè,
ÿêùî âàøå â³äïðàâëåííÿ ç³ïñóâàëè àáî çàãóáèëè.
— Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî óí³âåðñàëüíîãî ïðàâèëà äëÿ
âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç ïåðåâ³çíèêîì íåìàº, êîæíó ñèòóàö³þ âàðòî
ðîçãëÿäàòè îêðåìî, — ïîÿñíþº àäâîêàò Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé. —
Îäíàê º ðÿä çàãàëüíèõ ïðàâèë,
ïðî ÿê³ âàðòî ïàì’ÿòàòè. ßêùî
â³äïðàâëåííÿ ö³ííå, òî ïîòð³áíî
âêàçóâàòè ñàìå òó âàðò³ñòü, ÿêó ìàº
ïîñèëêà. ×èì á³ëüøà âêàçàíà ö³íí³ñòü â³äïðàâëåííÿ, òèì á³ëüøà
áóäå äîäàòêîâà ïëàòà. Íå âàðòî
çàíèæóâàòè âàðò³ñòü â³äïðàâëåííÿ.
Ó ðàç³ âòðàòè ÷è ïîøêîäæåííÿ,
ìîâà áóäå éòè ïðî êîìïåíñàö³þ
ò³º¿ ñóìè, ÿêó âè âêàçàëè. Òîìó
êðàùå òðîõè ïåðåïëàòèòè, àëå áóòè
âïåâíåíèì, ùî âàðò³ñòü ïîñèëêè
âàì â³äøêîäóþòü.

Ô³êñóâàòè ïîøêîäæåííÿ â³äïðàâëåííÿ íà ôîòî òà â³äåî òàêîæ
âàæëèâî, êàæå àäâîêàò. Öå âàðòî
ðîáèòè ïðÿìî ó â³ää³ëåíí³ ïîøòè.
Òàêîæ âàðòî ïåðåâ³ðÿòè ö³ë³ñí³ñòü
â³äïðàâëåííÿ îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³.
— Äåÿê³ ïîøòîâ³ ïåðåâ³çíèêè
äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðÿòè
â³äïðàâëåííÿ îäðàçó ó â³ää³ëåíí³, — ïîÿñíþº Ðîñòèñëàâ Íåáåëüñüêèé. — Êðàùå çàâæäè ïåðåâ³ðÿòè ïîñèëêó íà ïîøò³, ³ ÿêùî âè
áà÷èòå ïîøêîäæåííÿ, ô³êñóâàòè
öå íà â³äåî. Éîãî ìîæíà áóäå âèêîðèñòàòè ÿê äîêàçè âàøî¿ ïðàâîòè. Öå âàðòî ðîáèòè îäðàçó,
à íå êîëè âè çàáðàëè ïîñèëêó ³
ïðèíåñëè ¿¿ äîäîìó. Òàêîæ, îêð³ì â³äåî ô³êñàö³¿, ìîæíà âçÿòè
êîíòàêòè ó ñâ³äê³â, ÿê³ áà÷èëè, ùî
âàøå â³äïðàâëåííÿ áóëî ïîøêîäæåíå. Çâè÷àéíî, ÿêùî ïåðåâ³çíèê
âòðàòèâ â³äïðàâëåííÿ, òî ô³êñóâàòè âàì íå áóäå ùî.
Íå çàâæäè ïðè ïîøêîäæåíí³
ïîñèëêè âè ìîæåòå ðîçðàõîâóâàòè
íà ïîâíó êîìïåíñàö³þ ñóìè, ÿêó
âè âêàçàëè ïðè â³äïðàâëåíí³. Öå
çàëåæèòü â³ä ñåðéîçíîñò³ ïîøêîäæåííÿ.
Ùîá âèð³øèòè ïèòàííÿ —
ìîæíà çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ
äî ñàìîãî ïåðåâ³çíèêà. Çàçâè÷àé
êîìïàí³¿ íå õî÷óòü ñêàíäàë³â, ÿê³
ìîæóòü ïîã³ðøèòè ¿õ ðåïóòàö³þ.
Îäíàê ÿêùî âèð³øèòè ïèòàííÿ
ç îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó
íå âäàëîñü — ìîæíà çâåðòàòèñÿ
ç ïîçîâîì äî ñóäó.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
СЕРЕДА, 27 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
06.40 М/ф «Про порося, яке
вмiло грати в шашки»
06.50 М/ф «Неслухняна мама»
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, 12.01, 13.10,
18.20, 01.45, 02.45 Суспiльна
студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
12.00 Хвилина мовчання: День
пам'ятi жертв Голокосту
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20, 21.45 Спецпроєкт «Голокост. Засвiдчений злочин»
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв»
17.25 Нашi грошi
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.35 Д/ц «Боротьба за виживання»
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi»

1+1
05.35, 09.25, 00.55 «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
11.00, 12.20 Х/ф «Анжелiка i
султан»
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 Х/ф «Люсi»
22.05 Х/ф «Червоний горобець»

IНТЕР
05.25, 06.05, 22.05, 23.55 «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 Х/ф «Ательє Фонтана —
сестри моди»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.00 Док.проект «Аушвiц.
Iнструкцiя щодо НЕвикористання»
00.45 Т/с «Згадати молодiсть
7»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
11.15, 13.15 Х/ф «Полiт
Фенiкса»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач»
16.15 Х/ф «Кавалерiя»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф «28 тижнiв потому»
01.35 Анти-зомбi
02.50 Я зняв!

СТБ
04.35 «Битва екстрасенсi в.
Спокуса та спокута»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд»

18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Список
бажань»
01.00 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 Kids» Time
06.02 М/ф «Микита Кожум'яка»
07.42 Х/ф «Перлини дракона:
Еволюцiя»
09.20 Х/ф «Той, бiжить
лабiринтом: Випробування
вогнем»
12.00 Х/ф «Той, бiжить лабiринтом: Лiки вiд смертi»
15.00 Х/ф «Хiтмен»
16.50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47»
18.40 Х/ф «Викрасти за 60 секунд»
21.00 Х/ф «Викрасти й продати»
23.00 Х/ф «Тачка 19»
00.40 Т/с «Шлях чарiвника»
02.25 Служба розшуку дiтей
02.30 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Залiзний Ганс»
11.25 Х/ф «Спляча красуня»
12.35 Х/ф «Красуня й чудовисько»
14.20 Х/ф «Земля в облозi»
16.00 Х/ф «Хранитель часу»
18.20 Х/ф «Я, Франкенштейн»
20.00 Х/ф «Марсiанiн»
22.45 Х/ф «Вiк Аделайн»
00.45 Панянка-селянка
01.45 Рятiвники
02.45 Щоденники Темного
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Месть природы»
06.45 Х/ф «Кармузская война»
08.55 Х/ф «Круты 1918»
11.00 Х/ф «Пекло»
13.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.05 «Спецкор»
18.50, 02.35 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
22.25 Х/ф «Колония»
00.15 Т/с «Кости-9»
03.05 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 28 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Червона жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»
06.50 М/ф «Чудасiя»
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, 02.45 Суспiльна
студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв»
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Схеми. Корупцiя
в деталях
22.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»
04.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»

1+1
05.35, 09.25, 00.25 «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
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «Iнша
жiнка»
14.40 Х/ф «Ранковий пiдйом»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.30 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
22.30 Х/ф «На межi»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Х/ф «Все або нiчого»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 03.20, 04.05 Токшоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть
7»
01.55 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
04.55 «Телемагазин»

ICTV
04.15 Скарб нацiї
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Апполо 13»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
16.45 Х/ф «Злочинець»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем'єра
23.15 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
02.15 Анти-зомбi
03.00 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
08.50 «Битва екстрасенсi в.
Спокуса та спокута»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд»
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Любов з
ароматом кави»
00.50 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.22, 15.00 Орел i решка
08.20 Т/с «Надприродне»
10.10, 01.40 Варьяти
11.00 Х/ф «На драйвi»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Овердрайв»
23.00 Х/ф «16 кварталiв»
00.50 Т/с «Шлях чарiвника»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

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

2+2
06.00 Х/ф «Мир роботов»
07.40 Х/ф «Мастер тай-цзи»
09.40 Х/ф «Кибер»
12.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.10 «Спецкор»
18.50, 02.40 «Джедаи»
19.25 Т/с «Звонарь»
20.25 Т/с «Ментовские войны.
Харьков»
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22.30, 00.20 Т/с «Кости-9»
03.10 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 29 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Свара»
06.40 М/ф «Парасолька
на модному курортi»
06.50 М/ф «Парасолька i
автомобiль»
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, 01.30, 02.45 Суспiльна
студiя
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв»
17.25, 04.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.10 «Герої України. Крути.
Перша Незалежнiсть»
00.25 Д/ф «Вибiр»
04.00 #ВУКРАЇНI
04.55 Схеми. Корупцiя
в деталях

1+1
05.15 «Свiтське життя.
2021 дайджест»
06.05, 09.25, 02.50 «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, 04.35 ТСН
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф «Ранковий пiдйом»
14.45 Х/ф «Блондинка в ефiрi»
17.10 Т/с «Жiнка»
20.10, 22.10 «Лiга смiху»
00.15 Х/ф «Червоний горобець»

IНТЕР
05.25 «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 Х/ф «Подруги мимоволi»
14.35, 15.30, 02.15 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 03.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок»
04.30 «Чекай на мене. Україна»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба
розшуку дiтей
04.30, 00.50 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.35, 01.15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На
трьох»
13.25, 16.15 Х/ф «Кавалерiя»
16.20 Х/ф «Каратель»
18.45 Факти. Вечiр
02.25 Я зняв!

СТБ
05.15 «Битва екстрасенсi в.
Спокуса та спокута»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
14.50, 18.05 Т/с «Слiпа»
20.15, 22.50 Т/с «Сонячнi днi»
00.55 Т/с «Анна — детектив»

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

06.00, 07.20 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.22 Орел i решка
08.20 Т/с «Надприродне»
10.10, 02.00 Варьяти
11.00 Х/ф «Тачка 19»
12.40 Суперiнтуїцiя
17.50 Х/ф «Викрасти за 60 секунд»
20.00 Х/ф «Солт»
22.00 Х/ф «Особливо небезпечний»
00.10 Х/ф «24 години на життя»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi

05.40 «Орел i решка. Дива
свiту»
06.35 «М/ф»
06.55 Х/ф «Буркун»
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитися»
12.50 Х/ф «Перш, нiж розлучитися»
14.20 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
16.00 Х/ф «Здрастуй i прощавай»
18.00, 20.30 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
20.00 «Подробицi»
22.20 «Ювiлейний вечiр
Валерiя Леонтьєва «Кращий
назавжди»
00.30 Х/ф «Тiльки любов»
02.15 Х/ф «Випадковий запис»
03.30 «Орел i Решка. Курортний сезон»

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 Одного разу
в Одесi
09.45, 00.15 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Секрет
Робiнсонiв»
14.00, 02.15 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
01.15 Рятiвники
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Джедаи 2019»
06.15 Х/ф «Рейд в пустыню»
11.05 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные материалы»
18.15, 02.20 «Спецкор»
18.50, 02.50 «Джедаи»
19.25 Х/ф «Полицейские»
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
00.05 Х/ф «Ее звали Никита»
03.20 «Облом.UA.»
04.45 «Совершенно секретно-2017»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 30 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45,
02.10, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.30 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.40 М/ф «Як козаки
на весiллi гуляли»
08.05 Д/ц «Супер — чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
11.25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
10 км., жiнки
12.15, 17.20 Д/ц «Дикi
тварини»
13.20 Телепродаж
13.55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
12,5 км., чоловiки
14.55 UA Фольк. Спогади
16.00 Мiста та мiстечка
16.20 Полювання (Природнича iсторiя)
18.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина»
2 с. …
19.50 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.00 Х/ф «Тюльпани
для Роуз»
00.10 Д/ф «Блаженнiший»
03.55, 05.25 Погода
04.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
04.30 Бюджетники

1+1
05.20, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал»
19.30, 04.35 ТСН
21.50 «Жiночий квартал 2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
2021 дайджест»
01.15, 03.00 «Лiга смiху»

ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Т/с «Копи на роботi»
06.55, 08.25, 10.00 Скетч-шоу
«На трьох»
07.55, 09.30 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач»
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна-2»
21.35 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна-3»
23.50 Х/ф «Ешер» 16+
Прем'єра
01.45 Т/с «Таємнi дверi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на Садовiй»
07.55 «Неймовiрна правда про
зiрок»
13.10 Т/с «Сонячнi днi»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Звана вечеря»
01.10 Х/ф «Мачуха»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 Варьяти
08.20, 10.00 Kids» Time
08.22 М/ф «Феї»
10.02 Орел i решка
12.00 У кого бiльше
14.00 М/ф «Тачки 3»
16.00 Т/с «Сторожова застава»
19.10 Х/ф «Подорож до центру
Землi»
21.00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий острiв»
23.00 Х/ф «Крутi стоволи»
00.50 Т/с «Шлях чарiвника»
02.40 Зона ночi

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Альфа та Омега:
братва з iклами»
12.10 Х/ф «Хранитель часу»
14.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
16.15 Х/ф «Марсiанiн»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Одного разу
в Одесi
23.00, 00.00 Казки У
23.30, 00.30 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.55 «Джедаи 2020»
08.55 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Джек Ричер»
16.20 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
21.40 Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия»

00.30 Х/ф «Литовская
свадьба»
02.15 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секретно-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 31 сiчня
UA: перший
06.00, 06.00, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.40,
02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки
Сови»
07.30 М/ф «Парасолька
на риболовлi»
07.40 М/ф «Парасолька на полюваннi»
07.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
08.15, 03.55, 05.25 Погода
08.20, 16.25 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
13.30 Мiста та мiстечка
13.55 Бiатлон. Чемпiонат Європи. Змiшана естафета
15.15 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Одиночна змiшана
естафета
16.05 Студiя «Бiатлон»
17.00 Древнi невидимi мiста.
Стамбул
18.20 Д/ц «Незвiданий океан»
19.20 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки»
20.20 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00, 04.00 Х/ф «Герой мого
часу»
00.05 Д/ф «Справа «Рифи»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.30, 02.55 «Свiт навиворiт»
15.40 Х/ф «Люсi»
17.30 Х/ф «На межi»
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «Блондинка в ефiрi»
01.05 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу»

IНТЕР
05.00 «М/ф»
05.35 Х/ф «Знайомство
за шлюбним оголошенням»
07.15 Х/ф «Принцеса спецiй»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
13.05 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
18.00 Т/с «Детектив Ренуар"12+
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»

ICTV
04.45 Скарб нацiї
04.55 Еврика!
05.00 Факти
05.25 Бiльше нiж правда
06.15 Анти-зомбi

07.05 Секретний фронт
08.00 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Таємнi дверi»
11.50, 13.00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна-2»
16.25 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна-3»
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Американський
снайпер» 16+ Прем'єра
23.45 Х/ф «28 днiв потому»
01.50 Х/ф «28 тижнiв потому»

СТБ
05.20 «Невiдома версiя. Карнавальна нiч»
05.55 «Невiдома версiя.
Джентльмени удачi»
07.00 «Невiдома версiя.
Дiамантова рука»
07.55 Х/ф «Максим Перепелиця»
09.45 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки (Нiч перед
Рiздвом)»
11.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси»
20.00 «Один за всiх»
22.05 «Я соромлюсь свого
тiла»
00.05 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше?
07.50, 09.50 Kids» Time
07.52 М/ф «Тачки 3»
09.52 М/ф «Гербi: Шаленi
перегони»
11.50 Т/с «Сторожова застава»
15.00 Х/ф «Подорож до центру
Землi»
16.50 Х/ф «Подорож 2: Таємничий острiв»
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Гра тiней»
23.40 Х/ф «Особливо небезпечний»
01.50 Варьяти

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Геркулес»
12.45 М/ф «Динозавр»
14.15 М/ф «Братик ведмедик»
15.50 М/ф «Братик ведмедик
2»
17.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Одного разу
в Одесi
23.00 Х/ф «Марсiанiн»
01.45 Панянка-селянка
02.35 Щоденники Темного
03.25 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «Джедаи 2019»
08.00, 01.10 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Бог войны»
16.15 Х/ф «Робин Гуд»
19.00 Х/ф «22 пули»
21.10 Х/ф «Леон — киллер»
23.20 Х/ф «Работорговля»
02.10 «Облом.UA.»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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ЯК ЗМІНИВСЯ МАЙДАН ЗА 60 РОКІВ
Історія  Тернопіль змінюється. Щось
з’являється, а щось — зникає. Ми
порівняли, який вигляд мав новорічний
Театральний майдан 60 років тому
ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96,
VADIMEV15@GMAIL.COM

Ôîòîãðàô³¿ Òåàòðàëüíîãî ìàéäàíó 60–80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ îïóáë³êóâàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê òåðíîïîëÿíèí
Â³êòîð Ìàäð³. Æóðíàë³ñòè «RIA

ïëþñ» â³äòâîðèëè ö³ ôîòî ç òèõ
ñàìèõ ðàêóðñ³â.
Òåàòðàëüíèé ìàéäàí òà áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà ìàâ ö³êàâó
³ñòîð³þ òà çì³íþâàâ ñâ³é âèãëÿä.
Äî â³éíè òàì áóëî âñòàíîâëåíî
äâà ïàì'ÿòíèêè Ì³öêåâè÷ó.
Áóëüâàð áóâ çíà÷íî âóæ÷èì,

í³æ òåïåð. Éîãî çàõ³äíèé á³ê,
ÿê ³ ñàì ìàéäàí, ðîçøèðèëè âæå
ï³ñëÿ â³éíè. Ç 1957 ðîêó, ï³ñëÿ
çâåäåííÿ áóäèíêó òåàòðó, íàçâà
«Òåàòðàëüíèé» ñòàëà îô³ö³éíîþ.
Íîâîð³÷íó ³ëþì³íàö³þ íà ÿëèíö³ íà ìàéäàí³ âïåðøå «çàïàëèëè»
ó 1960 ðîö³ ³ äî íàøèõ äí³â ïðîäîâæóþòü öþ òðàäèö³þ. Íå áóëî
ÿëèíêè ëèøå ó 2014 ðîö³, êîëè
ó çâ'ÿçêó ç ïîä³ÿìè íà ªâðîìàéäàí³ ÿëèíêó ïåðåíåñëè íà ìàéäàí
Âîë³.
Ãîëîâíà íîâîð³÷íà ÿëèíêà áóëà
æèâîþ. Îäíàê óæå ïîíàä äåñÿòü
ðîê³â Òåàòðàëüíèé ìàéäàí íà íî-

âîð³÷í³ ñâÿòà ïðèêðàøàº øòó÷íå
äåðåâî. Òåðíîï³ëü, äî ñëîâà, ñòàâ
îäíèì ç ïåðøèõ ì³ñò â Óêðà¿í³,
äå ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè øòó÷íó ÿëèíêó, ùîá íå íèùèòè æèâ³
äåðåâà.
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ Îëåã Ñîêîëîâñüêèé,
ðàí³øå äîâîäèëîñü øóêàòè ãàðíå
æèâå äåðåâî, ³ ðàçîì ç òèì âèð³çàòè ÷èìàëî ³íøèõ, ùîá ï³ä³áðàòèñü äî ïîòð³áíî¿ ÿëèíêè. Òåïåð
øòó÷í³ ÿëèíêè òà çáåðåæåííÿ
äîâê³ëëÿ — òðåíä.
Çà ðîêè çì³íèâñÿ ³ ñàì ìàéäàí. Çàì³ñòü àñôàëüòó — áðóê³âêà.

Âçèìêó, îêð³ì ÿëèíêè òà ³ëþì³íàö³¿, îáëàøòîâóþòü çèìîâå ì³ñòå÷êî ç àòðàêö³îíàìè.
Íà ñòàð³é ôîòîãðàô³¿ ïîì³òíî,
ùî ç³ âõîäó ó äðàìòåàòð ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè áóä³âëþ ÖÓÌó.
Çà ðîêè íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà
âèñàäèëè äåðåâà.
Íàâêîëî ÿëèíêè ðàí³øå òàêîæ
âñòàíîâëþâàëè ð³çí³ ïðèêðàñè òà
ô³ãóðè. Íàâêîëî ñó÷àñíî¿ ÿëèíêè âèñòàâëÿþòü ô³ãóðè àíãåë³â òà
íîâîð³÷íèõ îëåí³â.
Ðàí³øå îãîðîæó ÿëèíêè ïðèêðàøàâ æèðàô. Òåïåð — ô³ãóðà
âåðáëþäà.

ВАДИМ ЄПУР

Раніше на бульварі Шевченка було значно менше зелених насаджень.
ЦУМ було видно зі сходів драмтеатру

Коли Тернопіль був радянський — ялинку «охороняли»
Дід Мороз та Снігуронька

Раніше ялинка була жива. Уже понад 10 років встановлюють лише штучну
РЕКЛАМА

ÐÎÇÂÀÃÈ

Лекція з філософії.
— Щастя, — каже професор, —
полягає не в досягненні мети,
а в переслідуванні її.
— Цікаво, — голос з гальорки, — а ви
коли-небудь пробували дощової
осінньої ночі наздогнати останній
автобус?..

***

Жінка звернулася в поліцію із
заявою про зникнення чоловіка.
Поліцейський прийняв заяву,
подивився на фото чоловіка і каже:
— Що сказати чоловікові, коли ми
його знайдемо?
— Скажіть йому, що моя мама
вирішила не приїжджати до нас…

***

— Чому ти завжди розмовляєш
саме про погоду зі своїм
перукарем?
— А ти що, хочеш, щоб
я розмовляв про політику з
людиною, яка водить бритвою
по моїй шиї?
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відпочивають. Це природний
відбір працює.

***

Гаманець ласкаво називають
«будиночком для грошей». Коли
в нього не загляну — вічно нікого
вдома немає!

— Боюся, що в нас повітряні
дороги були б усі в повітряних
ямах.

***

Не можу пройти повз неподобство.
Так і хочеться взяти участь!

***

***

***

— Може, вистачить вже лежати
на дивані?
— А мені що, стояти на дивані, або
бігти на дивані?

— Як хороший керівник, я оголосив
на роботі карантин на тиждень.
Довелося подвоїти охорону, щоб
ніхто не пішов з офісу…

***

***

Німець каже:
— Я за вечерею випиваю зазвичай
три банки пива!
Росіянин:
— Ого! Це ж дев'ять літрів!?

Як так вийшло, що чайники,
колонки, мультиварки та розетки
вже розумні, а люди ще ні?
— Тату, чому під час карантину
люди в парку відпочивають,
веселяться і смажать шашлики?
— Синку, це не люди

— Слухай, чому до цього часу
літаючі авто не продають?
Уявляєш, як класно пересуватися
повітряними дорогами!

ÒÈÆÍÅÂÈÊ «RIA ÏËÞÑ»

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

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

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ãàçåòíî¿ Àñîö³àö³¿

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

Áåçêîøòîâíå ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíîãî ÇÌ² îïëà÷åíî ðåêëàìîäàâöåì.
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
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Подарунковий
гороскоп
ОВЕН Представник цього
знаку любить все, пов'язане
з його рідної вогняною
стихією. Чоловік-Овен зрадіє
запальничці, сувенірному кинджалу.
Жінки-Овни гідно оцінять аксесуари
з металевою фурнітурою, а також
підсвічники і ароматичні свічки.
ТЕЛЕЦЬ Подарунок для
Тельця краще співвідносити з
його гардеробом. І чоловіки,
і жінки цього знака люблять красиво,
а головне комфортно вдягатися,
тож блузки, кофти, жакети, шарфи,
капелюшки і краватки будуть
доречними.
БЛИЗНЮКИ Близнюки —
знак непередбачуваний і
двоїстий, а тому, щоб догодити такій багатогранній особистості,
краще підготувати водночас кілька
невеликих презентів або ж якусь
практичну багатофункціональну річ.
РАК Раки гідно оцінять
подарунки душевні, теплі і
щирі. Бажано заздалегідь
вивідати, що може стати в нагоді їм
у побуті і скрасити клопітливі будні.
Підійдуть такі довговічні речі, як
столові прилади і набори посуду,
подушки і ковдри, постіль та речі
для сауни.
ЛЕВ Гордовиті Леви будуть
задоволені подарунком, що
потішить їх самолюбство.
Бажано, щоб отриманий подарунок
Леви могли застосовувати не тільки
вдома, але і в діловому колі, на роботі, підкреслюючи свою значимість
у колективі.
ДІВА Для Діви не має значення, наскільки коштовну
річ вона отримає, головне —
це практичність, функціональність,
незмінна якість подарунка. Знайдіть
щось дуже корисне в побуті і для
тіла: інструменти, техніку, комплекти
для рукоділля, манікюрні набори,
канцелярське приладдя.
ТЕРЕЗИ Терези несказанно
зрадіють не стільки самому
подарунку, скільки його
оформленню, способу подачі і сказаними при цьому словами. А тому,
вирушаючи на торжество до представників цього знака, важливо
заздалегідь підготувати привітання, й
ефектно упакувати свій дар.

facebook.com/te20minut/

instagram.com/20.hvylyn/

Погода у Тернополі
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Äåíü íàðîäæåííÿ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé â³äçíà÷èâ 25 ñ³÷íÿ.
Éîìó âèïîâíèëîñÿ 43 ðîêè. Ìè çàïèòàëè
òåðíîïîëÿí, ùî âîíè áàæàþòü ãëàâ³ äåðæàâè?
«ХАЙ СОБІ ТАМ ЙДЕ»
Ðîìàí:
— Òà í³÷îãî áàæàòè
íå áóäó Çåëåíñüêîìó.
×îãî éîìó áàæàòè? Â³í
óñå ìàº. Õàé ñîá³ òàì éäå.
Òî â³í áè êðàùå íàì áàæàâ ÷îãîñü, ùîá íàðåøò³ ð³âåíü æèòòÿ
ïîêðàùèâñÿ â êðà¿í³ ³ âñ³ æèëè, ÿê ëþäè
³íø³ æèâóòü.
«… ЩОБ ГАРНО
КЕРУВАВ КРАЇНОЮ»
Ëþäìèëà:
— Áàæàþ âñüîãî íàéêðàùîãî: çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ùîá ãàðíî êåðóâàâ
êðà¿íîþ. ßêùî ãàðíî áóäå
âèêîíóâàòè ñâîþ ðîáîòó — òî ³ íàì áóäå
äîáðå òóò æèòè. Àëå â äåíü íàðîäæåííÿ
áàæàþ ëèøå âñüîãî äîáðîãî.
«ЗДОРОВ’Я ЙОМУ,
НАСТРОЮ ГАРНОГО»
Ìèêîëà:
— Çäîðîâ’ÿ éîìó, íàñòðîþ ãàðíîãî, óñï³õ³â
â ðîáîò³, ùîá â³í âñå íàëàãîäèâ ãàðíî. Íó ùå ùî
éîìó òðåáà á³ëüøå? ßê áóäå çäîðîâ’ÿ, áóäå
âñå ãàðíî ðîáèòè — òî âñå áóäå äîáðå. Ùå,
ùîá ñ³ì’ÿ áóëà çäîðîâà. Ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ.
«… НІЧОГО ЙОМУ
БАЖАТИ НЕ БУДУ»
Òåòÿíà:
— ß í³÷îãî éîìó áàæàòè
íå áóäó. ² â³òàòè òåæ íå õî÷ó.
Â ìåíå ñüîãîäí³ Äåíü Àíãåëà — òî ìåíå âñ³ ìàþòü
â³òàòè. À ÷îãî ìîæíà ïîáàæàòè ëþäèí³, â ÿêî¿
âñå º? ß íå äóæå ö³êàâëþñü ïîë³òè÷íèìè ñïðàâàìè, òîìó â³ä á³ëüøèõ êîìåíòàð³â óòðèìàþñü.

День народження Президент
України Володимир
Зеленський відзначив 25 січня.
Йому виповнилося 43 роки
«… БАЖАЮ ТАКУ
ПЕНСІЮ, ЯКУ Я МАЮ»
Àíäð³é:
— Ó ìåíå ìèíóëîãî
òèæíÿ òåæ áóâ äåíü íàðîäæåííÿ. Ïðåçèäåíòîâ³
ñüîãîäí³, çíàºòå ñê³ëüêè
ðîê³â? 43. À ó ìåíå ðîáî÷îãî ñòàæó íà ê³ëüêà ðîê³â á³ëüøå. ² ÿ ïðåçèäåíòó áàæàþ ìàòè
òàêó ïåíñ³þ, ÿêó ÿ çàðàç ìàþ. ß çíàþ, ùî
â íüîãî, íàïåâíî, áóäå «ïðåçèäåíòñüêà»
ïåíñ³ÿ, à íå ÿê ó ìåíå 1700…
«ЗДОРОВ’Я БАЖАЮ, …
МУДРОСТІ»
Îëüãà:
— Òà çäîðîâ’ÿ áàæàþ,
÷îãî ùå ïîáàæàòè? Ìóäðîñò³. Ùîá ïîçíèæóâàâ
òàðèôè. Îòå âñå, ùî íàì
òðåáà. Òðåáà á³ëüøå áðàòèñÿ äî âñüîãî.
Ïåíñ³¿ ï³äâèùóâàòè, ìîëîäèì — çàðïëàòè.
Áàæàþ éîìó, ùîá ïðî ëþäåé äóìàâ. ² ïðî
Óêðà¿íó òåæ, ùîá â³éíè íå áóëî.

АНЕКДОТИ

СКОРПІОН Скорпіони
вимогливі і зажадають більш
серйозної уваги до своєї
персони. Цей знак оцінить сувенірну
зброю та ошатний посуд для міцних
напоїв, набір вишуканих келихів,
попільнички і кальяни.

Читав внучці казку про рибалку і
рибку. Дитина запитала:
— А чому він іншу бабку у рибки
не попросив?

***

СТРІЛЕЦЬ Стрілець
не потерпить банального
подарунка. Різнобічні представники цього знака отримають задоволення від подарунка екзотичного й оригінального. Доречним буде
спортивний інвентар, лижі, кросівки
і навіть комплект валіз.

Подарунки дарувати
не вмію. Тому що на дорогі
подарунки грошей шкода,
а вибрати хороші з дешевих
не виходить.

КОЗЕРІГ Пунктуальні
Козероги оцінять сам факт
своєчасного привітання
і, звичайно ж, зрадіють стильним
подарункам, які влучать "у яблучко".
Можна не промахнутися, якщо
вибрати для презенту представнику
цього знака річ фірмову і брендову.
ВОДОЛІЙ Водолії люблять
бути модними і сучасними,
стежать за останніми досягненнями як в одязі, так і в техніці.
Чоловік-Водолій оцінить гаджети,
фотоапарат і кінокамеру. Жінкам
стане в нагоді побутова техніка для
практичного проведення часу.
РИБИ Риби дуже зрадіють
подарункам від чистого
серця, оскільки цей знак
інтуїтивно відчуває енергетику, що
йде від оточуючих людей і речей.
Тож, збираючись у гості до цього
знаку Зодіаку, можна прислухатися
до рекомендацій фен-шуй.

Як тернополяни Зеленського
з днем народження вітали

486793_999

***

Багатьох людей просто трясе
від того, наскільки я невмілий
електрик…

***

— Поганий маєш вигляд.
— Ти звикнеш.

***

Один дуб — це дуб. Сто
дубів — це гай. Один біс —

це біс. Сто бісів — це теща.

***

Лікарю приватної клініки
погано, коли нікому не погано.

***

Чоловік, який після роботи
поспішає додому —
не підкаблучник, просто він
боїться, що його жінка все
найсмачніше з'їсть без нього.

